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 )مقاله پژوهشی(

با استفاده از           3      ترکيبات صوتیخواص مکانيکی، گرمايی و  بررسی

 چگالی نظرية تابعی روش

 

 مهدی فالح، *حسين ميالنی مقدم
 مازندران دانشگاه یه،دانشکده علوم پا یزیک،گروه ف

 99/20/9911، پذیرش: 20/20/9911دریافت: 

 چکيده
تجمع  دلیل بهکه دگرگونی ساختار در اثر تغییر دمای سطح  اما، خورشیدی دارند های یاختههای هالیدی بازدهی بسیار باالیی در  پروسکیت

مفیدد  بدازدهی   افدزایش  تواندد در  تحلیل ساختار و ترابرد گرمایی می .هاست آنترین نقاط ضعف  های خورشیدی است، از مهم گرمایی تابش

تدابعی   شکل با استفاده از نظریة  لت مکعبیدر حا 9      و  9     های  پروسکیتخواص مکانیکی، صوتی و گرمایی در این مقاله . باشد

بدا  . ندد دسدت آمد  هبد کدرنش   روش تدشش های کشسانی با استفاده از  ثابت. ندبررسی شد (PBE-GGAیافته ) چگالی، در تقریب شیب تعمیم

دو  شدند. انتشار صدا در بلور بررسی سرعتو  ، دمای دِبایضرایب کشسانی، نگردیپایداری مکانیکی، ناهمسا ،های کشسانی استفاده از ثابت

 .امکدان ناپایدداری دارندد   در کاربردهدای صدشعتی    (1/0ناهمسدانگردی بداال )حددود     دلیدل  به داشتن پایداری در شرایط ایستا مرغ علیماده 

عالوه بر پیوندهای متر بر ثانیه  9067و  9771 و سرعت انتشار صدایکلوین  929 و 902با داشتن دمای دِبای 9     نسبت به  9      

مورد بررسی قدرار گرفدت    اِسلک یالگو از رسانشدگی گرمایی با استفادهتری بین عشاصر سازنده دارای ترابرد فونونی باالتری نیز هست.  قوی

دلیل تجمع  به 9      رسانشدگی گرمایی باالتر ماده  آمد. دست به 071/2و  W/mK 911/2 ترتیب برابر با به 9     و  9      که برای 

 خورشیدی معرفی کشد. های یاختهدر تر کاربرد  تواند این ماده را به گزیشه مشاسب تر روی سطح، می گرمایی کم

 

 .ناهمسانگردی یی،گرما یرسانشدگ سرعت صدا،  ،پروسکیت :ها کليدواژه

 

    قدمهم. 1

چشددین نگرانددی از اتمددام   و هددم کددرز زمددین شدددن  گددرم

های فسیلی، استفاده از مشابع انرژی تجدیدپدذیر را   سوخت

هدای خورشدیدی    یاختده بسیار پراهمیت جلوه داده اسدت.  

عشوان یک مشبع انرژی تجدیدپذیر برای چشد دهه اسدت   به

گیرندد. دلیدل ایدن     طور محدود مورد استفاده قرار می که به

ها در مقابل اندرژی دریدافتی و    محدودیت بازدهی پایین آن

ها با فرمول  پروسکیتاست.  ها ساخت اولیه آن هزیشة باالی

هدای   و آنیدون  هدا  شامل بسیاری از کداتیون  9    عمومی

شدشا    بار توسط کدانی  شوند که نخستین جدول تشاوبی می

 9      مشظدور توضدیح ترکیدب    بده  9لِدو پررووسدکی   روسی

تحقیق و توسعه نظری و تجربی این مواد  [.9] ندکشف شد

دلیل خواص اپتیکی، الکترونی و مغشاطیسدی خدوبی کده     به

                                                      
 :نویسشده پاسخگو milani@umz.ac.ir 

1 Lev Perovski 

رسدداناهای  هددای مختلفددی از جملدده نیمدده دارنددد در حددوزه

 های خورشیدی یاخته و[ 9] 0فروکافت ،[0] آشکارساز پرتو

 .است  محققان قرار گرفته مورد توجه جدی بسیاری از [1]

دلیدل   بده های خورشیدی  یاختهبازدهی تبدیل انرژی  اخیراً

)حدداوی یددون  هددای معدددنی   پروسددکیتخددواص عددالی  

                  )حدداوی یددون سددزیم( و غیرمعدددنی( MAآمونیددوم  متیددل

ای  قابل مالحظه رفت پیش(                9    )

 6/9از ها  بازدهی آنکه در چشد سال اخیر به طوری ،کردند

بشدددابراین مدددواد  [.1] ه اسدددترسدددید درصدددد 0/00بددده 

در کددانون توجدده بسددیاری از  9    هالیدددی  پروسددکیت

  .[0-1] محققین این حوزه قرار گرفته است

های  یاختهدر مختلف استفاده از مواد در کاربردهای عملی 

 مکانیکی و ثبات بازدهی خاصیتتوجه ویژه به ، خورشیدی

در کشار بدازدهی  سفانه أمت طی گذر زمان بسیار مهم است.

                                                      
2 Catalysis 

 مجله انجمن مهندسی صوتيّات ايران

77-88، صفحات: 1، شماره: 8، دوره: 1311سال   
 مقاله پژوهشی
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، پروسدکیت هدای خورشدیدی بدر پایده      یاختده عدالی  بسیار 

تدرین   از مهمساختار  دگرگونیدلیل  ثبات در بازدهی به عدم

لذا بدا توجده بده     .[8] هاست آن شده گزارش عملکرد ضعف

هددای  یاختددهنسددبت بدده  بددازدهی بسددیار بدداالی ایددن مددواد

، ششاخت سداختار ایدن   خورشیدی تجاری بر پایه سیلیکات

از مشظور کمدک بده حدل مشدکالت کداربردی آن،        بهمواد 

  ای برخوردار است. اهمیت ویژه

)بده           9      پایده  هدای بدر   پروسدکیت سداختار  

 Aسازی محاسبات از کاتیون سزیم در جایگداه   مشظور ساده

در حین افدزایش دمدا دچدار تغییدر فداز      ( شود استفاده می

. با افزایش تدریجی دمای این مواد از صفر کلوین، شوند می

و در  0ای چهارگوشده بده   9لدوزی  راسدت از فاز ها  ساختار آن

تغییدر  به حالت مکعبدی   سلسیو درجة  902دمای باالی 

هددای  یاختددهی سددطح افددزایش دمددا .[7] دهددد مددی شددکل

گرمددای انددرژی خورشددید   راهاز  ی،پروسددکیتخورشددیدی 

شود. در نتیجده ثبدات    شده در قالب فونون تامین می تابیده

دلیدل نزدیکدی    به های خورشیدی هالیدی یاختهدر بازدهی 

و دمدای   ای و چهارگوشه حالت مکعبی بیندمای تغییر فاز 

( دچدار اخدتالل   سلسدیو    درجده  72الدی   90کار )بدین  

تواندد بدر عمدر و عملکدرد      مدی  ایدن فرآیشدد   کده  شدود،  می

   .[6] بگذارد زیادیثیر أهای خورشیدی ت یاخته

  عددم  مششدأ  ،که وجود گرمای اضافی روی سطحیجای از آن

های خورشیدی است، لذا  یاختهثبات در بازدهی این نوع از 

مدددیریت گرمددایی در اصددولی مبحدد  مطالعدده و شددشاخت 

 حتمداً بسیار مهمی اسدت کده    عاملهای خورشیدی  یاخته

در کششدده   تعیدین  بخش .دندر نظر گرفته شوبررسی و باید 

کده   ضدریب رسدانشدگی گرمدایی اسدت     ،مدیریت گرمدایی 

شدده را  های مختلف گرمای اضافی ایجاد  رعتتواند با س می

صورت مانع از تغییدر   هدایت کشد و بدین یاختهبه خارج از 

  شود. یاختهبازدهی 

 سدهم صدورت مجمدوع    مدواد بده   ضریب رسانشدگی گرمایی

دماهدای  . در شدود  ندونی تعریدف مدی   وو ف گرمایی الکترونی

سدهم   (سلسدیو   درجه 992الی  -079 از) میانیپایین و 

در  ،پدایین اسدت   ها پروسکیترسانشدگی گرمایی الکترونی 

 نونی اسدت ورسانشدگی گرمایی ف ،کششده عامل تعیین نتیجه

                                                      
1 Orthorhombic 
2 Tetragonal 

نونی متشاسدب بدا سدرعت گدروه     ورسانشدگی گرمایی ف .[1]

هددای اصددلی  لددذا یکددی از مشخ دده  ،[92] نددونی اسددتوف

سدرعت انتشدار صددا در     ،کششده رسانشدگی گرمدایی  تعیین

عبارت دیگر، سدرعت انتشدار صددا در بلدور و      به است.مواد 

تواندد در میدزان تجمدع گرمدا      طبع آن ترابرد فونونی می به

دسدت آوردن   برای به ثیر مستقیم بگذارد.أروی سطح بلور ت

هددای  الزم اسددت مشخ ددهدر بلددور صدددا انتشددار سددرعت 

قدرار  بررسدی   مدورد  موادها در  کشسانی و پیوندی بین اتم

 .گذارد که بر اهمیت ششاخت مکانیکی ماده صحّه می بگیرد

عمدده  حدال  ه بد  الزم به ذکر است با توجه به دانش ما، تدا 

مطالعات نظری و تجربدی در مدورد ایدن مدواد بده مبحد        

  ،[99] جمله تشظیم گاف الکترونی ها از خواص الکترونی آن

امکدان   ،[99] سشتز آسدان  ،[90] حاملین بار پذیری تحرک

  [91] دار این مواد در فاز مکعبی در دمدای اتدا   یساخت پا

بدار در   سونی و همکاران برای نخسدتین  پیاند.  بودهمعطوف 

هددای تجربددی خددواص  مددیالدی طددی بررسددی 0291سددال 

در این مداده   در فاز چهارگوشه دریافتشد 9     گرمایی 

 پایین در حددود دمای اتا  دارای رسانشدگی گرمایی بسیار 

W/mK 0/2 .ها در تحقیقات خود در مورد خواص  آن است

مکعبی این مدواد اطالعداتی    الکترونی، صوتی و گرمایی فاز

 یمددیالد 0298در سددال  همکددارانگددو و  ارائدده ندادنددد.

را بدا هددف             9    رسانشدگی گرمدایی بلدور   

 هدا بدا   آن .[98] محاسدبه کردندد   گرمابرقیبررسی خواص 

و دشوار مقددار کمیدت    پیچیده استفاده از محاسبات نسبتاً

 W/mK 00/2برابدر بدا    9      رسانشدگی گرمایی را برای

هددا در مددورد مدداده  آوردنددد. آن دسددت بددهاتددا   در دمددای

و مبحدد  مدددیریت  ، صددوتیخددواص مکددانیکی، 9      

مبحد  مددیریت   گونه تحلیلدی ارائده ندادندد.     گرمایی هیچ

توسط تشها  )مواد مشابه( های هالیدی پروسکیتگرمایی در 

هددای  پروسددکیتبددرای  مددیالدی 0298میشگشدداو در سددال 

 ،های میشگشداو نشدان داد   بررسی .[92] مطرح شد هالیدی

ی از جدش   خورشدیدی کداربرد   یاختده  به مشظور داشدتن 

ثیر أمباح  رسانشدگی گرمایی تنظر گرفتن  در ،پروسکیت

، و حتی ایدن محاسدبات   بسیار زیادی در عملکردشان دارد

تدر( در   رغدم بدازدهی کدم    کششده )علی عامل تعیینتواند  می

هدای خورشدیدی    یاختهانتخاب نهایی ماده برای کاربرد در 

جدایگزیشی   ،. تفاوت مقالده حاضدر بدا پدژوهش قبلدی     باشد
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آمونیوم، استفاده از  جای متیلهظرفیتی سزیم ب کاتیون تک

بیشدی   )پدیش رسانشدگی گرمایی محاسبه ر د 9اِسلَک الگوی

و  ([97] دهدد  باالی رسدانشدگی گرمدایی مدی   خوبی از حد 

هدای   بدا اسدتفاده از کمیدت    خواص مکانیکی بررسی دقیق

هدایی   بشا بده بررسدی  مواد است.  ناهمسانگردی عام و خاص

حال در مورد مبح  مددیریت گرمدایی    هب تا ،شدکه انجام 

 گزارشی مشتشر نشده است. (        9     )برای 

با اسدتفاده از روش نظریده    مطالعه در اینبه همین مشظور 

هدای مکدانیکی، صدوتی و گرمدایی      تابعی چگالی مشخ ده 

مدورد مطالعده   (        9     پایده )  های بدر  پروسکیت

ها  با توجه به اهمیت کاربردی این مواد، ثابت. گیرد میقرار 

چشین انواع ناهمسانگردی مدواد بدا    و ضرایب کشسانی و هم

قرار گرفتشد. در پایان با اسدتفاده از  دقت باال مورد محاسبه 

های انتشار صوتی مدواد، ضدریب رسدانشدگی گرمدایی      داده

گرمدا در   انباشدت . نتیجه نشان داد که ها محاسبه شدند آن

 مداده  بوده لذا ثبات بدازدهی در  9     تر از  کم 9      

تدری جهدت    تواند گزیشه مشاسب بهتر است و می 9      

   شعتی باشد.کاربردهای تجاری و ص

 

 روش تحقيق. 2

هسدتشد کده در    9    ها دارای فرمول عمدومی  پروسکیت

 .انتخاب شدند         9      صورت این مقاله، مواد به

 اسدت  دلیل عالقه فراواندی  به Aشده در مکان  انتخاب سزیم

 وجدود دارد هدای معددنی    پروسدکیت ها بده   که در این سال

های حاوی کداتیون   پروسکیتسازی  الگوعالوه بر آن  ،[96]

دلیل وجود تقارن کروی از لحاظ محاسبات بسدیار   به سزیم

آمونیددوم  متیددلتددر از کدداتیون مشددابه خددود بدده نددام  آسددان

بده   با افدزایش دمدا  ها  پروسکیتساختار  .است( 9  9  )

. شدوند  دچار تغییر فاز مدی  9و تشظیم مجدد 0دلیل چرخش

و از کلدوین   992تدا   997 در بازه دمدایی  فازهای این مواد

 لوزی راستو  ای چهارگوشهفاز  ترتیب بهکلوین  2الی  992

در کلدوین   997 باالی دمای درمعموالً این مواد  شد.باش می

در نظر گرفتن حالدت مکعبدی   با  .[91] مکعبی هستشد فاز

 یابد میدلیل وجود تقارن باال زمان محاسبات نیز کاهش  به

                                                      
1 Slack model 
2 Rotation 
3 Rearrangement 

به این دو دلیل ذکر شده در محاسدبات از حالدت مکعبدی    

نمدایش داده   9استفاده شده که ساختار این مواد در شکل 

 .شده است

 

 
 .9     مکعبی  یساختار 1شکل 

 

هدای صدوتی مدواد ابتددا      یابی بده مشخ ده   به مشظور دست

 دسدت  کشسانی مواد به طور دقیدق بده   های کمیتبایستی 

الکتروندی   واصه این امر نیازمشد تعیدین دقیدق خد   بیاید ک

تمددامی خددواص الکترونددی تعیددین بدده مشظددور  .هاسددت آن

بر پایه نظریه تابعی چگالی با اسدتفاده از امدواج    محاسبات،

 و بدا کمدک   [02] 1تخت موجود در کدد کوانتدوم اسسرسدو   

تقریددب شددیب از  0تددی اِف دی توابددع همبسددتگی تبددادلی 

های مدورد اسدتفاده    پتانسیل شبه .انجام گرفت 8یافته تعمیم

صورت  به های الیه ظرفیت الکترون .ندا بوده 7نرم فو از نوع 

اتدددم سدددرب  ، 9 8 8 0 0 0بدددرای اتدددم سدددزیم   زیدددر

در  0 0 0 0و اتدم یدد    0 1 0 1 اتم بدرم ، 0 8 0 8 92 0

مطلدوب در  نتدای   دسدت آوردن   برای بده  .ندنظرگرفته شد

   سدازگاری در خود طکشسدانی شدر  استخراج خواص 
90-

929 و شرط همگرایی نیرو برابر   
1-921 ، انرژی قطع

در  K نقداط  تعدداد چشدین   مو هد  10   موج برابدر بدا   بعتا

در  929292 تراکم و برابر بدا صورت پر به بریلوئنفضای 

 نظر گرفته شد.
 

 نتايج و بحث. 3

 نمددودارمشددابه ایددن ترکیبددات   دلیددل سدداختار کددامالً  بدده

تشهدا بدرای    شدبکه  انرژی قطدع و تعدداد نقداط    سازی بهیشه
                                                      
4 Quantum Espresso 
5 DFT 
6 PBE-GGA 
7 Ultasoft 
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سدازی   بهیشده . اندد  ارائه شده 9و  0های  در شکل 9      

ریددبر    ابتدا برای انرژی قطع تا رسیدن به اختالف میلدی 

سازی  با انتخاب شعاع قطع مشاسب، بهیشه سس  ،انجام شد

 تعداد نقاط شبکه ادامه یافت.
 

 
 .سازی انرژی قطع نمودار بهیشه 2شکل 

 

 
 .سازی تعداد نقاط شبکه در فضای وارون نمودار بهیشه 3شکل 

 

 9       و 9     شده بدرای   مقادیر ثابت شبکه محاسبه

شدده   انجام)جهت مقایسه با مقادیر تجربی و نظری دیگران 

 .ندا شده ارائه 9در جدول ( یافته شیب تعمیمتقریب با 

 
 .(A مقادیر ثابت شبکه )واحدها بر حسب 1جدول 

 درصد خطا کار حاضر نظری تجربی نام ماده
      9 

 611/0آ
 درصد 0/0 221/8 220/8پ

     9 
 061/8ب

 درصد 7/9 916/8 960/8ت

 [09]آ:  [00] ب: [09] پ: [09] ت: 

 

یافتده،   تقریب شیب تعمیماستفاده از روش واضح است که 

شددن مقددار انددازه ثابدت شدبکه       تدر  ه موجب بزر هموار

تدوان بدا انتخداب شدرط همگرایدی       ، امدا مدی  [01] شود می

همانطور کده در جددول   تر میزان خطا را کاهش داد.  سخت

شدده در   های شبکه محاسدبه  نشان داده شده است، ثابت 9

و  کمدی بدا مقدادیر تجربدی دارندد     بسیار تالف این مقاله اخ

هدای   توان ادامه محاسدبات را بدا اسدتفاده از ایدن ثابدت      می

 ها که با ساختار پروسکیتبه طور کلی در شبکه انجام داد. 

بزرگدی اسدت کده     عش در معموالً  Aکاتیون  هستشد 9   

ساختار شدامل  . این شود احاطه می بزر  آنیون 90 توسط

 اتدم  B که در آناست،  8   وجهی 6رایی آ هم ازای  شبکه

( اسدت.  Iیدا   Br) آنیون هیبریدی X کاتیون فلزی سرب و

در این ساختار این هشت وجهی مانشد لوالیی اجازه تغییدر  

دهد و  را تحت دماهای مختلف می B-X-Bزاویه پیوند بین 

دارای انواع متفاوتی از ها  پروسکیت به همین خاطر ساختار

و مکعبددی در دماهددای لددوزی  ، راسددتای چهارگوشددهنددوع 

به دلیل تفداوت  ساختارهای مختلف  .[00] هستشدمختلف 

ای بددازدهی عملکددرد متفدداوت در دار،  در آرایددش الکترونددی

های خورشیدی هسدتشد بده همدین دلیدل شدشاخت       یاخته

 .دشباش های صوتی و کشسانی بسیار مهم می مشخ ه

 
 و صوتی های مکانيکی مشخصه. 4

هددای مکددانیکی و بدده دنبددال آن تعیددین  تحلیددل مشخ دده

هدای انتشدار صددا در بلورهدا، کاربردهدای بسدیار        مشخ ه

دلیدل ایدن   هدا در صدشعت دارد.    کدارگیری آن  همهمی در بد 

، تدشش سدازی رفتدار مکدانیکی )    اهمیت در توضیح و شدبیه 

هددای  مکانیددک شکسددت و تغییددر شددکل الیدده    ،کددرنش

یت گرما، عایق صدوتی  ( و صوتی )مدیری جامد کششده جذب

 هاست. و ریزترک( آن

کددانیکی بددا اسددتفاده از روش   خددواص م در ایددن مقالدده 

کدرنش بدر پایده محاسدبات ابتددا بده سداکن بررسدی          تشش

بدر   کدل محاسدبه اندرژی    راههای کشسانی از  ثابت .اند شده

 .اندد  هدست آمدد  ابعی از تغییر شکل مشاسب بلور بهحسب ت

 :[08] دنشو تعریف می صورت زیر به های کشسانی ثابت
 

(9                                         )
 

  
  
 

2

0

1
ij

i j

E
C

V ε ε
 

 

نمدداد  و  اصددلی یاختددهحجددم  V0، انددرژی E در آنکدده 

های کشسانی بدرای   شده ثابت مقادیر محاسبه. است کرنش

 .اند ارائه شده 0هر دو ماده در جدول 
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 .(کیلوبار ی مواد )واحدها برحسبسانهای کش ثابت 2جدول 

 پایداری  شرط 11  90  99  نام ماده
 پایدار 11/10 27/80 00/109 9      
 پایدار 96/90 28/16 10/910 9     

 

صدورت زیدر تعریدف     شرط پایداری مکانیکی ایدن مدواد بده   

 :[08] شود می

(0                    )    11 12 11 12 440 0C C    C C   C 

 پایداری شرایط شود می مشاهده 0 جدول در که طور انهم

، لذا این مواد از لحاظ شود می هخبرآورد مواد این مکانیکی

 کشسانی های ثابت پایدار هستشد.در شرایط ایستا مکانیکی 

 در محدوری  شدکل  تغییدر  دهشدده  نشدان ترتیب  به 90 ، 99 

 11  چشدددین ، هدددمهسدددتشد (292( و )922) راسدددتاهای

بلدوری   صدفحه  روی 9خالص برشی تغییرشکلدهشده  نشان

هددای کشسددانی   ثابددتبددا اسددتفاده از   .باشددد مددی (922)

ای  انبوهده مددول   (Sij)0ضرایب ماتری  نرمی ،شده محاسبه

 مددول  (،) 1دمدا  هدم  پدذیری  تدراکم  مدول ،9(B) کشسانی

ا بدد (v) پواسددون و نسددبت 0(Y) یاندد  مدددول ،(G)برشددی

یانگین هدر دو تقریدب   و م 7(R) رُ، 8(V) تیهای وُ تقریب

یدک   K، 99)در رابطده   6(آراِچ وی) هیل -ر  -تبه نام وی

مدند آ دست بهفاده از روابط زیر استبا  کمیت دلخواه است(

 .اند نشان داده شده 9ه در جدول ک [08]

(9                )                                     


1
ij ij

S C 

(1 )                                             11 12

1
2

3
V

B C C 

(0 )                                                 
11 12

3

2
κ

C C
 

(8             )                          11 12 44

1
3

5
V

G C C C 

(7                                  )             
11 12

1

3 6
R

B
S S

 

(6         )                            
 11 12 44

5

4 4 3
R

G
S S S

 

                                                      
1 Pure deformation potential 
2 Compliance matrix 
3 Bulk modulus 
4 Isothermal compressibility 
5 Young modulus 
6 Voigt 
7 Reuss 
8 VRH; Voigt-Reuss-Hill 

(1   )                                               
,




9

3
R V

BG
Y

B G
 

(92 )                                                 
,

  1
2

R V

Y
υ

G
 

(99   )                                     
1

2
VRH V R

K K K 

 

 شده ضرایب کشسانی  سبهمقادیر محا 3جدول 

 .(kbar حسب)واحدها بر

 B G Y v تقریب نام ماده
      9 

 ویت
08/961 11/17 86/016 070/2 

     9 91/917 72/62 72/021 086/2 
      9 

 رُ 
08/961 77/89 72/988 911/2 

     9 91/917 61/02 61/998 910/2 
-ویت 9      

-رُ 

 هیل

08/961 89/71 81/027 921/2 

     9 91/917 62/80 71/972 016/2 

 

 99  یکشسان ثابت یبریدیه های پروسکیت یباتترک یبرا

 یرهددایمتغ یگددرد ینبدد یمقدددار عدددد ینتددر بددزر  یدارا

 11  یمقددار ثابدت کشسدان    ینچشد  هسدتشد. هدم   یکشسان

( 922دهشده مقدار مقاومت کم به بدرش در صدفحه )   نشان

 یکشسدان  های یتدهشده کم که نشان 9است. طبق جدول 

مددول  مقددار   شدود  یمشداهده مد   ،است یکدیگردو ماده با 

 از یاند   مدول ،کیلوبار 961به  917 از ای کشسانی انبوهه

کیلوبدار   62بده   8 از یبرشد  مددول و کیلوبار  027به  972

حاصدل   یجده نت یدن ا یرمقداد  یدن ا یسه. از مقایابد یم ییرتغ

 9      از 9       یکشسدان  یبضرا یرکه مقاد شود می

در تفداوت شدعاع    تدوان  یاختالف را مد  ین. اهستشد تر یشب

و  Br یونیشعاع  .ها جستجو کرد اتم تیویو الکترونگا یونی

I و  هسددتشدآنگسددتروم  02/0 و 9/9برابددر بددا  یددببدده ترت

. ]00[ اسددت 0/0و  6/0هددا برابددر بددا    آن یویالکترونگددات

میدزان تمایدل و    تدر  کدم  شعاع یدونی تر و  الکترونگاتیو بیش

در یدک ترکیدب شدیمیایی نشدان     تدر پیوندد را    ب بیشجذ

 هدا در میدان عشاصدر سدازنده     نتیجه جاذبه اتدم  در دهد، می

 تر است. بیش9       

و  (یوندهاسدت قددرت پ  یدزان دهشدده م  نشدان ) 1یدِبا یدما

سرعت انتشار صددا در بلدور کده     یها انواع حالت ینچش هم

                                                      
9 Debye 
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 یبو ضددرا یسددرعت گددروه فونددون ینبدد ینظددر یوابسددتگ

محاسدبه   یدر ز با اسدتفاده از روابدط  در مواد است  یکشسان

 .[00] شدند

(90                                                   )


t

G
V  

(99  )                                      
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(91 )                               
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(90    )                                D m

B

h N
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k V

 
   

 

3

4
 

هدای میدانگین،    ترتیب سرعت به Vtو  Vm ،Vlدر روابط باال 

 Dچشدین   طولی و عرضی انتشار صدا در بلور هستشد، هدم 

نمداد   kBثابت پالنک و  h، یاختهحجم  V نماد دمای دبای،

های بداال   شده کمیت باشد. مقادیر محاسبه ثابت بولتزمن می

 .  اند ارائه شده 1در جدول 
 

حسب کلوین( و انواع  شده دمای دِبای )بر مقادیر محاسبه 4جدول 

 .(متر بر ثانیه حسب برهای سرعت انتشار صدا در بلور ) تحال

 Vl Vt Vm D تقریب نام ماده

-رُ -یتو 9      

 یله

0008 9996 9771 902 
     9 0087 9022 9067 929 

 

 یدزان مدهشدده   نشدان  یدبدا  یدمدا طور که بیان شد  همان

مشخص  1در جدول  است. یمیاییش یوندقدرت پ یانگینم

تر از  بزر  Br یبمربوط به ترک دبای یاست که مقدار دما

سدرعت   یسده مددعا مقا  یدن بر ا یگرشاهد د .است I یبترک

 1طددور کدده در جدددول  اسددت همددان بلددورانتشددار صدددا در 

 صددا در بلدور   انتشدار سدرعت   یدانگین شدود م  یمشاهده مد 

 یعشددی یددناسددت و ا 9      تددر از بلددور بددزر  9      

 9     تدر از   قوی  9      اتم عشاصر سازنده  یهایوندپ

 آندر  تدر  یشاست که موجدب انتشدار صددا بدا سدرعت بد      

 .شود یم

شیمیایی ه مشظور بح  در مورد ناهمسانگردی پیوندهای ب

و  9شاخص جدامع ناهمسدانگردی   ،های مکانیکی و مشخ ه

                                                      
1 Universal anisotropic index 

یدک از ضدرایب    تواندد هدر   می K)های نسبی  ناهمسانگردی

 دنشدو  ریدف مدی  عزیدر ت  کشسانی باشد( با استفاده از روابط

[00]: 

(98                                    )  5 6U V V

R R

G B
A

G B
 

(97                             ) , , ,





V R

V R

K K
A B G Y υ

K K
 

هددای  شدداخصتمددامی سدداختارهای همسددانگرد  بددرای 

عددم برابدری ایدن     ،برابر با صفر هسدتشد  ناهمسانگردی باال

ی وجود ناهمسانگردی  دهشده نشان صفرها با مقدار  شاخص

 بدرای ایدن مدواد در   شدده   نتای  محاسبه مواد است.در این 

   .ندا نشان داده شده 0جدول 

 
و برشی  ای انبوهههای ناهمسانگردی عام،  مقادیر شاخص 5جدول 

  .9CsPbIو  9CsPbBr شده برای محاسبه

U نام ماده
A B

A 
G

A 
Y

A 
v

A 

      9 619/0 2 001/2 917/2 996/2 
     9 101/0 2 008/2 916/2 900/2 

 

موجدود   کشسدانی مشظور درک بهتر رفتار ناهمسانگردی  به

در قالدب   9       رات فضایی مداده یتغی ،در این دو ماده

 .گردیدندرسم  7تا  1های  شکل دربعدی   -سه نمودارهای

توجه به ایشکه مدول یان  تابعی از تشها یک بدردار پایده    با

( است، بشدابراین تغییدرات فضدایی    96)با مشخ ات رابطه 

 و   این کمیت در قالدب مخت دات کدروی بدا دو زاویده     

2: [07]شود  نمایش داده می          2    0  
 

(96 )                                   
   

   

 

sin 

 
  

 
 

θ cos φ

a sin θ sin φ

co s θ

 

 

 پذیری   های مهم مدول کشسانی، تراکم یکی دیگر از کمیت

 دما است.  هم

شددود،  زمددانی کدده فشددار آوایسددتایی بدده بلددور وارد مددی   

دما نسبت کشش القاشدده در امتدداد یدک     پذیری هم تراکم

جز در حالت تقدارن مکعبدی    هخط مشخص به فشار است. ب

در بقیه (، 0دما همسانگرد است )شکل  پذیری هم که تراکم

 موارد، این کمیت به جهت خط بستگی دارد. 

مدول برشی و نسبت پواسون برخالف مدول یان  و مدول 

 دلیل وابستگی به دو بردار پایه عمدود  ای کشسانی به انبوهه



 و همکاران حسين ميالنی مقدم  -...   ترکيبات یخواص مکانيکی، گرمايی و صوت یبررس

1311 و تابستان/ بهار 1 /شمارههشتم مجله انجمن مهندسی صوتيات ايران/سال  

 

71 

 

توانشدد بده آسدانی مانشدد مددول یاند         نمدی ( bو  aبرهم )

طبدق   bو  aنمایش داده شوند. در این حالت بردارهای یکه 

 شددوند، کدده در آن   تعریددف مددی   91و  96هددای   رابطدده

2  .[07]باشد  می  0   

(91   )
         

         

   

 
 

  

 


 

cos θ cos φ cos χ sin θ sin χ

b cos θ sin φ cos χ cos θ sin χ

sin θ cos χ

 

 

 
برحسب ) 9CsPbBr ماده مدول یان  یبعد  -سه ییراتتغ 4شکل 

 .(کیلوبار

 

 
  ماده ای کشسانی انبوههمدول مدول  یبعد  -سه ییراتتغ 5شکل 

9CsPbBr ( کیلوباربرحسب). 
 

که تغییدرات فضدایی مددول برشدی و      7و  8شکل  یاز رو

این دو مشخص است که  د،شده نسبت پواسون را نشان می

 رتد  یینپدا  یدل را بده دل  یدادی ز یاربس مدول، ناهمسانگردی

   .دشکش یتجربه م 99  از 11  بودن شاخص

اسدت   یموضوع مهم در مباح  کداربرد  یک یناهمسانگرد

یها شاخص یلهبه وس ضرایب کشسانی یتواند از رو یم که
U

A و K
A  داده شدود  یحتوضد  ،ندد ا آمدده  1که در جدول .

از  یبهتددردهشددده  نشددانشدداخص ناهمسددانگردی عددام،   

تواندد   یمد هاست کده   شاخص یگرنسبت به د یناهمسانگرد

 یبدات ترک یکشسدان  یاز ناهمسانگرد یو استوار یکتا ای نت

 دهد.قرار  یاررا در اخت پروسکیت
 

 
برحسب ) 9CsPbBrماده  یمدول برش ییفضا ییراتتغ 8شکل 

 .(کیلوبار
 

 
 .واحد()بدون  9       نسبت پواسون ماده ییفضا ییراتتغ 7شکل 

 

وابسدته   یبرشد  یدر به همراه متغ 11  مقدار یعلت کوچک به

اسدت.   10/0و  61/0دو ماده بداالتر از   ینشاخص عام ا ،آن

مدواد در   ینا عام یو شاخص ناهمسانگرد یکشسان یبضرا

د کده  ند دار یدادی ز سدیار ب ییدر تغ یلوربمختلف  یها جهت

را  یدری گ یجهنت ینا ،های دیگر شاخصشده  محاسبه یرمقاد

بشابراین ناهمسانگردی بسیار زیداد ایدن    .دشکش یم یبانیپشت

حددین توانشددد مشددکالت تغییددر سدداختار را در   مددواد مددی

 ،بدرای حدل ایدن مشدکل     د.شد کاربردهای مختلف نشان ده
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 کردن ناخال دی و  اضافه ثیرأتر در خ وص ت تحقیقات بیش

بر میزان پایدارکششدگی ساختار  باالتر یدماها ارتعاشات در

 .است

 هدای  شدکل  در مواد این کاربرد امکان مورد در بعدی بح 

تفسدیر   آن کششدده  تعیین عامل که است صشعت در مختلف

 است. 0یکرزو یو سخت 9یریپذ شکل متغیرهای

کده   G/Bاز راه نسبت  یطور نظر تواند به یم یکرزو یسخت

 :[06] دست بیاید مشهور است، به 9به نسبت پا 

(02                             )
/

  
   

   

585 0
2

2 3
V

G
H G

B

 و 9       شددده سددختی ویکددرز بددرای  مقددادیر محاسددبه

که  است گیگاپاسکال 8/2و  87/2ترتیب برابر با  به 9     

 باشد. پایین این مواد می دهشده سختی نسبتاً نشان

 [06]شدود   پذیری این مواد بدین صورت تعریدف مدی   لشک

 توانشدد  مدی  ،تر باشدد  بیش 70/9ها از  آن B/Gکه اگر مقدار 

 ،کشدیده  و داده شدکل  تغییدر  خدواص  حفد   بدا  راحتدی  هب

 و 9      این نسبت در  مقدار .شوند فشرده یا و خمیده

 اصدلی  دلیدل  .است 09/0و  99/0 با برابر ترتیب به 9     

 ،هدا  آن باالی نسبتاً پذیری شکل و پذیری انعطاف این وجود

 .اسدت  هدا  پروسدکیت  ایدن  برشدی  مددول  مقدار بودن پایین

پدذیر معمددوالً   چشدین نسدبت پواسدون جامددات شدکل      هدم 

تدر   بدزر   این نسبتاست که در این مواد  08/2تر از  بزر 

 تدوان  می مباح  ایناز مجموعه  بشابراین باشد. می 01/2از 

دارند که از  ییپذیری باال انعطاف مواد این که گرفت نتیجه

 چشدین  و هدم  ندازک  الیده  عشدوان  بده  تدوان  ویژگی مدی این 

   .استفاده کردمهشدسی کرنش مرتبط با کاربردهای 

 

   گرمايی مشخصه .5

تر بیان شد، رسانشدگی گرمایی کل بلدور   که پیشطور همان

صدورت مجمدوع سدهم رسدانشدگی الکتروندی و فوندونی        بده 

پدایین و  در این مدواد در دماهدای   شود،  )شبکه( تعریف می

تدوان بدا    میانی سهم رسانشدگی الکترونی ناچیز بوده و مدی 

محاسبه سهم رسانشدگی فونونی، مشخ ه گرمایی کل بلور 

ی به مشظور بحد  در مدورد انتشدار گرمدا    دست آورد.  را به

                                                      
1 Ductility 
2 Vicke ’   a d e   
3 Pugh 

 کده بده   کاِسدلَ  الگدوی تدوان از   مدی  ،در ایدن مدواد   فونونی

م به الزاستفاده کرد.  دارد،در بلور نیاز  های انتشار صدا داده

توسط بسیاری از محققین برای توضیح  الگوذکر است این 

هدای   رفتار رسانشدگی گرمایی فونونی استفاده شده و جواب

هدای تجربدی داده اسدت     پدژوهش  قابل قبولی در مقایسه با

کمیشه رسانشدگی گرمدایی   اسلک، یالگوبراسا   )مراجع(.

 :[97] شود صورت زیر تعریف می نونی بهوف

(09                     )

 
 

  
 

1
2

3
3

1
2

2 6
m in B t l

π
κ k V V V 

 kB ،واحدد  یاختده اتدم در  حجم میدانگین هدر    Vکه در آن 

 عرضدی و  طدولی ترتیب سدرعت   به Vt و Vlو  ثابت بولتزمن

، هر چه الگوبر طبق این  انتشاریافته در بلور هستشد.صدای 

تر باشد، کمیشه رسانشدگی  سرعت انتشار صدا در مواد بیش

 گرمدایی  رسدانشدگی  تر خواهدد بدود.   بیشها نیز  فونونی آن

 ترتیدب  اسلک بده  الگوی طبق 9      و9        فونونی

بده مشظدور    آمدند. دست به 071/2و  W/mK 911/2 با برابر

شددده مقدددار ضددریب   بررسددی صددحت محاسددبات انجددام  

 از روش اسلک بدرای مداده   آمده دست بهرسانشدگی گرمایی 

کده   همکداران شده توسدط گدو و    مقدار محاسبهبا  9     

 گردیدمقایسه ، [98] گزارش شده بود W/mK 00/2برابر با 

توجده شدود    روش انجام شده اسدت.  مزیتدهشده  که نشان

چشدان   ، هدم 9      تدر  که با وجود حجدم میدانگین بدیش   

اسدت کده ایدن     9       تدر از  رسانشدگی گرمایی آن کدم 

تواند اهمیت سرعت انتشار صدا در تبادل گرمایی مدواد   می

دلیل داشتن پیوندهای  به 9      در واقع ماده  را برساند.

دارای ضدرایب کشسدانی    9     تر نسدبت بده    اتمی قوی

بدا سدرعت    9      صددا در بلدور    هستشد. بشابراینباالتر 

هدا   فونون ترابرد بهترمعشی  یابد و این به تری انتشار می بیش

. لذا با توجه به مقدار ناچیز رسانشدگی گرمایی در بلور است

ثیر مسدتقیم سدرعت   أالکترونی، رسانشدگی کل بلور تحت ت

گیددرد و ایدن مشجددر بدده   در مدداده قدرار مددی  ترابدرد فونددونی 

 9     نسدبت بده    9      گرمدایی   انباشتترشدن  کم

 شود. می
 

 گيری نتيجه. 8

هدای مکدانیکی، صدوتی و گرمدایی      در این مقاله، مشخ ده 

مدورد   9       و 9      شدکل  هدای مکعبدی   پروسکیت
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هدر دو  مشدخص شدد    مطالعده مطالعه قرار گرفتشد. در این 

امدا   هسدتشد، دارای پایداری مکانیکی  در شرایط ایستا ماده

هدا   ناپایدداری آن  کاربردهای مختلدف امکدان عددم   حین در 

 (1/0حدود باال ) شاخص جامع ناهمسانگردیدلیل وجود  به

تدر در خ دوص عوامدل     لذا به تحقیقدات بدیش  وجود دارد. 

کدردن   اضدافه که ممکدن اسدت شدامل    پایدارکششده ساختار 

دمدای   ناخال ی و ارتعاشات در دمای باال باشد نیداز اسدت.  

ت پیوندد  دهشده میدزان قددر   دبای که باالتر بودن آن نشان

های سازنده است مورد بررسی قرار گرفت که برای  بین اتم

کلوین  929و  902 ترتیب برابر با به 9      و  9      

های انتشار صدا در بلور مورد بررسی  انواع حالتبوده است. 

پدایین   قرار گرفت، که نشان از سرعت انتشار صدای نسدبتاً 

و  9      مقددار ایدن کمیدت بدرای     ها در بلور است.  آن

 دست آمد. هبمتر بر ثانیه  9067و  9771 برابر با 9      

 تدر  بیش، مقدار 9      در ماده انتشار صدا باالتر سرعت 

نسدبت  را  رسانشدگی گرمدایی آن  ترابرد فونونی و در نتیجه

مقدددار رسددانشدگی گرمددایی   .دارددنبددال بدده  9     بدده 

 W/mK 071/2 ،9     اسدلک بدرای    الگویآمده از  بدست

گو و همکداران برابدر بدا    که توسط  ییالگوبا توافق خوبی با 

W/mK 00/2 مقددار ایدن کمیدت    دارد.  ،دست آمده بدود  هب

دسدت آمدد کده     هبد  W/mK 911/2برابر بدا   9      برای 

 بشدابراین،  نشان از سرعت باالتر در هددایت گرمدایی اسدت.   

 نسددبت بدده 9       رسددانشدگی گرمددایی بدداالترمقدددار 

تواند تجمع گرما در سطح این ماده را تا حدود  می 9     

 تری برطرف کشدد و مدانع از تغییدرات دمدایی زیداد و      بیش

بده علدت    9      بشدابراین مداده    شود.دگرگونی ساختار 

بدازدهی   ثبدات تواندد   مدی تر در حف  سداختار   توانایی بیش

خورشدیدی از خدود نشدان     یاختده های در کاربردبهتری را 

 دهد.
 

 . تقدير و تشکر7

های محاسدباتی دکتدر    نویسشدگان مایل به تشکر از مشاوره

چشین نویسشدگان مراتب تقدیر و  سعید یگانگی هستشد. هم

های سریع دانشگاه  تشکر صمیمانه خود را از مرکز پردازش

 نمایشد. مازندران اعالم می
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Abstract 

Halide Perovskites have great energy conversion efficiency, but their structural degradation due to 

change in surface temperature arise from heat accumulation of solar radiation is one of their most 

important drawbacks. Analysis of structure and thermal transport can be useful in increasing their 

efficiency. in this paper mechanical, acoustical and thermal properties of CsPbI3 and CsPbBr3 in 

cubic phase were studied using density functional theory with PBE-GGA approximation. Elastic 

constants obtained with stress-strain methodology. Using elastic constants, mechanical stability, 

anisotropy, elastic coefficients, Debye temperature and various sound propagation modes in the 

materials investigated. Despite mechanical stability in static conditions, the existence of high 

anisotropy (~2.9) in these perovskites revealed that, they may become unstable in commercial 

applications. CsPbBr3 compared to CsPbI3 due to higher Debye temperature (120 and 101 K) and 

more speed of sound propagation (1774 and 1587 m/s), has stronger bonds between the components, 

in addition to, having higher phonon transport. Thermal conductivity was investigated using the Slack 

model, which obtained 0.349 and 0.274 W mK/s for CsPbI3 and CsPbBr3, respectively. Higher 

thermal conductivity of CsPbBr3 leads to less heat accumulation on the surface, so it can be introduce 

as better choice for use in solar cell applications. 
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