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مقدمة عامة

مقدمة عامة
في السنوات األخيرة زاد االهتمام بدراسة المركبات الماسية الرباعية ذات الصيغة الكيمائية
 ،AB2CX4حيث نشرت العديد من البحوث وعلى نطاق واسع حول تطبيقاتها المختلفة لهذه المركبات
والتي نذكر منها:
أنصاف النواقل مثل Ag2FeSiS4،Ag2CdGeS4( :و .]13[ (Ag2CdSnS4 الخاليا الضوئية مثل.]4[ Cu2ZnSnS4 : سبين الكترونيك مثل.]5[ CuMn2InSe4: الضوء الالخطيى مثل Li2MnSnSe4 :و ).]7-6[ CuGaxIn1-xSe2 (x = 0.54 الكهرو حرارية مثل.]8[(Cu-III-Se 2) x –(FeSe) 1-x (0 ≤ x≤ 1)، (III: Al , In, Ga) : المغناط الحديدية مثل Cu2ZnSn1-xInxSe4 :و.]11-9[ Cu2Mn0.9Zn0.1SnS4 الخاليا الشمسية مثل.]13-11[ Cu2ZnSn (S/ Se)4 :من المعروف أن البنى الماسية هي عبارة عن كربون متبلور ينتمي إلى النظام المكعب متمركز
األوجه والوحدة البنائية األساسية (القاعدة) المرافقة لكل نقطة في شبكته تتكون من ذرتي كربون احداثيتهما
هي ( (0,0,1و( .)1 /4,1/4 ,1/4يحيط بكل ذرة أربع ذرات هي أقرب جيرانها (عدد التناسق) ،وتحتوي
الوحدة ثماني ذرات حقيقية .ويمكن اعتبار التركيب الماسي مكونا من شبكتين فرعيتين من نوع المكعب
متمركز األوجه ( ،)CFCثم تداخلت هاتان الشبكتان الفرعيتان بإزاحة قدرها  1/4طول قطر المكعب
[ .]14تشكل بنية الماس مصدرا لمجموعة من البنيات بناء على موقع الذرات على بنيتين أساسيتين .مع
المالحظة أنه في جميع مركبات رباعية السطوح ،يمكن وصف كل ذرة على أنها تحتوي على أربع روابط
تساهمية وبالتالي تتطلب أربعة الكترونات تكافؤية .كل المركبات التي بنيتها مشتقة من الماس تسمى
» .«adamantineنظرا للقاعدة التي توضح أن متوسط عدد االلكترونات التكافؤ لكل ذرة هو أربعة
(القاعدة الثمانية) ،يمكن الحصول على مجموعات كثيرة من بنيات رباعي السطوح .في المركبات
-1-

مقدمة عامة
المتعددة ،يتم ملئ البنيات بواسطة الكاتيونات واأليونات على التوالي .الثنائيات لها الصيغة المشتركة
).]11[ ANB8-N (N=1, 2,3
ومن المواد المعروفة المركبات ) AIIBVI (N=2 ;A=Zn ,Cd , Hg ;B=S ,Se,Teالتي
تتبلور في بنية مكعب مزيج الزنك ( zinc blendeالمجموعة الفضائية  )F4̅3mومن نوع Wurtzite
السداسية (المجموعة الفضائية .)P63mc
للمركبات الثالثية الصيغة  .]11[ AN-1BN+1X28-Nفي المركبات AIIBIIX2VI (N=2 ; A=Cu
) , Ag, B=Al, Ga, In, X=S, Se, Teيوجد بنيتا ن أساسيتان

في قاعدة الثماني :بنية

رباعية) (a=b ≠c,𝛼=β=90°من نوع الشولبريدات (المجموعة الفضائية  ]11[ )I4̅2dوبنية (.)CA
تتبلور المركبات  AB2CX4انطالقا من نمو الشولبريدات من الكاتيونات ذات الصيغة
 AIBIIX2VIفي االتجاه [ ]111مع التعويضات بين الذرات بمساهمة المركبات الثنائية  ،II-Iهذه الطريقة
مكنت من اكتشاف مواد جديدة تكون فعالة من حيث التكلفة كطبقة ماصة في الخاليا الشمسية.
من بين عائالت المشتقات أشباه الموصالت الرباعية ذات الصيغة  I-II2-III-VI4وI2-II-IV-
 VI4التي تنتمي إلى المركبات الطبيعية للمشتقات الرابعة ألشباه الموصالت الثنائية  II-Iمع ثالثة أنواع
من الكاتيونات [ .]16عموما ،المركبات الرباعية  I-II2-III-VI4تتميز عن غيرها بمجموعة الفضائية
 I4̅2dحيث ).]18-17[ (a=b ≠c , α = β = γ = 90°
تشير الدراسات البنيوية التي أجريت في بعض أفراد هذه العائلة إلى أنها تتبلور في بنية جديدة من
سفاليريت (ستانييت) ذات المجموعة الفضائية الرباعية ( ]19[ )No 21) (I4̅2mأو في بنية Wurtzite
ذات المجموعة الفضائية ).]01[ Pmn21 (No 31))orthorhombique
في هذا العمل قمنا بدراسة نظرية للخصائص البنيوية ،اإللكترونية والترموديناميكية ،للمركب
الرباعي ذي البنية الماسية  KAg2SbS4باستخدام األمواج المستوية المتزايدة خطيا والكمون الكامل
) (FP-LAPWفي إطار نظرية دالية الكثافة ) (DFTفي تقريب التدرج المعمم  GGAلحساب كمون
-2-
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التبادل واالرتباط المدمجة في برنامج  .Wien2Kيجدر الذكر أن خصائص الترموديناميكية لهذا المركب
تمت بتطبيق بنموذج شبه الهرموني لديباي المدمج في برنامج .Gibss
في مذكرتنا هذه تناولنا عموميات على المركب  KAg2SbS4كمقدمة عامة وثالثة فصول نذكرها:
ففي الفصل األول تطرقنا إلى الجانب النظري المتعلق بهذا العمل وجاء فيه ملخص حول نظرية
دالية الكثافة )(DFTوتقريباتها :تقريب كثافة الموضع  LDAوالتدرج المعمم  GGAو.EV-GGA
بالنسبة للفصل الثاني قمنا بعرض تفصيلي لطريقة الموجة المستوية المتزايدة خطيا والكمون الكامل
 FP-LAPWوشرح برنامج .Wien2K
أما في الفصل األخير تناولنا مختلف النتائج المتحصل عليها :الخصائص البنيوية ،االلكترونية
والترموديناميكية.
وفي األخير قدمنا خالصة عامة لمختلف النتائج المتحصل عليها.
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انفصم األول
نظرية انكثافة اندانية
DFT

نظرية الكثافة الدالية

الفصل األول
.1. Iمقدمة :

من أجل معرفة مختلف الخصائص الفيزيائية للمواد الصلبة علينا دراسة النظام المتعلق بسلوك
اإللكترونات حيث تتفاعل فيما بينها ومع األنوية (تفاعل نواة_نواة ،الكترون_نواة ،الكترون-الكترون).
ولهذا تكون معادلة شرودينغر مستحيلة الحل حسابيا ،لذلك استخدمت نظرية دالية الكثافة من أجل
تبسيطها.
 2.1.Iمعادلة شرود ينغر للبلورات :
تعتبر معادلة شرود ينغر هي منطلق كل الدراسات الكمية للنظام الكوانتي للبلورات ،يوصف
نظام الجسيمات (أنوية وإلكترونات) متفاعلة بالمعادلة شرودينغرالتالية:
H ѱ =E ѱ

)(1-I
حيث H :هاملتون E ،الطاقة الكلية للنظام ѱ ،دالة الموجة للنظام.

والهاميلتونيان الكلي للجملة يكون مؤلف من الطاقة الحركية لكل الجسيمات وطاقة التفاعل فيما بينهما
وعند االقتضاء طاقة التفاعل مع الوسط الخارجي ،وعند غياب الحقل الخارجي تكتب الهاميلتونيان
بالشكل˸
H=Te+TN+Tee+TeN+TNN

)(1-I
-1الطاقة الحركية لإللكترونات
Δi

)(3-I
حيثmeكتلة االلكترونات
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−ħ2
𝑒𝑚2

𝑁∑ =
𝑖=1

𝑃𝑖 2
𝑒𝑚2

𝑁∑=Te
𝑖=1

نظرية الكثافة الدالية

الفصل األول
-2الطاقة الحركية لالنوية:
ħ2

𝑖𝛥

)(4-I

𝑛𝑀2

𝑁∑ =
𝑖=1

𝑝𝑖2
𝑛𝑀2

TN= ∑𝑛𝑖=1

حيث Mnكتلة االنوية
-3طاقة تفاعل الكترون_الكترون:
𝟐𝒆

)(5-I

⎹𝒋⃗𝒓⎹𝒓⃗𝒊 −

𝒋⧧𝒊∑

𝟏

𝟏

𝑽𝒆𝒆 = .

𝟎𝜺𝝅𝟒 𝟐

r⃗ijالمسافة بين الكترونينi, j
-4طاقة تفاعل الكترون_نواة :
𝒆𝒁 𝟐𝒆

)(6-I

⎹ 𝜶⃗𝑹⎹𝒓⃗𝒊 −

∑𝒊,𝜶−

𝟏
𝟎𝜺𝝅𝟒

=𝑵𝒆𝑽

⎹𝛼⃗⎹r⃗i-Rالمسافة بين النواة𝛼وااللكترونi
-5طاقة تفاعل نواة_نواة :
𝜷𝒁 𝜶𝒁 𝟐𝒆

)(7-I

⎹ 𝜷⃗𝑹⎹𝑹⃗𝜶 −

𝜷⧧𝜶∑

𝟏

𝟏

VNN= .

𝟎𝜺𝝅𝟒 𝟐

⎹𝛽⃗⎹R⃗𝛼-Rالمسافة بين نواتين𝛽و𝛼
يمكن كتابة هاملتون على النحو التالي:
+

𝛽𝑍 𝛼𝑍𝑒 2
⎸ 𝛽⃗𝑅⎹𝑅⃗𝛼 −

𝛽⧧𝛼∑

1

1

+ .

𝑒𝑍 𝑒 2

⎸𝑟⃗𝑖 −𝑅⃗𝛼 ⎹ 2 4𝜋𝜀0

∑𝑖,𝛼 −

1
4𝜋𝜀0

𝛥𝑖 +

2
𝑛 −ħ
∑𝑖=1
𝑀2

𝑒

𝛥𝑖 +

2
𝑁 −ħ
H=∑𝑖=1
𝑚2

𝑒

𝑒2

)(8-I

⎹ 𝑗⃗𝑟⎸𝑟⃗𝑖 −
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𝑗⧧𝑖∑

1

.

1

2 4𝜋𝜀0

نظرية الكثافة الدالية

الفصل األول

في 1سم 3وجد  1122مجهول لـ Nمن الذرات ذات Zإلكترون ،أي أن معادلة شرودينغربهذه الطريقة
مستحيلة الحل ،لذلك وضعت عدة تقريبات لتبسيطها نذكر منها.

 2.2. Iتقريب بورن-اوبنهايمر :
هذا التقريب يعتمد على فصل حركة اإللكترونات عن األنوية ،والذي يأخذ بعين االعتبار
االختالف الكبير بين كتل اإللكترونات وكتل األنوية ،بحيث أن كتلة اإللكترون أقل بكثير من كتلة النواة
في حين أن سرعة اإللكترونات أكبر بكثير من سرعة النواة] .]1معناها إهمال الطاقة الحركية للنواة
بحيث تعتبر ساكنة أمام الطاقة الحركية لإللكترونات ويؤخذ حد تفاعل األنوية فيما بينها ثابت .يصبح لدينا
هاملتون جديد ،يسمى هاملتون الكلي للجملة بهاملتون إلكتروني Heويكتب على الشكل:
He=Te+Vee+TeN

)(9-I
اذن تصبح معادلة شرود ينغرااللكترونات:

)Heѱ(r, R)=Eѱ(r, R

)(10-I

ال يمكن حل المعادلة بالطرق الرياضية المعروفة لذلك نستخدم تقريب اخر يسمى بالتقريب هرتري.
.3.2.Iتقريب هرتري :
في سنة  1221تمكن العالم اإلنجليزي هارتري من وضع أول نموذج كمي لوصف الذرة متعددة
اإللكترونات] ،]2على نموذج اإللكترون المستقل أي أن كل الكترون منفرد يتحرك في الحقل المتوسط
المتولد على األنوية وباقي اإللكترونات األخرى أو (كمون هرتري) المعادلة ) (9-IIأي يكتب
الهاميلتونيان على الشكل˸
𝑖𝐻 𝑖∑=H

)(11-I
وتكتب دالة الموجة الكلية للجملة كجداء دوال الحالة لكل الكترونات على الشكل:
- 10 -
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)(12-I

𝑁∏=)⃗Ѱ (r
) 𝑖⃗
𝑟( 𝑖𝑖=1 ᴪ

والطاقة الكلية للجملة كمجموعة الطاقة الموافقة لكل حاالت الكترونية:
𝑁∑ =E
𝑖𝐸 𝑖=1

)(13-I

ومنه معادلة شرودينغر تسمى معادلة هرتري التي تكتب:
)(14-I

)⃗𝑟( 𝑖𝛻 2 + 𝑉𝑒𝑥𝑡 (𝑟⃗𝑖 ) + 𝑉𝐻 (𝑟⃗𝑖 )]ᴪ𝑖 (𝑟⃗) = 𝐸ᴪ

ħ2
𝑚2

[-

 -1الطاقة الكامنة لإللكترون في حقل األنوية: k
𝑍𝑘 𝑒 2

)(15-I

⎹ 𝑖⃗𝑅4𝜋⎹𝑟⃗𝑖 −

𝑘∑=) 𝑖⃗𝑟( Vext

R⃗Kيمثل موضع االنوية.
-2الكمون الفعال أو كمون هرتري:
)(16-I

𝑒2

1

⎹ 𝑗⃗𝑟4𝜋𝜀0 ⎹𝑟⃗𝑖 −

2

𝑗∑ VH (r⃗i)=-

 4.2. Iتقريب هرتري فوك :
في عام  1231بين فوك أن الدالة الموجبة لهرتري ال تحترم مبدأ السبين مبدأ االستبعاد لباولي
] ،[3ولذلك قام فوك بتطوير نموذج هارتري بإدخال مبدأ السبين لنظام االلكترونات ] ،[4بحيث توجد !N
احتمال لتوزيع االلكترونات على  Nموضع ) 𝑁⃗𝑟  .(𝑟⃗1 , 𝑟⃗2 , … … . . ,حيث الدالة الموجة ᴪتكتب على
شكل محدد سالتر] [5كالتالي:

)(17-II

) ѱ1 (𝑟1 ) ѱ𝑁 (𝑟1
|
) 𝑁𝑟( 𝑁ѱ1 (𝑟𝑁 ) ѱ
- 11 -
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هو ثابت التعامد

وحتى هذا التقريب (هرتري) لم يستطيع تسهيل حلول معادلة شرودينغر .وهنا بدأ دور نظرية دالية للكثافة
).(DFT
3. Iنظرية دالية الكثافة : DFT
في مختلف طرق حساب بنية عصابات الطاقة يتم التركيز على اختيار شكل كمون ودالة الموجة،
وذلك لحساب الطاقة الكلية لنظام  ،Eفيما يلي نستخدم في كتابة كل المؤثرات شكل الكمون ودالة موجة
لتحديد الطاقة Eعنصر دالية زائد الكثافة االلكترونية ) ρ(rوالتي تكون كدالة لإلحداثيات )(x، y،z
أي تكتب الطاقة الكلية Eلنظام االلكترونات بالشكل:
)E=E(ρ

)(18-II
1.3. Iنظرية هوهنبارغ –كوهن :

أخذ هوهنبارغ-كوهن ] ،[6الطاقة الكلية لنظام االلكترونات المتفاعلة في الكمون الخارجي (كمون
األنوية) هو دالية وحيدة لكثافة االلكترونات ) ρ(rأي:
)E=E(ρ

)(19-I

حيث قاما ببرهان أن الكثافة التي تعطي الحد األدنى هي كثافة الحالة األساسية للجسيمات بالضبط،
)E (𝜌0 )=MinE(ρ

)(20-I
وكل خصائص الحالة األساسية هي دالية لكثافة االلكترونات
بحيث يعبر عن دالية الطاقة بـ

⟩E(ρ)=⟨ѱ|𝐻|ѱ

)(21-I
- 12 -
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بحيث:

⟩E(ρ)=⟨ѱ|𝑇 + 𝑈|ѱ

)(22-I
اين  T،Uكمون التفاعل والطاقة الحركية لإللكترونات على الترتيب .
باستخدام تقريب هرتري نجد:

) 𝜌(𝑟)𝜌(𝑟 ,

)drd𝑟 , +G(ρ

)(23-I

⎹ ⎹𝑟−𝑟 ,

1

𝐹𝐻.𝐾 (ρ)= ∫ 2
2

𝑟𝑑)𝑟(𝜌)𝑟( 𝑡𝑥𝑒𝑉 ∫= 𝐹𝐻.𝐾 (ρ) +
حيث ) G(ρتمثل الطاقة الحركية لإللكترونات زائد الفرق بين طاقة التفاعل الحقيقية وطاقة التفاعل
هرتري كما أثبت هوهنبارغ –كوهان أن كثافة الحالة األساسية هي كثافة الحد ألدنى . FH.K
 2.3. Iمعادلة كوهن –شام :
في 1291كتب كوهن –شام ] [7كثافة االلكترونات كمجموع كثافة الجسيمات مع استخدام مبدأ التغاير
للحصول على الحالة األساسية بحيث تعطى كثافة احتمال تواجد الشحنة ب:

)𝑟( 𝑖ρ(r)=∑ ᴪ∗𝑖 (𝑟)ᴪ

)(24-I
دالية الطاقة الكلية لإللكترونات)Ee(ρو)EH.F(ρطاقة هارتري فوك تعطى ب :
)(25-I

𝐸𝑒 =T+V

)(26-I

) 𝑥𝑉 𝐸𝐻.𝐹 = 𝑇0 + (𝑉𝐻 +

حيث  Tالطاقة الحركية للجسيمات في حالة التفاعل.
Vكمون التفاعل الكترون_الكترون.
 VHكمون هرتري.
- 13 -
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T0الطاقة الحركية لإللكترونات الحرة.
Vxكمون تبادل االلكترونات والذي يعرف ب.Vx=V-VH :
VCكمون ارتباط االلكترونات والذي بعرف ب.VC=T-T0 :
إذن الدالية FH.Kوهي:

𝐹𝐻.𝐾 = 𝑇 + 𝑉 + 𝑇0 − 𝑇0

)(27-I

) 𝑐𝑉 =𝑇0 + 𝑉𝐻 + (𝑉𝑥 +
𝑐𝑉 𝑉𝑥𝑐 = 𝑉𝑥 +هو كمون تبادل –ارتباط.
أي دالية الطاقة الكلية هي:
𝑡𝑥𝑒𝑉 E(ρ)=𝑇0 (𝜌) + 𝑉𝐻 + 𝑉𝑥𝑐 +

)(28-I
معادلة كوهن –شام هي:
)(29-I

𝑟( 𝑖𝜙)𝑟( 𝑖(𝑇 + 𝑉𝑒𝑖 (𝑟) + 𝑉𝐻 (𝑟) + 𝑉𝑥𝑐 (𝑟))𝜙𝑖 (𝑟) = ℰ

3.3. Iحلول معادلة كوهن-شام :
ترتكز مختلف طرق حساب بنية عصابات الطاقة مبدئيا على DFTوترتب حسب
استخداماتها ،للكثافة الكمون ومدارات كوهن-شام ] ،[8طريقة الموجة المستوية المتزايدة خطيا والكمون
الكامل  FP-LAPWتعتمد على مدارات كوهن-شام ،وبالتالي دالة الموجة األساسية هي :
)𝑟( 𝛼𝜙 𝛼𝑖𝐶 ∑=)𝑟( 𝑖ᴪ

)(30-I
بحيث أن 𝛼𝑖𝐶 هي معامالت النشر لدالة الموجة.

- 14 -
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عمليا لحساب المعامالت 𝛼𝑖𝐶يجب حل المعادالت األساسية بطريقة الدورات التكرارية الممثلة في الشكل
) (1-Iبحيث تؤخذ طاقة النظام أصغرية:
حلول معدلة كوهن-شام هي:
(H-𝜀𝑖 𝑂)𝐶𝑖 = 0

)(31-I
Hهميلتونيان هوهن-شام.
Oمصفوفة التغطية.

- 15 -
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𝒏𝒊𝝆

إيجاد الكمون
𝑐𝑥𝑉و 𝐻𝑉

حل معادلة كوهن-شام
𝑖𝜙 𝑖𝜀 = 𝑖𝜙 𝑆𝐾H

حساب كثافة االلكترونية
𝜌𝑜𝑢𝑡 (r) = ∑ ⎹𝜙𝑖 ⎹2

? 𝒕𝒏𝒊𝝆 = 𝒕𝒖𝒐𝝆

𝒊
𝒊
𝟏𝝆𝒊+
𝒕𝒖𝒐𝝆𝜶 𝒊𝒏 = (𝟏 − 𝜶)𝝆𝒊𝒏 +

حساب الخصائص الفيزيائية

الشكل ) : (1-Iمخطط لنظرية دالية الكثافة DFT

- 16 -
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 4.3. Iتقريب كثافة الموضع ˸LDA

تقريب كثافة الموضع هو تقريب لنظام االلكترونات الالمتجانسة باعتباره موضعيا متجانس ]،[9
بحيث تعطى طاقة تبادل _ارتباط في هذا التقريب ب:
)𝜌( 𝐴𝐷𝐿
𝑐𝑥𝐸
= ∫ 𝜌(𝑟) 𝜀𝑥𝑐 (𝜌(𝑟))𝑑𝑟 3

)(32-I
وباستخدام مبدأ سبين تكتب طاقة تبادل_ارتباط ب:
3

(33-

( 𝐴𝐷𝐿
𝑐𝑥𝐸
𝑟𝑑))𝑟( ↓ 𝜌 𝜌 ↑, 𝜌 ↓) = ∫ 𝜌(𝑟) 𝜀𝑥𝑐 (𝜌 ↑ (𝑟),

)I
مع العلم طاقة التبادل _ارتباط تقسم الى قسمين.
)𝑟( 𝑐𝜀 𝜀𝑥𝑐 (𝑟) = 𝜀𝑥 (𝜌) +

)(34-I

r3

s
طاقة التبادل هي 𝜀𝑥 = −0,4582⁄𝑟 𝑠 :وذلك باستخدام الوحدات الذرية و .ρ = (4π ⁄3)−1

طاقة االرتباط هي:

−0,44
𝑟𝑠 +7,8

= 𝑐𝜀 .

ولحساب كثافة االلكترونات يتم الجمع على كل المدارات المشغولة أي:

)𝑟( 𝑖ρ(r)=∑ᴪ∗𝑖 (𝑟)ᴪ

)(35-I

- 17 -
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 5.3. Iتقريب التدرج المعمم ˸GGA

تصحيحات  LDAالمستخدمة حاليا أخذت بعين االعتبار تغير كثافة االلكترونات ) ρ(rعبر تدرج
) [11-10],∇ρ(rأي أن النتيجة المحصل عليها في تقريب كثافة الموضع  L(S) DAنعيد ترجمتها
كسلسلة لمنشور تايلور في تقريب التدرج المعمم.L(S) DA
إذن :طاقة تبادل _ارتباط في تقريب التدرج المعمم تأخذ الشكل التالي:
)(36-I

𝐴𝐺𝐺
𝑐𝑥𝐸
(𝜌 ↑ (𝑟), 𝜌 ↓ (𝑟)) = ∫ 𝑓(𝜌 ↑, 𝜌 ↓, 𝛻𝜌 ↑, 𝛻𝜌 ↓)𝑑𝑟 3

) ∇ρ(rيعبر عن تدرج الكثافة االلكترونية.
 5.3. Iتقريب التدرج المعمم : EV-GGA
من المعلوم أن كال من التقريبين كثافة الموضع والتدرج المعمم تنتج قيمة المانع الطاقي أقل من
القيمة التجريبية  ,بحيث تم تحسين تقريب التدرج المعمم من قبل أونقل وفوسكوا], [12الهدف الحصول
على خصائص إلكترونية جيدة بالمقارنة مع القيم التجريبية .وحيث أن التقريبان السابقان أخذت صيغة
كمون تبادل في أدنى شكل مبسط لها على عكس تقريب التدرج المعمم ل أنقل وفوسكوا  ,صيغة كمون
تبادل ارتباط بشكل مركب وأيضا يكون االعتماد على طاقة تبادل االلكترونات أقل ,ونذكر هنا في كثير
من المنشورات كانت قيمة المانع الطاقي أقرب للقيمة التجريبية .

- 18 -
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انفصم انثاني
طريقة األمواج المستوية المتزايدة
خطيا والكمون الكامل
FP-LAPW

الفصل الثاني

طريقة األمواج المستوية المتزايدة خطيا والكمون الكاملFP-LAPW

 1. IIمقدمة :
في عام 7391,م طورسالتر ][1طريقة الموجة المستوية APWوبعد العديد من التعديالت التي
أجراها اندرسون] ، [2أصبحت تسمى بطريقة األمواج المستوية المتزايدة خطيا والكمون الكاملFP-
 LAPWمن أجل كتابة الكمون البلوري قدم سالتر تقريب لهذا الكمون  Muffin-tinالمسمى كمون خلية
النحل والممثل في الشكلين 1-IIو .2-IIحسب هذا التقريب يكون الكمون متناظر كرويا داخل الكرات التي
قطرها ])⃗, 𝑟𝑠 [U(rويكون ثابت بالخارج ] .[U(r⃗)=U0
ولتبسيطها يمكن اختيار الطاقة المحسوبة بحيث تكون  𝑈0تساوي الصفر ] [𝑈0 = 0ومنه يكتب
الكمون على الشكل التالي:

𝑟 ≤ 𝑟0
𝑟 > 𝑟0

)(1-II

)𝑟(𝑢
0

{ = )𝑟(𝑈

حيثr=|r⃗| :
قبل البدأ في طريقة  LPAWالتي هي أساسا تحسين لطريقة  APWالتي وضعها سالتر].[3-1
نتطرق أوال الى طريقة .APW

 2. IIطريقة األمواج المستوية المتزايدة ): (PAW
نشر سالتر في 7391م] [1طريقة الموجة المستوية المتزايدة  ،APWوذلك إليجاد حلول لمعادلة
اإللكترونات التي تكافئ االن معادلة كوهن_شام في مخطط  ،APWولكتابة دالة الموجة لإللكترونات أخذ
سالتر شكل دالة االلكترونات الخاصة بكمون  M.Tأو ما يسمى كمون (خلية النحل) ،والذي يقسم الفضاء
المحيط بالذرات الى منطقتين الشكل ): (1-II
المنطقة األولى داخل  ،M.Tتشمل كل من األنوية واإللكترونات شديدة االرتباط بها.
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المنطقة الثانية المنطقة اإلقحامية تحيط بالكرات ،وتشمل اإللكترونات ضعيفة االرتباط باألنوية.

المنطقة البينية

𝛼r
الكرة
MT

الشكل ) :(1-IIشكل كمون M.T
حيث 𝜶𝒓 يمثل نصف قطر .M.T
والذي يعطى بالعالقة:

)(2-II

𝛼𝑟 > 𝑟
𝛼𝑟

أين
 Ωتمثل حجم الخلية الموحدة.
𝑚𝑙𝑌 الدالة الهرمونية (التوافقية) الكروية.
𝐺𝐶 معامالت النشر.
وحلول معادلة شرودينغر تكون:
أوال حلول شعاعية داخل الكرة .M.T- 22 -

𝑟)𝐾∑𝐺 𝐶𝐺 𝑒 𝑖(𝐺+

1
1
Ω ⁄2

< 𝑟 )𝑟( 𝑚𝑙𝑌)𝑟( 𝑚𝑙𝐴 𝑚𝑙∑

{ = )𝑟(𝜙

الفصل الثاني

طريقة األمواج المستوية المتزايدة خطيا والكمون الكاملFP-LAPW

ثانيا موجة مستوية في المنطقة اإلقحامية.في حين أن) 𝑈𝑙 (rهي الحلول المنتظمة لمعادلة شرودينغر للجزء الشعاعي الذي يكتب:
+ 𝑉(𝑟) − 𝐸𝑙 } 𝑟𝑈𝑙 (𝑟) = 0

)(3-II

)𝑙(𝑙+1
𝑟2

𝑑2

{− 𝑑𝑟 2 +

) V(rيمثل الجزء الخاص بالكمون الكروي و 𝑙𝐸 تمثل الطاقة الخطية ,في حين أن الدالة الشعاعية المعرفة
في العالقة ) (3-IIتكون معامدة لكل الحاالت الذاتية القلبية تنتهي شروط التعامد عند حدود الكرة  M.Tمن
أجل الدوال الشعاعية  𝑈1و  𝑈2الموافقة للقيم الذاتية  𝐸1و  𝐸2وتصبح معادلة شرودينغر كالتالي :

)(4-II

𝑑2 𝑟𝑈1
𝑟 𝑑2

− 𝑈1

𝑑2 𝑟𝑈1
𝑟 𝑑2

(𝐸1 − 𝐸2 )𝑟𝑈1 𝑈2 = 𝑈2

ولضمان استمرارية الدالة ) 𝝓(rعلى سطح الكرة تنشر المعامالت 𝑚𝑙𝐴 بداللة المعامالت
𝐺𝐶 الخاصة باألمواج المستوية في المنطقة اإلقحامية المعامالت الطاقوية 𝑙𝐸 تسمى معامالت التغاير في
الطريقة  APWبعد الحسابات الجبرية نحصل على:

)(5-II

)𝐺 ∑𝐺 𝐶𝐺 𝑗𝑙 (⎹𝐾 + 𝑔⎹𝑅𝛼 )𝑌𝑙∗ (𝐾 +

𝑙 𝑖𝜋4
1
) 𝑙𝑅( 𝑙𝑈 Ω2

= 𝑚𝑙𝐴

الدوال الذاتية المعرفة ب G :تصبح متوافقة مع الدوال الشعاعية في كرة  M.Tوبالتالي نتحصل
على دالة أساسية  .APWSالدوال  APWSهي حلول لمعادلة شرودينغر داخل كرة T.Mالموافقة للطاقة
𝑙𝐸أي نتحصل على عصابة الطاقة الموافقة للمعامل .G
في الطريقة  APWظهرت مجموعة من الصعوبات خاصة في الدوال )𝑟( 𝑙𝑈 وذلك ألن في هذه
الحالة نقصان المعامالت 𝑚𝑙𝐴 قيم ) 𝛼𝑟( 𝛼𝑈 تكون معدومة على سطح كرة  M.Tوبالتالي الدوال الشعاعية
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تكون منفصلة عن الدوال الموجة المستوية في المنطقة البينية ،ولحل هذا المشكل أدخل كولينغ ][4
وأندرسون] [5مجموعة من التغييرات على طريقة األمواج المستوية المتزايدة  APWترتكز أساسا على
تمثيل الدالة الشعاعية ) 𝝓(rخارج كرة  M.Tبترتيبات خطية)𝑟( 𝑙𝑈 مع امتالكها مشتقات بالنسبة للطاقة
)𝑟( 𝑙̇𝑈 ،سميت بطريقة األمواج المستوية المتزايدة خطيا .FP-LAPW

الشكل ) :(2-IIكمون بلوي لشبكة مربعة ثنائية األبعاد:
) (aكمون كلي (b) ,كمون muffin-tin

 3. IIمبدأ طريقة : FP-LAPW
في طريقة األمواج المستوية المتزايدة خطيا  FP-LAPWالدالة األساسية داخل كرة  M.Tتكون
على شكل ترتيبات خطية للدالة الشعاعية )𝑟( 𝑚𝑙𝑌)𝑟( 𝑙𝑈 وتمتاز باشتقاق )𝑟( 𝑚𝑙𝑌 )𝑟(̇𝑈 بالنسبة
للطاقة ،الدالة 𝑙𝑈 تعرف مثل دالة الطريقة  ،(3-II) APWوالدالة )𝑟( 𝑚𝑙𝑌)𝑟(̇𝑈 تخضع لشرط التالي:
)(6-II

)𝑟( 𝑙𝑈𝑟 = )𝑟( 𝑙̇𝑈𝑟 } 𝑙𝐸 + 𝑉(𝑟) −

)𝑙(𝑙+1
𝑟2

𝑑2

{− 𝑑𝑟 2 +

في حالة الالنسبية الدوال 𝑙̇𝑈 و 𝑙𝑈 مضمونة االستمرارية على سطح كرة  M.Tأي استمرارية
هذه الدول مع الموجة المستوية في المنطقة البينية (خارج كرة  ،)M.Tإذن دالة الموجة المستوية المتزايدة
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) (LAPWSتصبح دالة أساسية للطريقة :FP-LAPW
𝑟<0
)𝐈𝐈 (𝟕 −
𝑟≥0

,

𝑟)𝐾𝑖(𝐺+

1

𝑒 𝐺𝐶 ∑ 1
𝐺 Ω ⁄2

∑{𝐴𝑙𝑚 𝑈𝑙 (𝑟) + 𝐵𝑙𝑚 𝑈̇𝑙 (𝑟)}𝑌𝑙𝑚 ( 𝑟),
𝑚𝑙

= )𝑟(𝜙
{

أين المعامالت 𝑚𝑙𝐵 الموافقة للدالة 𝑙̇𝑈 لها نفس طبيعة المعامالت 𝑚𝑙𝐴 .
الدوال  LAPWSتكون الموجة المستوية الوحيدة في المنطقة اإلقحامية مثل حالة الطريقة  ،APWداخل
كرة M.T

الدوال

 LAPWSأفضل من الدوال  APWSباختالف 𝑙𝐸 قليال عن عصابة الطاقةE

الترتيبات الخطية تنتج أحسن دالة شعاعية  APWSوالدالة 𝑙𝑈 يمكن أن تنشر على الدالة المشتقة والطاقة
𝑙𝐸 بالشكل:
) 𝑈𝑙 (𝐸, 𝑟) = 𝑈𝑙 (𝐸𝑙 , 𝑟) + (𝐸 − 𝐸𝑙 )𝑈𝑙 (𝐸, 𝑟) + 0((𝐸 − 𝐸𝑙 )2
أين  0(𝐸 − 𝐸𝑙 )2يمثل الخطأ الرباعي الطاقوي.
طريقة األمواج المستوية المتزايدة خطيا  FP-LAPWتضمن استمرارية دالة الموجة على سطح كرة
.M.T

 4. IIدور الطاقات الخطية 𝒍𝑬 :
الدوال الشعاعية 𝑙𝑈 و 𝑙̇𝑈 متعامدان مع الحاالت القلبية بدقة متناهية على سطح كرة  M.Tولكن
هذه الشروط ليست كافية عندما تكون الحاالت القلبية موافقة لنفس القيمة  ،lومن جهة أخرى نأخذ خطر
الخلط بين الحاالت نصف القلبية مع حالة التكافؤ فهو غير معالج في الطريقة  APWإذن الدوال الغير
معامدة ألي حالة من الحاالت القلبية في طريقة  FP-LAPWيلزم اختيار دقيق للطاقة 𝑙𝐸 ،في هذه الحالة
من غير الممكن إجراء الحسابات دون تغيير 𝑙𝐸 ،أحسن حل يكون باستخدام النشر على مدارات الموضع
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فقط ويختار أكبر نصف قطر ممكن لكرة  M.Tمع العلم أن هذه الخاصية غير واردة في كل البرامج .مع
أنه يجب المالحظة أن مختلف الطاقات الخطية 𝑙𝐸 يجب أن تعرف على أنها مستقلة عن بعضها البعض.

إلجراء حساب دقيق جدا للبنية اإللكترونية 𝐸𝑙 ،يمكن أن تختار عصابة الطاقة الموافقة لنفس العصابة .l

 5. IIبرنامج : Wien2K
في حساباتنا استخدمنا طريقة الموجة المستوية خطيا المدمجة في برنامج ،[6] Wien2K
البرنامج يشمل مجموعة من البرامج الفرعية المنفصلة الشكل ): (3-II
 : NNيحدد هذا البرنامج المسافة بين كل ذرة وجوارها األقرب كما يساعد في تحديد أقطار الذرات.
 : LSTARTيولد هذا البرنامج الكثافة الذرية ويحسب الفرق في طاقة المدرات وبالتالي يحسب بنية
عصابات الطاقة.
 : SYMMETRYيولد عمليات التناظر في الجملة ويحسب المجموعة النقطية لمواقع الخاصة بالذرات
يولد المعامل األساسي لهرمونية الشبكة وحساب مصفوفة الدوران الموضعي.
 : KGENيولد المكعبات  Kفي منطقة بريلوين.
 : DSTARTيولد الكثافة األولية لبداية دورات الحساب الذاتي  SCFالمنتجة من الكثافة الذرية والمولدة

من .LSTART
في حين أن دورات الحساب الذاتي  SCFمحددة في النقاط التالية:
 : LAPW0يولد الكمون انطالقا من الكثافة.
 : LAPW1حساب عصابات التكافؤ القيم الذاتية واألشعة الذاتية.
 : LAPW2حساب كثافة التكافؤ من األشعة الذاتية.
 : LCOREحساب الحاالت القلبية والكثافة.
 : MIXERيخلط الكثافة الداخلة والخارجة.
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الشكل( :)3-IIبنية برنامج .Wien2K
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 1. IIIمقدمة

في عملنا هذا قمنا بدراسة الخصائص الفيزيائية ،باستخدام طريقة  FP-LAPWفي تقريب GGA
و EV-GGAالمدمجة في  Wien2Kوتم اختيار النقاط الخاصة كالتالي:
, 𝑅𝑀𝑇 (𝐴𝑔) = 2.5(𝑎. 𝑢. ), 𝑅𝑀𝑇 (𝐾) = 2.5(𝑎. 𝑢. ),𝑙𝑚𝑎𝑥 = 10 𝐾𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 = 1000
) .𝐾𝑀𝑇 𝐾𝑚𝑎𝑥 = 8, 𝑅𝑀𝑇 (𝑆) = 2(𝑎. 𝑢. ), 𝑅𝑀𝑇 (𝑆𝑏) = 2.1(𝑎. 𝑢.
يعطى التوزيع اإللكتروني للعناصر الكيميائية بالشكل:
بالنسبة لذرات البوتاسيوم  kالتوزيع االلكتروني هو1𝑠 2 2𝑠 2 2𝑝6 3𝑠 2 3𝑝6 4𝑠1 :
ولذرات الفضة  Agالتوزيع االلكتروني هو1𝑠 2 2𝑠 2 2𝑝6 3𝑠 2 3𝑝6 3𝑑10 4𝑠 2 4𝑝6 4𝑑10 5𝑠 2 :
وذرات إثمد Sbالتوزيع اإللكتروني هو𝐾𝑟 4𝑑10 5𝑠2 5𝑝3 :
أما ذرات الكبريت  Sفالتوزيع اإللكتروني هو1𝑠 2 2𝑠 2 2𝑝6 3𝑠 2 3𝑝4 :
وإلدخال مواقع الذرات تم االستعانة بالنموذج البلوري التجريبي لـ Schimekومساعدوه ] ،[1حيث
يتميز هذا المركب بالمجموعة الفضائية) (NO.121) I-42m (space groupeأين تأخذ الذرات البوتاسيوم
) ،(Kالفضة ) ،(Agاإلثمد ) (Sbوالكبريت ) (Sالمواقع,4d (0,0.5, 0.25),2a (0, 0,0) :
) 2b (0,0,0.5و)8i (0.301,0.699, 0.158على التوالي.
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الشكل ): (1-IIIالبنية البلورية للمركب .KAg2SbS4

 2. IIIالخصائص البنيوية :
لقد تم حساب طاقات الحالة األساسية كدالة لحجم الخلية لمركب  KAg2SbS4في تقريب التدرج
المعمم ) (GGAوالمبينة في الشكل ) (2-IIIولحساب ثوابت الشبكة البلورية a(Å)c (Å),معامل
االنضغاطيةBوالمشتقة األولى لهذا المعامل’Bاستخدمنا معادلة لمرنقهان التالية [: [2
𝑉

]+ 1

)(1-III

0 ′
𝐵0 𝑉 ( 𝑉 )𝐵0
[
𝐵0′
𝐵0′ −1

+

𝐵0 𝑉0
𝐵0′ −1

𝐸(𝑉) = 𝐸0 −

النتائج المحصل عليها لثوابت الشبكة معامل االنضغاطية𝐵 والمشتقة األولى لمعامل االنضغاط  𝐵′مرفقة
بالقيم التجريبية لهذا المركب .بالنسبة لقيم المتحصل عليها لثوابت الشبكة ) c(A°) ،a(A°في تقريب
GGAجيدة مقارنة مع القيم التجريبية ،أما بالنسبة لمعامل االنضغاطية ومشتقته األولى لم يثبت أي دراسة
تجريبية أو نظرية في األعمال السابقة.
ومن أجل ذلك قمنا بمقارنة دقة نتائجنا بالقيم النظرية والتجريبية للمركبات،]3[ Cu2FeGeS4:
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 [6-4]Cu2FeSnS4, [3] Cu2FeSnS4و[7[ Ag2CdSnS4بالنسبة لمعامل االنضغاطية للمركبات
 Ag2CdSnS4, Cu2FeSnS4,Cu2FeSnS4 ,Cu2FeGeS4أكبر من المركب KAg2SbS4معناه
أن المركب  KAg2SbS4أكثر انضغاطا من المركبات السابقة.
الجدول 1
ثوابت الشبكة ) ،c(A°) ،a(A°معامل االنضغاطية  ،Bومشتقته’ Bللمركب .KAg2SbS4
'B

)B(GPa

)c(Å

)a(Å

4.6229

48.8965

8.490

6.912

GGA

8.427

6.8694

]EXP [01

8.438

6.886

]EXP [08

4.4575

77.5714

10.7831

5.4634

]GGA [03

Cu2FeGeS4

4.6588

72.3078

10.9696

5.5845

]GGA [03

Cu2FeSnS4

73.9692

10.671

5.43

]GGA [04

Cu2FeSnS4

72.98

10.725

5.46

]EXP [05

87.94

10.8183

5.420

]GGA [06

51.8946

11.5519

5.918

]GGA [07

6.2608
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الشكل ) :(2-IIIتغيرات الطاقة الكلية للمركبKAg2SbS4بداللة الحجم.
 3. IIIالخصائص اإللكترونية :
إن دراسة الخصائص اإللكترونية (عصابة الطاقة ،كثافة الحاالت الكلية والجزئية للمركب نصف
ناقل ،) KAg2SbS4تم في المجال الطاقي المحصور بين-15eVإلى.15eVباستخدام طريقة الموجة
المستوية المتزايدة خطيا والكمون الكامل ( FP-LAPWحالة التقريب النسبي لدالة الموجة) تحصلنا على
عصابات الطاقة في نقاط عالية التناظر في منطقة بريلوين األولى ،هذه النقاط في فضاء الشبكة المعكوسة
كالتالي:
)Γ(000
)N(001
)P(111
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)H(101

الشكل ) :(3-IIIمنطقة بريلوين األولى مرفقة بنقاط عالية التناظر.
 1.3. IIIبنية عصابات الطاقة :
عصابة الضغط في الضغط المنخفض P=0 GPa
عند كال من تقريب GGAأو  EV-GGAوباستخدام الموجة المستوية المتزايدة خطيا والكمون
الكامل  FP-LAPWوجدنا أن المركب هو مركب نصف ناقل ،حيث تقع أعلى نقطة في عصابة التكافؤ
في ، Hفي حين أدنى نقطة لعصابة النقل عند  ،Γإذن فالمركب له انتقال إلكتروني غير مباشر.Γ ← H
الشكل ) (4-IIIفي تقريب  GA-EVكانت قيمة الحاجز الطاقي ) (0.8eVأحسن من تقريب GGA
( )8..0eVمقارنة مع القيمة التجريبية ) ،]0[(1.71eVكما يجدر الذكر أن هناك بعض حسابات للقيم
النظرية )[9] (2.184eVباستخدام الكمون الكاذب ) (PP-PWالمدمجة في برنامج  CASTEPوالقيمة
النظرية )[10] (2.97eVالمحسوبة ببرنامج ).(VASP
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0.80eV

0.28eV

الشكل) :(4-IIIبنية عصابات الطاقة في الضغط المنخفض للمركب. KAg2SbS4
 2.3. IIIتأثير الضغط على الحاجز الطاقي :Eg
بإدخال عامل الضغط وجدنا أن الحاجز الطاقي يزداد بزيادة الضغط .الشكل) (5-IIIيوضح ذلك.
الجدول  8.قيم الحاجز الطاقي للمركب KAg2SbS4باستعمال كل من تقريبي PBE-GGAو.EV-GGA
5 GPa

0 GPa

10 GPa

8..0

8..8

8..0

PBE-GGA

...1

8..0

8.08

EV-GGA

- 36 -

النتائج والمناقشة

الفصل الثالث

الشكل) :(5-IIIبنية عصابات الطاقة لنقاط عالية التناظر في منطقة بريلوين األولى في كل من
تقريبيGGAو.EV-GGA
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 3.3. IIIكثافة الحاالت الكلية والجزئية :

لتحديد طبيعة بنية عصابات الطاقة للمركب  KAg2SbS4قمنا بحساب كثافة الحاالت الكلية
والجزئية بطريقة) ،(Tetrahedronحيث استخدمنا لحسابها  2.من نقاط الخاصة  ،kmeshيبين الشكل
) (6-IIIكثافة الحاالت الكلية للمركب وللذرات ،أما الشكل ) (7-IIIفيوضح مساهمة المدارات الذرية.
في منطقة الحاالت القلبية في المجال الطاقي  -15eVإلى  ،-12eVوجدنا مساهمة dو pللبوتاسيوم و s
للكبريت ،وفي المنطقة نصف القلبية في المجال الطاقي-10eVإلى -7eVتكون المساهمة الغالبة للمدار
sلذرات  Sbفي الجهة السالبة لمستوى فارمي (عصابة النقل) أي المجال الطاقي المحصور بين -5eVإلى
 0eVوجدنا المدار  pلذرات الكبريت  Sوفوق مستوى فارمي  Efأول عصابة نقل تتمثل فالمدار sلذرات
اإلثمد  ،Sbفأصل االنتقال اإللكتروني في منطقة بريلوين األولى  Γ ← Hيكافئ  s-p← Sb-pوبعيدا
عن المستوى فارمي في المجال المحصور بين  2.5eVإلى  15eVهناك تطابق للمدارات  pو dلذرات
Sbمع الحاالت الكوانتية  sو pلذرات الفضة . Ag
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الشكل ): (6-IIIكثافة الحاالت الكلية للمركب KAg2SbS4في تقريب .EV-GGA

الشكل) : (7-IIIكثافة الحاالت الجزئية للمركب KAg2SbS4في تقريب.EV-GGA
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 4. IIIالخصائص الترموديناميكية :
 1.4. IIIمقدمة

لتحديد الخصائص الترموديناميكية للمركب  KAg2SbS4استخدمنا نموذج الشبه الهرموني لديباي
] [11ودالة جيبسG*(V, P, T) Gibssوالتي تكتب على الشكل التالي
]G*(V, P, T)= E(V) + PV +𝐴𝑉𝑖𝑏 [θ(V) ; T

)(2-III

حيث ) E(Vهي الطاقة الكلية كدالة لحجم الخلية األولية.
 PVتكافئ ثابت الضغط الهيدروستاتيكي.
) θ (Vدرجة حرارة ديباي .و
𝑏𝑖𝑉𝐴حد االهتزازوالذي يمكن كتابته باستخدام نموذج كثافة الحاالت الفونونية لديباي ].[13-12
)(3-III

])𝑇+ 3 ln(1 − 𝑒 −𝜃⁄𝑇 ) − 𝐷(𝜃⁄

𝜃9
𝑇8

[ 𝑇𝑘𝑛 = )𝑇 ;𝜃( 𝑏𝑖𝑉𝐴

أين nتمثل عدد ذرات الخلية األولية 𝐷(𝜃⁄𝑇)،يمثل تكامل ديباي.
)(4-III
𝑆𝐵
2
𝐵𝐾𝑀

√)𝜃𝐷 = ħ[6𝜋 2 𝑉 1⁄2 𝑛]1⁄3 𝑓(ρ

حيث  Mالكتلة المولية لذرات الخلية األولية 𝑆𝐵  ،معامل االنضغاطية األديباتيكي والذي يقرب احصائيا
[.[11
)𝑉(𝐸 𝑑 2

)(5-III

𝑑𝑉 2

𝑉 = )𝑉(𝐵 ≌ 𝑆𝐵

)𝜌(𝑓 معرفة في المرجعين ] ،[15-14ومعامل بواسون ,]16[𝑣 ≈ 0.3ودالة جيبس
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) G*(V, P, Tبداللة( )V, P, Tيمكن أن تقرب بداللة الحجم  Vب :

]𝑃,𝑇 = 0

)(6-III

)𝑇𝜕𝐷 ∗ (𝑉,𝑃,
𝑉𝜕

[

حلول المعادلة ( ).-IIIيمكن من خاللها حساب دالة الحالة األساسية بداللة الضغط ودرجة الحرارة
) ,(DOS) V (P, Tالسعة الحرارية 𝑉𝐶 ,ومعامل التمدد الحراري  αالمعطى بالعالقة [.]16
𝑇3𝜃⁄

𝜃

] 𝑇𝐶𝑉 = 3𝑛𝑘 [4𝐷 ( ) − 𝜃⁄
𝑇
𝑒
−1

)(7-III

𝑉𝐶𝛾

)(8-III

𝑉 𝑇𝐵

=𝛼

أين γمعامل قرينزن والذي يعرف ب:
)𝑉(𝜃 𝑑 ln

)(9-III

𝑉 𝑑 ln

𝛾=−

 2.4. IIIتحليل النتائج :
ألجل التحقق من الخصائص الترموديناميكية لمركب  ،KAg2SbS4قمنا بتطبيق نموذج شبه
الهرموني لديباي .أوال حساب الطاقة الكلية بداللة حجم الخلية األولية خارج نموذج ديباي .نتحصل على
نتائج الخصائص البلورية في  P=0و ،T=0ثم نستخدم معادلة الحالة األساسية  EOSلحساب الخصائص
العيانية بداللة الضغط  Pودرجة الحرارة Tمن العالقات األساسية للخصائص الترموديناميكية.
في الشكل ( )0-IIIقمنا بعرض البيان )V (P,Tحجم الخلية األولية بداللة درجة الحرارة والضغط
للمركب .KAg2SbS4عند درجة حرارة ثابتة حجم الخلية ينقص بزيادة الضغط وعند الضغط الثابت يزيد
الحجم زيادة طفيفة بزيادة درجة الحرارة ,قيمة الحجم عند درجة حرارة الغرفة 300Kوالضغط المنخفض

) (P=0 GPaهي 1413.70(𝑢. 𝑎. )3مقارنة مع القيمة التجريبية .(2683.5378)(u.a)3
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الشكل) :(8-IIIتغيرات الحجم بداللة درجة الحرارة والضغط.
 معامل االنضغاطية:
معامل االنضغاطية يمثل أساسا تغيرات حجم الخلية بداللة الحرارة والضغط ،حيث يكون عكسيا مع
تغيرات الحجم ،بحيث يزيد بزيادة معتبرة بازدياد الضغط ،وينقص ببطء بزيادة درجة الحرارة ،قيم معامل
االنضغاطية عند الضغط المنخفض ) (P=0GPaودرجة حرارة الغرفة ).192.16GPa (300K
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الشكل ) :(9-IIIتغيرات معامل االنضغاطية بداللة درجة الحرارة والضغط.


السعة الحرارية 𝑽𝑪بثبوت الحجم:
تتعلق السعة الحرارية بثبوت الحجم بدرجة الحرارة أكثر من تعلقها بالضغط حيث تزداد من 0K

حتى  600Kعلى شكل ،𝑇 3بحيث تزداد من قيمة معدومة حتى .170J/mol.kفي درجة حرارة عالية
تقرب السعة الحرارية بثبوت الحجم من قيمة حدية في حدود .196J/mol.kوعند الضغط الصفري ودرجة
حرارة الغرفة قيمة CVتكون .165.80J/mol.k
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الشكل ):(10-IIIتغيرات السعة الحرارية بداللة درجة الحرارة والضغط.
 درجة حرارة ديباي :θD
يمثل الشكل ) (11-IIIتغيرات درجة حرارة ديباي بداللة الضغط من 0إلى GPa.8ودرجة
الحرارة من  8إلى ..88كالفن ،عند ثبوت الضغط تنقص درجة حرارة ديباي ببطيء بزيادة درجة الحرارة
كما تزيد درجة حرارة ديباي θDبزيادة الضغط ،والقيمة المحسوبة لدرجة حرارة ديباي  θDودرجة حرارة
الغرفة والضغط P=0 GPaهي 594.28kهذه القيمة متوافقة مع القيمة النظرية للمركبات Li2CdGeS4
و. [17] Li2CdSnS4
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الشكل ) :(11-IIIتغيرات درجة حرارة ديباي بداللة درجة الحرارة والضغط
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خالصة عامة

خالصة عامة
تطرقنا في هذا العمل إلى دراسة الخصائص البنيوية ،اإللكترونية والترموديناميكية للمركب
 ،KAg2SbS4معتمدين على طريقة الموجة المستوية المتزايدة خطيا والكمون الكامل ،FP-LAPW
المدمجة في برنامج  ،Wien2Kفي اإلطار العام لنظرية الكثافة الدالية ومع اعتماد تقريب التدرج المعمم
 GGAكما تم أيضا دراسة ومناقشة الخصائص الترموديناميكية لهذا المركب ،باستخدام النموذج شبه
الهرموني لديباي المدمج في برنامج جيبس.
يمكن تلخيص هذه النتائج كما يلي:
* بالنسبة للمركب  KAg2SbS4هو مركب نصف ناقل .معظم النتائج المتحصل عليها لثوابت
الشبكة ) a(A°و) c(A°في تقريب  GGAجيدة مقارنة مع القيم التجريبية ،أما بالنسبة لمعامل
االنضغاطية ومشتقته األولى لم يثبت أي دراسة تجريبية أو نظرية في األعمال السابقة.
* أما الخصائص اإللكترونية فوجدنا أن طبيعة المركب  KAg2SbS4نصف ناقل ،ذو فجوة
طاقية غير مباشرة مساوية إلى  ،0.8eVومصدر الحاالت لعصابة التكافؤ والنقل تم تحديدها عن طريق
تحليل كثافة الحاالت االلكترونية الكلية والجزئية.
* باستخدام نموذج شبه الهرموني لديباي قمنا بدراسة الخصائص الترموديناميكية (حجم الخلية
األولية ،معامل االنضغاطية  Bوالسعة الحرارية بثبوت الحجم  )CVكدالية لدرجة الحرارة والضغط مع
ذكر أنه رغم استخدام كل التقريبات السابقة في حساباتنا إال أن برنامج جيبس لم يعطي أي نتائج الخاصة
للمركب.
* أظهرت هذه النتائج تماثال مع القيم التجريبية والنظرية السابقة والمتاحة في حدود أخطاء الحساب.
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Résumé:
Nous avons présentés Dans ce travail, une étude théorique par modélisation des
propriétés structurales, électroniques et thermodynamiques du composé KAg2SbS4 ont
utilisons la méthode des Ondes Planes Linéairement Augmentées avec Potentiel total (FPLAPW) dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). Le calcul a été
effectué en utilisant l'approximation du gradient généralisé Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) et
Engel-Vosko (EV) intégrer dans le code WIEN2K pour le potentiel d'échange-corrélation. Le
résultat obtenu est raisonnable et se compare bien avec les données expérimentales et d'autres
calculs. Nous avons étudié les propriétés structurales telles que le paramètre d’équilibre, le
module de compressibilité et la capacité calorifique le coefficient.
Mots-clefs : KAg2SbS4 ; DFT ; propriétés thermodynamiques ; Wien2K.
Abstract :
The structural, electronic and thermodynamic properties of KAg2SbS4 compound
have been investigated. The calculations have been performed using the full-potential
linearized augmented plane wave plus local orbitalsmethod. The exchange-correlation
potential has been treated using the generalized gradient approximation (GGA) as
parameterized by both Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) and Engel-Vosko (EV). The lattice
parameters (a, c) are optimized and found in good agreements with the available experimental
data. Results are given for bulk modulus B and the pressure derivative of the bulk modulus B’.
Based on the quasi-harmonic Debye model, the thermodynamic properties of the material in
question have been predicted taking into account of the lattice vibrations. The variations of
the volume unit cell, bulk modulus, heat capacity and Debye temperature as a function of
pressure and temperature are computed. Our findings show that external effects such as
temperature and pressure are highly effective in tuning some of the macroscopic properties of
the compound under load.
Keywords : KAg2SbS4 ; DFT ; thermodynamic properties ; Wien2K.
:الملخص
 نهًشكة انشتاعً ري انثٍُح، االنكرشوٍَح وانرشيىدٌُايٍكٍح،فً هزا انعًم قًُا تذساسح َظشٌح نهخصائص انثٍُىٌح
) فً إطاس َظشٌح دانٍحFP-LAPW(  تاسرخذاو األيىاج انًسرىٌح انًرزاٌذج خطٍا وانكًىٌ انكايمKAg2SbS4 انًاسٍح
 انذساسحWien2K  نحساب كًىٌ انرثادل واالسذثاط انًذيدح فً تشَايحGGA ) فً ذقشٌة انرذسج انًعًىDFT( انكثافح
 حساب انخصائص االنكرشوٍَح (تٍُح.) ويشرقح األول، يعايم االَضغاط،ذهذف نرحذٌذ انخصائص انثٍُىٌح (ثاتد انشثكح
 تإضافح انى رنك انخصائص انرشيىدٌُايٍكٍح نهزا انًشكة ذًد.عصاتاخ انطاقح وكثافح انحاالخ) فً قٍى يخرهفح نهضغظ
 وذى انرحقق يٍ ذأثٍش دسخح انحشاسج وانضغظ عهىGibss ترطثٍق ًَىرج انشثه انهشيىًَ نذٌثاي انًذيح فً تشَايح
.) دسخح حشاسج دٌثاي، انسعح انحشاسٌح تثثىخ انحدى، يعايم االَضغاط،انخصائص انفٍزٌائٍح يثم (انحدى
.Wien2K ;  ;َظشٌح دانٍح انكثافح ; انخصائص انرشيىدٌُايٍكٍحKAg2SbS4: الكلمات المفتاحية

