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محاسبات ابتدا به ساکن خواص ساختاري ،گذار فاز ،خواص فونوني
وخواص ترموديناميكي AlAs
علي فاضلي کيسمي ،1،سيد جواد

موسوي2

5گروه فیزیک ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران
2گروه فیزیک ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران

چكيده
در این مقاله خواص ساختاری ،گذار فاز وخواص فونونی و ترمودینامیکی  AlAsمورد بررسی قرار گرفت .با کمک برنامه گیبس2
و مدل شبه هماهنگ دبای-اینشتین ،دادههای انرژی-حجم حاصل از بستة محاسباتی کوانتوم اسپرسو با معادلة حالت خطی بیرچ-
مورناگون برازش داده شد و در نتیجه ثابت شبکه ،مدول کپهای استاتیک و مشتق آن  B0برای سه فاز  B3و  B8و  B1بهدست
آمد .گذارهای فاز از فاز  B3به  B8و نیز از فاز  B3به  B1بهترتیب برابر  7/3GPaو 55/2GPaبهدست آمدند که با نتایج نظری و
تجربی همخوانی خوبی دارند .بهعالوه خواص فونونی فاز  B3با دادههای تجربی مقایسه شد ،که بهویژه در راستای گاما که مبنای
محاسبات ترمودینامیکی است نتایج حاصل سازگاری خوبی با نتایج تجربی نشان میدهد .همچنین با بررسی نمودار ظرفیت گرمایی
در حجم ثابت و دادههای ظرفیت گرمایی در فشار ثابت برحسب دما برای فاز  ،B3سازگاری بسیار خوب نتایج با دیگر دادههای
نظری و تجربی نشان داده شد.
کليدواژگان :مدل شبههماهنگ دبای اینشتین ،خواص ترمودینامیکی ،گذار فاز ،آلومینیوم آرسناید.

مقدمه
نیمرساناهای گروه  III-Vبهخاطر کاربردهایشان در

ترانزیستورهای دوقطبی ،ابر شبکههای بازتابندة براگ،

صنعت و فنّاوری از اهمیت خاصی برای محققان

لیزرهای حالت جامد و ترانزیستورهای دارای الکترون

برخوردارند .یکی از مهمترین و پرکاربردترین ترکیبات

با تحرکپذیری باال اشاره کرد [ AlAs .]5دارای

این گروه  AlAsاست.

فازهای متفاوتی است ولی در فشار طبیعی عموماً در

تاکنون بررسیهای نظری و تجربی زیادی روی خواص

فاز  B3و در ساختار بلند روی یافت میشود .فازهای

ساختاری ،گذار فاز و محاسبات فونونی  AlAsانجام

 )NiAs( B8و  )NaCl( B1این ماده نیز مورد بررسی

شده است [ .]5-7اما بهدلیل دشواری فراهم کردن مقدار

قرار خواهند گرفت .آنچه تاکنون کمتر مورد توجه

زیادی  AlAsخالص امکان بررسی تجربی خواص

محققین قرار گرفته خواص ترمودینامیکی  AlAsپس

ترمودینامیکی آن دشوار میباشد ،بنابراین محاسبة

از گذار فاز  B3به  B8است که در این مقاله با استفاده

نظری خواص ترمودینامیکی این نیمرسانا ،از اهمیت

از برنامه گیبس ]8[ 2و روش شبههماهنگ دبای-

فراوانی برخوردار است .از کاربردهای این نیمرسانا

اینشتین این خواص مورد بررسی قرار میگیرند.

میتوان به استفادة آن در اتصالهای غیر همنوع
نویسنده مسئولalif1364@yahoo.com :
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روش نظري و جزئيات محاسبات

D

,

برای محاسبه گذار فاز و خواص ترمودینامیکی

1
n3

4

 ،AlAsدادههای انرژی برحسب حجم باید محاسبه

که فرمول محاسبه   Dبهصورت زیراست:

شوند .این دادهها با استفاده از بستة محاسباتی کوانتوم

1

1

شده است .در تمام محاسبات ابتدا به ساکن ،انرژی قطع
برابر  08Rydو مش یکنواخت  7×7×7در نظر گرفته
شده و از تقریب چگالی موضعی ) (LDAبا
Al.pz-vbc.UPF

شبهپتانسیلهای

و

 Mجرم مولکولی هر سلول واحد و  Bsمقدار مدول
حجمی بیدررو است که مشخصکننده میزان فشردگی
بلور بوده و از فرمول زیر بهدست میآید:

As.pz-

انرژی آزاد غیر تعادلی گیبس از فرمول زیر بهدست
میآید [:]8

که ) E(Vانرژی کل هر سلول واحد و  PVمربوط به
وضعیت فشار هیدرو استاتیک است )   DE (Vدمای
دبای-اینشتین و  Fvibانرژی آزاد هلمهولتز میباشد که

7

j

j

 DE
k T
) 
 k BT (1  e B ),
j 1 2
T
3 N 3

در این صورت تابع غیر تعادلی گیبس را میتوان نسبت
به حجم کمینه نمود.

بولتزمن و )

T
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 iدر واقع ) i (بوده که از فرمول زیر بهدست
میآید:

) G* (V ; P, T
]  0,
V

,

تعادلی است که با محاسبات فونونی بهدست میآید.
  DEاز فرمول زیر بهدست آمده است [:]8

j
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(

j
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) i0 (بسامد مدهای اپتیکی در راستای  در حجم

[

با حل معادله فوق ظرفیت گرمایی CVو CPاز

 Nتعداد اتمهای موجود در فرمول شیمیایی kB ،ثابت

 DE

3 1

3 1

مقدار نسبت پوآسون در حدود 6/21انتخاب میشود.

2
)

1
3
1 1   2 1 3
(
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3
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(f ( )  {3[2
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FVib  Esta  k B DE  3Nk BT ln(1  e
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میشود [55و:]52

به شکل فرمول زیر نوشته میشود [:]56

T

],
2

Bs  Bstatic [V

 نسبت پوآسون بوده وتابع )  f (با عبارت زیر بیان

] G* (V ; P,T )  E (V )  PV  Fvib [ DE (V ),T

 DE

d 2E

6

 bhs.UPFاستفاده گردیده است.

5

1

B

 D  [6 2V 2 N ] 3 f ( ) s ,
k
M

اسپرسو [ ]3بهدست آمدند .همچنین محاسبات فونونی
مختلف روی فازهای  AlAsبا این کد محاسباتی انجام

 DE 

56

H
)P .
T

( Cp 
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نتايج و بحث

جدول .1خواص ساختاری  AlAsدر فازهای مختلف.
کار

خواص ساختاري
مقادیر ثابت شبکه ،مدول کپهای استاتیک و  B0از
طریق برازش با معادله حالت خطی بیرچ-مورناگان

کارهای نظری

حاضر
فازB

]59[ 1/743و

انرژی برحسب حجم سه فاز  B8 ،B3و  B1نشان داده
شده است.

)a(Ao
B0(GP
)a

71/52

 [50] 04/63و [1]70/23

[2] 74  1

B 0

4/51

[50]4/297

[2] 1  5

)a(Ao

9/08

[1]9/720

[9] 9/72

[54]1/757

[1]1/399و

) c(A
c/a

5/0

[1]5/132

B0
)(GPa

34/1

 [1] 32/13و [5] 39/9

B 0

4/2

[1] 4/12

)a(Ao

1/57

[57] 1/539

-

B0
)(GPa

31

[5] 35/1

-

B 0

4/9

[5] 4/9

-

[5]1/355

8

فازB
1

شکل .1نمودار انرژی برحسب حجم فازهای.AlAs

[ 9] 1/31

1/83

o

فازB

[51] 1/02

1/05

3

بهکمک برنامه گیبس 2بهدست آمد .در شکل 5نمودار

کارهای تجربی

[9] 5/0
565  20
][ 9
4/0  6/7
][9و[2] 4

مشاهده میشود که فاز  B3نسبت به دو فاز دیگر در

بر این اساس فشار گذار فاز از فاز ( B3بلند روی) به

سطح انرژی پایین تری قرار دارد این فاز با ساختار بلند

فازهای  )NiAs( B8و )NaCl( B1بهترتیب برابر با

روی پایدارتر از سایر فازهاست.

 7/3GPaو  11/2 GPaبهدست آمد .مقادیر تجربی

در جدول 5نتایج حاصل از محاسبات ثابت شبکه،

گزارش شده برای گذار فاز  B3به  B8مقادیر مختلفی

مدول کپهای استاتیک و  B0آورده شده است.

ار  7تا  54گیگا پاسکال را شامل میشود [2و ]9ولی

همانطور که مشاهده میشود نتایج بهدست آمده از کار

برای گذار  B3به  B1مقدار تجربی خاصی گزارش

حاضر در مقایسه با سایر گزارشهای نظری ،توافق بسیار

نشده است .در جدول 2نتایج حاصل از کار حاضر و

خوبی با نتایج تجربی دارد.

گذار فاز
میدانیم که پایداری فاز زمانی اتفاق می افتد که
انرژی آزاد گیبس کمینه شود و گذار فاز زمانی رخ
میدهد که انرژیهای آزاد گیبس معادل باشند .از آنجا
که محاسبات ما در دمای صفر کلوین انجام میشود در
این صورت داریم  G = H = E(V)+PVکه  Hآنتالپی

E
و
V

= Pمیباشد.

سایر کارهای نظری و تجربی آورده شده است.
جدول .2گذار فازهای  AlAsدر فازهای مختلف.
گذار فاز

کار حاضر

)B3B8 (GPa

7/3

)B3B1 (GPa

55/2

نظریههای دیگر
 ]50[ 3/51و
[58] 7
[4] 8/875
و]50[ 55/88

تجربی

[2] 7  1
[9] 54/2
-

محاسبات ابتدا به ساکن خواص...
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تعداد شاخهها در نمودار پراکندگی فونونی  AlAsبرابر

خواص فونوني
همانطور که در بخش روش نظری دیدیم ما برای

 0شاخه میباشد که این موضوع با توجه به ساختار بلند

محاسبات خود به فرکانس مدهای اپتیکی در حجم

روی این ماده و داشتن  2اتم در پایه قابل قبول میباشد.

تعادلی در راستای  نیاز داریم از این رو بر آن شدیم

از طرفی بین شاخههای اپتیکی و آکوستیکی ،گاف

تا خواص فونونی  AlAsدر فاز  B3را بررسی کنیم .در

-1

فونونی در محدوده  cm 251-291مشاهده میشود.

جدول 9مقدار مدهای فونونی فاز  B3در راستاهای 
  ،و  Lبرای کار حاضر و سایر کارهای نظری
بههمراه نتایج تجربی آورده شده است.
جدول .9بسامد مدهای فونونی AlAsدر فاز  B3برحسب (.)cm-1
)AlAs(B3

كار حاضر

تجربي ]6و[7

نظری ][19

TO

918

905

909

TO

931

462

466

TA

30

563

31

TA

259

253

250

TA

996

999

997

TA

936

شکل( .2ب) نمودارپراکندگی فونونی.AlAs

خواص ترموديناميكي

933

939

LTA

72

-

75

در شکل 9منحنی تغییرات ظرفیت گرمایی درحجم

LLA

252

-

252

LTO

947

-

912

ثابت در بازه دمایی صفر تا  866Kو در فشارهای صفر،

LLO

900

-

972

در شکل 2نمودار چگالی فونونی و پراکندگی

 3 ،7و  58گیگا پاسکال رسم شده است .نمودار فاز B3

برای فشارهای صفر و 7و فاز  B8برای فشارهای  3و
 58گیگا پاسکال میباشند .ظرفیت گرمایی حاصل

حالتهای فونونی  AlAsرسم شده است .شکلالف

ارتعاشات یونی است .همانطور که انتظار میرود در

نمودار چگالی حالتهای فونونی و شکلب نمودار

دماهای پایین ،رفتار نمودار برای کلیه فشارها متناسب

پراکندگی فونونی را نشان میدهد.

با توان سوم دما یعنی T3میباشد و در دماهای باال به
حد دولون و پتی میل میکند .حد دولون و پتی 6NAKB

بوده و مقدار آن برابر با  43/3 J/molKمیشود که با
مقدار اشباع نمودار ،سازگاری خوبی دارد.
در شکل 4نتایج حاصل از کار حاضر با کمک مدلهای
دبای-اینشتین و دبای-اسلیتر رسم شده و جهت
مقایسه ،نتیجه گزارش نظری  ]26[ Kagaya Somaنیز
آورده شده است .الزم به ذکر است که در مدل دبای-
اسلیتر تنها مدهای آکوستیکی لحاظ میشود و این خود
شکل( .2الف) نمودارچگالی حالتهای فونونی.AlAs

دلیلی است بر اینکه انتظار داشته باشیم نتایج مدل شبه
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هماهنگ دبای-اینشتین نسبت به مدل دبای-اسلیتر بهتر
باشد.

شکل .5مقایسه تغییرات دمای دبای حاصل از  CVبرحسب دما در
کار حاضر و کار .Kagaya-Soma
شکل .3نمودار ظرفیت گرمایی در حجم ثابت برحسب دما برای

در جدول 4مقادیر ظرفیت گرمایی در فشار ثابت در

فازهای  B3و .B8

دماهای  066 ،966 ،566و  866کلوین آورده شده
است .نتایج اندازهگیری نشان میدهد که با افزایش دما
ظرفیت گرمایی در فشار ثابت سریعا افزایش یافته ولی
در دماهای باالتر از  166کلوین بهسمت مقادیر حدی
میل مینماید.
جدول .4مقادیر ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابت در دماهای
مختلف

برحسب .J/molK

دما برحسب

کار حاضر

نتایج نظری

نتایج تجربی

[]29

[]24

-

41/8

شکل .4تغییرات ظرفیت گرمایی در حجم ثابت با دما درمدلهای

کلوین

دبای-اینشتین ،دبای-اسلیتر و کار .Kagaya-Soma

566

53/0

966

44/5

49

066

16/7

16/1

47/5

866

12/7

12/1

43

میدانیم که تغییرات ظرفیت گرمایی در دماهای پایین
3
بهصورت )  12  4 NK B ( Tاست .ما با استفاده از
5
D
این رابطه تغییرات دمای دبای برحسب دما را بین کار

خود و  Kagaya-Somaبررسی نمودیم ،که نتایج آن
در شکل 1مشاهده میشود .دردماهای پایین رفتار
نمودار  Kagaya-Somaرفتاری غیرمتعارف است
[ .]25از طرفی مقدار دمای دبای حاصل از کار حاضر
در نقطة صفر کلوین به نتیجه گزارش شده توسط
 ]22[ Adachiنزدیکتر است.

مقایسه نتایج کار حاضر با مقادیر تجربی نشان میدهد
که با کمک اصول نظریه تابعی چگالی میتوان خواص
ترمودینامیکی مواد را به خوبی مورد بررسی قرارداد.
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Abstract
This paper is an attempt to investigate the structural properties, phase transition, and thermodynamic and
phonon properties of AlAs. Quasi-harmonic Debye- Einstein model was used to obtain lattice constant and
static Bulk modulus B0 for B3, B8 and B1phases. These results showed good consistency with experimental
results and other theoretical data. Afterwards, the phase transitions of B 3 to B1 and B3 to B8 obtained were
equal to 7.9 GPa and 11.2 GPa respectively, which also indicated a good consistency with the theoretical
and experimental results. In addition, phonon properties of B3 phase were compared with experimental
data, and the results demonstrated a good consistency with experimental results especially in the gamma
point that is the basis of thermodynamic calculations. Furthermore, the diagrams of heat capacity at constant
volume and heat capacity at constant pressure were investigated in terms of temperature for B 3 phase, and
the results showed their significant consistency with theoretical and experimental results.

Keywords: Quasi-harmonic Debye-Einstein model, Thermodynamic properties, Phase transition,
Aluminum Arsenide
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