بررسی خواص مکانيکی ،گرمايی و صوتی ترکيبات ...
مجله انجمن مهندسی صوتيات ايران/سال هشتم/شماره  /1بهار و تابستان 1311

(مقاله پژوهشی)

بررسی خواص مکانيکی ،گرمايی و صوتی ترکيبات

3

با استفاده از

روش نظرية تابعی چگالی
حسين ميالنی مقدم* ،مهدی فالح
گروه فیزیک ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه مازندران

چکيده
پروسکیتهای هالیدی بازدهی بسیار باالیی در یاختههای خورشیدی دارند ،اما دگرگونی ساختار در اثر تغییر دمای سطح که بهدلیل تجمع
گرمایی تابشهای خورشیدی است ،از مهمترین نقاط ضعف آنهاست .تحلیل ساختار و ترابرد گرمایی میتواندد در افدزایش بدازدهی مفیدد
در حالت مکعبی شکل با استفاده از نظریة تدابعی
و 3
باشد .در این مقاله خواص مکانیکی ،صوتی و گرمایی پروسکیتهای 3
چگالی ،در تقریب شیب تعمیمیافته ( )PBE-GGAبررسی شدند .ثابتهای کشسانی با استفاده از روش تدششکدرنش بدهدسدت آمدندد .بدا
استفاده از ثابتهای کشسانی ،پایداری مکانیکی ،ناهمسانگردی ،ضرایب کشسانی ،دمای دِبای و سرعت انتشار صدا در بلور بررسی شدند .دو
ماده علیرغم داشتن پایداری در شرایط ایستا بهدلیدل ناهمسدانگردی بداال (حددود  )2/9در کاربردهدای صدشعتی امکدان ناپایدداری دارندد.
با داشتن دمای دِبای 021و  010کلوین و سرعت انتشار صدای  0771و  0867متر بر ثانیه عالوه بر پیوندهای
نسبت به 3
3
قوی تری بین عشاصر سازنده دارای ترابرد فونونی باالتری نیز هست .رسانشدگی گرمایی با استفاده از الگوی اِسلک مورد بررسی قدرار گرفدت
بهدلیل تجمع
بهترتیب برابر با  1/319 W/mKو  1/271بهدست آمد .رسانشدگی گرمایی باالتر ماده 3
و 3
که برای 3
گرمایی کمتر روی سطح ،میتواند این ماده را به گزیشه مشاسبتر کاربرد در یاختههای خورشیدی معرفی کشد.
کليدواژهها :پروسکیت ،سرعت صدا ،رسانشدگی گرمایی ،ناهمسانگردی.

 .1مقدمه



دارنددد در حددوزههددای مختلفددی از جملدده نیمددهرسدداناهای
آشکارساز پرتو [ ،]2فروکافت ]3[ 2و یاختههای خورشیدی
[ ]1مورد توجه جدی بسیاری از محققان قرار گرفته است.
اخیراً بازدهی تبدیل انرژی یاختههای خورشیدی بدهدلیدل
خددواص عددالی پروسددکیتهددای معدددنی (حدداوی یددون
متیددلآمونیددوم  )MAو غیرمعدددنی (حدداوی یددون سددزیم)
) پیش رفت قابل مالحظه ای
(
3

گددرمشدددن کددرز زمددین و هددمچشددین نگرانددی از اتمددام
سوخت های فسیلی ،استفاده از مشابع انرژی تجدیدپدییر را
بسیار پراهمیت جلوه داده اسدت .یاختدههدای خورشدیدی
به عشوان یک مشبع انرژی تجدیدپییر برای چشد دهه اسدت
که بهطور محدود مورد استفاده قرار میگیرندد .دلیدل ایدن
محدودیت بازدهی پایین آنها در مقابل اندرژی دریدافتی و
هزیشة باالی ساخت اولیه آنها است .پروسکیتها با فرمول
شامل بسیاری از کداتیونهدا و آنیدونهدای
عمومی 3

کردند ،به طوریکه در چشد سال اخیر بازدهی آنها از 3/6
بددده  28/2درصدددد رسدددیده اسدددت [ .]1بشدددابراین مدددواد
در کددانون توجدده بسددیاری از
پروسددکیتهالیدددی 3

جدول تشاوبی میشوند که نخستینبار توسط کدانیشدشا
0
روسی لِدو پررووسدکی بدهمشظدور توضدیح ترکیدب 3
کشف شدند [ .]0تحقیق و توسعه نظری و تجربی این مواد
بهدلیل خواص اپتیکی ،الکترونی و مغشاطیسدی خدوبی کده

محققین این حوزه قرار گرفته است [.]8-1
در کاربردهای عملی استفاده از مواد مختلف در یاختههای
خورشیدی ،توجه ویژه به خاصیت مکانیکی و ثبات بازدهی
طی گیر زمان بسیار مهم است .متأسفانه در کشار بدازدهی

1

2
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[ .]9رسانشدگی گرمایی فونونی متشاسدب بدا سدرعت گدروه
فونددونی اسددت [ ،]01لددیا یکددی از مشخ ددههددای اصددلی
تعیینکششده رسانشدگی گرمدایی ،سدرعت انتشدار صددا در
مواد است .به عبارت دیگر ،سدرعت انتشدار صددا در بلدور و
به طبع آن ترابرد فونونی می تواندد در میدزان تجمدع گرمدا
روی سطح بلور تأثیر مستقیم بگیارد .برای بهدسدت آوردن
سددرعت انتشددار صدددا در بلددور الزم اسددت مشخ ددههددای
کشسانی و پیوندی بین اتمها در مواد مدورد بررسدی قدرار
بگیرد که بر اهمیت ششاخت مکانیکی ماده صحّه میگیارد.
الزم به ذکر است با توجه به دانش ما ،تدا بده حدال عمدده
مطالعات نظری و تجربدی در مدورد ایدن مدواد بده مبحد
خواص الکترونی آنها از جمله تشظیم گاف الکترونی [،]00
تحرکپییری حاملین بار [ ،]02سشتز آسدان [ ،]03امکدان
ساخت پایدار این مواد در فاز مکعبی در دمدای اتدا []01
معطوف بودهاند .پیسونی و همکاران برای نخسدتینبدار در
سددال  2101مددیالدی طددی بررسددیهددای تجربددی خددواص
در فاز چهارگوشه دریافتشد این مداده در
گرمایی 3

بسیار عدالی یاختدههدای خورشدیدی بدر پایده پروسدکیت،
عدمثبات در بازدهی بهدلیل دگرگونی ساختار از مهمتدرین
ضعف عملکرد گزارششده آنهاست [ .]8لیا بدا توجده بده
بددازدهی بسددیار بدداالی ایددن مددواد نسددبت بدده یاختددههددای
خورشیدی تجاری بر پایه سیلیکات ،ششاخت سداختار ایدن
مواد به مشظور کمدک بده حدل مشدکالت کداربردی آن ،از
اهمیت ویژهای برخوردار است.
(بده
سداختار پروسدکیتهدای بدر پایده
3
سادهسازی محاسبات از کاتیون سزیم در جایگداه A

مشظور
استفاده میشود) در حین افدزایش دمدا دچدار تغییدر فداز
میشوند .با افزایش تدریجی دمای این مواد از صفر کلوین،
ساختار آنها از فاز راسدتلدوزی 0بده چهارگوشدهای 2و در
دمای باالی  321درجة سلسیو به حالت مکعبدی تغییدر
شددکل مددیدهددد [ .]7افددزایش دمددای سددطح یاختددههددای
خورشددیدی پروسددکیتی ،از راه گرمددای انددرژی خورشددید
تابیدهشده در قالب فونون تامین می شود .در نتیجده ثبدات
در بازدهی یاختههای خورشیدی هالیدی بهدلیدل نزدیکدی
دمای تغییر فاز بین حالت مکعبی و چهارگوشهای و دمدای
کار (بدین  08الدی  71درجده سلسدیو ) دچدار اخدتالل
میشدود ،کده ایدن فرآیشدد مدیتواندد بدر عمدر و عملکدرد
یاختههای خورشیدی تأثیر زیادی بگیارد [.]6
از آنجاییکه وجود گرمای اضافی روی سطح ،مششدأ عددم
ثبات در بازدهی این نوع از یاختههای خورشیدی است ،لیا
مطالعدده و شددشاخت اصددولی مبح د مدددیریت گرمددایی در
یاختههای خورشیدی عامل بسیار مهمی اسدت کده حتمداً
باید بررسی و در نظر گرفته شوند .بخش تعیدینکششدده در
مدیریت گرمدایی ،ضدریب رسدانشدگی گرمدایی اسدت کده
میتواند با سرعتهای مختلف گرمای اضافی ایجاد شدده را
به خارج از یاخته هدایت کشد و بدین صورت مانع از تغییدر
بازدهی یاخته شود.
ضریب رسانشدگی گرمایی مدواد بدهصدورت مجمدوع سدهم
گرمایی الکترونی و فوندونی تعریدف مدیشدود .در دماهدای
پایین و میانی (از  -273الی  031درجه سلسدیو ) سدهم
رسانشدگی گرمایی الکترونی پروسکیت ها پدایین اسدت ،در
نتیجه عامل تعیینکششده ،رسانشدگی گرمایی فونونی اسدت
Orthorhombic
Tetragonal

دمای اتا دارای رسانشدگی گرمایی بسیار پایین در حددود
 1/8 W/mKاست .آن ها در تحقیقات خود در مورد خواص
الکترونی ،صوتی و گرمایی فاز مکعبی این مدواد اطالعداتی
ارائدده ندادنددد .گددو و همکدداران در سددال  2108مددیالدی
را بدا هددف
رسانشدگی گرمدایی بلدور
3
بررسی خواص گرمابرقی محاسدبه کردندد [ .]08آن هدا بدا
استفاده از محاسبات نسبتاً پیچیده و دشوار مقددار کمیدت
برابدر بدا 1/28 W/mK
رسانشدگی گرمایی را برای 3
در دمددای اتددا بددهدسددت آوردنددد .آنهددا در مددورد مدداده
 ،خددواص مکددانیکی ،صددوتی و مبح د مدددیریت
3
گرمایی هیچ گونه تحلیلدی ارائده ندادندد .مبحد مددیریت
گرمایی در پروسکیتهای هالیدی (مواد مشابه) تشها توسط
میشگشدداو در سددال  2108مددیالدی بددرای پروسددکیتهددای
هالیدی مطرح شد [ .]01بررسیهای میشگشداو نشدان داد،
به مشظور داشدتن یاختده خورشدیدی کداربردی از جدش
پروسکیت ،در نظر گرفتن مباح رسانشدگی گرمایی تأثیر
بسیار زیادی در عملکردشان دارد ،و حتی ایدن محاسدبات
می تواند عامل تعیین کششده (علیرغدم بدازدهی کدمتدر) در
انتخاب نهایی ماده برای کاربرد در یاختههدای خورشدیدی
باشد .تفاوت مقالده حاضدر بدا پدژوهش قبلدی ،جدایگزیشی

1
2
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به این دو دلیل ذکر شده در محاسدبات از حالدت مکعبدی
استفاده شده که ساختار این مواد در شکل  0نمدایش داده
شده است.

کاتیون تک ظرفیتی سزیم بهجای متیل آمونیوم ،استفاده از
الگوی اِسلَک 0در محاسبه رسانشدگی گرمایی (پدیشبیشدی
خوبی از حد باالی رسدانشدگی گرمدایی مدیدهدد [ )]07و
بررسی دقیق خواص مکانیکی بدا اسدتفاده از کمیدت هدای
ناهمسانگردی عام و خاص مواد است .بشا بده بررسدیهدایی
که انجام شد ،تا به حال در مورد مبح مددیریت گرمدایی
) گزارشی مشتشر نشده است.
برای (
3
به همین مشظور در این مطالعه با اسدتفاده از روش نظریده
تابعی چگالی مشخ ده هدای مکدانیکی ،صدوتی و گرمدایی
) مدورد مطالعده
پروسکیتهای بدر پایده (
3
قرار میگیرد .با توجه به اهمیت کاربردی این مواد ،ثابتها
و ضرایب کشسانی و همچشین انواع ناهمسانگردی مدواد بدا
دقت باال مورد محاسبه قرار گرفتشد .در پایان با اسدتفاده از
داده های انتشار صوتی مدواد ،ضدریب رسدانشدگی گرمدایی
آنها محاسبه شدند .نتیجه نشان داد که انباشدت گرمدا در
بوده لیا ثبات بدازدهی در مداده
کمتر از 3
3
3

شکل  1ساختاری مکعبی

کاربردهای تجاری و صشعتی باشد.
 .2روش تحقيق
پروسکیت ها دارای فرمول عمدومی

3

این مقاله ،مواد بهصورت

3

انتخاب شدند.

3

به مشظور دستیابی بده مشخ دههدای صدوتی مدواد ابتددا
بایستی کمیتهای کشسانی مواد به طور دقیدق بدهدسدت
بیاید که این امر نیازمشد تعیدین دقیدق خدواص الکتروندی
آنهاسددت .بدده مشظددور تعیددین خددواص الکترونددی تمددامی
محاسبات ،بر پایه نظریه تابعی چگالی با اسدتفاده از امدواج
تخت موجود در کدد کوانتدوم اسسرسدو ]21[ 1و بدا کمدک
توابددع همبسددتگی تبددادلی دیاِفتددی 8از تقریددب شددیب
تعمیمیافته 8انجام گرفت .شبهپتانسیلهای مدورد اسدتفاده
از نوع فو نرم 7بودهاند .الکترون های الیه ظرفیت بهصورت

بهتر است و می تواند گزیشه مشاسب تدری جهدت

هسدتشد کده در

.

سزیم انتخابشده در مکان  Aبهدلیل عالقه فراواندی اسدت
که در این سالها بده پروسدکیتهدای معددنی وجدود دارد
[ ،]06عالوه بر آن الگوسازی پروسکیتهای حاوی کداتیون
سزیم بهدلیل وجود تقارن کروی از لحاظ محاسبات بسدیار
آسددانتددر از کدداتیون مشددابه خددود بدده نددام متیددلآمونیددوم
(  ) 3 3است .ساختار پروسکیتها با افدزایش دمدا بده

زیدددر بدددرای اتدددم سدددزیم

0

8

8

8

2

 ،8اتدددم سدددرب
8

 ،8 01 8 2 8 2اتم بدرم  1 2 1 8و اتدم یدد
نظرگرفته شدند .برای بدهدسدت آوردن نتدای مطلدوب در
-02
استخراج خواص کشسدانی شدرط خودسدازگاری در
8

2

 8در

 001و شرط همگرایی نیرو برابر  ،101-1انرژی قطع
تابع موج برابدر بدا  18و هدمچشدین تعدداد نقداط  Kدر

دلیل چرخش 2و تشظیم مجدد 3دچار تغییر فاز مدیشدوند.
فازهای این مواد در بازه دمدایی  307تدا  031کلدوین و از
 031الی  1کلوین بهترتیب فاز چهارگوشهای و راستلوزی
می باششد .معموالً این مواد در دمای باالی  307کلدوین در
فاز مکعبی هستشد [ .]09با در نظر گرفتن حالدت مکعبدی
بهدلیل وجود تقارن باال زمان محاسبات نیز کاهش مییابد

فضای بریلوئن بهصورت پرتراکم و برابر بدا  313131در
نظر گرفته شد.

 .3نتايج و بحث
بددهدلیددل سدداختار کددامالً مشددابه ایددن ترکیبددات نمددودار
بهیشهسازی انرژی قطدع و تعدداد نقداط شدبکه تشهدا بدرای
4

Slack model
Rotation
Rearrangement

Quantum Espresso
DFT
6
PBE-GGA
7
Ultasoft
5

1
2
3
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در شکلهای  2و  3ارائه شدهاندد .بهیشدهسدازی

3

سختتر میزان خطا را کاهش داد .همانطور کده در جددول
 0نشان داده شده است ،ثابتهای شبکه محاسدبهشدده در
این مقاله اختالف بسیار کمدی بدا مقدادیر تجربدی دارندد و
میتوان ادامه محاسدبات را بدا اسدتفاده از ایدن ثابدتهدای
شبکه انجام داد .به طور کلی در پروسکیتها که با ساختار
هستشد کاتیون  Aمعموالً عش در بزرگدی اسدت کده
3

ابتدا برای انرژی قطع تا رسیدن به اختالف میلدیریددبر
انجام شد ،سس با انتخاب شعاع قطع مشاسب ،بهیشهسازی
تعداد نقاط شبکه ادامه یافت.

توسط  02آنیون بزر احاطه می شود .این ساختار شدامل
شبکه ای از همآرایی  6وجهی  8است ،که در آن  Bاتدم
کاتیون فلزی سرب و  Xآنیون هیبریدی ( Brیدا  )Iاسدت.
در این ساختار این هشت وجهی مانشد لوالیی اجازه تغییدر
زاویه پیوند بین  B-X-Bرا تحت دماهای مختلف میدهد و
به همین خاطر ساختار پروسکیتها دارای انواع متفاوتی از
نددوع چهارگوشددهای ،راسددتلددوزی و مکعبددی در دماهددای
مختلف هستشد [ .]28ساختارهای مختلف به دلیل تفداوت
در آرایددش الکترونددی ،دارای بددازدهی عملکددرد متفدداوت در
یاختههای خورشیدی هسدتشد بده همدین دلیدل شدشاخت
مشخ ههای صوتی و کشسانی بسیار مهم میباششد.

شکل  2نمودار بهیشهسازی انرژی قطع.

 .4مشخصههای مکانيکی و صوتی
تحلیددل مشخ ددههددای مکددانیکی و بدده دنبددال آن تعیددین
مشخ ه هدای انتشدار صددا در بلورهدا ،کاربردهدای بسدیار
مهمی در بدهکدارگیری آنهدا در صدشعت دارد .دلیدل ایدن
اهمیت در توضیح و شدبیهسدازی رفتدار مکدانیکی (تدشش،
کددرنش ،مکانیددک شکسددت و تغییددر شددکل الیددههددای
جیبکششدهی جامد) و صوتی (مدیریت گرما ،عایق صدوتی
و ریزترک) آنهاست.
در ایددن مقالدده خددواص مکددانیکی بددا اسددتفاده از روش
تشش کدرنش بدر پایده محاسدبات ابتددا بده سداکن بررسدی
شدهاند .ثابتهای کشسانی از راه محاسدبه اندرژی کدل بدر
حسب تابعی از تغییر شکل مشاسب بلور بهدست آمددهاندد.
ثابتهای کشسانی بهصورت زیر تعریف میشوند [:]28

شکل  3نمودار بهیشهسازی تعداد نقاط شبکه در فضای وارون.

مقادیر ثابت شبکه محاسبهشده بدرای

3

و

3

جهت مقایسه با مقادیر تجربی و نظری دیگران (انجامشدده
با تقریب شیب تعمیمیافته) در جدول  0ارائه شدهاند.
جدول  1مقادیر ثابت شبکه (واحدها بر حسب .)A

نام ماده

تجربی
آ

3
3

نظری

8/611

پ
ت

8/118

کار حاضر
8/111

درصد خطا
 2/2درصد

ب8/269

8/362

8/396

 0/7درصد

ت]23[ :

پ]23[ :

ب]22[ :

آ]20[ :

() 0






1   E

V0   ε i  ε j

2

C ij 

کدده در آن  Eانددرژی V0 ،حجددم یاختدده اصددلی و  نمدداد
کرنش است .مقادیر محاسبهشده ثابتهای کشسانی بدرای
هر دو ماده در جدول  2ارائه شدهاند.

واضح است که استفاده از روش تقریب شیب تعمیم یافتده،
همواره موجب بزر تدر شددن مقددار انددازه ثابدت شدبکه
میشود [ ،]21امدا مدیتدوان بدا انتخداب شدرط همگرایدی
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جدول  2ثابتهای کشسانی مواد (واحدها برحسب کیلوبار).
نام ماده
3
3

00

02

()9

شرط پایداری

11

123/88

88/17

12/99

پایدار

318/18

16/18

38/36

پایدار

9BG
3B  G

1

()01


()00

شرط پایداری مکانیکی ایدن مدواد بدهصدورت زیدر تعریدف
میشود [:]28
C 11  C 12 C 11  C 12  0 C 44  0
() 2
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود شرایط پایداری
مکانیکی این مواد برآوردهخ میشود ،لیا این مواد از لحاظ
مکانیکی در شرایط ایستا پایدار هستشد .ثابتهای کشسانی
 02 ، 00بهترتیب نشداندهشدده تغییدر شدکل محدوری در
راسدددتاهای ( )011و ( )101هسدددتشد ،هدددمچشدددین

() 3
()1

C11  2C12 

نام ماده
3

()7
()6

C1 1  2C1 2
 C11  C12  3 C 44 

1
5

1
3 S 11  6 S12
5
4 S1 1  4 S1 2  3 S 4 4

تقریب
ویت

3
3

رُ
3

3

11

3

2

K VRH 

ویت-
رُ -
هیل

B
061/88

G
97/19

Y
216/86

v
1/278

017/09

61/71

211/71

1/286

061/88

80/77

088/71

1/319

017/09

81/69

038/69

1/318

061/88

79/83

217/89

1/311

017/09

88/61

071/79

1/296

برای ترکیبات پروسکیتهای هیبریدی ثابت کشسانی
دارای بددزر تددرین مقدددار عددددی ب دین دیگددر متغیرهددای
کشسانی هسدتشد .هدمچشدین مقددار ثابدت کشسدانی 11
نشان دهشده مقدار مقاومت کم به بدرش در صدفحه ()011
است .طبق جدول  3که نشان دهشده کمیتهای کشسدانی
دو ماده با یکدیگر است ،مشداهده مدیشدود مقددار مددول
انبوههای کشسانی از  017به  061کیلوبار ،مدول یاند از
 071به  217کیلوبار و مددول برشدی از  8بده  61کیلوبدار
تغییر مییابد .از مقایسه ایدن مقدادیر ایدن نتیجده حاصدل
از 3
می شود که مقادیر ضرایب کشسدانی 3
00

BV 

3

()8
() 8

3

1

(واحدها برحسب .)kbar

S ij  C ij

1

2G

υ R ,V 

جدول  3مقادیر محاسبهشده ضرایب کشسانی

نشان دهشده تغییرشکل برشی خالص 0روی صدفحه بلدوری
( )011مددیباشددد .بددا اسددتفاده از ثابددتهددای کشسددانی
محاسبهشده ،ضرایب ماتری نرمی )Sij(2مددول انبوهدهای
کشسانی ( ،3)Bمدول تدراکم پدییری هدمدمدا ،)( 1مددول
برشددی( ،)Gمدددول یان د ( 8)Yو نسددبت پواسددون ( )vب دا
تقریبهای وُیت ( ،8)Vرُ ( 7)Rو میانگین هدر دو تقریدب
به نام ویت -ر  -هیل (وی آراِچ)( 6در رابطده  K ،00یدک
کمیت دلخواه است) با استفاده از روابط زیر بهدست آمدند
[ ]28که در جدول  3نشان داده شدهاند.
1

 KR

 KV

Y

Y R ,V 

κ 

بیشتر هستشد .این اختالف را مدیتدوان در تفداوت شدعاع
یونی و الکترونگاتیوی اتمها جستجو کرد .شعاع یونی  Brو
 Iبدده ترتیددب برابددر بددا  0/3و  2/21آنگسددتروم هسددتشد و
الکترونگدداتیوی آنهددا برابددر بددا  2/6و  2/8اسددت ].[28
الکترونگاتیو بیشتر و شعاع یدونی کدمتدر میدزان تمایدل و
جیب بیشتدر پیوندد را در یدک ترکیدب شدیمیایی نشدان
میدهد ،در نتیجه جاذبه اتدمهدا در میدان عشاصدر سدازنده
بیشتر است.
3

GV 

BR 
GR 

1

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

دمای دِبای( 9نشداندهشدده میدزان قددرت پیوندهاسدت) و
همچشین انواع حالتهای سرعت انتشار صددا در بلدور کده

2

Debye
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وابسددتگی نظددری ب دین سددرعت گددروه فونددونی و ضددرایب
کشسانی در مواد است با اسدتفاده از روابدط زیدر محاسدبه
شدند [.]28
G

()02

4 

B G
3 


1
3

()01






 

 2
1
 3  3
V
Vt
 l

1
 
 3

h  3N 

 Vm
k B  4V 

()08

Vm

تقریب

Vl

Vt

Vm

D

ویتُ -ر -
هیل

2888

0336

0771

021

2287

0211

0867

010

پیوندهای عشاصر سازنده اتم

3

KV  K R

A  B, G ,Y , υ  

محاسبهشده برای  CsPbBr3و .CsPbI3
نام ماده
3
3

2/690

1

1/221

1/097

1/006

2/929

1

1/228

1/096

1/028

U

A

نمودارهای سه -بعدی در شکلهای  1تا  7رسم گردیدند.
با توجه به ایشکه مدول یان تابعی از تشها یک بدردار پایده
(با مشخ ات رابطه  )06است ،بشدابراین تغییدرات فضدایی
این کمیت در قالدب مخت دات کدروی بدا دو زاویده  و 
1
1
نمایش داده میشود [2 :]27
()06

 sin  θ  c o s  φ  


a   sin  θ  sin  φ  


cos  θ 



یکی دیگر از کمیتهای مهم مدول کشسانی ،تراکمپییری
همدما است.
زمددانی کدده فشددار آوایسددتایی بدده بلددور وارد مددیشددود،
تراکمپییری همدما نسبت کشش القاشدده در امتدداد یدک
خط مشخص به فشار است .بهجز در حالت تقدارن مکعبدی
که تراکمپییری همدما همسانگرد است (شکل  ،)8در بقیه
موارد ،این کمیت به جهت خط بستگی دارد.
مدول برشی و نسبت پواسون برخالف مدول یان و مدول
انبوههای کشسانی بهدلیل وابستگی به دو بردار پایه عمدود
برهم ( aو  )bنمدی توانشدد بده آسدانی مانشدد مددول یاند

3

است که موجدب انتشدار صددا بدا سدرعت بدیشتدر در آن
میشود.
به مشظور بح در مورد ناهمسانگردی پیوندهای شیمیایی
و مشخ ههای مکانیکی ،شاخص جدامع ناهمسدانگردی 0و
ناهمسانگردیهای نسبی ( Kمیتواندد هدر یدک از ضدرایب
Universal anisotropic index

AB

AG

AY

Av

بهمشظور درک بهتر رفتار ناهمسانگردی کشسدانی موجدود
در قالدب
در این دو ماده ،تغییرات فضایی مداده 3

همانطور که بیان شد دمدای دبدای نشدان دهشدده میدزان
میانگین قدرت پیوند شیمیایی است .در جدول  1مشخص
است که مقدار دمای دبای مربوط به ترکیب  Brبزر تر از
ترکیب  Iاست .شاهد دیگر بر ایدن مددعا مقایسده سدرعت
انتشددار صدددا در بلددور اسددت همددانطددور کدده در جدددول 1
مشاهده مدیشدود میدانگین سدرعت انتشدار صددا در بلدور
اسددت و ایددن یعشددی
بددزر تددر از بلددور 3
3
قوی تدر از

BR

جدول  5مقادیر شاخصهای ناهمسانگردی عام ،انبوههای و برشی

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

3

GR

D 

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

3



GV

5

U

A

بددرای سدداختارهای همسددانگرد تمددامی شدداخصهددای
ناهمسانگردی باال برابر با صفر هسدتشد ،عددم برابدری ایدن
شاخصها با مقدار صفر نشاندهشدهی وجود ناهمسانگردی
در این مواد است .نتای محاسبهشدده بدرای ایدن مدواد در
جدول  8نشان داده شدهاند.

در روابط باال  Vl ،Vmو  Vtبه ترتیب سرعتهدای میدانگین،
طولی و عرضی انتشار صدا در بلور هستشد ،هدمچشدین D
نماد دمای دبای V ،حجم یاخته h ،ثابت پالنک و  kBنمداد
ثابت بولتزمن میباشد .مقادیر محاسبهشده کمیتهای بداال
در جدول  1ارائه شدهاند.

نام ماده

BV

KV  K R

()07

Vl 

ρ

6

()08

Vt 



()03

کشسانی باشد) با استفاده از روابط زیدر تعریدف مدیشدوند
[:]28

1
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نمایش داده شوند .در این حالت بردارهای یکه  aو  bطبدق
رابطددههددای  06و  09تعریددف مددیشددوند ،کدده در آن
 1میباشد [.]27
2
()09

 Aو  Aکه در جدول  1آمددهاندد ،توضدیح داده شدود.
شدداخص ناهمسددانگردی عددام ،نشدداندهشددده بهتددری از
ناهمسانگردی نسبت به دیگر شاخصهاست کده مدیتواندد
نتای یکتا و استواری از ناهمسانگردی کشسدانی ترکیبدات
پروسکیت را در اختیار قرار دهد.
U

 c o s  θ  c o s  φ  c o s  χ   sin  θ  sin  χ  


b   c o s  θ  sin  φ  c o s  χ   c o s  θ  sin  χ  


 sin  θ  c o s  χ 



K

شکل  6تغییرات فضایی مدول برشی ماده ( CsPbBr3برحسب
کیلوبار).
شکل  4تغییرات سه -بعدی مدول یان

ماده ( CsPbBr3برحسب

کیلوبار).

شکل  7تغییرات فضایی نسبت پواسون ماده
شکل  5تغییرات سه -بعدی مدول مدول انبوههای کشسانی ماده

بهعلت کوچکی مقدار 11

( CsPbBr3برحسب کیلوبار).

3

(بدون واحد).

به همراه متغیدر برشدی وابسدته

آن ،شاخص عام این دو ماده بداالتر از  2/69و  2/92اسدت.
ضرایب کشسانی و شاخص ناهمسانگردی عام این مدواد در
جهتهای مختلف بلوری تغییدر بسدیار زیدادی دارندد کده
مقادیر محاسبهشده شاخصهای دیگر ،این نتیجهگیدری را
پشتیبانی میکششد .بشابراین ناهمسانگردی بسیار زیداد ایدن
مددواد مددیتوانشددد مشددکالت تغییددر سدداختار را در حددین
کاربردهای مختلف نشان دهشدد .بدرای حدل ایدن مشدکل،

از روی شکل  8و  7که تغییدرات فضدایی مددول برشدی و
نسبت پواسون را نشان میدهشد ،مشخص است که این دو
مدول ،ناهمسانگردی بسیار زیدادی را بده دلیدل پدایینتدر
بودن شاخص  11از  00تجربه میکششد.
ناهمسانگردی یک موضوع مهم در مباح کداربردی اسدت
که میتواند از روی ضرایب کشسانی به وسیله شاخصهای
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تحقیقات بیشتر در خ وص تأثیر اضافهکردن ناخال دی و
ارتعاشات در دماهای باالتر بر میزان پایدارکششدگی ساختار
است.
بح بعدی در مورد امکان کاربرد این مواد در شدکلهدای
مختلف در صشعت است که عامل تعیینکششدده آن تفسدیر
متغیرهای شکلپییری 0و سختی ویکرز 2است.
سختی ویکرز میتواند بهطور نظری از راه نسبت  G/Bکده
به نسبت پا  3مشهور است ،بهدست بیاید [:]26
5 8 5 /0

3

()21

 G 2 
 2 
 G
  B 


مقددادیر محاسددبهشددده سددختی ویکددرز بددرای
3

فونونی در ایدن مدواد ،مدیتدوان از الگدوی اِسدلَک کده بده
دادههای انتشار صدا در بلور نیاز دارد ،استفاده کرد .الزم به
ذکر است این الگو توسط بسیاری از محققین برای توضیح
رفتار رسانشدگی گرمایی فونونی استفاده شده و جوابهدای
قابل قبولی در مقایسه با پدژوهشهدای تجربدی داده اسدت
(مراجع) .براسا الگوی اسلک ،کمیشه رسانشدگی گرمدایی
فونونی بهصورت زیر تعریف میشود [:]07
()20

HV

3

3

κ m in

آن  Vحجم میدانگین هدر اتدم در یاختده واحددkB ،

که در
ثابت بولتزمن و  Vlو  Vtبهترتیب سدرعت طدولی و عرضدی
صدای انتشاریافته در بلور هستشد .بر طبق این الگو ،هر چه
سرعت انتشار صدا در مواد بیشتر باشد ،کمیشه رسانشدگی
فونونی آنها نیز بیش تر خواهدد بدود .رسدانشدگی گرمدایی
طبق الگوی اسلک بدهترتیدب
و 3
فونونی 3

و

بهترتیب برابر با  1/87و  1/8گیگاپاسکال است که

نشاندهشده سختی نسبتاً پایین این مواد میباشد.
شکلپییری این مواد بدین صورت تعریدف مدیشدود []26
که اگر مقدار  B/Gآنها از  0/78بیشتر باشدد ،مدیتوانشدد
بهراحتدی بدا حفد خدواص تغییدر شدکل داده و کشدیده،
و
خمیده و یا فشرده شوند .مقدار این نسبت در 3
3



 Vl

 2V t

2



1

1  π 3
   k BV
2 6 

برابر با  1/319 W/mKو  1/271بهدست آمدند .بده مشظدور
بررسددی صددحت محاسددبات انجددامشددده مقدددار ضددریب
رسانشدگی گرمایی بهدستآمده از روش اسلک بدرای مداده
با مقدار محاسبهشده توسدط گدو و همکداران کده
3

بهترتیب برابر با  2/30و  2/23است .دلیدل اصدلی

وجود این انعطافپییری و شکلپییری نسبتاً باالی آنهدا،
پایینبودن مقدار مددول برشدی ایدن پروسدکیتهدا اسدت.
هدمچشدین نسدبت پواسدون جامددات شدکلپدییر معمددوالً
بزر تر از  1/28است که در این مواد این نسبت بدزر تدر
از  1/29میباشد .بشابراین از مجموعه این مباح میتدوان
نتیجه گرفت که این مواد انعطاف پییری باالیی دارند که از
این ویژگی مدیتدوان بدهعشدوان الیده ندازک و هدمچشدین
کاربردهای مرتبط با مهشدسی کرنش استفاده کرد.

برابر با  1/28 W/mKگزارش شده بود [ ،]08مقایسه گردید
که نشاندهشده مزیت روش انجام شده اسدت .توجده شدود
 ،هدمچشدان
که با وجود حجدم میدانگین بدیش تدر 3
رسانشدگی گرمایی آن کدمتدر از

اسدت کده ایدن

3

می تواند اهمیت سرعت انتشار صدا در تبادل گرمایی مدواد
بهدلیل داشتن پیوندهای
را برساند .در واقع ماده 3
اتمی قوی تر نسدبت بده

3

دارای ضدرایب کشسدانی

باالتر هستشد .بشابراین صددا در بلدور

3

بدا سدرعت

بیشتری انتشار مییابد و این بهمعشی ترابرد بهتر فونونهدا
در بلور است .لیا با توجه به مقدار ناچیز رسانشدگی گرمایی
الکترونی ،رسانشدگی کل بلور تحت تأثیر مسدتقیم سدرعت
ترابدرد فونددونی در مدداده قدرار مددیگیددرد و ایدن مشجددر بدده
نسدبت بده 3
کمترشدن انباشت گرمدایی 3

 .5مشخصه گرمايی
همانطورکه پیشتر بیان شد ،رسانشدگی گرمایی کل بلدور
بدهصدورت مجمدوع سدهم رسدانشدگی الکتروندی و فوندونی
(شبکه) تعریف میشود ،در این مدواد در دماهدای پدایین و
میانی سهم رسانشدگی الکترونی ناچیز بوده و مدی تدوان بدا
محاسبه سهم رسانشدگی فونونی ،مشخ ه گرمایی کل بلور
را به دست آورد .به مشظور بحد در مدورد انتشدار گرمدای

میشود.
 .6نتيجهگيری

Ductility
Vicke ’ a d e
Pugh

1

در این مقاله ،مشخ دههدای مکدانیکی ،صدوتی و گرمدایی
مدورد
و 3
پروسکیت هدای مکعبدی شدکل 3

2
3
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 در این مطالعده مشدخص شدد هدر دو.مطالعه قرار گرفتشد
 امدا،ماده در شرایط ایستا دارای پایداری مکانیکی هسدتشد
در حین کاربردهای مختلدف امکدان عددمناپایدداری آنهدا
)2/9 بهدلیل وجود شاخص جامع ناهمسانگردی باال (حدود
 لیا به تحقیقدات بدیشتدر در خ دوص عوامدل.وجود دارد
پایدارکششده ساختار که ممکدن اسدت شدامل اضدافهکدردن
 دمدای.ناخال ی و ارتعاشات در دمای باال باشد نیداز اسدت
دبای که باالتر بودن آن نشان دهشده میدزان قددرت پیوندد
بین اتم های سازنده است مورد بررسی قرار گرفت که برای
 کلوین010  و021 به ترتیب برابر با
3 و
3
 انواع حالت های انتشار صدا در بلور مورد بررسی.بوده است
 که نشان از سرعت انتشار صدای نسدبتاً پدایین،قرار گرفت
و
3  مقددار ایدن کمیدت بدرای.آن ها در بلور است
. متر بر ثانیه بهدست آمد0867  و0771 برابر با
 مقدار بیشتدر،

3

3

سرعت باالتر انتشار صدا در ماده

ترابرد فونونی و در نتیجه رسانشدگی گرمدایی آن را نسدبت
 مقدددار رسددانشدگی گرمددایی.بدده دنبددال دارد
3 بدده
1/271 W/mK ،

3

بدستآمده از الگوی اسدلک بدرای

با توافق خوبی با الگویی که توسط گو و همکداران برابدر بدا
 مقددار ایدن کمیدت. دارد، بهدست آمده بدود1/28 W/mK
 بدهدسدت آمدد کده1/319 W/mK برابر بدا
3 برای
، بشدابراین.نشان از سرعت باالتر در هددایت گرمدایی اسدت
نسددبت بدده
3 مقدددار بدداالتر رسددانشدگی گرمددایی
می تواند تجمع گرما در سطح این ماده را تا حدود

3

بیش تری برطرف کشدد و مدانع از تغییدرات دمدایی زیداد و
بده علدت
3  بشدابراین مداده.دگرگونی ساختار شود
توانایی بیشتر در حف سداختار مدیتواندد ثبدات بدازدهی
بهتری را در کاربردهای یاختده خورشدیدی از خدود نشدان
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Investigation of mechanical, thermal and acoustical properties of CsPbX3
(X = Br, I) compounds using the density functional theory
H. Milani Moghaddam, M. Fallah
Department of physics, Faculty of Basic Sciences, University of Mazandaran

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.

Keywords: Perovskite, Sound velocity, Thermal conductivity, Anisortopic.
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