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  چکیده

نظریه هاي خورشیدي ،  بر اساس  در فاز پیریت و همچنین امکان استفاده از این ترکیب در سلولFeS2واپتیکی نیمرساناي  خواص الکتر، برخیاین پژوهشدر 
همچنین . ه نور مرئی است در بازcm 105/ و ضریب جذب از مرتبه eV  7/0مستقیمنتایج بدست آمده بیانگر گاف غیر.  مورد بررسی قرار گرفته استتابعی چگالی
هاي  داده.و هدایت اپتیکی نیز محاسبه شده استالکتریک  اتالف انرژي، تابع دي مثل تابعFeS2هاي اپتیکی ها، ساختار نواري و برخی از مشخصهچگالی حالت

  .الکتریک در توافق خوبی با تجربه استتئوري به دست آمده و تجربی براي تابع دي
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Abstract  
 

In this research, some electro-optical properties of FeS2 in pyrite phase and its feasibility to use in solar cells 
have been studied based on density function theory. The results show that FeS2 has an indirect band gap of 
0.7eV and optical absorption coefficient of the order 105/cm in visible light range. Also, the density of states, 
band structure and some optical properties of FeS2, such as loss function, dielectric function and optical 
conductivity have been calculated  The obtained results for dielectric function are in good agreement with 
experimental data. 
PACS No: 42, 78 
 

  قدمه م
هاي اخیر بواسطه اثر گرم شدن سریع کره زمین طی سال     

هاي پاك در جهت تأمین ، اهمیت استفاده از انرژي]1[ ايگلخانه
از جمله ادوات مناسب براي . دهدسالمت آینده بشر را نشان می

 به یهاي خورشیدي به عنوان جایگزینهاي پاك، سلولاین انرژي
مواد معدنی .  هستندی سوخت فسیلهاي برق باجاي نیروگاه

تواند مختلفی در دنیا وجود دارد که مورد مطالعه محققان بوده و می
به عنوان سلول خورشیدي مورد استفاده قرار گیرند، اما نکته حائز 

اهمیت این است که این ماده باید راندمان مناسبی داشته و از نظر 
در   .به صرفه باشدقیمت تمام شده به ازاء توان تولیدي، مقرون 

 از جمله موادي است که مورد عالقه FeS2کاربردهاي فوتوولتایی، 
فراوانی آهن و . ]2[ هاي خورشیدي بوده استمحققان سلول

سولفور در طبیعت، غیر سمی بودن، قیمت پایین، ضریب جذب 
 ]3[ ولت الکترون9/0باال براي نور مرئی و گاف انرژي مناسب 

-گزینهکی از بهترین ی) با ساختار پیریت(FeS2  تا  استباعث شده

 .]4[ ها جهت استفاده در سلولهاي خورشیدي بزرگ مقیاس باشد



 

FeS2 هاي پیریت و مارکازیت مورف با نامداراي دو ساختار پلی
  ساختار مکعبی و مارکازیت ساختار راستگوشه دارد پیریت. است

لذا در این ، ]6 [نوع پیریت داراي کاربرد فوتوولتایی است]. 7و5[
در فاز پیریت مورد بررسی  FeS2پژوهش مشخصات الکترواپتیکی 

  . قرار گرفته است
  روش انجام محاسبات

محاسبات ایـن مقالـه بـر اسـاس نظریـه تـابع چگـالی و کـد                     
 -این کد، معادله کـوهن      .   انجام شده است   WIEN2Kمحاسباتی  

ـ    شم را به روش چرخه خودسـازگار حـل مـی           ت پایـه   کنـد و حال
 شـم معادلـه     -معادله کوهن   .  آوردها را بدست می   چگالی الکترون 

  :]8[ شرودینگري به صورت زیر است
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  :  شم است که عبارتست از- پتانسیل کوهن VKSدر این معادله، 
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       (2) 
Vext ، ،پتانسیل کولنی بین الکترون و هسته  VH پتانسیل کالسیکی ،

 تبادلی است که -، پتانسیل همبستگیVXCهارتري بین الکترونها و 
ما در این تحقیق . ]8[ تمام اثرات مکانیک کوانتومی را در بر دارد

تبادلی استفاده  -براي محاسبه پتانسیل همبستگی GGAاز تقریب 
شم از روش امواج تخت  -براي حل معادالت کوهن. ایمکرده

بهره گرفته شده  (FP-LAPW) شده خطی با پتانسیل کاملتقویت 
  به ترتیبS و Feهاي تین براي اتم-هاي مافینشعاع کره. است

هاي میزان انرژي جدایی بین حالت.  بوهر بوده است78/1و  01/2
 RMT.kmax  و مقدار بهینه شده پارامتر ریدبرگ-0/6 مغزه و ظرفیت
 11000 و 0/8یلوئن به ترتیب  در اولین منطقه برkو تعداد نقاط 

هاي خودسازگار به معیار همگرایی چرخه. انتخاب شده استنقطه 
اي بوده است که اگر تفاضل انتگرال چگالی بار بین دو چرخه گونه

براي . شود باشد، چرخه متوقف میe0001/0متوالی کمتر از 
کرونیک استفاده شده  -بررسی خواص اپتیکی نیز از تبدیالت کرامز

  .] 9 [است
  بحث و نتایج

 بر حسب تغییرات انرژي با FeS2ابتدا پارامترهاي ساختار بلوري 
هاي محاسبه شده حجم سلول واحد بهینه شده است و تمام کمیت

فشار (در این تحقیق بر روي ساختار بهینه شده انجام شده است 
   ).صفر و دماي صفر

 را FeS2آمده  بدست  و ساختار نواريها چگالی حالت1شکل      
انرژي صفر . دهد را نشان میeV10 تا -eV16در بازه انرژي 

شود با توجه به این شکل مشاهده می. دهنده تراز فرمی استنشان
-هاي پایین دو ناحیه وجود دارد که مربوط به حالتکه در انرژي

. گیردت میأ نشSهاي ها از اتمعمده این حالت.  استيهاي مغز
 تا تراز فرمی براي این -eV5/7 نسبتاً پهن بین یک ناحیه ظرفیت

شود که یک همپوشانی خوب بین ترکیب وجود دارد و مشاهده می
هاي آهن هستند که همچنین اتم.  وجود داردFe و Sهاي ربیتالوا

ولت سهم  الکترون9/2 تا -2/1در نزدیکی انرژي فرمی و در بازه 
حیه ظرفیت و ناحیه بین نا. ها دارندعمده را در چگالی حالت

این .  وجود داردeV7/0هدایت یک گاف کوچک انرژي در حدود 
و به ] 3[گاف انرژي قابل مقایسه با کارهاي تئوري دیگران است 

 براي این ترکیب نزدیک است eV9/0 تا eV7/0مقدار تجربی بین 
]12[.  

 
 زک ابه همراه سهم کل هر ی در فاز پیریت FeS2هاي کل چگالی حالت  :1شکل

  ها در کار حاضراتم
با نتایج ) 1شکل(مقایسه نتایج چگالی حاالت تحقیق جاري      

با توجه به ساختار . مطابقت دارد] 3[ کار اشموکل و همکاران
 الکترون 7/0 در فاز پیریت داراي گاف غیرمستقیم FeS2نواري، 

 الکترون ولت بدست آمده 7/0ولت است که به مقدار تجربی 
ولت  الکترون84/0و مقدار  ]10[ تس و همکارانتوسط فولکر



 

الزم به ذکر .  نزدیک است]11[هرا یبدست آمده توسط کو و س
هاي مورد آزمایش، توسط افراد است چون مقدار ناخاصی در نمونه

مختلف، متفاوت بوده است، لذا مقادیر تجربی گزارش شده براي 
  .]12 [استولت متغیر  الکترون14/1 تا 73/0گاف انرژي، از 

 در ساختار نواري انرژي ناحیهوجود پنج ، 1با توجه به شکل       
هاي مغزي انرژي پایینتر مربوط به اوربیتال ناحیهدو . مشهود است

ولت تا انرژي فرمی  الکترون-9/7است و نوار مرکزي در بازه 
)E=0(باالتر از تراز فرمی  ناحیهدو . ، مربوط به نوار ظرفیت است

فرمی  ترازدر نیمرساناها نوارهاي زیر . رهاي رسانش هستندنیز نوا
-چنانچه به الکترون. فرمی خالی هستند ترازپر و نوارهاي باالي 

هاي نوار ظرفیت حداقل انرژي برابر گاف انرژي اعمال شود امکان 
اگر این . انتقال الکترونی به نوارهاي رسانش وجود خواهد داشت

توان از این مرئی امکانپذیر باشد، میتحریک الکترونی به کمک نور 
 با گاف انرژي FeS2. ماده به عنوان سلول خورشیدي استفاده کرد

خواص . ]2[ ولت براي این منظور بسیار مناسب است الکترون7/0
هاي خورشیدي اپتیکی بلور در انتخاب ماده مناسب جهت سلول

-تابع ديتوان با تعیین خصوصیات اپتیکی را می .نقش کلیدي دارد

ک تابع مختلط به یالکتریک تابع دي. الکتریک بلور تعیین کرد
  . ]13[صورت رابطه زیراست 

)()()( 21  i                               (3) 
2)(الکتریک یعنی قسمت موهومی تابع دي  مربوط به ،

فرآیندهاي انتقال است که با توجه به عناصر ماتریس دوقطبی 
الکتریک یعنی  و قسمت حقیقی تابع دي]14 [شودمحاسبه می

)(1 2)( با استفاده از مقدار  کرونیک-کرامز بدیالتت و 
  .]13[ آیدبدست می

و  الکتریکهومی تابع دي حقیقی و موتغییرات قسمت 2شکل       
بر حسب انرژي  را FeS2 ترکیبتابع اتالف انرژي تغییرات  نیز

الکتریک استاتیک مقدار تابع دي. دهدنمایش میفوتون فرودي 
 بدست آمده است که با مقدار تجربی 65/20 این ترکیب،براي 

 با افزایش انرژي فوتون فرودي، .]15[  بسیار نزدیک است00/21
1)(مقدار  یابد و در انرژي افزایش میeV78/1  به مقدار بیشینه

 همانطور که از شکل .کند و سپس به شدت افت میرسدخود می
1)(مقدار مشخص است  1خلی اد  هاي در انرژي بدست آمده

 تجربی در داده هايدر توافق خوبی با ) در ناحیه نور مرئی(پایین 
   .]15[ است لوین ک77دماي 

  
   FeS2الکتریک و تابع اتالف انرژي  بخش حقیقی و موهومی تابع دي:2شکل

   
، موج ع دي الکتریکبقسمت حقیقی تادر به ازاء مقادیر منفی        

شود و فرایندهاي بازتابش و جذب الکترومغناطیس منتشر نمی
1)(هاي ین ریشهیافتد، لذا تعاتفاق می در.  حائز اهمیت هستند 
ممنوعه انتشار موج الکترومغناطیس با چهار محدوده  1جدول 

1)(هاي توجه به ریشه ذکر شده است .  
1)(هاي  با توجه به ریشه.EM انتشار موج ممنوعه نواحی : 1جدول          

  (eV) ریشه جفت  94/4-04/4  38/6-81/5  28/8-31/7  85/24-21/9
  (eV)پهناي ناحیه   90/0  57/0  97/0  64/15

شود که پهناي ناحیه ممنوعه براي انتشار امواج مشاهده می      
اي  است و در ناحیه مرئی هیچ ریشهeV1الکترومغناطیس زیر 

.  استف شفاترکیب بنابراین در ناحیه مرئی این .وجود ندارد
 ناحیه چهارم است که پهناي عالوه بر این بزرگترین بازه ممنوعه در

 eV64/15 لذا انتظار داریم که حداکثر بازتابش و جذب در . دارد
 .این ناحیه اتفاق بیافتد و این ماده در این ناحیه غیرشفاف باشد

)(2   تا حدودeV 7/0 بنابراین از آنجایی . مقدار بسیار کمی دارد
2)(هاي که قله حداقل انرژي ،کنندنتقالهاي اپتیکی را معین می ا 

د یبه پایینترین حالت خالی بابراي انتقال از باالترین حالت پر 
هاي قله.  باشد)یعنی قابل مقایسه با گاف انرژي (eV7/0نزدیک 

)(2 رخ می  الکترون ولت4/9 و 3/7، 8/3، 2/2  به ترتیب در-

 که با است S-3p به Fe-3dلهاي اپتیکی از دهند که مربوط به انتقا



 

ها عالوه بر این عمده قله. ]12[ تجربی انطباق دارد نتایج تئوري و
-بنابراین به نظر می.  استeV12 تا حدود eV7/0در بازه انرژي 

 این .اي این ترکیب در این بازه قرار داردررسد دامنه انرژي مهم ب
 قابل رویت است  نیزFeS2مطلب در بررسی هدایت اپتیکی 

شود که در انرژي  همچنین مالحظه می2 از شکل ).3شکل(
eV85/24ًبا  تابع اتالف انرژي یک قله برجسته دارد که دقیقا 

1)(آخرین ریشه   1)(صفر شدن .  داردیهمخوان   یک شرط
جسته  وجود قله بر،الزم براي انرژي پالسمونی است و شرط کافی

نرژي پالسمونی براي این ترکیب ا بنابراین .در تابع اتالف است
eV85/24است .  

تغییرات هدایت اپتیکی، ضریب جذب و بازتاب بر حسب      
 مشاهده . نشان داده شده است3فوتون فرودي در شکل انرژي 

، ) الکترون ولت1/3 تا 6/1(شود که در محدوده انرژي نور مرئیمی
عالوه بر این میزان . هدایت اپتیکی وجود داردیک قله بزرگ در 

همچنین میزان .  استcm105×9/جذب در این ناحیه حدود 
  .  پایین استبازتابش در ناحیه مرئی نسبتاً

 
   FeS2 تغییرات هدایت اپتیکی، ضریب جذب و بازتاب :3شکل

  
کمتر باشد انتقالهاي اپتیکی خوبی و بازتاب هر چه اتالف      

در کاربردهاي فوتوولتایی هر چقدر انتقالهاي . تخواهیم داش
اپتیکی بیشتري در ماده اتفاق بیافتد باعث تولید زوج الکترون و 

توانند در جریان فوتوولتایی سهیم حفره بیشتري خواهد شد که می
 مثل گاف انرژي یهایبنابراین در گستره نور مرئی مشخصه. شوند

 اپتیکی انتقالکم، جذب باال و کم، بازتاب کم، اتالف انرژي اپتیکی 

 با توجه به ارزان و غیرسمی FeS2باعث شده است تا مناسب 
  . بودن، گزینه خوبی جهت استفاده در سلولهاي خورشیدي باشد

   گیرينتیجه
 در فاز FeS2خواص الکترونیکی و اپتیکی نیمرساناي در این مقاله 

رسی خواص بر. محاسبه شدندپیریت بر اساس نظریه تابعی چگالی 
 نشان داد که عمده )ها و ساختار نواريچگالی حالت(الکترونی

حالتها در نزدیکی تراز فرمی و در ناحیه ظرفیت مربوط به اتمهاي 
Feهاي  و در ناحیه هدایت سهم اتم استSهمچنین . غالب است 

 71/0مشخص شد که این ترکیب یک گاف انرژي غیرمستقیم 
نتایج . یر تجربی همخوانی خوبی دارددارد که با مقاد ولتالکترون

دهد که بازه مهم انرژي براي انتقال خواص اپتیکی نیز نشان می
مقدار انرژي پالسمونی . استولت الکترون 12تا  7/0اپتیکی بین 

ضریب جذب در  . بدست آمده استeV85/24براي این ترکیب 
 باعث شدهبدست آمده است که  cm105/بازه نور مرئی از مرتبه 

FeS2 با توجه به گاف انرژي کم و با توجه به سایر خصوصیات 
اتالف باال،  اپتیکی هدایتاپتیکی مناسب در ناحیه نور مرئی مثل 

به عنوان ماده مناسب جهت استفاده در  بازتاب کم  کم وانرژي
  .سلولهاي خورشیدي مورد توجه قرار گیرد
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