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   TiN)  (بررسی خواص اپتیکی نیترید تیتانیوم 
 WCو  PBEهاي تابعی و چگالی تابعی نظریه از استفاده با

     آرش، عبدالهی ؛ هاله، کنگرلو ؛ بااختیار سلمانی پاك، نوشین
  ه آزاد اسالمی واحد ارومیه، ارومیهدانشگا ،فیزیک گروه

  
  چکیده

از جمله چگالی حالت هاي الکترونی، قسمت حقیقی و موهومی تابع دي الکتریک، ضریب شکست و ضریب )  TiN( در این تحقیق خواص اپتیکی نیترید تیتانیوم
محاسبات با استفاده از روش امواج تخت تقویت شده خطی . خاموشی، ضریب انعکاس، تابع اتالف انرژي و رسانندگی اپتیکی، مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته اند

)LAPW( ظریه تابعی چگالیدر چارچوب ن)DFT ( با تابعی هايPBE وWC  و تقریب گرادیان تعمیم یافته)GGA ( و با استفاده از بسته محاسباتیWIEN2k  
  .صورت گرفته است
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Abstract  

 
In this article, optical properties of Titanium Nitride (TiN) such as electron density, real and imaginary part of 
dielectric function, the refractive index and the extinction coefficient, the reflectivity, the energy loss function 
and optical conductivity have been investigated. The calculations have been performed of density functional 
theory (DFT) by using the linearized augmented plane wave method (LAPW) with PBE and WC functional and 
the generalized gradient approximation (GGA) and by WIEN2k package.  
 
PACS No. 42 
 

  
  قدمه م

به عنوان ماده اي با خواص مکانیکی  (TiN)نیترید تیتانیوم      
  ،)ر برابر خوردگیسختی زیاد و مقاومت بسیار خوب د(بسیار عالی

مقاومت الکتریکی بسیار پایین، پایداري شیمیایی و حرارتی باال، 
) تنوع رنگ از طالیی تا قهوه اي تیره(خواص اپتیکی جالب توجه 

  .]1-3[شناخته شده است
  برخی از کاربردهاي نیترید تیتانیوم در صنعت براي افزایش طول

  رابر خوردگی،عمر مفید قطعات و ابزار، ایجاد مقاومت در ب
خورشیدي، ساخت قطعات مورد استفاده در پزشکی به  سلولهاي

عنوان اتصال دهنده هاي بین دو مفصل و پروتز هاي قلب و دندان 
می باشد، همچنین به دلیل رنگ طالیی نیترید تیتانیوم از آن به 

  .]4-10[عنوان پوشش حفاظتی و تزئینی استفاده میشود
      با گروه فضایی   تار نمک طعام نیترید تیتانیوم داراي ساخ

Fm-3m  که در آن یک اتم تیتانیوم و یک اتم نیتروژن است
 . جایگزین می شوند

۱۲۸۲ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

    روش محاسبات
در این پژوهش، بررسی خواص اپتیکی ترکیب نیترید تیتانیوم با 

 و استفاده از روش امواج تخت تقویت شده خطی با پتانسیل کامل
 (FP-LAPW)تعمیم یافته تقریب گرادیان)GGA(  درچارچوب

 WIEN2kمحاسباتی و با کد  ]DFT(]11(نظریه تابعی چگالی 
و  ]13[ WCو PBEمحاسبات با دو تابعی  .انجام شده است ]12[

 WCتابعی . با منظور کردن پارامترهاي یکسان صورت گرفته است
است که در آن قسمت تابع  PBEتابعی جدیدي برپایه تابعی 

چنان تغییر کرده است که تا  PBEسه با تابعی تعادلی در مقای
چهارمین مرتبه بسط گرادیان انرژي تبادلی در نظر گرفته شده 

در نظر  =7RMT×Kmaxدر محاسبات مقدار پارامتر همگرایی. است
انرژي  Kmaxتین و - کوچکترین شعاع مافین R گرفته شده است که

کره هاي  شعاع. قطع براي موج تخت در منطقه اول بریلوئن است
در واحد ( 8500/1و  1500/2به ترتیب  N و Tiتین براي ـمافین
مراحل تکرار، بعد از محاسبات . در نظر گرفته شده است) اتمی

ه به اتمام رسید RY 0001/0انرژي کل با همگرایی در حدود 
 256تعداد نقاط درنظر گرفته شده در منطقه اول بریلیون . است
ایجاد شده و انرژي  20×20×20بکه که بازاي آن یک ش استنقطه 

ریدبرگ براي جداسازي حالت هاي ظرفیت از حاالت  -6جدایی 
  .گرفته شده استمغزه مبنا قرار 

و گروه فضایی   Fccدر فاز مکعبی  TiNمحاسبات براي بلور 
Fm-3m ٩٠°و=γ=β=α سلول قرار دادي . انجام شده استTiN 
  .نشان داده شده است 1در شکل

  
  ختار بلوري نیترید تیتانیومسا: 1شکل 

  بحث و نتایج
با رسم منحنی انرژي بر حسب حجم، پارامترهاي بهینه شده شبکه  

  .به دست آمده است  PBEو WCبراي این ترکیب  با تابعی هاي 
  

نتایج بهینه سازي ثابت شبکه با مقایسه تابعی هاي اعمال شده در این : 1جدول 
  بیتحقیق، نتایج دیگران و نتایج تجر

  (°A)ثابت شبکه 

نتایج 
  ]14[تجربی   ]15[تجربی   ]16[دیگران

  در این تحقیق 

(PBE)  (WC)   

26/4  235/4  242/4  262/4  209/4  
 ]14-15[با توجه به جدول فوق بهترین سازگاري با نتایج تجربی  

  . می باشد PBEمقدار مربوط به تابعی 
که در ست رسم شده ا 2در شکل TiN چگالی حالت هاي ترکیب 

  . انرژي صفر نشان دهنده تراز فرمی می باشد آن

  
 TiNچگالی حالت هاي الکترونی : 2شکل 

، تابع      )نور(براي بررسی پاسخ ماده به امواج الکترومغناطیسی
تابع دي الکتریک . دي الکتریک ماده را مورد بررسی قرار می دهند

ی تشکیل یک تابع مختلط است که از دو قسمت حقیقی و موهوم
  :و از رابطه زیر بدست می آیدیافته است 

)1                                                ()iε2(ω) +ω(1ε= )ε(ω  
قسمت حقیقی تابع دي الکتریک بیانگر بخش پراکندگی در جسم 

شرط   Re ε{inter}=0 .و نیز اثر آن روي تابع دي الکتریک است
ت ولی شرط کافی نیست و تفسیر الزم براي نوسانات پالسمون اس

صفرهاي . آن به همراه طیف اتالف انرژي الکترون صورت میگیرددقیق 
بخش هاي حقیقی و . این تابع، نوسانات پالسمونی را مشخص می کند

 وPBE تابعی با مقایسه دو TiNموهومی تابع دي الکتریک براي 

WC نشان داده شده است) ب( 3و) الف( 3به ترتیب در شکل ،
 . الکترون ولت محدود شده است14محاسبات به انرژي کمتر از 

  
  TiNقسمت حقیقی تابع دي الکتریک): الف(3شکل 
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مشاهده می شود که ثابت دي الکتریک استاتیک ) الف( 3از شکل 
  . است 28در فرکانس صفر تقریبا 

  
 TiNقسمت موهومی تابع دي الکتریک ) : ب( 3شکل 

سمت هاي حقیقی و موهومی تابع    با مقایسه نتایج حاصل از ق
دي الکتریک براي هر دو تابعی مشاهده می شود که در فرکانس 

در راستاي فرکانس  PBEنسبت به تابعی  WCهاي باالتر تابعی 
  . جابجا میشود که این جابجایی متناسب با مقدار فرکانس است

ضریب شکست نیز به مانند تابع دي الکتریک یک تابع مختلط بوده 
  :از رابطه زیر محاسبه می شود و

( ) n( ) ik( )n                                                )2(  

n(که در آن  k(قسمت حقیقی ضریب شکست و  ( قسمت  (
  .موهومی ضریب شکست یا ضریب خاموشی است

خاموشی یک ماده سنجشی از میزان جذب پرتوي ضریب 
اگر موج الکترومغناطیس از . الکترومغناطیسی توسط آن ماده است

اگر داخل آن عبور کند ماده ضریب خاموشی پایین دارد و برعکس 
پرتویی به سختی داخل ماده نفوذ کند ماده داراي ضریب خاموشی 

روابط  ضریب خاموشی از k(ω)ضریب شکست و  n(ω). باالست
 .زیر بدست می آیند

( ) Re ( )
( )

2
ij ij

ijn
   




                                            )3(      

( ) Re ( )
( )

2
ij ij

ijk
   




                                   )4          (  

  
  TiNضریب شکست ): الف( 4شکل 

  3/5برابر ) الف( 4ضریب شکست این ماده با توجه به شکل
مشاهده می شود در فرکانس ) ب( 4با توجه به شکل  .بدست آمد

  . صفر ضریب خاموشی تقریبا برابر صفر است

  
   TiNضریب خاموشی ): ب( 4شکل

تابع اتالف انرژي یکی از مهمترین کمیت ها به منظور بررسی 
ین خواص ماکروسکوپی و میکروسکوپی جامدات است که براي ا

  . ه شده استنشان داد 5ترکیب در شکل 

  
  TiNتابع اتالف انرژي:   5شکل 

هاي  طیف دربردارنده تحریک دسته جمعی الکتروناین 
به داخل حاالت اشغال شده در نوار رسانش ) پالسمون ها(ظرفیت

شاخص ترین قله در تابع اتالف انرژي الکترون به عنوان . است
پیک پالسمونی شناخته می شود که بیانگر برانگیختگی جمعی 

    مشاهده  5چگالی بارالکترونی در بلور است با توجه به شکل 
. مطابقت کامل با هم داردمی شود نتایج با اعمال هر دوتابعی 

 12ماکزیمم مقدار تابع اتالف انرژي براي این ترکیب حدودا 
سمون حجمی است، زیرا در که متناظر با پال. الکترون ولت است

1این نقطه 0  .  
تابع رسانندگی یک تـابع مخـتلط اسـت و از رابطـه زیـر محاسـبه           

       :  می شود

1 2( ) ( ) ( )i         )5                                    (  

)1که در آن  )      2بخـش حقیقـی رسـانندگی و( )    بخـش
رابطـه رسـانندگی اپتیکـی درون نـواري     . موهومی رسانندگی است
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)وابسته به فرکانس،  )    با بخش موهومی تابع دي الکتریک بـه
  :صورت زیر است

2( ) ( ) ( )
4
   


             )6                       (             

و ) الف( 6درشکل  TiNقسمت حقیقی رسانندگی اپتیکی ترکیب  
  .نشان داده شده است) ب( 6قسمت موهومی آن در شکل 

  
	TiNقسمت حقیقی ضریب رسانندگی ): الف( 6شکل  	

  
  TiNقسمت موهومی ضریب رسانندگی ): ب( 6شکل 

  :نمود بازتاب اپتیکی را میتوان با استفاده از معادله زیر محاسبه
2 2

2 2

( 1)( )
( 1)

ij
n kR
n k

  


 
                                             )7     (  

مشخصـه قسـمت موهـومی     kمشخصـه قسـمت حقیقـی و     nکه 
  . می باشد) ضریب خاموشی(ضریب شکست 

.  
  TiN ضریب بازتاب:  7شکل

مشاهده       7با توجه به ضریب بازتاب نیترید تیتانیوم در شکل 
  .  ود که نتایج با اعمال هر دو تابعی کامال با هم یکسان استمی ش

  نتیجه گیري 
با استفاده از  (TiN)در این مقاله خواص اپتیکی نیترید تیتانیوم 

در چارچوب نظریه تابعی چگالی با لحاظ دو تابعی  LAPWروش 
PBE  وWC با مقایسه نتایج مشاهده  . مورد بررسی قرار گرفت

پتیکی در دو تابعی تفاوت چشمگیري با هم می شود که خواص ا
نتایج ضریب شکست، تابع اتالف انرژي و ضریب بازتاب . ندارند

درمورد تابع         . با اعمال دوتابعی کامال با هم مطابقت دارند
در فرکانس هاي دي الکتریک و ضریب رسانندگی اپتیکی نتایج 
نسبت به  WCیپایین بر هم منطبق و در فرکانس هاي باالتر تابع

در راستاي فرکانس مقدار کمی جابجا می شود که این  PBEتابعی 
  .جابجایی متناسب با مقدار فرکانس است
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