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خواص الکترونی ،فونونی و مکانیکیGaN
عاطفه نجاتی ،،1حسن تشکری ،1فرامرز

کنجوری2

2آزمایشگاه فیزیک محاسباتی ،گروه فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،قم ،ایران
1گروه فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه خوارزمی ،کرج ،ایران

چکیده
در این مقاله خواص الکترونی ،فونونی و مکانیکی بلور  GaNدر حالت انبوهه ،برای دو فاز مکعبی بلندروی و ششگوشی
ورتسایت با استفاده از نظریة تابعی چگالی ،تقریب شیب تعمیمیافته و استفاده از شبهپتانسیل مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج
بررسی خواص الکترونی نشان داد که این بلور در فازهای بلندروی و ورتسایت نیمرسانا ،با گاف انرژی  1و  1/1الکترون-ولت
است .با منطبق نمودن نمودار انرژی برحسب پارامترهای شبکه بهینه شده با معادله حالت مورناگون ،مدول حجمی محاسبه شد.
نمودار پراکندگی فونونی برای هر دو فاز در راستای بیشترین تقارن رسم شد .مقادیر ثابتهای کشسانی با توجه به شیب شاخههای
آکوستیکی در راستاهای مورد نظر در نمودار پراکندگی فونونی برای فاز بلندروی  C44 =211 ، C11 =171و  C12 =217گیگا
پاسکال و برای فاز ورتسایت  C12 =218 ، C66 =88 ، C44 =88 ، C33 =380 ، C11 =302و  C13 =283گیگا پاسکال بهدست آمد.
نتایج بهدست آمده از محاسبات تطابق خوبی با نتایج دیگران داشت .همچنین مدول یانگ در حالتهای کششی و تراکمی برای
فاز ورتسایت و مدول یانگ برای فاز بلندروی محاسبه شد .مقایسة مقاومت این بلور در راستای  ،zمقاومت بیشتر فاز ورتسایت
را نشان داد.
کلیدواژگان ،GaN :خواص الکترونی ،طیف فونونی ،ثابت کشسانی ،خواص مکانیکی

مقدمه
ترکیبات III-Vبهدلیل داشتن گاف انرژی ،نیمرسانا
بوده و بهطور تجربی [ ]1،2و نظری [ ]3-6مورد توجه
قرار گرفته است GaN .یک نیمرسانای این گروه است.
خواص الکترونی این نیمرسانا از جمله گاف الکترونی
نسبتاً پهن و ثابت دیالک تریک کوچک باعث شده
است ،این مواد در دستگاههایی با طولموج آبی،
فرابنفش و دستگاههای الکتریکی در دمای باال کاربرد
گستردهای داشته باشند [.]7-3

خواص مکانیکی منحصربهفرد این مواد مانند سختی،
نقطة ذوب باال ،رسانایی گرمایی باال و مدول حجمی
بزرگ ،این مواد را به پوششهای حفاظتی مناسبی
تبدیل کرده است.
 GaNدر دو فاز

ورتسایت2

و

بلندروی1

متبلور

میشود .در هنگام رشد  GaNروی زیرالیههایی از
جنس یاقوت کبود بهدلیل تقارنهای شش ضلعی
موجود ،فاز ورتسایت ایجاد میشود ،از اینرو اکثر
مطالعات برای این فاز انجام شده است .با این وجود،

ایمیل نویسنده مسئولangelati29@gmail.com :
Wurtzite

1

Zinc-Blende

2
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رشد این ماده در فاز بلندروی نیز با موفقیت انجام شده
است[.]1

ب

الف

شکل .1سلول واحد قراردادی بلور  GaNدر دو فاز بلندروی (الف) و ورتسایت (ب).

همچنین ساخت دیودهای نوری  GaNاز رشد فاز

[ .]26در سال  1006با استفاده از نرمافزار CASTEP3

بلندروی روی زیرالیه  GaAsگزارش شده است

خواص ساختاری ،الکترونی و اپتیکی  GaNو

[ .]20بهمنظور طراحی و ساخت مناسب دستگاهها،

وابستگی آن به فشار بررسی شد .مطالعات نشان

بررسیهای اولیه پیرامون خواص فیزیکی مانند خواص

میدهد ،در فشار  20/87گیگا پاسکال فازهای

الکترونی و مکانیکی الزم و ضروری است .یکی از

ورتسایت و بلندروی به یکدیگر تبدیل میشوند [.]10

روشهای بهدست آوردن خواص مکانیکی و ثابتهای

داویدف و همکارانش بهصورت تجربی و نظری طیف

کشسانی ،استفاده از شیب نمودار پراکندگی فونونی

فونونی را در فاز ورتسایت بررسی کردند [.]23

است .برای بهدست آوردن نمودار تجربی طیف فونونی

محاسبات بهروش بسط امواج تخت ،نظریة تابعی

با مشکالتی روبهرو هستیم ،بهاین علت از روشهای

چگالی ،نظریة تابعی چگالی اختاللی و استفاده از

محاسباتی استفاده میکنیم .روشهای محاسباتی مکمل

شبهپتانسیل انجام شده است .در ادامه ،نتایج بهدست

آزمایشهای تجربی هستند و با هزینههای کمتری انجام

آمده از محاسبات را با نتایج دیگران و دادههای تجربی

میشوند.

مقایسه میکنیم .همچنین مدول یانگ را برای فاز

با روشها و تقریبهای متفاوت ،خواص الکترونی و
مکانیکی این بلور بررسی شدهاند [ .]22-23در سال
 2363این بلور بهصورت تجربی ساخته و اندازة گاف

ورتسایت ،در حالت کششی و تراکمی بهدست
میآوریم و با مدول یانگ فاز بلندروی مقایسه میکنیم.

روش محاسباتی

الکترونی آن  3/33الکترونولت گزارش شد [.]23

مطالعة ابتدا بهساکن با استفاده از بستة نرمافزاری

ثابتهای کشسانی فاز بلندروی با روشهای تجربی

 ESPRESSOانجام میشود [ .]12محاسبات دینامیک

در سال  2378محاسبه شدند [ .]26کیم و همکارانش

شبکه با کمک کدهای شبیهسازی  PWscfو Phono

با استفاده از محاسبات نظری و پتانسیل کامل،

انجام میشود .با استفاده از کد  PWscfمحاسبات

ثابتهای کشسانی فاز بلندروی را محاسبه کردند
3

Cambridge Serial Total Energy Package

خودسازگار انجام و با کمینه کردن نیروها و استرسها،
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بهینهسازی پارامترهای ساختاری انجام میشوند .کد

اختاللی را حل کرده و ماتریس ثابتهای نیرو را برای

 Phononنیز معادالت مربوط به نظریه تابعی چگالی

یکسری بردارهای موج یکنواخت بهدست میآورد.

جدول .1پارامترهای شبکه بهینهشده و مقایسه با نتایج تجربی و دیگران.
فاز

ورتسایت

بلندروی

کار

روش تقریب

حاضر

PWPP-GGA

3/10

[FP-LMTO-LDA]11

3/26

8/27

[PWPP-LDA]13

3/26

8/22

[PWPP-GGA]21

3/10

8/11

تجربی[]16

-

3/23

8/23

درصد خطا نسبت به مقدار تجربی

-

0 /3

0 /3

حاضر

PWPP-GGA

6/86

-

دیگران[]11

FP-LMTO-LDA

6/67

-

تجربی[]18

-

6/80

-

درصد خطا نسبت به مقدار تجربی

-

0 /8

-

دیگران

) a (A

) c (A

8/16

محاسبات با استفاده از شبهپتانسیلهای فوق نرم انجام

را حول پارامتر شبکه تجربی وردش و پارامتری که در

شده است که این شبهپتانسیلها (N.pbe-

آن انرژی کل سیستم کمینه است را بهدست میآوریم.

با

با توجه به اینکه فاز ورتسایت دارای دو پارامتر شبکه

)van_ak.UPF,Ga.pbe-nspvan.UPF

تقریب شیب تعمیمیافته (GGA)6بهدست آمدهاند .در
شبهپتانسیل اتم  ،Gaاربیتالهای  3d 4s 4pو در
شبهپتانسیل اتم  ،Nاربیتالهای  2s 2pمورد استفاده
قرارگرفتهاند [ .]12همگرایی بر مبنای انرژی در نظر
گرفته شده است .انرژی قطع بهینه برای فاز بلندروی
 30ریدبرگ و برای فاز ورتسایت  60ریدبرگ بهدست
آمد .در فاز بلندروی با  3چرخه و دقت 3/8×20-22
ریدبرگ و 631موج تخت و برای فاز ورتسایت با 8
چرخه و دقت  20-6ریدبرگ و  668موج تخت به
همگرایی رسیدیم .تقسیمبندی منطقهای بریلوئن با
استفاده از روش مونخورست-پک انجام شده است ،که
مقادیر بهینهشده برای فاز بلندروی  6×6×6و برای فاز
ورتسایت  6×6×6است .پس از انجام بهینهسازیهای

است ،ابتدا بهازای یک

c
a

ثابت (مقدار تجربی) a ،را

بهینه میکنیم .سپس با حجم بهینهشده ،نمودار انرژی

c
های مختلف را رسم میکنیم .سپس
برحسب
a
c
بهینه که مقدار کمینه انرژی را به خود
بهازای
a
اختصاص میدهد مجدداً ثابت شبکة  aرا بهینه میکنیم.
پارامترهای شبکه تعادلی بهدستآمده از روش امواج
تخت و شبهپتانسیل ( )PWPPبا نتایج تجربی و
دیگران در جدول 2مقایسه شدهاند .نتایج بهدست آمده
با استفاده از شبهپتانسیل حاصل از تقریب GGA
نسبت بهتقریب  ،LDA8به دادههای تجربی نزدیکتر
است .درحالیکه نتایج بهدست آمده با استفاده از روش

اولیه ،برای بهینهسازی پارامترهای شبکه ،پارامتر شبکه
4

Generalized Gradient Approximation

5

Localized Density Approximation
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 FP-LMTO6و تقریب  LDAنسبت بهتقریب
 GGAدقیقتر است.
بهمنظور محاسبة کامل طیف فونونی ،بهترتیب برای
فازهای ورتسایت و بلندروی 8 ،و  6ماتریس دینامیکی
ایجاد شد .برای تقسیمبندی برداری  ،qمقادیر 3×3×1
و  6×6×6در نظر گرفته شدند .سپس این ماتریسها با
استفاده از تبدیل فوریه به ثابتهای نیرو تبدیل شده و
طیف فونونی محاسبه شد.

شکل .2نمودار چگالی حاالت مربوط به فازهای بلندروی و

خواص الکترونی

ورتسایت( .نمودار ضمیمهشده ،بزرگشدة نمودار چگالی حالت

برای بررسی خواص الکترونی ،از نمودارهای ساختار

در اطراف تراز فرمی است).

نواری و چگالی حاالت ) (DOSاستفاده میشود .در
نمودارهای رسم شده ،تراز فرمی به نقطه صفر منتقل
شده است .با توجه به نمودار چگالی حاالت (شکل،)1
بلور در هر دو فاز نیمرسانا است .اندازة گاف انرژی که
فاصلة بین لبههای نوار رسانش و نوار ظرفیت است ،با
کار نظری سایرین در تطابق است (جدول .)1تفاوت
اندازة گاف محاسبه شده با مقدار تجربی ،بهعلت اثرات
تقریب  GGAاست که در محاسبات استفاده شده
است [ .]16با در نظر گرفتن این تقریب ،تنها حالتهای
پایه در نظر گرفته میشوند و حالتهای برانگیخته که

شکل .3نمودار ساختار نواری مربوط به فازهای بلندروی و

در اندازة گاف مؤثر هستند در نظر گرفته نمیشوند .فاز

ورتسایت در راستای بیشترین تقارنها.

ورتسایت از فاز بلندروی پلهایتر و دارای قلههای
بلندتری است.

نمودار ساختار نواری (شکل )3نیمرسانا بودن این بلور
در هر دو فاز را تأیید میکند .با توجه به نمودار

جدول .2مقدار گاف انرژی بهدست آمده از نمودار چگالی حاالت
و مقایسه با نتایج دیگران.
کار

مشاهده میشود که باالترین نقطه در نوار رسانش و
پایینترین نقطه در نوار ظرفیت در یک راستا هستند و

)Egap (eV

گاف مستقیم در نقطة تقارنی  را ایجاد میکند.

ورتسایت

روش تقریب

بلندروی

روش تقریب

حاضر

1 /1

DFT-GGA

1

DFT-GGA

با رسم نمودار چگالی ابر الکترونی ،نوع پیوندها در

دیگران

[1/2]21

DFT-GGA

[2/663]22

DFT-GGA

صفحات متفاوت مشخص میشود .هرچه تراکم

تجربی

[3/33]23

-

[3/03]22

-

الکترونها متقارنتر و به دایره نزدیکتر باشد ،پیوند
بین اتمها از نوع یونی میشود .از این رو بیشتر پیوندها
در فاز بلندروی از این نوع پیوند هستند.

Full Potential Linear Muffin-tin Orbital6
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[]000

[]000

Ga

Ga

N
N

[]000

[]000
N

N

Ga
Ga

شکل .4چگالی ابر الکترونی در صفحات [ ]002و [ ] 220مربوط به هر دو فاز (ستون سمت راست ،فاز بلندروی و ستون سمت چپ فاز
ورتسایت).
'

درحالیکه در فاز ورتسایت ،بهدلیل عدم تقارن
دایرهای چگالی ابر الکترونی ،بین اتمها پیوند
کوواالنسی مشاهده میشود ،که اتمهای  Gaو N

الکترونهایشان را به اشتراک میگذارند (شکل .)6به
دلیل وجود همین پیوندهای کوواالنسی و یونی است
که این بلور بسیار مقاوم بوده و بهعنوان پوشش
استفاده میشود.

خواص مکانیکی
مدول حجمی
با رسم نمودار انرژی برحسب حجم (شکل )8و
تطابق پارامترهای شبکه تعادلی بر معادلة حالت
مورناگون میتوان مدول حجمی) (Bرا بهدست آورد
[:]16

B
 V

  0V 

BV
 BV 
E (V )  E 0   '    '   1  ' 0
 B 1
 B    B  1





.2

مدول حجمی مقاومت بلور در برابر فشارهای وارد شده
از هر سه راستا را نشان میدهد .نتایج بهدست آمده در
جدول 8آوردهشدهاست .با توجه به مقادیر بهدست
آمده ،این بلور در فاز ورتسایت از فاز بلندروی در
مقابل فشارهای وارد شده در سه راستا ،مقاومتر است.
با توجه به مقدار بهدست آمده برای مدول حجمی،
تراکم پذیری (

1
B



 ) Kنیز محاسبه و در جدول8

آورده شده است .هرچه این کمیت کوچکتر باشد ،اتمها
در فاصلة دورتری از هم قرار میگیرند و بلور کمتر
متراکم میشود .همچنین با توجه به شکل ،8بلور GaN

در فاز ورتسایت از فاز بلندروی بهدلیل داشتن انرژی
کمتر ،پایدارتر است.
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با رسم نمودار انرژی کل برحسب مقادیر مختلف
1
(c  c 0 ) 2
2

و برازش خطی دادهها ،شیب بهدست آمده و

مقدار  kرا میدهد (شکل .)6سپس با استفاده از رابطه3
مقدار مدول یانگ را محاسبه میکنیم.
6

1
1
c
E  k ( x  x0 ) 2 x
E  k (c  c 0 ) 2
2
2

درحالیکه برای فاز بلندروی ،محور تقارنی بلور در
شکل .5نمودار تغییرات انرژی کل برحسب حجم یاخته (دو اتم در

راستای  zنیست ،پس نمیتوانیم با استفاده از نرمافزار بلور

سلول واحد) بهازای پارامتر شبکههای مختلف برای فازهای بلندروی

را در راستای  zدچار تغییر کنیم .از این رو مدول یانگ

و ورتسایت.

فاز بلندروی با استفاده از ثابتهای کشسانی و رابطه زیر
بهدست میآید [:]13

مدول یانگ
مدول یانگ تمایل تغییر شکل ماده در یک راستای
خاص ،هنگامیکه نیرویی در جهت مخالف با راستای
مورد نظر به ماده وارد میشود را نشان میدهد .برای
بهدست آوردن مدول یانگ بلور را در راستای محور z
تحت کشش و تراکم قرار میدهیم ،بلور در مقابل این
تغییرات مقاومت میکند .مدول یانگ نسبت تنش
)  (به کرنش )  (است که بهصورت زیر تعریف

میشود [:]18
F
A0
FL0



 L
A 0 L
L0

.1

Y A 
)   0  L  k L  k (x  x 0
 L0 

Y A 0 L
L0

Y 

شکل .6نمودار انرژی برحسب  ، (c-c0 )2 /2در حالتهای کششی
و تراکمی برای فاز ورتسایت.

F 

) (C 11  2C 12 )(C 11  C 12
C 11  C 12

Y 

که در رابطة باال  Fنیرو L0 ،دورة تناوب تعادلی و ΔL

8

تغییرات دورة تناوب در راستای  zاست که آن را با

با توجه به نتایج بهدست آمده مدول یانگ مربوط به

)  (C-C0نشان میدهیم .با در نظر گرفتن بلور

فاز ورتسایت در حالت تراکمی از حالت کششی

بهصورت فنر و محاسبة  kکه معرف ثابت سختی فنر

بزرگتر بوده و از پتانسیل لنارد جونز تبعیت میکند.

است ،میتوان سختی سیستم در برابر تنش را محاسبه

در این پتانسیل شیب نمودار ،با کاهش فاصلة تعادلی

کرد .در نهایت مقدار مدول یانگ با استفاده از رابطة

بین اتمها و تداخل ابر الکترونی اتمها ،نسبت به حالتی

زیر بهدست میآید:

که فاصله تعادلی افزایش مییابد بیشتر تغییر میکند.

3

Y A0
L
Y  0 k
L0
A0

k

مقایسة مدول یانگ میانگین دو فاز بیانگر مقاومتر بودن
فاز ورتسایت است.
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C 44
d 




] dk TA 1[100

با توجه به جدول 3مقدار مدول یانگ بهدست آمده از
محاسبات حاضر نسبت به روشی که در محاسبات از
پتانسیل کامل استفاده شدهاست ،به مقدار تجربی
نزدیکتر است .یکی از دالیل اختالف نتایج بهدست
آمده با نتایج تجربی این است که در انجام محاسبات،
بلور را کامالً خالص وشرایط را ایدهآل در نظر گرفتیم.
درحالیکه ممکن است بلور ساخته شده در آزمایشگاه
کامالً خالص و شرایط آزمایشگاه ایدهآل نباشد.

C 33
d 




] dk LA [001

6

dω 
 شیب نمودار پراکندگی
که در رابطة باال 
 dk 
فونونی در محدوده کشسانی (جایی که  برحسب k
gr
خطی است) ρ ،چگالی بلور )  (6.15 3و  Cثابت
cm

همچنین تقریب در نظر گرفته شده در محاسبات

کشسانی است .اندیس  TAو  LAبیانگر مدهای

میتواند در این اختالف سهیم باشد.

آکوستیکی عرضی و طولی هستند و [ ]200و []002
راستا را مشخص میکنند.

جدول .3مدول یانگ برای فازهای ورتسایت و بلندروی در
حالتهای کششی و تراکمی.
میانگین

کششی

تراکمی

660

136

886

-

-

-

-

-

-

[66]30
2
[36]32
1
163

تقریب-

کار

روش
PWPPGGA
FPLMTO
-LDA
x-ray

PWPPGGA

فاز بلندروی دارای دو مدول مستقل )  (C11 ,C44و فاز
ورتسایت

Y(GPa
)

دارای

پنج

مدول

مستقل

)  (C11 ,C12 ,C13 ,C44 ,C66است .بهمنظور محاسبة

حاضر

شیب نمودار پراکندگی فونونی و بهدست آوردن

دیگران

ثابتهای کشسانی ،نمودار پراکندگی فونونی (شکل )7
ورتسایت

تجربی
حاضر

در راستای بیشترین تقارن رسم شده است .انتظار
میرود که تعداد شاخههای نمودار پراکندگی  GaNدر

بلندروی

فاز ورتسایت بهدلیل داشتن چهار اتم در پایه ،برابر 21
و برای فاز بلندروی که دو اتم در پایه دارد ،برابر 6
باشد .با توجه به نمودار ،این تعداد شاخه مشاهده
میگردد .اما تعداد این شاخهها در راستای بعضی از

ثابتهای کشسانی
خواص کشسانی به خاصیتی از مواد گفته میشود

مسیرها مانند  ،   Aدر فازبلندروی به  6شاخه ( 1مد

که تحت تنش تغییر شکل پیدا کرده و هنگامیکه تنش

طولی و  1مد عرضی دوگانه) و در فاز ورتسایت به 8

متوقف میشود ،بهشکل اصلی خودشان بازمیگردند.

شاخه ( 6مد طولی و  6مد عرضی دوگانه) تقلیل

ثابتهای کشسانی برای بلورها با استفاده از روابط زیر

مییابد .شاخههای آکوستیکی و اپتیکی در هر دو فاز از

بهدست میآید [:]31

هم جدا شدهاند .با توجه به نمودار پراکندگی فونونی

C 11
d 




] dk LA [100
C 66
d 




] dk TA 2[100

(شکل  )7فاز ورتسایت دارای یک گاف فونونی در
-1

محدودة  318-826 cmو فاز بلندروی دو گاف در
محدودة  313-812 cm-1و  602-668 cm-1است .از
این رو میتوان از این بلور در صافیهای مکانیکی
استفاده نمود.

خواص ساختاری ،الکترونی وفونونی ...GaN
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فرکانسهای محاسبهشده برای مدهای اپتیکی در نقطه

راستای [ ]200را نشان میدهد .سایر ثابتهای

 برای بلور  GaNبه تفکیک تقارنی و مدهای فعال

کشسانی فاز ورتسایت ،با استفاده از روابط زیر بهدست

رامان و فعال فروسرخ در جدول 6گزارش و با نتایج

میآیند [:]33

دیگران مقایسه شده است .در بین فرکانسهای بهدست

1
) C 44  (C 11  C 12
7
2
مدول یانگ در ساختار هگزاگونال از رابطة زیر تبعیت

آمده ،فرکانس منفی که نشان دهندة ناپایداری سیستم
است مشاهده نمیشود.
تعدادی از ثابتهای کشسانی با استفاده از شیب نمودار
پراکندگی فونونی و جایگذاری در روابط 6بهدست
میآیند .با توجه به شکل منطقة اول بریلوئن در فضای

وارون برای فاز ورتسایت ،راستای [Γ  K ،]200

و راستای [ Γ  A ،]002است .چون در راستای

میکند [:]26

C 11  C 12
1
8
 S 33 , S 33 
Y
C 11C 33  2C 132  C 12C 33
که در این رابطه  S33وارون ماتریس  C33است که با
وارون نمودن ماتریس  C33عناصر ماتریس S33

برحسب ضرایب کشسانی بهدست میآید .در فاز

 Γ  Kدو مد آکوستیکی عرضی داریم ،با

بلندروی نیز با در دست داشتن مدول حجمی و استفاده

اندیسهای  2و  1نمادگذاری میشوند .در فاز بلندروی

از رابطة زیر میتوان  C12را محاسبه نمود [:]18

نیز با توجه به شکل منطقة اول بریلوئنΓ  X ،

1
) B  (C 11  2C 12
3

3

جدول .4فرکانس )  (cm-1مدهای اپتیکی نقطه گاما در فازهای بلندروی و ورتسایت.

فاز

ورتسایت

بلندروی

مد فونونی ) (

درصد خطای

فرکانس )(cm-1

نمایش کاهش
ناپذیر

کار حاضر

دیگران[]28

تجربی[]36

نسبی نسبت به
کار تجربی

محدوده بسامد
(فروسرخ) -(Iرامان))(R

6-8

E-2

236

238

268

7/6

I+R

6

B-1

311

336

-

-

I+R

7

A-1

807

880

833

6/3

I+R

8

E-1

818

871

862

8/3

I+R

3-20

E-2

837

876

870

8/8

I+R

22

B-1

662

630

-

-

I+R

21

A-1

706

733

738

6/1

I+R

6-6

T-2G-15P-4

818

-

-

-

I+R
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شکل .7نمودار پراکندگی فونونی در راستای بیشترین تقارن ،برای فازهای بلندروی و ورتسایت.

جدول .5تراکمپذیری ) ،(1/GPaمدول حجمی) (GPaو ثابتهای کشسانی ) (GPaمربوط به بلور .GaN
K

B

C13

C12

C 66

C 44

C 33

C11

روش-تقریب

کار

0/008

108

283

218

88

88

380

302

PWPP-GGA

حاضر

-

102

200

266

-

32

331

336

FP-LMTO[LDA]22

-

237

206

260

228

202

376

380

PWPP]LDA[28

-

238

288

230

-

162

167

136

mean square
displacement x[ray]26

-

-

273

226

260

82/6

103

377

Ultrasonic
crystal x]ray[27

فاز

دیگران

ورتسایت
تجربی

-

-

36

228

33

88

316

328

Raman
[scattering]23

0/006

278

-

217

-

211

-

171

PWPP-GGA

حاضر

-

101

-

262

-

263

-

188

PWPP]LDA[28

دیگران

بلندروی

نتایج بهدست آمده برای هر دو فاز در جدول 8آورده

ثابتهای کشسانی بهدست آمده با نتایج بهدست آمده

شده است .نتایج بهدست آمده از محاسبات حاضر با

از روش پتانسیل کامل در تطابق بیشتری نسبت به کار

نتایج تجربی بهدست آمده از پراکندگی رامان در توافق

دیگری است که در محاسبات از تقریب LDA

بیشتری نسبت به سایر روشهای تجربی دیگر است.
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نتیجهگیری
 در هرGaN با توجه به محاسبات انجام شده بلور
 نیمرسانا با گاف مستقیم،دو فاز ورتسایت و بلندروی
 فاز، با توجه به نمودار انرژی برحسب حجم.است
ورتسایت پایدار است و بهدلیل داشتن مدول حجمی
 مدول یانگ در فاز ورتسایت.بزرگتر مقاومتر است
در حالت تراکمی از حالت کششی بزرگتر بوده و از
 مقایسة مدول یانگ.پتانسیل لنارد جونز تبعیت میکند
 مقایسة.دو فاز بیانگر مقاومتر بودن فاز ورتسایت است
ثابتهای کشسانی در راستاهای متفاوت این دو فاز
 که در برخی از راستاها فاز بلندروی و،نشان میدهد
 بررسی.در برخی راستاها فاز ورتسایت سختتر است
نمودار پراکندگی فونونی نشان میدهد که فاز
cm-1 ورتسایت دارای یک گاف فونونی در محدودة

 و فاز بلندروی دارای دو گاف در محدودة318-826
 از این رو. است602-668 cm-1  و313-812 cm-1
میتوان از این بلور در صافیهای مکانیکی استفاده
.نمود
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