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مجله انجمن مهندسی صوتیّات ایران 

مقاله پژوهشی 

سال  ،0011دوره ،9 :شماره ،2 :صفحات8-0 :

بررسی ویژگیهای فونونی و گرمایی ترکیب تنگستن دیسولفید با استفاده از
نظریۀ تابعی چگالی

*

نسیم ژوالیی باخدا ،حمداله صالحی

گروه فیزیک ،دانشکدۀ علوم ،دانشگاه شهید چمران اهواز
دریافت ،1911/11/11 :پذیرش1011/10/12 :

چکیده
در این مقاله خواص فونونی و گرمایی ترکیب تنگستن دیسولفید مورد بررسی قرار گرفته است .هدف از این مطالعه بررسیی ویگگییهیای
فونونی و گرمایی مانند ظرفیت گرمایی و آنتالپی است .محاسبات در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی با روش شیبه پتانسیی و توسیب بسیتۀ
محاسباتی کوانتوم اسپرسو انجام شدهاند و تابع تبادلی -همبستگی آنها از نوع اِلدییاِی و جیجییاِی اسیت .از مطالعیۀ خیواص گرمیایی
میییشییود کییه افییت ظرفیییت گرمییایی در دماهییای پییایین ،بییه ییورت  T9اسییت .در دماهییای بییاظ نیییز ظرفیییت گرمییایی بییه
مش ی
( 9NKB=71/379 J/K.molقانون دولون -پتی) نزدیک میشود .هم چنین مقدار گرمای ویگه و آنتروپی این ترکیب در دمای اتاق به ترتییب
برابر  30/111ژول بر کلوین در مول و  32/707ژول بر کلوین در مول بهدست آمد .در نمودار پراکندگی فونونی تعداد سه شیاخۀ یوتی و
 10شاخۀ نوری بهدست آمدند .همچنین نمودار پراکندگی فونونی و چگالی حالتهای فونونی از لحاظ تطابق حالتها مقایسه شدند .نتیای
بهدستآمده با دیگر دادههای موجود سازگاری دارند.
کلیدواژهها :تنگستن دیسولفید ،نظریۀ تابعی چگالی ،مدهای فونونی ،ظرفیت گرمایی.

 .0مقدمه



بر روی تی اِمدیهیا 1انجیام شیده اسیت  .]1تییاِمدیهیا
موادی با ظیههای معدنی هستند که این ظیهها بیا نییروی
واندروالس صعیف یکیدیگر را نگیه مییدارنید و بیا فرمیول
شیمیایی  M X  M  M o , W , N b , R e, X  S, S e نشان
داده میشیوند  .]1از ایین مییان ترکیبیات  M o Sو W S
بهدلی کاربردهای زیادی که در نعت دارند میورد توجیه
بسیاری از دانشمندان قرار گرفتهاند .تنگسیتن دیسیولفید
دارای سییاختار هگزاگونییال بییا گییروه ف ییایی P39/mmc
میباشد  .]9یاختیه واحید آن دارای  3اتیم اسیت کیه در
شک  1یاخته واحد این ترکیب نشان داده شده است.
در سال  1113سلوی و همکاران با استفاده از پراش اشیعۀ
ایکس سینکروترون ویگگیهای تنگستن دیسیولفید را تیا
فشار  110گیگاپاسکال در دمای اتیاق میورد بررسیی قیرار
دادند .در این محدودۀ فشار هیچ تغییر فازی مشاهده نشید
 .]0در سیال  1110فنیگ و همیکاران میدول کشسیانی،

1

تنگستن دیسیولفید ییک ترکییب دوتیایی از عنایرهای
تنگستن (گروه  )VIBو گیوگرد (گیروه  )VIAاسیت .ایین
ترکیب دارای ساختار هگزاگونال اسیت .ترکییب تنگسیتن
دیسولفید به دلی داشیتن سیاختار بلیوری ظییهای و در
نتیجه کیاربردش در ینعت دارای اهمییت فیراوان اسیت.
مهییمتییرین کییاربرد تنگسییتن دیسییولفید اسییتفاده از آن
بهعنوان روانکنندۀ جامد است .این ترکیب یک روانکنندۀ
بسیییار عییالی بییا صییریب ا ییطکات نییاچیز اسییت .از دیگییر
کاربردهای آن استفاده در باتریهیای قابی شیارژ لیتییوم
است .همچنین از آن به عنیوان میادۀ فعیال در فوتونییک،
الکترونیک؛ حسیگرهای گیازی ،یاختیههیای خورشییدی و
آشکارسازهای تابشی استفاده میشیود .ایین ترکییب ییک
نیمرسانا میباشد .در طی  01سال اخییر مطالعیات زییادی
 نویسنده پاس گو:
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TMD; Transition Metal Dichalcogenides

1

2

بررسی ویژگیهای فونونی و گرمایی ترکیب تنگستن دیسولفید با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی -نسیم ژوالیی باخدا و همکاران



مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران /دوره  /9شماره  /2پاییز و زمستان  0011



دادند .]1
در سییال  1110مییییدی اوبییراین و همکییاران ترکیبییات
تنگستن دی سولفید آمی تیه شیده بیا پیسیما را بررسیی
کردند و نشان دادند این ترکیبات برای کاربرد در حسگرها
مناسب هستند .از مطالعات آنها این نکته دریافت شد که
انتقال برقی در فیلمهای نازت نسبت بیه ح یور آمونییات
بسیار حساس است  .]1عیوه بر این اوارستوف و همکاران
در سال  1112ویگگیهای ساختاری ،ارتعاشیی و گرمیایی
(توابع ترمودینامیکی) نانولولیههیای تیک ظییه و چندظییۀ
 MoS1و  WS1را بییا اسییتفاده از بسییامد فونییونی و تقریییب
شبههماهنگ محاسبه و نشان دادند که مشیارکت گرمیایی
در نانولولهها در قطرهای کوچکتیر پاییدارتر اسیت .]11
همچنیین وانیگ و همکیاران در سیال  1113روابیب بیین
ساختار و ویگگیهای م تلف نانولولۀ تنگستن دی سیولفید
را محاسبه نمودند  .]11در سال  1111هان و همکاران با
استفاده از ا ول اولیه و معادلۀ ترابرد بولتزمن اسیترین دو
محییوره ،انتقییال گرمییایی نانولولییۀ چندظیییۀ تنگسییتن
دی سولفید را بررسی کردند و نشان دادند کیه رسیانندگی
گرمایی شبکه با افزایش استرین کاهش پیدا میکند .]11
بنابر اطیعات موجود تاکنون ویگگیهای فونونی و گرمیایی
ترکییییب تنگسیییتن دیسیییولفید بیییا اسیییتفاده از روش
شبهپتانسی مورد بررسی قرار نگرفته است.
لذا هدف در این کار بررسی انیرژی قطیع و نقیاه بهینیه،
ویگگیهیای فونیونی و گرمیایی ماننید ظرفییت گرمیایی و
آنتالپی برای ترکییب تنگسیتن دیسیولفید بیا اسیتفاده از
روش شییبهپتانسییی در چییارچوب نظریییۀ تییابعی چگییالی
میباشد.

شکل  0یاخته واحد تنگستن دیسولفید :کرههای بزرگتر بیانگر اتم
تنگستن و کرههای کوچکتر بیانگر اتم گوگرد هستند.

سرعت وتی و دمای دبای این ترکییب را انیدازه گرفتنید
 .]0همچنین کوت و همکیاران سیاختار نیواریتنگسیتن
دیسولفید را با اسیتفاده از نیرمافیزار کریسیتال 111رسیم
میکنید کیه تنگسیتن
کردند  .]3وجود این گاف مش
دیسولفیدیک نیمرساناست .رسم ساختار نواری تنگسیتن
دیسولفیدپدیدۀ نوارهای تودرتو را در نیواحی وسییعی از
منطقۀ بریلوئن نشان میدهد که این قابلیت ساختار نواری
منجر به پاسخ نوری بزرگ و قلّههایی در رسانندگی نیوری
میشود  .]7آزمایش ها تحت فشارهای م تلیف روی ایین
ترکیییب نشییان دادهانیید کییه هیییچ تغییییر فییازی در آن ر
نمیدهد و ترکیبی تک فاز میباشد .تنگستن دیسولفیداز
ظیییههییای انباشییتهشییده روی هییم تشییکی شییده اسییت و
ساختاری ظیهای دارد به همین دلی مورد توجه بسییاری
از فیزیکدانان قرار گرفته است.
1
اخیراً برناردی و همکاران ،بیا اسیتفاده از روش دیایییاِف
نشان دادند که چند ظییههیای  ،WS1 ،MoSe1 ،MoS1بیا
ص امت کوچکتر از  1نانومتر میتوانند  0تا  11در ید از
نور تابشی خورشید را جذب کننید  .]2بنیابراین مطلیوب
بود که روی ویگگیهیای نیوری و برقیی  WS1و MoS1بیا
ظیهها و آراییشهیای م تلیف ،مطالعیاتی انجیام مییشید.
بههمین دلی آهوجا و همکاران بیا اسیتفاده از روش میو
ت ییت بهبودیافتییۀ خطییی بییا پتانسییی کامیی (اِفپییی-
اِلاِیپیدابلیو ،)9ویگگیهای نیوری و برقیی ده ظییۀ اتمیی
 MoS1 -WS1 ،WS1 ،MoS1بییا دنبالییههییای م تلییف در
رسوب ظیهای و سیاختار انبوهیهای را میورد بررسیی قیرار

 .2مواد و روشها
تمامی محاسبات مربوه به ایین کیار در چیارچوب نظرییۀ
تابعی چگیالی و بیا اسیتفاده از بسیتۀ محاسیباتی کوانتیوم
اسپرسو انجام شده است .در این بستۀ محاسباتی معیادظت
کوهن -شم با استفاده از روش شبهپتانسیی و بسیب تیابع
مو الکترونهای ظرفیت براساس اموا ت یت بیه یورت
خود سازگار ح میشوند  .]19شبهپتانسیی هیای میورد
اسییتفاده بییه روش فییوق نییرم و بییا اسییتفاده از تقریییب

 
1

Crystal09
DFT
3
FP-LAPW
2



1

بررسی ویژگیهای فونونی و گرمایی ترکیب تنگستن دیسولفید با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی -نسیم ژوالیی باخدا و همکاران



مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران /دوره  /9شماره  /2پاییز و زمستان  0011



جیجیاِی 1ساخته شدهاند .اوربیتالهیای ظرفیتیی کیه در
این محاسبات از آنها استفاده شده است برای اتم  Wبرابر
 0p3 ،0d0 ،3s1و بییرای اتییم  Sبرابییر  9s1 ،9p0میییباش یند.
مقادیر بهینۀ ثابتهیای شیبکۀ میورد اسیتفاده در سیاختار
هگزاگونال برابر با  a=9/19Åو  c=19/30Åهسیتند .در انجیام
محاسییبات دقییت همگرایییی انییرژی ک ی برابییر بییا 1×11-7
ریدبرگ و با انجام  10چرخه در نظیر گرفتیه شیده اسیت.
مقادیر بهینۀ مربوه به انرژی قطع تابع مو و انرژی قطیع
چگالی بار به ترتیب برابر با  111ریدبرگ و  011رییدبرگ
محاسبه شدند .نمونهبرداری از منطقۀ اول بریلوئن بیا ییک
توزیع دستی از نقاه  و با در نظرگیری مسیر Γ-Μ-Κ-Γ
ورت گرفت.
همچنین اتمهای ییک بلیور در دمیای یفر مطلیق حیول
موقعیت تعادلیشان ارتعاش میکنند .با افزایش دمای بلور
اتمها انرژی حرارتی کسیب کیرده و دامنیۀ ارتعیاش آنهیا
حول موقعیت تعادلیشان افزایش مییابد .به حرکت اتمهیا
حول موقعیت تعادلیشان ارتعاشهای شبکه گفته میشود.
این حرکت کامیً مو گونه است  .]10در حالت کلی هیر

شبکه است .ظرفییت گرمیایی در حجیم ثابیت ( )CVییک
سامانه ،نسبت گرمای اصافه شده یا حذف شیده از سیامانه
به تغییرات دما میباشد .ظرفیت گرمیایی وییگه مییتوانید
تحت شرایب فشار ثابت یا حجم ثابیت انیدازهگییری شیود.
اخییتیف نسییبی بییین  Cpو  CVبییرای جامییدات و مایعییات
معموظً کوچک است و غالباً به ویگه در دماهای پایین تیراز
دمای اتاق میتوان از آن رفنظیر کیرد .ظزم بیه توصیی
اسییت کییه ظرفیییت گرمییایی در حجییم ثابییت مربییوه بییه
ارتعاشات شبکۀ فیزیکی ،میزان گرمایی است که سامانه در
حجم ثابت با محیب مبادله میکند تا دمیایش ییک درجیۀ
سلسیوس یا ییک کلیوین تغیییر کنید و از لحیاظ ریاصیی
به ورت نسبت گرمای مبادله شده به تغییرات دما تعرییف
می شود .ظرفیت گرمایی در حجم ثابت نسبت به ظرفییت
گرمایی در فشار ثابت کمییت مفییدتری اسیت زییرا از آن
میتوان انرژی سیامانه را بیهدسیت آورد .طبیق قیانون اول
ترمودینامیک میتوان نوشت:
()1
dQ  dU  dW  dU  pdV
چنانچه حجم ثابت باشید ،گرمیای وییگه در حجیم ثابیت
به ورت زیر نوشته میشود:

رابطۀ بین  Kو  ωرابطۀ پاشندگی گفته میشود .اگر جهت
ارتعاش ذرات محیب در جهت انتشار مو یعنی در جهیت
بردار مو باشید ،آن را مید ارتعاشیی طیولی و اگیر جهیت
ارتعاش اتمها در جهت عمود بر بردار مو باشید آن را مید
ارتعاشی عرصی مینامند .اگر در هیر یاختیه  Pاتیم وجیود
داشته باشد تعداد ک شاخهها  9Pاست که سه شیاخۀ آن
وتی  ]1TA+LAو ( )9p-9شاخۀ باقیمانیده نیوری LA
( ]1)p-1(TO+ )p-1خواهنیید بییود .در بلورهییای واقعییی
شاخههای عرصی در جهات خا یی ممکین اسیت تیبهگن
باشند.
با توجه به این که اتمها در یک جامد حیول نقطیۀ تعیادل
شبکهای خود در حال ارتعاش هستند .این ارتعاشات در هر
درجه حرارتی حتی نزدیک فر مطلق نیز اتفاق میافتد و
نقیش عمییدهای را در خییواص گرمییایی (ظرفیییت گرمییایی،
رسانایی گرمایی ،انتقال گرما و غیره) مواد ایفیا مییکننید.
یکی از ویگگیهای گرمایی جامدات ظرفیت گرمیایی وییگۀ

 Q 
 U 
 S 
CV  
  
  T

 T  V
 T  V
 T  V

مو با بسامد  ωو بردار مو معین

K

مش

میشود .به

()1

انرژی داخلی یک گیاز تیک اتمیی در حجیم ثابیت ،کیامیً
انرژی جنبشی اتمها است .در نتیجه:
dU  dQ  C dT
() 9
در گازهای تک اتمی ،هر اتم سه درجۀ آزادی دارد و بنیابر
قانون تقسیم مسیاوی انیرژی ماکسیول ،سیهم هیر اتیم در
V

انرژی ک برابر با
اتم برابر با



2

2

است .جامیدی کیه توسیب چنیین گیازی

تشکی میگردد ،به ازای هر اتم ،شش درجیۀ آزادی دارد،
زیرا باید انرژی پتانسیی را منظیور کیرد .در ایین یورت
ظرفیت گرمایی برابر با  9Rمیشود .ایین نتیجیه بیا قیانون
دولون -پتی که در سال  1211برای اولینبار فرمولبنیدی
شد ،سازگاری دارد .واقعیتهای تجربیی در میورد ظرفییت
گرمایی به شرح زیر است .]10
در دمای باظ  CVبه یک مقدار اشباع میرسد که در آنجیا
مستق از دما است و برای تمام جامیدات مقیدار آن برابیر
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است .بنابراین ظرفییت گرمیایی
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 9میباشد که این را قانون دولون -پتی مینامنید .در
دماهای پایین  CVبه تدری کاهش پیدا میکند تا ایینکیه
در دمای فر مطلق مقدار آن به سمت فر می میکنید
و در نزدیکی فر مطلق کاهش  CVبر حسب دما به ورت
 Tاسییت .از طییرف دیگییر در مباحییت ترمودینامیییک بییا
محاسبۀ انرژی ک به ورت تیابعی از موقعییت هسیته در
تقریب بورن -اپن هایمر ،اثر دمیا را بررسیی مییکننید .در
نهایت یک پتانسی مؤثر به اسیم سیطوح انیرژی پتانسیی
بورن -اپن هایمر ( )Uبیهدسیت مییآیید کیه کمییتهیای
ترودینامیکی از آن است را میشوند.
همچنین بعد از بهینیهسیازی شیبهسین هیای محاسیباتی
(انرژی قطع تیابع میو و تعیداد نقیاه  )Kو ثابیت شیبکه
میتوان خواص ترموالکتریکی را توسب کد بولتزترپ انجام
داد .برنامییۀ بییولتزترپ صییرایب ترابییرد نیمییهکیسیییکی را
محاسبه میکند .این برنامه بر مبنای بسب فوریه نوارهیای
انرژی کار میکند و مشتقهای ظزم برای بیهدسیت آوردن
صرایب ترابرد از نمایش تحلیلی نوارهیای انیرژی محاسیبه
میشوند.

جدول  0انرژی قطع تابع مو بهینۀ محاسبهشده در تقریبهای
م تلف.

انرژی قطع بهینه (برحسب ریدبرگ)

تقریبها
*

21

**

01

اِلدیاِی-اِنسی
اِلدیاِی-یواِس

3

جیجیاِی-اِناِس

30

***

00

جیجیاِی-یواِس

* LDA-NC
** LDA-US
*** GGA-US

برای انرژی ک  ،به انجام محاسبات خود -سازگار پرداختیه
و تغییییرات انییرژی بییه ازای مقییادیر م تلییف کِیییپوینییت
محاسییبه میییشییوند کییه در شییک  9در تقریییب شیییب
تعمیمیافته با شبهپتانسیی بیار پایسیته نشیان داده شیده
است .مقادیر بهینۀ نقاه  برای این ترکیب در تقریبهای
م تلف در جدول  1ارائه شده است.
-112.6420

GGA-NC
-112.6425

 .3نتایج

-112.6435

 .0-3انرژی قطع و نقاط بهینه

-112.6440

در شک  1نمودار تغییرات انرژی نسیبت بیه انیرژی قطیع
تابع مو در تقریب شیب تعمیمیافته با شیبهپتانسیی بیار
پایسته آورده شده است.

-112.6445

-112.6450
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شکل  3نمودار تغییرات انرژی نسبت به نقاه  در تقریب

-112.425

GGA-NC

)Energy (Ry

-112.6430

جیجیاِی-اِناِس.

-112.450
-112.475
-112.500

-112.550
-112.575
-112.600

)Energy (Ry

-112.525

جدول  2نقاه  بهینۀ محاسبهشده در تقریبهای م تلف.
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2×2×1
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11
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2×2×1
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2×2×1
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اِلدیاِی-یواِس

-112.650
30

*

اِلدیاِی-اِنسی

-112.625

25

مشبندی

-112.675
20

جیجیاِی-یواِس

)Ecutwfc (Ry

تعداد نقاه

شکل  2تغییرات انرژی نسبت به انرژی قطع تابع مو در تقریب
جیجیاِی-اِناِس*.

 .2-3خواص فونونی

* GGA-NS

در شییک  0نمییودار پاشییندگی فونییونی ترکیییب تنگسییتن
دیسولفید در راستای بیشترین تقارن رسیم شیده اسیت.
همچنین بهمنظور بررسی بیشتر نمودار چگالی حالتهای

مقادیر بهینۀ انرژی قطع تابع مو برای تقریبهای م تلف
در جدول  1آورده شده است.
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فونونی نیز در کنار نمودار پراکندگی آورده شده است.
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شکل  0نمودار پاشندگی فونونی (سمت چپ) و چگالی حالتهای

40

فونونی (سمت راست) ترکیب تنگستن دیسولفید.

30
20

در شک  0فقب شاخههیای یوتی در نمیودار پراکنیدگی
آورده شدهاند که طیولی و عرصیی بیودن شیاخههیا در آن
شده است.
مش

)CV (j/k.mol
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شکل  6نمودار (الف) آنتروپی و (ب)گرمای ویگه بر حسب دمای

140

LA
TA
TA

ترکیب تنگستن دیسولفید.

120
100

بهمنظور ح معادظت کوهن -شم ،میبایسیت توابیع میو
الکترونی بر حسب امیوا ت یت بسب داده شیوند .از آنجا
که در این بسب یک مجموعۀ بینهاییت از پاییههیای میو
ت ت ظزم است ،لذا بیرای کیاهش حجیم محاسیبات ،ایین
بسب میبایست در جایی قطع شود .مقدار انرژی قطع تابع
مو  ،تعداد جمیت در این بسب را تعییین مییکنید .ایین
کمیت باید بهینهسازی شود زیرا چنانچه مقدار آن بییش
از حد ظزم باشد ،حجم و زمان محاسبات را باظ مییبیرد و
اگر کمتر از حد ظزم باشد ،موجب ایجاد خطیا در محاسیبۀ
کمیتهای مورد نظر میگردد .بهمنظور بهینیهسیازی ایین
شبهسن  ،با انت اب ییک مقیدار بیزرگ بیرای نقیاه  در
منطقۀ اول بریلوئن ،به ازای هر یک از این مقادیر م تلیف
انرژی قطع ،یک اجیرای خیود -سیازگار 1انجیام مییشیود.
سپس منحنی انرژی ک بیر حسیب انیرژی قطیع را رسیم
میگردد .مقدار بهینۀ این کمییت از روی نمیودار برابیر بیا
مقداری از آن کمیت است که تغییرات انرژی ک بیه ازای

80
60
40
20







0

شکل  5نمودار شاخههای طولی و عرصی وتی.

 .3-3خواص گرمایی

در شک  3نمودار آنتروپی و گرمای وییگه در حجیم ثابیت
برحسب دما برای ترکیب تنگستن دیسولفید رسیم شیده
است.
 .0بحث
دراین مقاله ویگگیهیای فونیونی و ترمودینیامیکی ترکییب
تنگستن دیسولفید در فاز هگزاگونال با استفاده از نظرییۀ
تابعی چگالی اختیلی و نرمافزار کوانتیوم اسپرسیو یورت
گرفته است.

 
Self consistent field
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فونونی بستگی به تعداد اتمهای پایه دارد .اگیر بلیور میورد
بحت دارای  Pاتم باشید تعیداد درجیات آزادی سیامانه 9P
مییشیود)
(هر اتم با سیه درجیه آزادی  y ،xو  zمشی
خواهد بود .در یاختۀ بسیب ساختار تنگسیتن دیسیولفید،
شش اتم وجود دارند بنابراین نمودار پاشندگی این ساختار
شام  12شاخه است که سه شاخۀ آنها وتی هسیتند و
در حد طولمو هیای بلنید (نقطیۀ  )Γدارای بسیامد یفر
میباشند .از سه مد وتی دو شاخۀ آنهیا عرصیی و ییک
شاخۀ آنها طولی اسیت (شیک  .)0در شیبکههیای تیک-
بعدی شاخههای وتی دارای تبهگنیی مرتبیۀ  1هسیتند.
یعنی بسامدهای دو مد عرصی نوسان با هم برابرنید امیا در
شبکههیای سیه -بعیدی چیون محییب اطیراف اتیمهیا در
امتییدادهای  xو ( yبییرای مییو منتشرشییده در جهییت )z
ممکن است متفاوت باشند ،این تبهگنی برداشته میشود و
شاخههای عرصی از یکدیگر جدا میگردند .در ییک جامید
فونونهای وتی عرصی بیا طیولمیو بلنید ( )امیوا
وتی برشی هستند در حالی که فونونهای وتی طیولی
( )LAمربوه به مو های وتی تراکمی مییباشیند .چیون
معموظً برش دادن یک بلور راحیتتیر از فشیردهکیردن ییا
متراکم کردن آن است ،فونونهای وتی عرصی با سیرعت
پایینتری نسیبت بیه فونیونهیای یوتی طیولی حرکیت
میکنند .از طرفی بیا توجیه بیه شیک مشیاهده مییشیود
شاخههیای طیولی ( )LAانیرژی بییشتیری را نسیبت بیه
شاخههای عرصی ( )دارا میباشند.
پانزده شاخۀ باقیمانده نوری میباشند که ده شیاخۀ آنهیا
عرصی و پن شاخۀ دیگر طولی میباشند .با توجه به شک
 ،0پن شاخۀ باظیی کیه بسیامد آنهیا از دیگیر شیاخههیا
بیشتر است نوری طولی ( )LOمیباشند و ده شاخۀ دیگیر
شاخههای نوری عرصی ( )هسیتند کیه از مییان آنهیا
چهار شاخه در بسامد  910/7 cm-1و دو شیاخه در بسیامد
 171/0 cm-1و دو شاخۀ دیگیر نییز دربسیامد -1/00 cm-1
در مرکز منطقه (نقطۀ  )Γدارای تبهگنی هسیتند کیه ایین
تبهگنی در ادامۀ مسیر از بین رفته است.
عیوه بر این با توجیه بیه شیک  3همیانطیور کیه انتظیار
میرود با افزایش دما آنتروپی سامانه در حال افزایش است.
در دمای اتاق مقدار آنتروپی سامانه برابیر  32/707ژول بیر
کلوین در مول بهدست آمد که با دیگیر دادههیای موجیود

مقادیر انرژی بعد از آن محسوس نباشد  .]13با توجیه بیه
شک  ،1انرژیای بهعنوان انرژی قطع بهینه انت اب شیده
است که در آن ،انرژی ک با دقت  1/111 Ryهمگرا شیود
و از این نقطه به بعد تغییر نکند .مقادیر بهینۀ انرژی قطیع
تابع مو برای تقریبهای م تلف محاسبه و در جیدول 1
آورده شدهاند.
عیوه بر این همانطیور کیه بییان شید در کید محاسیباتی
پی دابلیواِس سیاِف ،1شبه توابع مو در معیادظت کیوهن-
شم بر حسب اموا ت ت بسب داده مییشیوند .چنیانچیه
هدف محاسبه تمام این اموا ت ت بیهطیور دقییق باشید،
تعدادشان بسییار زییاد و باعیت افیزایش حجیم محاسیبات
میشوند .بنابراین با در نظر گرفتن یک تعداد از نقاه  در
ف ای وارون ،که نمایندۀ تمام نقاه  در این ف ا هسیتند،
میتوان بسیبهیا را بیر حسیب آنهیا انجیام داد .نقیاه 
تعیییینکننییدۀ اعییداد مییو در منطقیۀ اول بریلییوئن مییورد
استفاده برای حی معیادظت کیوهن -شیم مییباشیند .در
نرمافزار پیی دابلییواِس سیی اِف ایین تعیداد نقیاه بیه روش
مون ورست -پک 1انت اب میشیوند  .]17بیرای محاسیبۀ
مقادیر بهینۀ تعداد نقاه  با
 1/111برای انرژی ک  ،به انجام محاسبات خیود -سیازگار
پرداخته و تغییرات انرژی به ازای مقادیر م تلف کِیپوینت
محاسبه میشوند که در شیک  9نشیان داده شیده اسیت.
مقدار بهینۀ یک کمیت از روی نمودار ،برابر بیا مقیداری از
آن کمیت است که تغییرات انرژی به ازای مقادیر بییشتیر
از آن محسوس نباشید .مقیادیر بهینیۀ نقیاه  بیرای ایین
ترکیب در تقریبهای م تلف در جدول  1آورده شدهاند.
در شک  0نمیودار پاشیندگی فونیونی ترکییب تنگسیتن
دیسولفید در راستای بیشترین تقارن رسیم شیده اسیت.
همچنین بهمنظور بررسی بیشتر نمودار چگالی حالتهای
فونونی نیز در کنار نمودار پراکندگی آورده شیده اسیت .بیا
مقایسۀ نمیودار پراکنیدگی فونیونی و چگیالی حالیتهیای
فونونی مشاهده میشود این دو نمودار کامیً با هیم تطیابق
داشته و از بسامد  130 cm-1تا  129 cm-1هیچ مد فونیونی
وتی و نوری و هیچ حالتی مشاهده نمیشود.
همانطور که گفته شد تعداد شاخهها در منحنی پاشندگی
تعیین مبنیای همگراییی Ry

 
PWscf
Monkhorst-pack



1
2

3



 نسیم ژوالیی باخدا و همکاران-بررسی ویژگیهای فونونی و گرمایی ترکیب تنگستن دیسولفید با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی

 0011  پاییز و زمستان/2  شماره/9  دوره/مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران


Letters, vol. 615, pp. 6–10, 2014.
[3] H.R. Gutiérrez, N. Perea-López, A.L. Elías, A.
Berkdemir, B. Wang, R. Lv, F. López-Urías,
V.H. Crespi, H. Terrones, M. Terrones,
“Extraordinary
room-temperature
photoluminescence in WS2 monolayers,”
Nano Letters, vol. 13, no. 8, pp. 3447-3454,
2013.
[4] E. Selvi, Y. Ma, R. Aksoy, A. Ertas, A. White,
“High pressure X-ray diffraction study of
tungsten disulﬁde,” Journal of Physics and
Chemistry of Solids, vol. 67, pp. 2183-2186,
2006.
[5] L.P. Feng, Z.Q. Wang, Z.T. Liu, “Firstprinciples calculations on mechanical and
elastic properties of 2H and 3R-WS2 under
pressure,” Solid State Communications, vol.
187, pp. 43-47, 2014.
[6] A. Kuc, N. Zibouche, T. Heine, “How does
quantum conﬁnement inﬂuence the electronic
structure of transition metal sulﬁdes TmS2,”
Physical Review B, vol. 83, pp. 245213, 2011.
[7] H. Toulhoat, P. Raybaud, S. Kasztelan, G.
Kresse, J. Hafner, “Transition metals to sulfur
binding energies relationship to catalytic
activities in HDS: Back to sabatier with ﬁrst
principle calculations,” Catalysis Today, vol.
50, pp. 629-636, 1999.
[8] M. Bernardi, M. Palummo, J.C. Grossman,
“Extraordinary sunlight absorption and one
nanometer thick photovoltaics using twodimensional monolayer materials,” Nano
Letters, vol. 13, no. 8, pp. 3664-3670, 2013.
[9] U. Ahuja, A. Dashora, H. Tiwari, D.C.
Kothari, K. Venugopalan, “Electronic and
optical properties of MoS2-WS2 multi-layers:
First principles study,” Computational
Materials Science, vol. 92, pp. 451-456, 2014.
[10] R.A. Evarestov, A.V. Kovalenko, A.V.
Bandura, A.V. Domnin, S.I. Lukyanov,
“Comparison
of
vibrational
and
thermodynamic properties of MoS2 and WS2
nanotubes: First principles study,” Materials
Research Express, vol. 5, pp. 115028, 2018.
[11] F. Wang, I.A. Kinloch, D. Wolverson, R.
Tenne, A. Zak, E. O'Connell, U. Bangert, R.J.
Young, “Strain-induced phonon shifts in
tungsten
disulfide
nanoplatelets
and
nanotubes,” 2D Mater, pp. 4015007, 2017.
[12] D. Han, H. Sun,W. Ding, Y. Chen, X. Wang,
L. Cheng, “Effect of biaxial strain on thermal
transport in WS2 monolayer from first
principles calculations,” Physica E: Lowdimensional Systems and Nanostructures, vol.
124, pp. 114312, 2020.
[13] http://www.pwscf.org
[14] C. Ballif, M. Regula, F. Levy, “Optical and
electrical properties of semiconducting WS2

 با افزایش دما ظرفیت گرمیایی وییگه.]12 همخوانی دارد
نیز افزایش مییابد تا در دماهیای بیاظ بیه مقیدار مجیانبی
 ژول بر کلوین در مول میرسید و مسیتق از دمیا71/379
 در دمای اتاق مقدار گرمای ویگۀ این ترکیب برابیر.میباشد
 ژول بر کلوین در مول اسیت و بیا تجربیه سیازگار30/111
 ظرفیت گرمیایی بیهطیور، در دماهای پایین.]11 میباشد
9
 قاب میحظه ای افت مییکنید و ایین افیت بیه یورت
است که این امر با واقعییتهیای تجربیی در تطیابق اسیت
.]10
 نتیجهگیری.5
محاسبات انجام شیده روی ترکییب تنگسیتن دیسیولفید
نشان میدهد که از مطالعۀ خواص ترمودینامیکی مش
 بیه یورت،شد که افت ظرفیت گرمایی در دماهای پیایین
9  در دماهای باظ نییز ظرفییت گرمیایی بیه. است9
 هیمچنیین مقیدار. پتی) نزدییک مییشیود-(قانون دولون
ظرفیت گرمایی ویگه و آنتروپی در دمیای اتیاق بیهترتییب
 ژول بیر32/707  ژول بیر کلیوین در میول و30/111 برابر
.کلوین در مول میباشند
تقدیر و تشکر.6
 اییران،این تحقیق توسیب دانشیگاه شیهید چمیران اهیواز
. پشتیبانی شد1]011 .11اِسپی.اِسسییو
 تضاد منافع.7
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Abstract
In this paper, the phononic and thermal properties of tungsten disulfide have been studied. The aim of
this study was to investigate the phonon and thermal properties such as heat capacity and enthalpy.
The calculations are performed within the framework of density functional theory by pseudo-potential
methood and by Quantum Espresso computational package and their exchange-correlation function is
of LDA and GGA type. From the study of thermal properties, we find that the drop in heat capacity at
low temperatures is 3. At high temperatures, the heat capacity approaches (3NKB =71.673J / K.mol
Dulong-Petit law). Also, the specific heat value and entropy of this compound at room temperature
were 65.221 J / K.mol and 68.757 J / K.mol, respectively. In the phonon scattering diagram, 3
Acoustic branches and 15 optical branches were obtained. Also, the phonon scatter diagram and the
density of phonon states were compared in terms of state matching. The results obtained are consistent
with other available data.

Keywords: Tungsten disulfide, Density functional theory, Phonon modes, Heat capacity.
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