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Abstract 

In this work the structural phase stability and phononic properties of sodium hydroxide compound 

have been reported. The calculations have been performed using the pseudo potential method with 

plane wave based on density functional theory (DFT). Local density approximation (LDA) and 

generalized gradient approximation (GGA) have been used for modeling the exchange-correlation 

potential. Negative frequencies have been observed to indicate system instability. The calculated 

results are in good accordance with existing theoretical and experimental data. 
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 هیدروکسید فونونی سدیم های ساختاری و ابتدا به ساکن ویژگی مطالعه
  

 حسن کاظم عباس ،حمداله صالحی
 چمران اهواز دیشه دانشگاهگروه فیزیک، دانشکده علوم، 

 00/01/0033، پذیرش: 03/03/0033دریافت: 

 

 چکیده
با استفاده از نظریۀ تاابیی  گونال  هیدروکسید در دو فاز اورتورومبیک و تری در این کار پایداری فاز ساختاری و خواص فونونی ترکیب سدیم

پتانسیل و با امواج تخت در چارچوب نظریۀ تابیی چگاالی   محاسبات با استفاده از روش شبه .قرار گرفته استچگالی اختاللی مورد بررسی 

 -سازی پتانسیل تبادلیالگو( برای اِی جی جییافته ) ( و تقریب شیب تیمیماِی دی اِل( انجام شده است. تقریب چگالی موضیی )تی اِف دی)

دهندۀ ناپایداری  گونه بسامد منفی که نشان این بسامدهای فونونی این ترکیب در دو فاز محاسبه و هیچ بر عالوه. اند همبستگی استفاده شده

 های موجود سازگاری دارد.آمده با دیگر داده دستسامانه باشد، مشاهده نشده است. در کل نتایج به

 

  .فونونی ی ساختاری، خواصتورومبیک، پایدارهیدروکسید، فاز اور نظریۀ تابیی چگالی، سدیم :ها کلیدواژه

 

   قدمهم. 0

هیدروکسیدسدیم یاا ساود ساوزآور باا فرماول شایمیایی       

NaOH     ذوب ترکیب میدنی جامد و سافیدرنگی باا دماای

گااارم بااار   1/ 00و چگاااالی  سلسااایو درجاااۀ  00۳

تواند رطوبات   می آسانی این ماده، به است.مترمکیب  سانتی

موجود در هوا را جذب کند. این ترکیب،  کربناکسید و دی

[. 0در تمااا  بااا پوساات، دارای اناار خورناادگی اساات     

هیدروکسیدسدیم، به عنوان یک بااز قاوی، یکای از ماواد     

هاای   رود. زمیناه  شمار مای  شیمیایی صنیتی بسیار مهم به 

ماواد   تولیاد  جملاه در  مختلف کاربرد هیدروکسیدسدیم از

ر کاغذ و کاغاذ، در تولیاد   شیمیایی، ابریشم مصنوعی، خمی

رنگ، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و پارچاه، صاابون و ماواد    

هاا بارای تییاین     چناین در آزمایشاگاه   . همهستندشوینده 

باز از محلول  -غلظت اسیدهای مجهول درتیتراسیون اسید

شاود. در   سدیم استاندارد اساتفاده مای  قلیایی هیدروکسید

زدایای از زیتاون   یصنایع غذایی از ایان مااده جهات تلخا    

سدیم اکسیدهای فلزی مانند هیدروکسیدشود.  استفاده می

هاا و ماواد   ای در مواد عاملی مانند عاای  صورت گسترده به

روند. نقش هیدروژن در این مواد به عناوان  کار می به نوری


 :نویسنده پاسخگو salehi_h@scu.ac.ir 

تاثنیر   هاا را تحات  ناخالصی است بنابراین خواص عاملی آن

هااای  صااورت گااروه دهااد. هیاادروژن میمااو   بااه قاارار ماای

در اکسیدهای فلزی وجاود دارد و در   (OH-) هیدروکسیل

 OHمشاارکت دارد. ماد ارتیاشای     O-Hارتیاشات کششی 

 های مربوطه در محادودۀ یک بسامد مشخصه دارد و انرژی

. اکسیدهای بلوری عای  [1  کندرا جذب می 0مادون قرمز

هااای مختلااف از قبیاال خااواص بساایار جااالبی در  ااوزه 

صوتی  نورها و ها، الکترواپتیکها، پیزوالکتریک فروالکتریک

توان در کاربردهای مختلف مانند  ها می دارند. بنابراین از آن

 ناوری ، پردازش لیزر میزبان و محاسابات  نوریهای  عالمت

   استفاده کرد.

نقاش بسایار مهمای     NaOHکه محلول آبی  با توجه به این

استفانسااکی و همکاااران  در فرآیناادهای صاانیتی دارد،  

سازی دینامیک ایان محلاول    بررسی طیف رامان و شبیه به

 O-H روی طیف راماان پیونادهای   NaOHاند. انر  پرداخته

در شرایط محیطی و فوق بحرانی بررسی شده است. ماراوا  

، خواص سااختاری، الکترونای و   1330و همکاران در سال 

ده از را بااا اسااتفا  LiOHو  NaOHارتیاشاای ساااختارهای  

اند. کلیاۀ محاسابات باا    محاسبات اصول اولیه بررسی کرده
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و براساا  نظریاۀ تاابیی     0کریساتال افازار   استفاده از نارم 

. صاال  و  [0  فاو  انجاام شاده اسات     -چگالی و هاارتری 

را در سااال  NaOHهمکاااران خااواص الکتروناای ساااختار  

. [0 اناد  به دو روش تجربی و نظری مطالیاه کارده   1302

افزار گوسین انجام شده و تواف   با استفاده از نرممحاسبات 

شاود. وولیاک و   خوبی بین نتایج تجربی و نظری دیده مای 

کوواکس خواص اسپکتروساکوپی پیونادهای هیادروژنی را    

در گااروه وسااییی از ترکیبااات ماننااد اکساایدهای ساااده،  

. [ 0اناد ها و برخی ترکیبات دیگر بررسی نمودهپروسکایت

هاای هیادروژن را در   واص تراباردی گوناه  و چن خ گونزالز

در تحقی  دیگاری   .[2 اند اکسیدهای بلوری بررسی کرده

 ،Li، Na، Kتواند  می M که MH در MOH آنتالپی مخلوط

Rb، Cs  ،روش نظریۀ تاابیی چگاالی بررسای شاده     بهباشد

 1پای  اِ  اِی وی است. محاسبات با استفاده از کد محاسباتی

. براساا  نتاایج   اناد  انجام شده 0دابلیو اِی پی پتانسیل و شبه

افتد  وقتی اتفاق می MOH/MHشدن  دست آمده مخلوط به

H های که اختالف  جم آنیون
OH و -

 درصاد  02تر از  کم -

 .  [1  دنباش

اختاری و فونااونی ترکیااب  در ایاان تحقیاا ، خااواص ساا  

ساادیم در دو فاااز ساااختاری ارتورومبیااک و   هیدروکسید

مورد مطالیه قرار گرفته است. بارای انجاام ایان     گونال تری

و بساتۀ   0تای(  اِف )دی تحقی  از روش نظریۀ تابیی چگاالی 

افازار   محاسباتی کوانتوم اسپرساو اساتفاده شاد. ایان نارم     

پتانسیل و اماواج تخات اسات و بارای     مبتنی بر روش شبه

 رود.  کار میسازی کوانتومی مواد در ابیاد اتمی بهشبیه

 

 ها وشر ومواد . 2

در کار  اضر، محاسبات با استفاده از روش ابتدا به سااکن  

توساط بساتۀ    تی( اِف )دی در چارچوب نظریۀ تابیی چگالی

پتانسایل  وانتوم اسپرساو باا دو تقریاب بارای     محاسباتی ک

 همبسااتگی یکاای تقریااب چگااالی موضاایی      -تبااادلی

 -یافته پاردو  [ و دیگری تقریب شیب تیمیم7  2اِی( دی )اِل

[ انجاام  6  7(67ایای  بای  پای  -اِی جای  )جای  انزورف -برو 


1 Crystal 
2 VASP 
3 PAW 
4   DFT 
5 LDA 
6 GGA-PBE96 

گرفته است. در این بساتۀ محاساباتی، میااد ت تاک ذرۀ     

پتانسایل و بساط    [ با استفاده از روش شابه ۳شم   -کوهن

های ظرفیت براسا  اماواج تخات  ال    توابع موج الکترون

گردند. برای کاهش  جم محاسابات تیادادی از نقااط     می

نمایندۀ تمام نقاط در فضای وارون انتخااب  عنوان  شبکه به

کنندۀ اعاداد ماوج در منطقاۀ     . نقاط شبکه تییینشوندمی

اول بریلوئن شامل نقاط با تقارن با   بارای  ال میااد ت    

ط بااا اسااتفاده از روش د و ایاان نقااانباشااکااوهن شاام ماای

ساازی   منظاور بهیناه   د. بهنآی دست می به پک -مونخورست

 30/3تیااداد نقاااط شاابکه بااا تییااین مبنااای همگرایاای   

باه انجاام محاسابات خودساازگار پرداختاه و       ولت الکترون

تغییرات انرژی به ازای مقادیر مختلف نقاط شبکه محاسبه 

هاای  زم تیاداد    ساازی [. پس از انجام بهینه6شده است  

نقاط شبکه برای تقریب چگاالی موضایی و بارای تقریاب     

دست آمده است. انرژی قطع  به 6×00×7یافته  شیب تیمیم

ریدبرگ در نظر گرفته شده اسات.   63برای این محاسبات 

مقادیر نابت شبکه، مدول  جمی و مشت  آن باا محاسابۀ   

ی مختلف و سپس با برازش انرژی هاانرژی سامانه در  جم

رای [ با 03 سب  جم با استفاده از میادلۀ مورنااگون    بر

تییین شده است و در  گونال ومبیک و تریفاز اورتور هر دو

انرژی جنبشی قطع پس  .اند ارائه گردیده 1 و 0های  جدول

یافتاه در دو  الات   سازی برای تقریب شیب تیمیماز بهینه

ناارم و بااار پایسااته در فاااز ساااختاری پتانساایل فااوق شاابه

و برای تقریاب چگاالی    Ry 63 و 73ترتیب ارتورومبیک به

در فااز   ،72Ry و 63ترتیب بار پایسته بهنرم و  موضیی فوق

 72یافتاه   گوناال در تقریاب شایب تیمایم    ساختاری تاری 

در محاسابات   Ry 73و در تقریب چگالی موضیی ریدبرگ 

باا اساتفاده از    6های منطقۀ اول بریلوئنمنظور شد. انتگرال

بارای سااختار ارتورومبیاک     مش یکنواخت شبکۀ وارون 

نارم و باار پایساته     یافته فاوق  تقریب شیب تیمیم منظور به

و باارای تقریااب چگااالی   6×00×7و  ۳×03×0ترتیااب  بااه

و  ۳×03×0ترتیااب  پایسااته بااه ناارم و بااار موضاایی فااوق

گوناال در تقریاب شایب    ، در فاز سااختاری تاری  ۳×03×0

 2×2×0و در تقریاب چگاالی موضایی     7×7×0یافته  تیمیم

هاا   عالمات . تماامی  ندشدنقطۀ شبکۀ وارون در نظر گرفته 


7 Brillouin-zone integrations 



و همکاران حمداله صالحی -هیدروکسید فونونی سدیم مطالعۀ ابتدا به ساکن ویژگی های ساختاری و

0010/ بهار و تابستان 0/ شماره 01مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران/ دوره 



76



هاای  و نابات  اعم از انرژی قطع تابع ماوج، تیاداد نقااط    

کاار  و سپس در محاسبات به ندسازی شدشبکه ابتدا بهینه

 0×03-۳ در اجرای واهلش، همگرایی انرژی با دقت اند.رفته

Ry  هاا در تماام سااختارها    اعمال شد و نیروی وارد بر اتام

 بوده است. Ry/bohr 3330/3تر از کم

 سب  جم از طری  میادلاۀ مورنااگون    تغییرات انرژی بر

 :[00  آیددست میشکل زیر بهبه

(0                       )
 

B

E V

B V V V B
E

V V V B






  

  

  
  

   

1

0 0

0

0 0
1

 

Vکه در آن 
0

 اولیه، یاخته جمE
0

    انارژی  الات پایاه در

B دما و فشار صفر،
0

B مدول  جمی و  .مشت  آن است 

های یک بلور باید در دماای صافر مطلا     از طرف دیگر اتم

شااان ارتیاااش کننااد. ایاان اناارژی  ااول موقییاات تیااادلی

نامند. به این ناو   رکات   ارتیاشی را انرژی نقطه صفر می

ای هاای شابکه  ارتیااش شاان  ها  ول موقییات تیاادلی  اتم

گیرناد.  گویند که در این قسمت مورد بررسی قارار مای   می

 ωگونه است که دارای بساامد  این  رکت یک  رکت موج

K و بردار موج



باشد. اگر جهات ارتیااش ذرات   میینی می 

محیط در جهت انتشار ماوج یینای در جهات باردار ماوج      

ها در ارتیاشی طولی و اگر جهت ارتیاش اتمرا مد  باشد، آن

را ماد ارتیاشای عرضای     جهت عمود بر بردار موج باشد آن

امواج  ایانرژی ارتیاشی در تشابه با کوانت اینامند. کوانتمی

شاوند را فوناون   الکترومغناطیسی کاه فوتاون نامیاده مای    

 نامند. می

ماوج بلناد    های صوتی عرضی با طاول  در یک جامد، فونون

های صاوتی   اج صوتی برشی هستند، در  الی که فونونامو

. باه دلیال   هستند های صوتی تراکمی طولی مربوط به موج

کاردن   تر از فشرده دادن یک بلور را ت برش که میمو   این

 آن است.

 

 نتایج. 7

 خواص ساختاری .7-0

سااختار   شده بارای  انرژی کل محاسبه 1 و 0 های در شکل

برای  وا د یاختهعنوان تابیی از  جم  بهسدیم هیدروکسید

و  اِی دی اِلهاای  تقریاب  باا  گوناال  فاز اورتورومبیک و تری

 ترسیم شده است.  اِی جی جی

 
 (الف)

 
 )ب(

 یبترک یکدر فاز ارتورومب سازی  جمنمودار بهینه 0شکل 

 .GGA-NCب( ) ،LDA-NCالف( ) ،سدیمهیدروکسید

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 یبترک گونالیدر فاز ترسازی  جم نمودار بهینه 2شکل 

 .GGA-NCب( )و  LDA-NCالف( ) ،سدیمهیدروکسید
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 های مختلف همراه با نتایج دیگران. هیدروکسیدسدیم در فاز ساختاری ارتورومبیک با تقریب های ساختاری مقایسۀ عالمت 0جدول 

 نتایج نتایج  اضر کار  اضر کار  اضر کار  اضر کار 

 GGA-ULT LDA-ULT GGA-NC LDA-NC های شبکه عالمت
 -نظری)هارتری

 [00  فو (
 [00  تجربی

a (A ) 0۳0/0 031/0 070/0 020/0 060/0 030/0 

 - 0/1 7/0 6/0 6/1 26/3 درصد خطا نسبت به مقدار تجربی

b(A ) 210/00 061/00 262/00263/00 721/00  06۳/00  

 - 00/1 6/0 60/0 ۳/3 0/0 درصد خطا نسبت به مقدار تجربی

c (A ) 000/0 101/0 262/022۳/0 063/0  06۳/0  

 - 10/3 6/0 1/2 2/0 0/3 درصد خطا نسبت به مقدار تجربی

B (GPa )0 33/16 33/00 03/1۳ 63/03 --- --- 

B 
0 6۳/0 ۳3/0 03/0 00/0 --- --- 

 

هاای   عالمات نتایج  اصل از محاسبۀ  1و  0 های در جدول

 اِی دی اِلهای پذیری در تقریب مدول  جمی و تراکم ،فوق

 آورده شده و با نتایج نظری و تجربی پیشاین  اِی جی جیو 

 مقایسه شده است.  [01، 0 
 

سدیم هیدروکسید ی ساختاریها عالمت سهیمقا 2جدول

 مختلف. یهابیتقر گونال بادر فاز تری

 های شبکه عالمت
  اضر کار

 اِی دی اِل اِی جی جی

a (A ) 200/0 001/0 

c (A )2۳0/3 260/3

B (GPa )0 033/06 63/00 

B 
0 ۳73/0 ۳63/0 

 

 خواص فونونی. 7-2

هاا   الات  چگاالی  نمودار همراهبه فونونی پراکندگی نمودار

 در فوناونی  پرتقاارن  مسایرهای  راستای در فاز دو هر برای

چناین بساامدهای    هم .اند شده داده نشان 0و  0 هایشکل

ر فازهای ارتورومبیک و فونونی ترکیب هیدروکسیدسدیم د

 0 هاای  ترتیب در جدول مختلف بههای با تقریب گونال تری

 .اند آورده شده 0و 

 

 بحث .0

 خواص ساختاری .0-0

فونااونی ترکیااب   ساااختاری و هااای مقالااه وییگاایدر ایاان 

بااا اسااتفاده از نظریااۀ تااابیی چگااالی   ساادیمهیدروکسید

 افزار کوانتوم اسپرساو صاورت گرفتاه اسات.     اختاللی و نرم

سدیم به  شده برای  ساختار هیدروکسید انرژی کل محاسبه

 و برای فاز اورتورومبیاک  وا د یاختهعنوان تابیی از  جم 

و  اِی دی اِلهای برای تقریب 1 و 0های  گونال در شکل تری

 آورده شده است. اِی جی جی
 

 
 )الف(

 
 )ب(

ارتورومبیک ترکیب  فاز های فونونی دربسامد نمودار 7شکل 

 GGA-NC.ب(  و LDA-NCالف(  هیدروکسیدسدیم
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 سدیم در فازبسامدهای فونونی ترکیب هیدروکسید 7جدول 

 های مختلف.ارتورومبیک با تقریب

 اِی دی اِل اِی جی جی

 موج طول

 متر( )سانتی
 )هرتز( بسامد

موج  طول

 متر( )سانتی

 بسامد

 )هرتز(

6000/27 6376/0 013۳/06 061۳/0 

20۳7/60 1303/1 ۳313/07 0303/0 

0067/60 6007/1 0067/27 7۳۳0/0 

00۳0/010 6166/0 0207/010 7613/0 

76۳۳/002 0766/0 160۳/012 6271/0 

7266/103 0020/7 060۳/070 6110/0 

0100/106 26۳3/7 1626/130 3603/7 

2302/106 2۳30/7 6۳03/101 0663/7 

2603/112 6712/7 ۳376/100 0066/7 

2603/112 1300/6 0۳07/107 0۳36/7 

2700/177 6600/6 6666/101 16۳۳/6 

62۳1/030 3210/6 2117/1۳6 7667/۳ 

2313/002 026۳/03 2۳00/070 6166/03 

3076/060 0100/00 0070/067 ۳600/00 

۳۳66/711 7606/0۳ 2616/723 2307/06 

7161/670 ۳003/11 ۳137/6۳3 03۳0/10 

0071/0270 67۳2/037 0066/0062 6۳03/030 

0261/0260 0262/036 6021/0202 0321/032 
 

سدیم در فاز ترکیب هیدروکسیدبسامدهای فونونی  0 جدول

 های مختلف.گونال با تقریب تری

 اِی دی اِل اِی جی جی

موج  طول

 متر( )سانتی

 بسامد

 )هرتز(

 موج طول

 متر( )سانتی

 بسامد

 )هرتز(

۳221/03۳ 1700/0 0677/7۳ 300۳/1 

0006/016 ۳060/0 6200/۳۳ 7736/1 

0016/006 6376/0 3020/60 6160/1 

70۳0/176 3066/۳ 37۳7/100 0167/7 

۳000/1۳3 0060/۳ 2701/167 ۳636/۳ 

0120/037 0660/6 2627/00۳ 2237/6 

2632/000 66۳6/01 6670/000 0306/01 

6606/000 330۳/00 3116/010 7۳06/01 

600۳0/0000 6010/010 0001/0367 ۳300/011 

۳221/03۳ 1700/0 0677/7۳ 300۳/1 

 

 
 )الف(

 
 )ب(

گونال ترکیب های فونونی در فازترینموداربسامد 0شکل 

 GGA-NC.ب( )و  LDA-NCالف( )هیدروکسیدسدیم، 

 

انرژی کل مطاب  با میاد ت مورنااگون باه منظاور تییاین     

هاای شابکه    عالمات ای از خواص  الت پایه برای مجموعه

و مشات    3B ، مدول  جمی فشاار صافر  مانند: نابت شبکه

 1و  0 هاای  مرتبۀ اول آن محاسبه شاده اسات. در جادول   

هاای  هاای فاوق در تقریاب    عالمتنتایج  اصل از محاسبۀ 

آورده شده و با نتایج نظری و تجربی  اِی جی جیو  اِی دی اِل

[ مقایسه شده اسات. باا توجاه باه مقاادیر      01 ،0پیشین  

پیشاین  آمده در مقایسه با نتاایج نظاری و تجربای     دست به

نابات شابکه هنگاام     عالمات تاوان نتیجاه گرفات کاه     می

 اِی دی اِل نسابت باه تقریاب    اِی جای  استفاده از تقریب جی

در [، 01تار دارد. بااا توجاه بااه نتاایج قبلاای      خطاایی کاام 

محاسبات عاددی و نمودارهاا نشاان داده شاده اسات کاه       

تار  با نبات اِی جی جیهیدروکسید در تقریب  ساختار سدیم

چاه ممکان اسات     محاسبات تاابیی چگاالی اگار   در  است.

آماده از   دستهای شبکۀ تجربی یا نظری بهاستفاده از نابت

باا ایان  اال     منجر شاود کار دیگران به نتایج قابل قبولی 

هاای مختلاف   بهتر است با مقایسۀ انرژی مربوط باه  جام  
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افزار وا د، پایدارترین  الت را برای محاسبات با نرم یاخته

شناسایی کرده و سپس به انجاام دیگار محاسابات    کنونی 

از طرفی باید توجه داشت که برای  فاز ساختاری  پرداخت.

ارتورومبیااک سااه ناباات شاابکه و باارای فاااز ساااختاری    

گونال دو نابت شبکه باید بهینه شوند. برای این منظور  تری

 متفااوت شابکه(   عالمتهای ) نمودار انرژی بر  سب  جم

هاا   کاه یکای از آن   ،ف رسم شده اسات مختل های با تقریب

آورده  1و  0های نمودار  جم نهایی برای ترکیب در شکل

د و ننمودارها باید باه شاکل ساهمی باوده باشا      شده است.

تارین نقطاۀ ساهمی    طبییتا  مقدار بهینۀ هر ساختار، پایین

آورده  1و  0های خواهد بود که نتایج این مقادیر در جدول

   .اند شده

مدول  جمی تمایل شابکه بارای تغییار در تماام جهاات      

است، زمانی که نیروی نابتی در تمام جهات بر شابکه وارد  

مدول  جمی مییاری از سختی بلاور اسات و باه    شود.  می

بیان دیگر انرژی  زم برای ایجاد یک تغییر شکل میین در 

ی اسات و  ریپاذ  تراکم. مدول  جمی عکس باشد میسامانه 

پذیری  تر و تراکم تر باشد، بلور سخت آن بیش هر چه مقدار

 0جاداول  موجاود در   مدول  جمی مقادیر تر است. آن کم

کاه ایان ترکیباات زیااد ساخت       هساتند بیانگر ایان   1تا 

شاود کاه نتااایج   هاا مشاااهده مای  از ایان جادول   .نیساتند 

هاای دیگاران ساازگاری    آمده در ایان کاار باا داده    دست به

 خوبی دارد.

 

 فونونیخواص . 0-2

 مانناد ظرفیات   خواص از بسیاری فونونی، طیف محاسبۀ با

. کارد  تاوان بررسای  می را غیره و گرمایی رسانایی گرمایی،

 پراکندگی فونونی، طیف آوردن دستبه برای متداول روش

 بررسای  و نقا   بادون  بلورهای ساخت ولی است نوترونی

 بررسی رواین از. است مشکلی کار هانوترونی آن پراکندگی

 هافونون. مورد نظر است نظری صورتبه فونونی پراکندگی

 شاوند تقسیم می نوری و صوتی دستۀ دو به کلی  التدر 

 دسات باه  صافر  های صاوتی شاخه بسامد گاما نقطۀ در که

بارای فااز    فوناونی،  طیاف  کامال  محاسبۀ منظوربه .آیدمی

 از اساااتفاده دیناااامیکی باااا مااااتریس 10 ارتورومبیاااک،

 .شدند گرفته نظر در ۳×0×0 ، مقدارq برداری بندی تقسیم

 باه  فوریاه  تبادیل  از استفاده با های دینامیکیماتریس این

. شودمحاسبه می فونونی طیف و شده نیرو تبدیل هاینابت

هاا   الات  چگاالی  نمودار همراهبه فونونی نمودار پراکندگی

 درفوناونی   پرتقاارن  مسایرهای  راستای در فاز دو هر برای

 نمااودار در .اساات شااده داده نشااان 0و  0 هااایشااکل

 اتم شش داشتن دلیلبه ارتورومبیک، فاز پراکندگی فونونی

شااخۀ   02 و صوتی شاخۀ سه ارتیاشی، شاخۀ 0۳ پایه، در

شااخۀ   ساه اتام،   ساه گونال با داشاتن  در فاز تری نوری و

 ایان  بار  شود. عالوهمی شاخۀ نوری مشاهده ششصوتی و 

 شدگیجدا و بسامدی گونال گافارتورومبیک و تریفاز  در

باا مشااهدۀ   شاود.  نمای  مشااهده  و صوتی های نوریشاخه

تاوان  نمودارهای مرباوط باه خاواص فوناونی ترکیاب مای      

مشاهده کرد که این ترکیب بساامد منفای نادارد و پایادار     

هاای  گونه شکاف یا جداشدگی باین شااخه  باشد و هیچمی

کننادۀ گااف بساامدی     که بیاان نوری این ترکیب  صوتی و

 مشاهده نشده است. باشد می

چنین بسامدهای فونونی ترکیاب هیدروکسیدسادیم در    هم

هاای مختلاف   گونال باا تقریاب   فازهای ارتورومبیک و تری

 بااین در .انااد آورده شاده  0و  0 هااای ترتیااب در جادول  باه 

 منفی، بسامد 0و  0های در جدول آمده دستبه هایبسامد

 (فیلتار صاافی ) ساامانه و بیاانگر    ناپایداری دهندۀ که نشان

 مشااهده  تقریاب،  در هار دو فااز سااختاری و دو    باشد می

 .شود نمی

 

 گیری نتیجه .5

و فوناااونی  هاااای سااااختاری در ایااان مقالاااه وییگااای 

بلناادروی و  ،هیدروکسااید در فاااز اورتورومبیااک   ساادیم

باا  گونال با استفاده از کد محاسباتی کوانتوم اسپرساو   تری

 -یافتاه پاردو   شایب تیمایم   های چگاالی موضایی و   تقریب

نباود بساامد منفای در    گزارش شده اسات.  انزورف  -برو 

 باشد.  دهندۀ پایداری ترکیب می خواص فونونی نشان

 

 .تقدیر و تشکر7

 ایاران    توساط دانشاگاه شاهید چماران اهاواز،     این تحقی

 پشتیبانی شد. 0[063. 66اِف یو. اِ  سی  اِ 

 


1 SCU.SP99.490 



و همکاران حمداله صالحی -هیدروکسید فونونی سدیم مطالعۀ ابتدا به ساکن ویژگی های ساختاری و

0010/ بهار و تابستان 0/ شماره 01مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران/ دوره 



60



 منافع.تضاد 6

 این مطالیه تضاد منافع ندارد.

 

 فهرست منابع
[1] S. Thomas Edward Thorpe, “A Dictionary of 

Applied Chemistry,” Nabu Press, vol. 5, 2012. 

[2] J.M. Rimsza, R.E. Jones, L.J. Criscenti, 

“Interaction of NaOH solutions with silica 

surfaces,” Journal of Colloid and Interface 

Science, vol. 516, pp. 128-137, 2018. 

[3] M. Wöhlecke, L. Kovács, “OH− ions in oxide 

crystals,” Critical Reviews in Solid State and 

Material Sciences, vol. 26, pp. 1-86, 2001. 

[4] Z.A. Saleh, D.K.Taha, “Electronic properties 

of NaOH experimental and theoretical 

fluorescence study,” Australian Journal of 

Basic and Applied Sciences, vol. 9, pp. 54-62, 

2015. 

[5] R. González, Y. Chen, “Transport of 

hydrogenic species in crystalline oxides: 

radiation and electric-field-enhanced 

diffusion,” Journal of Physics: Condensed 

Matter, vol. 14, pp. R1143, 2002. 

[6] J. Perdew, Y. Wang, “Pair- distribution 

function and its coupling constant average for 

thespin- polarized electron gas,” Physics 

Review B, vol. 46, pp. 12947-12959, 1992. 

[7] J. Perdew, P. John, K. Burke, M. Ernzerhof, 

“Generalized gradient approximation made 

simple,” Physics Review letter, vol. 77, pp. 

3865, 1996. 

[8] P. Hohenberg, W. Kohn, “Inhomogeneous 

Electron Gas,” Physics Review B, vol. 136, 

pp. 864-871, 1964. 

[9] H.J. Monkhorst, J.D. Pack, “Special point for 

Brillouin-zone integraations,” Physics Review 

B, vol. 13, pp. 5188-5192, 1976. 

[10] F.D. Murnaghan, “The compressibility of 

media under extreme pressures,” Proceedings 

of the Natlional Academy of Sciences U.S.A., 

vol. 30, no. 30, pp. 244- 247, 1944.  

[11] H. Khachai, R. Khenata, A. Bouhemadou, A. 

Haddou, A.H. Reshak, B. Amrani, D. Rached, 

B. Soudini, “FP-APW+LO calculations of the 

electronic and optical properties of alkali 

metal sulfides under pressure,” Journal of 

Physics: Condensed Matter, vol. 21, pp.  

095404,  2009. 

[12] H. Khachai, D. Rached, B. Soudini, “FP-

LAPW+LO calculation of electronic and 

optical properties of alkali metal sulfides 

under pressure,” Journal of Physics 

Condensed Matter, vol. 21, pp.  095404, 2009. 

[13] J.R. Miranda, F.d.J.C. Romo, A.G. Murillo, J. 

Oliva, C. García, “Effect of NaOH 

concentration on the 805 nm emission of 

NaYF4: Yb
3+

, Tm
3+

 phosphors synthesized by 

a pressure-assisted hydrothermal method,” 

Materials Research Bulletin, pp. 110531, 

2019. 


	7.salehi.kazemi-A
	7.salehi.kazemi 67-73

