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 *حسین میالنی مقدممهدی فالح، 
 مازندران دانشگاه یه،دانشکده علوم پا ،حالت جامد یزیکگروه ف

 90/10/0011: ، پذیرش01/00/0911دریافت: 
 

 چکیده
سازی  خنک مختلفی از جمله های زمینهدر  ها آن ةمنظور شناسایی کاربردهای بالقو به 3      و  3      های هالیدی  وسکیتوترابرد فونونی پر

بتا   یترو دوم و سوم ثابتت ن  یها مرتبه یافته انجام شد. تقریب شیب تعمیم در شان مطالعات اصول اولیه مواد در فاز مکعبی .بررسی شدند گرمابرقیو 

 3      و  3      ترتیتب بترای    بته  867/5و  069/5   ثابت شبکة مواد برابتر  برآورد شدند.  یپا9و فونو یفونوپا یو با کدها یافتهابر یافتره

اتتم کلستیم    اماها دارد،  اتم هالید هر دو ماده نقش مهمی در پراکندگی فونونهای فونونی،  الکترونی و مشخصه . از مقایسه چگالی ابرنددست آمد به

 ،5111حتدود   ،(تراهرتتز  0التی   0)بتی    میانیدر بسامدهای و سرعت گروه فونونی دارد. سرعت ترابرد فونونی دو ماده خوردها نقش ناچیزی در بر

دستت آمتد. متاده     بته  3      و  3      ترتیتب بترای    بته پیکوثانیته   0/1و  0/1 برخوردها برابتر  ةها در قل فونونی آن عمرو متر بر ثانیه  9111

 ،هتای میتانی بستامدی    در بتازه متر بتر ثانیته    0111با اختالف  های بسامدی و همه بازه در تقریباً تری بیشداشت  ترابرد فونونی به علت  3      

دلیل حرکت  به 3      ماده است که   حالی . ای  درثر باشدؤم و گرمایی باالتر در کاربردهای مورد نیاز برای رسانندگی صوتی شود بینی می پیش

 مفید واقع شود. گرمابرقی زمینهدر رود  انتظار می دارد، 6    لرزشی و برخوردهای فونونی مهمی که اتم سزیم در قفسه 

 

 .، عمر فونونیفونونی، سرعت گروه فونونی، پراکندگی فونونی ترابرد ،یتاسکوپرو :ها کلیدواژه

 

    قدمهم. 1

شتامل گستتره   به علت وسعت بسیار زیتاد ییتف فونتونی کته     

، تحلیتل  [0] شتوند  می 0100هرتز الی  0وسیعی از بسامدها از 

تحقیقتات   ی درایالعات بسیار ارزشتمند  ها در مواد، ترابرد آن

هتتتای   خاصتتتیتبنیتتتادی و کاربردهتتتای پیشتتترفته شتتتامل  

را و ابررستانایی متواد    یگرمتابرق ، پیزوالکتریکی، فروالکتریکتی 

واگرایتتی از اختتتالف در پیونتتد شتتیمیایی و . کنتتد فتتراهم متتی

 نوع خواصارتعاشات هماهنگ فونونی موجب ایجاد و تغییر در 

مطالعتات متعتددی از   . [0-0] شود مواد میالکترونی و فونونی 

هتای   نقش و اهمیت شناخت ترابرد فونونی در ارزیتابی کمیتت  

کیتتد بتتر حساستتیت بتتاالی أفیزیکتتی انجتتام شتتده استتت کتته ت

هتای فیزیکتی بته تغییتر در ترابترد فونتونی متواد دارد.         کمیت

ی متواد  خاصیت فروالکتریکت رابطه معنادار میان عنوان مثال،  به

Kاز قبیتتل ستتکایت اکستتیدیوپرو N bO PbTو 3 iO تغییتتر و 3

                                                      
 :نویسنده پاسخگو milani@umz.ac.ir 

 مدهای فونونی در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفتنتد 

در  ایالعتات مفیتدی   نیز . نوع پاشندگی مدهای فونونی[5-6]

چنی  گذار فازهتای احتمتالی    مورد پایداری ساختار مواد و هم

دهد که از یریق محاسبات اصول اولیه و آزمون پراکنتدگی   می

   .[8] یابی است نوترونی قابل دست

های کاربردی و مهم که از بررسی ترابرد فونتونی   یکی از کمیت

شتود، رستانندگی گرمتایی شتبکه استت. ایت         مواد حاصل می

کمیت از دو جهت قابل توجه است، نخست رسانندگی گرمایی 

ازی و دوم رستاندگی گرمتایی پتایی  بترای     ست  باال برای خنتک 

 نامزد نسبتاً ی. بلورهای غیرفلزی نیز معموالًگرمابرقکاربردهای 

در  گونه کاربردها هستند. دلیل آن ای  است که خوبی برای ای 

عنتوان حتاملی  غالتب انتر ی      هتا بته   بلورهای غیرفلزی فونتون 

الت در ، بنابرای  بررسی وجود اختال[7] شوند گرمایی تلقی می

، استت هتا   آن عمتر هتا و   ترابرد فونونی که شامل سرعت فونتون 

 تواند بینش خوبی از میزان رسانندگی گرمایی شبکه بدهتد.  می

 هتا را در دو  ن آ ،یور کلی مقدار سترعت گتروه فونتونی متواد     به
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سترعت ترابترد   میتانگی   دهد: مواد با  بندی کلی قرار می دسته

( و متواد بتا   گرمتابرقی فونونی پایی  )مناسب برای کاربردهتای  

سرعت ترابترد فونتونی بتاال )مناستب بترای متدیریت       میانگی  

-7] ستازی قطعتات(   تجمع گرما و خنک  منظور عدم گرمایی به

که وجود برخوردهای شدید فونونی، میتزان   دسته اول. در [00

شتامل   دهتد،  اهش متی رسانندگی گرمایی بلور را به شتدت کت  

Cمتتوادی از جملتته sPbBr3،PtI2 6C s رمتتانیوم -و ستتیلیکون  

، 0111، 0111حتدود  ترابرد فونتونی   های سرعتزنبوری با  النه

 دسته دوماز چنی   . هم[00-00] باشند بر ثانیه می متر 0811

متوادی   هستتند تری  اختتالل در ترابترد فونتونی     که دارای کم

گتراف  کته سترعت ترابترد      ، گراف  و ساختار شتبه GaNمانند

کیلتومتر بتر ثانیته هستت را      01و  05، 7ها حتدود   فونونی آن

   [.7،05] توان نام برد می

تواند از علل زیادی شامل پراکنتدگی   های فونونی می پراکندگی

. یکی از [06] ناشی شودالکترون و غیره  -فونون، فونون -فونون

موضوعات بسیار مهم در ای  زمینته امکتان وجتود پراکنتدگی     

فونونی ناهماهنگ به دلیل لرزش اتم مهمان در ساختار میزبان 

های اخیر متورد توجته بستیار از محققتی       باشد که در سال می

عنوان یک سازوکار بستیار مناستب در بته     قرار گرفته است و به

گی گرمایی شبکه به منظتر کاربردهتای   حداقل رساندن رسانند

چنتی  ستازوکاری در    [.07-08] شتود  از آن یاد متی  گرمابرقی

وری یتتک( ماننتتد  ختتو) )دارای ضتتریب بهتتره گرمتتابرقی متتواد

کالکو نایدهای سر) و قلع مشتاهده شتده استت کته موجتب      

ایجاد رستانندگی گرمتایی پتایی  و کتاربرد مناستب در متوارد       

  [.01] شده است گرمابرقی

 بتا فرمتول شتیمیایی    های هالیدی بتر پایته ستر)    وسکیتوپر

APbX ( , , , ) 3   A C s  X C l  Br  I،  از جملتتته ستتتاختارهای

لکترونتی باعت    که در زمینته ترابترد ا   هستند با اهمیتبسیار 

 انتد  های خورشیدی شده یاختهافزایش بسیار شدید در بازدهی 

هتای دینامیتک    مشخصته نقطه قوت ای  متواد، داشتت    [. 01]

ای  دسته است که موجب شده است ها  ساختاری خاص در آن

وجتود   رستاناهای متتداول متمتایز شتوند.     از مواد نسبت به نیم

PbXوجهی هشتدر داخل  Csنوسانات لرزشی کاتیون  بته  که  6

، برخوردهتای  شتود  ایجتاد متی   یی یا پیوندیدمارات یتغیعلت 

رو  . از ای فونونی را برای ای  دسته از مواد به دنبال داردشدید 

بر رستانندگی الکترونتی ختو) ایت  متواد، پراکنتدگی و         عالوه

  [.00] قرار گرفته است وجهها نیز در کانون ت ترابرد فونونی آن

رغتتم کاربردهتتای بستتیار مهمتتی کتته بتترای     متاستتفانه علتتی 

هتای   زیتان  هالیدی سر) متصور است به علت های وسکیتوپر

محیطی بسیار زیتادی کته ایت  متواد در یبیعتت و بتر        زیست

گتذارد و در کاربردهتای صتنعتی موجتب      ها متی  سالمت انسان

شوند، جایگزینی ای  عنصر به عنوان  ایجاد مشکالت فراوان می

. بته  [00] های مهم محققی  قترار گرفتته استت    یکی از اولویت

بتودن مقتادیر     نزدیتک علت فراوانی بسیار زیاد عنصر کلسیم و 

تواند جایگزی  مناستبی بترای    ای  عنصر میها،  شعاع اتمی آن

. در ایت  پتهوهش   [09] وسکیت هالید ستر) شتود  وترکیب پر

 زیستت  های ترابرد فونتونی روی متاده دوستتدار محتی      بررسی

 CsCaX ( , )3   X Cl  Br تتتتا بتتتا   ،شتتتده استتتت پیشتتتنهاد

 عمتر پراکندگی فونونی، سرعت گتروه فونتونی و    آوردن دست هب

 ایت  متواد  فونونی بینش خوبی از ستازوکار ترابترد فونتونی در    

   .بدست آید

 

 روش تحقیق. 2

از روش تقریتب شتیب   هر دو ماده  یبرا یهمحاسبات اصول اول

کته در کتد    0نترم  فوق یلپتانس با استفاده از شبهو  0یافته تعمیم

. [00] شتده استت  موجتود استت، استتفاده     9کوانتوم اسپرستو 

 صتورت زیتر بترای اتتم ستزیم      هتای الیته فرفیتت بته     الکترون

/ / /
11 0 16 6 5 4s p d f ،اتم کلسیم / /

2 0 14 4 3s p d ،اتم برم 

/ / /
2 5 10 14 4 3 4s p d d  کلتترو اتتتم / /

2 5 13 3 3s p d  نظتتردر 

لحتا   هنگام تغییر نوار الکترونی در   به علت عدم. ندگرفته شد

بدون محاسبات  ،ای اندازه حرکت زاویه -شدگی اسپی  جفتاثر 

از  ستاختار  ستازی  ینته به یبترا  .داده شتد ادامته   آن اثتر لحا  

 05  انر ی قطع تابع متو   به همراه  010101بندی  مش

تر از  که نیروی بی  اتمی کم تا زمانی 011  شرط همگرایی و 
  

 
بتا   ،در ای  متواد  شود، استفاده شد. ترابرد فونونی 10/1 ⁄

وستیله   ترتیتب بته   های مرتبه دوم و سوم به هماهنگاستفاده از 

روش زمتان  از [ 06] 5پتای  و فونتوتری [ 05] 0کدهای فونوپتای 

 ایت  نتوع روش محاستباتی    کته  انجام شد 6حالت -واهلش تک

از ختود نشتان داده    های تجربتی  در بررسی را یقابل قبول یجنتا

 یفونتون  عمتر رواب  مربوط بته محاستبه ترابترد و     .[08] است

                                                      
1 PBE-GGA 
2 ultrasoft 
3 Quantum Espresso 
4 Phonopy 
5 Phono3py 
6 SMRT: Single-Mode Relaxation-Time 
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 :[06] شود یم یفتعر یرصورت ز به
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و دینتتامیکی پالریزاستتیون  هتتای متتاتری  Dو  Wکتته در آن 

 آید: دست می هستند. زمان واهلش فونونی نیز از راه زیر به

(0                                                   )
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 پهنای خطوط فونونی است. (  ) که 

هتای   و سایر کمیتت  مرتبه دوم و سوم های هماهنگ  یروثابت ن

نتوع   چهتار  وستیله  هبت  0یافتته ترابرد فونتونی از راه رهیافتت ابر  

نتتوع  005اتتتم و  095شتتامل  999 ابریاختتته ییجابجتتا

 همگرایتی شترط   اتتم بتا   01شامل  000 ابریاخته ییجابجا

  
00-010،   تعتتداد نقتتاطk 0 یلتتو  بر یدر فضتتا00  و

 محاسبه شدند. 010101متراکم  بندی مش
 

 نتايج و بحث. 3

CsCaX ترکیبتتاتستتاختار بلتتوری   ( , )3   X Cl  Br  در فتتاز

(، کلستیم  1 ،1 ،1به شتر  ستزیم )  های اتمی  ایگاهجمکعبی و 

انتتد. در  ه( قتترار گرفتتت5/1 ،1 ،1( و اتتتم هالیتتد )5/1، 5/1، 5/1)

Cدساختار بلوری موا 0شکل  sC aX  .اند شدهرسم  3
 

 
 .9CsCaX یاخته مواد 1شکل 

 

در  و گردیتد انجتام   هر دو متاده انر ی قطع  سازی بهینه نمودار

 .ارا ه شده است 0 شکل

سازی  با انتخا) تعداد نقاط شبکه و انر ی قطع تابع مو  بهینه

مقدار ثابت شبکة مواد از راه رسم انر ی بر حستب حجتم و بتا    

 .شده استارا ه  9در شکل  0فاده از رابطه مورناگونتاس

 

                                                      
1 Supercell approach 
2 Murnaghan 

 
 .9CsCaX انر ی قطع مواد سازی نمودار بهینه 2شکل 

 

 
 .9CsCaX موادمورناگون  رابطه 3شکل 

 

دست آمده جهت مقایسه با کارهای نظری و  هب ةهای شبک ثابت

یور که از  اند. همان نشان داده شده 0تجربی پیشی  در جدول 

دست آمتده   هب ةقابل مشاهده هست، مقدار ثابت شبک 0جدول 

کته درصتد    توافق خوبی با کارهای دیگران استت ضتم  آن  در 

 خطای بی  کار حاضر و مقادیر تجربی ناچیز است.

 
CsCaXمقادیر ثابت شبکة مواد 1جدول  3

 .( )واحدها بر حسب  

 نظری تجربی نام ماده
کار 

 حاضر

درصد خطای 

بی  کار حاضر 

 و تجربی

CsCaCl3 درصد 0/0 069/5 080/5پ 916/5آ 

CsCaBr3 (61/5 درصد 0/0 867/5 891/5ت 

 [90ت: ] [91پ: ] [01): ] [07]آ:  
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ط نمودار مربو ))(و  9CsCaCl بهنمودار مربوط  )الف( ،9CsCaX(X=Cl, Br)  نمودار پاشندگی فونونی 0شکل 

 .9CsCaBr به

 

 ترابرد فونونی در مواد. 0

نمتودار   ترابرد فونونی ترکیبتات،  میزان از کلی بینشبه منظور 

ارا ته   0 در شتکل و  شتد محاسبه هر دو ماده  پاشندگی فونونی

توان بته   از روی مطالعه نمودار پاشندگی مواد می .گردیده است

ایالعات بسیار مفیدی از رفتار فونونی کلی ماده دستت یافتت.   

در دماهتای  د شامل پایداری ساختار ماده ننتوا ای  ایالعات می

پایی ، میزان کیفی برخوردهای فونونی و سرعت ترابرد فونونی 

هتای مفیتد و قابتل دستترا بترای       در واقع یکتی از راه د. نباش

سنجش میزان پایداری یک نوع ستاختار در دماهتای مختلتف    

هتای   استفاده از نمودار پاشندگی فونونی استت کته در بررستی   

کته در   به ساختار است تجربی معادل استفاده از تابش نوترونی

هتا   ها به اتم ای  حالت از برآیند برخوردهای غیرکشسان نوترون

یور کته از   همان آید. دست می در بلور نوع ساختار و فاز ماده به

مشخص استت، مقتادیر کمتی متدهای بستامدی       0روی شکل 

شود که نمایانگر وجتود   منفی در ایراف نقطه گاما مشاهده می

Cوادناپایداری ساختار م sC aX در دماهای پایی  است که در  3

توافق با تجربی است زیرا گذار فاز به حالت مکعبی در دماهای 

 [.01-07] تر برای ای  مواد گزارش شده است پایی 

چه نمتودار پاشتندگی فونتونی متاده در بستامدهای ختاص        هر

مشتارکت  تتری باشتد،    دارای خطوط مستقیم و با انحنتای کتم  

تر خواهد بود و در نتیجته نقتش    ز کمهای با آن بسامد نی فونون

 و گرما نخواهند داشت. یدر انتقال صوت یخاص

ماده کته مربتوط بته     بنابرای  در باالتری  ییف بسامدی هر دو

تری  نقتش را در ترابترد    کم رود که انتظار می ست،ااتم کلسیم 

. از یرفی با توجه به نمتودار  دنداشته باشفونونی و انتقال گرما 

عمده انحنای به وجود آمتده در هتر دو متاده بته علتت ییتف       

دهنده نقش مهم ایت  اتتم    باشد که نشان گسترده اتم هالید می

عالوه بر ای  موارد، با تغییر اتم هالید از در ترابرد فونونی است. 

تتر   ، ییف بسامدی اتم هالید نیتز بته مقتادیر پتایی     برمکلر به 

تنیدگی بتاالی خطتوط متدهای     یابد و منجر به درهم انتقال می

Cتراهرتز در متاده  0بسامدی در بسامد  sC aB r3  شتود. بته    متی

توجته بته اینکته     چنتی  بتا   منظور درک بهتر ای  فرآیند و هم

ختوبی از امکتان وجتود     تصتور هتا   نمودار توزیع بار ایراف اتتم 

 یت  بته بترآورد ا   ،[90]دهد  را میاال های با ناهماهنگی ب فونون

ارا ته   5کته در شتکل    ه شتده نمودار در هتر دو متاده پرداختت   

 .گردیده است
 

 
 های ماده  نمودار توزیع بار الکترونی در ایراف اتم 5شکل 

ها نشانه شدت توزیع بار الکترونی  ، رنگ9CsCaBrو ))(  9CsCaBr )الف(

ها  یوری که در هسته به اند؛ شدهنشان داده شده  بندی مقیاا و به حالت

 تری  توزیع بار وجود دارد. ها کم تری  توزیع بار و در ایراف اتم بیش

 

تراکم بسیار زیتادی   شود، یمشاهده م 5یور که در شکل  همان

در هتر دو   یتد و هال یمکلست  یها اتم ی ب از چگالی ابر الکترونی

 ی بتت یقتتو یونتتددهنتتده وجتتود پ متتاده وجتتود دارد کتته نشتتان

شرای  برای اتم هالید و سزیم  که است  یحال در ی هاست. ا آن

با تغییرات محسوسی همراه است. با تعویض اتم بترم بته کلتر،    

تری در مسیر بی  ای  دو  چگالی ابر الکترونی دارای تراکم بیش
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تتر بتی     دهنتده پیونتد مستتحکم    اتم خواهد داشت کته نشتان  

باشد. دلیل اهمیت  می سزیم -سزیم نسبت به برم -های کلر اتم

که بتا   استای  موضوع محاصره فضایی اتم سزیم توس  هالید 

هتای   توانتد موجتب ایجتاد حرکتت     تر شتدن پیونتد متی    سست

رود کته موجتب ایجتاد     سزیم و در نتیجه انتظتار متی   ارتعاشی

های فونونی بسیار زیاد شود که ای  موضوع به وسیله  پراکندگی

 بررسی خواهد شد. بررسی کمّی متغیرهای ترابردی

منظور آگاهی از میزان ترابرد فونتونی در ایت  متواد، سترعت      به

هتا محاستبه    گروه فونونی هر دو ماده بر حستب بستامد فونتون   

 اند.   ارا ه گردیده 8و  6های  شدند و در شکل
 

 

 .9CsCaCl ماده سرعت گروه فونونینمودار  6شکل 
 

 
 .9CsCaBr مادهسرعت گروه فونونی نمودار  1شکل 

 

در متاده ها  سرعت فونون 8و  6های  شکلبا توجه به دو نمودار 

C sC aC l تتر از  کیلتومتر بتر ثانیته بتیش     0تقریباً بته میتزان    3

C sC aB r3 تتر ایت     ترابرد فونتونی ستریع  دهنده  است که نشان

هتا   گروه فونتونی آن  میانی سرعت باشد. در بسامدهای ماده می

Cترتیب بترای  متر بر ثانیه به 9111و  5111حدود  sC aC l و 3

C sC aB r3 .گیری ممک  است با رفتار  معموالً )ای  نتیجه است

متفاوت برخوردهای فونونی نقض شود( مواد بتا سترعت بتاالی    

نیتاز بته هتدایت     بندی کاربردهای متر بر ثانیه در دسته 5111

چتون  توان بته متوادی هتم    گیرند که می سریع گرمایی قرار می

2BC P6و  01 نازک سیلیکون با سرعت فونتونی حتدود   و الیه 

چته   چنی  مطابق آن [. هم90-99کیلومتر بر ثانیه اشاره کرد ]

تر در مورد نقش اتم کلسیم در ترابرد فونونی بیان شد  که پیش

 7التی   8نمودارهای سرعت گروه هر دو ماده در بسامدهای در 

و  9CsCaCl تراهرتز به ترتیب در 6الی  5تراهرتز و بسامدهای 

9CsCaBr   به خوبی مشهود هستند که ای  اتم نقتش چنتدانی ،

در میزان ترابرد فونونی ندارد. الزم بته ککتر استت کته مطتابق      

در میتزان   سرعت گروه فونونی هر دو متاده، نقتش اتتم هالیتد    

 شود. یور کامل تایید می ترابرد باالی فونونی به

متغیر بسیار مهم دیگتری کته نقتش     ،در بررسی ترابرد فونونی

فونونی در مواد استت. ایت  کمیتت ایالعتات      عمراساسی دارد 

بسیار خوبی را در زمینه میزان پراکندگی و برخوردهای فونونی 

 یفونتون  یمدها یالنمودار چگبه همی  دلیل  دهد. در مواد می

ی  برای هر دو متاده  کلو 911 یدر دما عمر -در صفحه بسامد

   .گردیدندارا ه  1و  7های  در شکلو  شدندبرآورد 

 

 
 یدر دما عمر -در صفحه بسامد یفونون یمدها ینمودار چگال 8شکل 

 .9CsCaCl ماده ی کلو 911

 
عمده مدهای فونتونی   ،فونونی از لحا  مقدار بزرگی یول عمر

ترتیتب در متواد    پیکوثانیته بته   5/1 و 0 تتر از  کتم دارای عددی 

C sC aC l Cو 3 sC aB r3  ا دیگتر متواد   در مقایسه بت هستند، که

 رمانیوم، ستیلیکون و اکستید روی   مانند  ی متداولارساناه نیم

موادی بتا   ءجز ،[95 ،00] پیکوثانیه دارند 01ی حدود عمرکه 

، لتذا  شتوند  بتاال در نظتر گرفتته متی     برخوردهای فونونی نسبتاً

تتوان بترای    ی متی گرمتابرق ای را در کاربردهتای   پتانسیل بالقوه
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 .انتظار داشتها  آن
 

 
 یدر دما عمر -در صفحه بسامد یفونون یمدها ینمودار چگال 9شکل 

 .9CsCaBr ماده ی کلو 911

 

 هتا  نکتته  ی ا یفونون عمربا  یفونون پراکندگینمودار  یسهمقا از

ی اتم فونون /یختگیحول مکان برانگ یباًکه تقر شود یاستنباط م

تراهرتز که دارای زمان واهلش حتدود   8/9در بسامد حدود  کلر

تری  چگالی برخوردهای فونتونی در   بیش پیکوثانیه هست، 0/1

Cدر ماده .آن قسمت وجود دارد sC aB r3  تتری  چگتالی    بتیش

در بستامد   برمو اتم  یممشترک اتم سزبرانگیختگی برخورد در 

وجتود  پیکوثانیته   0/1تراهرتز و زمان واهلتش حتدود    0حدود 

تتوان بته ماهیتت     . در واقع با استفاده از نمودارهای باال میدارد

Cحرکت لرزشی اتم سزیم در قفسه aBr6  متورد  که ای  پی برد

و در  تر فونونی تر و پراکندگی بسیار بیش کوتاه عمر تواند به می

تر در ای  ماده نستبت بته   و گرمای ضعیف ینتیجه انتقال صوت

C sC aC l با توجه به ساختار بلوری ایت  دو متاده   منجر شود.  3

هتای کلستیم و    وجهی اتم ها اتم سزیم در مرکز هشت که در آن

چنی  با در نظر گرفت  نکتته بتاال، پیونتد     هم دارد و هالید قرار

بی  اتم هالید و ستزیم از اهمیتت بتاالیی در ترابترد فونتونی و      

. استت ی برختوردار  صتوت  یهتا  فونتون  یبرخوردهتا  یتاد تعداد ز

بتا   بترم اتم  یوندکردن پ تر یقو یا برماتم  یگزینیبا جا ی بنابرا

قتدرت   یزانم توان یم یناخالص کردن  اضافه یقاز یر یماتم سز

 یمنجر بته کتاهش برخوردهتا    یجهداد و در نت یشرا افزا یوندپ

 .شد اتاق یدر دما یو بهبود ترابرد صوت یفونون

 

 گیری نتیجه. 6

Cترابرد فونونی مواددر ای  مقاله،  sC aC l Cو 3 sC aB r3  در فاز

مطالعات اولیه مورد بررسی قرار شان با استفاده از اصول  مکعبی

هتا در میتزان    نقتش اتتم   و گرفتند. نمودار پراکنتدگی فونتونی  

هتای کلستیم و    اتتم  که در هر دو ماده ندبررسی شدپراکندگی 

تتری  نقتش در میتزان      تتری  و بتیش   ترتیب دارای کم هالید به

پراکندگی فونونی ای  مواد هستند. به منظور آگتاهی از وجتود   

اتم در پیونتدهای متواد، میتزان توزیتع بتار        سبیآزادی عمل ن

نتیجه ایت   . ندها در هر دو ماده بررسی شد فضایی الکترونی اتم

هتای   در هر دو ماده پیوند بسیار قوی بی  اتمبررسی نشان داد 

د امتا نکتته جالتب در ایت  بررستی      د وجتود دار کلسیم و هالیت 

تر شدن پیوند بی  هالید و سزیم با تعویض اتم هالیتد از   ضعیف

تر بترای اتتم ستزیم بتوده      و ایجاد آزادی عمل بیش برمکلر به 

 است. 

Cستتترعت ترابتتترد فونتتتونی متتتواد   sC aC l Cو 3 sC aB r3  در

متر  8111و  1111بسامدهای ابتدایی )مدهای صوتی( برابر با 

 یرستاناها  در مقایسته بتا ستایر نتیم     کته  دست آمتد  بهبر ثانیه 

توانند برای  تری هستند و می پایی  متداول دارای مقادیر نسبتاً

تر متورد استتفاده قترار     کاربردهای نیاز به ترابرد فونونی ضعیف

تتر   د پراکنتدگی فونتونی پتایی    چنی  به دلیل وجتو  هم گیرند.

Cتوس  اتم کلر سرعت ترابرد فونونی متاده  sC aC l در  تقریبتاً  3

در  تتر و مخصوصتاً   های بسامدی دارای سرعت ترابرد بتیش  همه بازه

تتر از متاده    بتیش متتر بتر ثانیته     0111 حدودبسامدهای میانی 

C sC aB r3  رسانندگی صوتی و گرمتایی بتاالتر   است که موجب

 در آن خواهد بود.

مقدار زمتان  تری  مد پراکندگی فونونی هر دو ماده دارای  بیش

متواد  ترتیتب بترای    پیکوثانیته بته   05/1و  05/1 واهلش فونونی

C sC aC l Cو 3 sC aB r3   زمتان واهلتش بستیار     هستند. چنتی

ها نشان از برخوردهای فونتونی بستیار زیتاد     فونونپایینی برای 

آمده از ایت  پتهوهش نقتش مهتم      دست هدارد. نکته ارزشمند ب

هتای ارتعاشتی ایجتاد شتده      و سزیم و لرزش برمپیوند بی  اتم 

Cتوس  اتم سزیم در قفسه aBr6 باشد که منبع بسیار قوی  می

تتوان   از ای  ویهگتی متی   از برخوردهای شدید فونونی است که

 بهره جست. گرمابرقیثری در کاربردهای ؤیور بسیار م به
 

 .تقدير و تشکر 1

 دکتتر  یمحاستبات  یهتا  به تشتکر از مشتاوره   یلما یسشدگاننو

 و یرمراتتب تقتد   یستندگان نو نتی  چ د. همنهست یگانگی سعید

 دانشتگاه  یعستر  یهتا  خود را از مرکز پتردازش  یمانهصم تشکر
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Abstract 

Phonon transport of CsCaBr3 and CsCaCl3 halide perovskites was investigated to identify their 

potential applications in various fields including cooling and thermoelectric. Ab-initio studies of these 

materials were performed in their cubic phase in generalized gradient approximation. Second and third 

order force constants were calculated with supercell approach and phonopy and phono3py packages. 

Lattice constant was obtained 5.463 and 5.768 the for CsCaCl3 and CsCaBr3 respectively. From a 

comparison of electron density and phonon properties, it was found that the halide atom in both 

compounds plays an important role in phonons’ propagation, while calcium atom has a negligible role 

in phonon scattering and phonon group velocity. Phonon velocities of both materials at intermediate 

frequencies (between 2 and 4 THz) are 5000 and 3000 m/s, and their phononic lifetime is 0.2 and 0.1 

ps, for CsCaCl3 and CsCaBr3, respectively. Due to the higher phonon transport of CsCaCl3 in almost 

frequency and with a difference of 2000 m/s in the middle frequency range, it is predicted to be more 

effective in applications requiring higher acoustic and thermal conductivity. However, CsCaBr3 is 

expected to be useful in thermoelectric applications owning to rattling motion and consequently higher 

phonon scattering of Cs atom in CaBr6 cages. 

 

Keywords: Perovskite, Phononic transport, Phonon group velocity, Phonon scattering, Phonon 
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