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  ، ایرانهمدان صنعتی دانشگاه پایه، علوم دانشکده2

  کرج، ایران خوارزمی، انشگاهد -دانشکده فیزیک3

  
  چکیده

ي تابعی  تحت فشار هیدروستاتیک، به صورت ابتدا به ساکن، در چارچوب نظریهLaAlO3  خواص ساختاري و االستیکی ترکیب پیروسکایت مکعبیدر این مقاله 
هـاي االسـتیکی،    برشی، ثابت خواص ساختاري و فیزیکی از قبیل ثابت شبکه، مدول. چگالی و با استفاده از تقریب شیب تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفته است

  .اند هاي برشی تتراگونالی و تریگونالی بررسی شده همچنین ثابت. مدول یانگ، نسبت پواسون، ضزیب ناهمسانگردي و دماي دباي محاسبه شده است
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Abstract  

 
In this paper, Ab initio calculations within the framework of density-functional theory employing the generalized 
gradient approximation (GGA) have been performed to study the structural and elastic properties for cubic 
perovskite LaAlO3 under hydrostatic pressure. We have calculated basic structural and physical properties such as 
lattice constant, shear modulus, elastic constants (Cij), Young's module (E), Poisson’s ratio (σ ), anisotropy factor 
(A), Debye temperature. We have also studied the tetragonal and trigonal shear constants of this compound under 
different pressure. 
  
PACS No. 60 
 

  قدمهم
-کاتیون Bو  A که ABX3شیمیایی  فرمول ترکیبات پروسکایت با

آنیون متصل  x هاي متفاوت وهاي آن با عناصر مختلف و ظرفیت
 LaAlO3 نظرترکیب مورد . هاست که معموال اکسیژن استبه آن

این . ستا ..اي در ترانزیستورها، دیودها والعادهت فوقیاهم يدارا
است که  Pm-3mفاز ی با مکعب تیپروسکا يساختار يب دارایترک

در مرکز،  Alون یمکعب، کات يهادر گوشه  Laيهاونیدر آن کات

انحراف  .دنقرار دار وجهی 8  جایگاه ژن در مراکزیاکس يهااتم
ال منجر به ساختار ایده Pm-3mساختار از حالت مکعبی با فاز 

  p63mو همچنین ساختار هگزاگونال با فاز R3Cرمبوهدرال با فاز 
نسبتا خوب به عنوان ک یالکتريک دیوم ینات النتانیآلوم.شود می

 يستورهایترانزدر   SiO2هاي اکسیديجانشین مناسبی براي الیه
ی خواص کشسان در این مقاله] 1[.شودمیمحسوب  یدانیثر ما
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تحت فشار هیدرواستاتیکی با  Pm-3mدر فاز  LaAlO3ترکیب 
  .ي تابعی چگالی مورد مطالعه قرار گرفته استاستفاده از نظریه

  
  Pm-3mدر فاز  LaAlO3ي واحد  یاخته :1 شکل

  محاسبات انجام روش
در  کامل روش پتانسیل از استفاده با محاسبات مقاله این در

 ] WIEN2k 2[کد از استفاده با تابعی چگالی و ينظریه چوبچار
ي دو ناحیه به فضا شم،  -کان معادالت حل براي. است شده انجام

مرکز مکان هم در از جدا هايکره(درون جایگاهی و جایگاهی بین
 توابع خطی در ترکیب .شودمی تقسیم )رندیگیقرار م یاتم يها

 امواج از بین جایگاهی ناحیه در و کروي هايهارمونیک شعاعی

 با همبستگی - تبادلیانرژي . است شده استفاده پایه عنوان به تخت

 که  RKmax پارامتر همگرایی. است شده محاسبه  GGAتقریب

 کند،می کنترل را محاسبات این در شده استفاده هايپایه اندازه

 از را غزهم هايحالت ، کهجداسازي انرژي ایمداده قرار 5/8با  برابر

 .است شده ریدبرگ انتخاب -8 کند، برابرمی جدا ظرفیت

 با خودسازگار هايچرخه بوسیله بریلوئن منطقه در انتگرالگیري

کاهش  منطقه در نقطه 35 تعداد از استفاده با و تتراهدرون روش
 0001/0 را بارهمگرایی  همچنین .است شده انجام بریلوئن ناپذیر

  مایکرده انتخاب ریدبرگ
  ساختاري خواص  -

 تقریب از استفاده باLaAlO3 تقریب  از استفاده ساختاري با خواص

GGA ثابت . اندشده آورده 1 جدولدر و نتایج  است شده محاسبه 

 هايداده همراه به خوبی توافق خیلی شده محاسبه تعادلی شبکه

 و صفر فشار در 0Bحجمی  مدول است دیگر نظري و تجربی
-حجم هايداده برازش از استفاده با B' رفشا حسب بر آن مشتق

 مدول .اندشده محاسبه ]3[ مورناگون حالت معادله اساس بر فشار

 تجربی هايداده با خیلی خوبی توافق در شده محاسبه حجمی

 .است

  
  کل بر حسب حجم يانرژ یمنحن:2شکل

  یکیاالست اصخو
 تحت تنش که شودمی گفته مواد از خاصیتی به کشسانی خواص

  به شکل شودمی متوقف تنش کهیهنگام و کرده پیدا شکل تغییر
   

 ثابت شبکه تعادلی مدول حجمی ومشتق مدول حجمی:1جدول

 

 ثابت کشسانی سه تنها مکعبی سیستم گردندمی باز خودشان اصلی

با  یکیاالست يهاثابت ]7و8[ دارد  C11,C12, C44به نام مستقل
ف یط ،ین اتمیل بیاز مواد جامد از جمله پتانس ياریخواص بس

 یکیم با خواص مکانیطور مستقین که بهتر اواز همه مهم یفونون
که پاسخ به  یمهم ين ثابت، پارامترهایمواد در ارتباط هستند ا

رات ییتغ کندیف میوارد شده به مواد را توص یکیفشار ماکروسکوپ
 3فشار در شکل  نسبت به ) B,G,E(ی و خواص کشسسان هاcijاز 
یکی با هاي االستثابت) الف3(در شکل . ش داده شده استینما

ده طور که مشاههمان) ب3( در شکل و. شودیمافزایش فشار زیاد 

 

 

 کارحاضر
(FP-LAPW) 

 انگریدنتایج نظري  نتایج تجربی 

 

a0(A0
) 8/3  ]4[8/3  ]6[8/3  

B0(GPa) 2/192  ]5[3/192  ]6[193  

B'(GPa) 9/3   ]6[2/4  
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ش یود که با افزاشص کشسانی با افزایش فشار زیاد میشود خوامی
  .شودیشتر میماده ب یبر حسب فشار سخت )E( انگیمدول 

خواص کشسانی برحسب  )برحسب فشاربهاي االستیکی  ثابت) الف:3شکل  
  فشار

  

مسانگردي االستیکی و ضریب پواسون برحسب فشار ناه ،B/G) الف:4شکل
    برحسب فشار برش تتراگونالیمقاومت  رش تریگونالی ومقاومت ب) ب

-به 45/1برابر با  B/G و مقدار 22/0در فشار صفر مقدار پواسون 

دست آمد که کمتر از مقدار بیان شده است خاصیت شکنندگی 
دار پایداري مکانیکی از این دهد مقآلومینات النتانیوم را نشان می

-C11=توان با هر یک از ترکیب را تحت فشار می 12C c11-c12∆  یا
c44 برش مقاومت  و تتراگونالی برش مقاومتب یبه ترت نشان داد
دهد مقاوت برش نشان می 4که در شکلشود یده مینام یگونالتری

گونالی بیشتر است که در تتراگونالی نسبت به مقاوت برش تری
  .فشار صفر پایداري را داریم

  مقادیر چگالی، میانگین سرعت صوت و دماي دباي:2جدول

D (K)θ  Vm(  km/s)  g/cm3)   (ρ    

  کار حاضر  4/6  7/5124  1/684

  کار دیگران] 9[  7/6  1/4933  1/670

  کار تجربی] 9[  5/6  5/4805  9/647

  
 از خواص یمحاسبه بعض يتوانند برایم یکیاالست يهاثابت
مورد استفاده قرار  يدبا يي مشخصهمواد مانند دما ییگرما

 ياریبا بس یکیاست که رابطه نزد ی،پارامتر مهم يدبا يدما.رندیگ
  .ذوب دارد يژه ودمایو ياز جمله گرما یکیزیاز خواص ف

برشی  هاي ناهمسانگرد تراکمی حجمی وسرعت) الف5(در شکل
 در فشار صفر. ه استر هیدرواستاتیک بررسی شدتحت فشا
VP,VS,Vm متر برثانیه( 58/7و 72/5124،53/45 ترتیب برابر به (

  . آمده استدست به

صورت به هم در یک بلور دماي دباي با میانگین سرعت صوت به
 .شوندمربوط می

1
33

4D m
B a

hθ V
K πV

 
  

 
  

، ثابت بولتزمن و حجم به ترتیب ثابت پالنک  Va,kB,hدر این رابطه
هـاي  بـراي محاسـبه دمـاي دبـاي از مـدول     . سلول واحـد هسـتند  
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هـاي طـولی و عرضـی سـرعت صـوت را در      االستیکی ابتدا مولفه

که بـه ترتیـب براسـاس روابـط    ] 100[راستاي 
4
3

1
2B G

Vp 

      
 
 
 

 

و
1
2G

vs 
 

  
 

شوند محاسبه شد در اینجا چگـالی آلومینـات   داده می
النتانیوم است براساس این روابط میانگین سرعت صوت برابراست 

با 
1
31 2 1

2 23

 

VM
V VPS

  
         

 
. آورده شده اسـت  2مقادیر در جدول .

 .که با نتایج تجربی ونظري مطابقت دارد

  
دماي ) بفشار بر حسب شی وحجمی هاي موج تراکمی برسرعت) لف:5شکل

  دباي برحسب فشار
  :يریگیجهنت

با نتایج تجربی و نظري دیگران در این مقاله  دست آمدهنتایج به
شود، آلومینات النتانیوم با بینی میدر این مقاله پیش. مطابقت دارد

 داراي برحسب فشار > 75/1B/G مقدار و 22/0ضریب پواسون 

هاي االستیکی ثابت هاي موج وسرعت. است ندهشکن طبیعتی
برحسب فشار نشان  نریز ضریب. یابندبرحسب فشار افزایش می

را  ي مادهناهمسانگرددهنده انحراف از مقدار واحد است که 
همچنین با افزایش دماي دباي برحسب فشار جرم . کندمشخص می

  .مولکولی افزایش یافته است
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