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چکیده :فناوریهای تبدیل انرژی حالت جامد مانند سرماسازی و تولید توان ترموالکتریـک ،نیازمنـد مـوادی اسـت هـه دارای رسـانایی
حرارتی پایین و در عین حال رسانایی الکتریکی و ضریب سیبک باال باشند .با اینکه نیمهرساناها بهترین مواد ترموالکتریک هسـتند ،ولـی در
نیمهرساناهای معمولی بهندرت این ویژگیها یافت میشود .نانوساختارها از قبیل ابرشبکههـا ،تارهـای هوانتـومی و نطهـههـای هوانتـومی
روش های جدیدی را برای بهبود بازده تبدیل انرژی حالت جامد از طریق مهندسی انتطال الکترون و فونون فراهم میهنند .در ایـن تحطیـق،
یک ابر شبکۀ نیمهرسانا متشکل از نانوالیه های متناوب سیلیکون و ژرمانیوم بررسی شده است .انتطال حرارت رسانایی در این نانوساختار بـا
توجه به اثرات مطیاس نانو ،از قانون فوریه پیروی نمیهند .معادلۀ انتطال تشعشعی فونون ها بهصورت عددی حل شـده اسـت و در نهایـت
هاهش ضریب رسانایی حرارتی نسبت به ساختار مشابه با ابعاد معمولی نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد هه با ثابـت نگـه داشـتن
نسبت ضخامت الیه ها ،هرچه ضخامت الیه ها در ابرشبکه هوچکتر شود ،پرش دما در فصـول مشـتر

بیشـتر شـده و در نتی ـه ضـریب

رسانایی حرارتی مؤثر هاهش بیشتری مییابد هه در نهایت به بهبود خواص ترموالکتریک میان امد .نتایج نشان میدهد هه ضریب رسانایی
حرارتی مؤثر تابعی از دانسیتۀ مرزهای مشتر

واژههای هلیدی:
* نویسندۀ مسئول

بر واحد طول ابرشبکه است.

تبدیل انرژی حالت جامد ،انتطال حرارت ،نانوساختارها ،ترموالکتریک ،ابرشبکهها ،معادلۀ انتطال تشعشعی فونونها.
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شایستگی در بی مواد نیمم رسانا یافت میشود [ .]3در نیمنمرسناناها،

 .۷مطدمه
تبدیل ا نرژی در حالت جامد با استفاده از خاصیت ترموالکتریک ،یکی
از روش های مستقیم تبدیل انرژی است و از این ویگگنی هنم بنرای
مولدهای ترموالکتریک بر مبنای اثر سنیبک کنار منیکننند کنم مبننای
عملکرد ترموکوپلها نیز هست ،درحالیکم سرماسازهای ترموالکتریک
بر مبنای اثر پلتیر  1عمل میکنند .برای مثال ،مولندهای رادیوایزوتنو
ترموالکتریک ،2در فضاپیماها بممنظنور کناوش در اعمناف فضنا منورد
استفاده قرار میگیرند .ای مولدها بمطور مستقیم حرارت بمدستآمنده
از سوخت رادیوایزوتو

را بم برف تبدیل میکنند .برای مثال مولدهای
4

3

5

بم کاررفتم در فضاپیماهای گالیلم  ،اولیس و کاسنینی بندی صنورت
طراحی شده است کم حرارت مورد نیاز بموسنیلۀ سنوخت دیاکسنید
پلوتونیم  232تأمی میگردد کم جمعاً حرارتنی معنادل  4444وات را
برای مولد تولید میکند .ای مولد ترموالکترینک از  572عندد مندول
ترموالکتریک  Si-Geتشکیل شده است کم در مجموع  344وات توان
الکتریکی تولید مینماید .دمای اتصال گرم ترموالکترینک  1444 Cو
دمای اتصال سنرد  344 Cمنی باشند [ .]1همنان طنور کنم مظحظنم
میشود ،بازده ای مولدها بسیار پایی است (کمتر از 14درصد) .حنال
پرسش ای است کم چگونم میتوان کارایی ای مولدها را افزایش داد؟
پاسخ ای است کم باید مواد ترموالکتریک را کم غالبا نیممرسانا هستند،
از نظر خواص مؤثر در انتقال انرژی ارتقنا بششنید .عندد شایسنتگی

6

معرف بازده و چگالی انرژی مواد ترموالکتریک است و طبق رابطۀ ()1
بم شکل بیبعد تعریف میگردد:

رسانایی حرارتی الکتروننی ( )keاسنت و ضنریب رسنانایی حرارتنی
فونونی می تواند کاهش یابد ،درحالیکنم ضنریب رسنانایی الکتریکنی
اندکی کم شود .برای مثال یک روش ثابت شده برای کناهش ضنریب
رسانایی حرارتی فونونی ،آلیاژسازی است [ .]4پراکندگی اختظف جرم
در یک آلیاژ ،رسانایی حرارتی فونونی را بمطور قابل مظحظمای کاهش
می دهد بدون اینکم رسانایی الکتریکی را بم مقدار زیادی کاهش دهند.
منواد متعنارف جهنت سرماسنازی ،آلیناژ  Bi2Te3بنا ( Sb2Te3مانننند
 )pو همچننننی آلیننناژ  Bi2Teبنننا Bi2Se3

 Bi0.5Sb1.5Te3ننننوع

(مانند Bi2Te2.7Se0.3نوع  )nمیباشند کم در دمای اتاف ZT ،برای آنها
تقریباً برابر با ینک اسنت [ .]5آلیناژ سنیلیکون -ژرمنانیوم ینک منادۀ
متعارف برای تولید توان است کم در دمای  ZT ، 744 Cبرای آن در
حدود  4/6میباشد .موادی با  ZTنزدیک بم یک قابل رقابت با مولدها
و خنکک های متداول با پایۀ سیال نیستند ،ولی اگر بتوانیم ای مقدار
را بم عدد سم یا بزرگتر از آن برسانیم ،خنکک های حالت جامند از
نظر اقتصادی با آنها قابل رقابت خواهند بود [.]6
خوشبشتانم پیشرفتهای مهمی در زمینۀ افزایش عدد شایستگی بر
پایۀ مهندسی انتقال الکترون و فونون صورت گرفتم است .برای نمونم
با بمکارگیری نانوساختارهای نیممرسانا می توان همزمان با ثابنت نگنم
داشت عملکرد انتقال الکترون و با کم کردن ضریب رسانایی حرارتنی
فونونی ،بم اعداد شایستگی بایتری دست یافت [.]7
از دیرباز تاکنون ،انتقال حرارت در مقیاسهای کوچک و بررسنی

ZT  S T / k

خواص حرارتی در ریزساختارها ،مورد توجنم بسنیاری از محققنان و

در ای رابطم S ،ضریب سیبک   ،ضریب رسانایی الکتریکی و

دانشمندان بوده است .کاسیمیر [ ،]2در سال  1332اثرات اندازه را بنر

2

()1
7

 kضریب رسنانایی حرارتنی اسنت [ .]2انتقنال حنرارت رسنانایی در
جامدات توسط الکترونها و فونونها کم حامنلهنای اننرژی هسنتند،
صورت میپذیرد .فونون ،کوانتوم انرژی ارتعاشات شبکمای مادۀ جامد
است .مواد عایق ،رسانایی الکتریکنی کمنی دارنند و فلنزات ضنریب
سیبک نسبتاً پایینی دارند .بمعظوه رسانایی حرارتی فلنزات کنم بیشنتر
توسط الکترونها کنترل می شود ،طبنق قنانون وایندم  -فراننز [ ]3بنا

انتقال فونونها در دماهای پایی نشان داد .هولند [ ]3در سال  1364با
2

استفاده از مطالعۀ ضریب رسانایی حرارتی ،پراکنده شدن فونونهنا را
در نیمم رساناها بررسنی کنرد .پنل و اسنتریتزکر [ ]14در سنال 1322
پراکنده شدن فونونها بر روی سنطو بلورهنا را منورد مطالعنم قنرار
دادند .در ای تحقیق ،با اندازهگیریهایی کم بر روی ضریب رسنانایی
حرارتی بلورهای عایق در دماهای خیلی کم ( )4/46-2 Kانجام شند،
3

رسانایی ا لکتریکی متناسب اسنت .بننابرای بعیند اسنت کنم بتنوان در

علت پراکندگی پششی فونون هنا بنموسنیلۀ سنطو بلورهنا بررسنی

فلزات اعداد شایستگی بناییی پیندا کنرد و در واقنال بنایتری اعنداد

گردید .کلیتسنر و همکاران [ ]11در سال  1322پراکنده شدن سنطحی

1. Peltier Effect
)2. Radioisotope Thermoelectric Generator (RTG
3. Galileo
4. Ulysses
5. Cassini
6. Merit Number
7. Seebeck Coefficient

و انتقال حرارت تشعشعی فونونها را بررسی کردند .آنها بلورهایی را
مورد مطالعم قرار دادند کم سطحشان از کیفیت آینمای باییی برخوردار
بوده بم طوری کم احتمال پراکنده شدن فونونها بمصورت پششی ،کنم
8. Scattering
9. Diffusive
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تولید توان الکتریکی و هم برای سرماسنازی منیتنوان اسنتفاده کنرد.

ضریب رسنانایی حرارتنی فوننونی ( )kpبنممراتنب بیشنتر از ضنریب
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گذرای پرتابمای و پششی فونونها را در ییمهای نازك مطالعم کردند.

مؤثر در یک ابرشبکۀ نقطۀ کوانتومی بم دسنت آورد .این ابرشنبکم از

چن [ ]13در سننال  ،1337اثننرات اننندازه و فصننل مشننترك بننر روی

ذرات کوچک ژرمانیوم بم شکل بیضنیگنون در بسنتری از سنیلیکون،

رسانایی حرارتی ابرشبکمها را در جهت موازی با ییمها بررسی کنرد.

تشکیل یافتم بنود .هنوآ و کنائو [ ]21در سنال  2416انتقنال حنرارت

بم ساختارهایی متشکل از ییم های بسیار نازك مواد کم بنم تنناوب در

رسانایی را در نانوساختارها بمصورت پرتابمای و پششی مطالعم کردند.

کنار هم قرار گرفتماند ،ابرشبکم می گویند .رئیسنی و رسنتمی [ ]14در

آنها با استفاده از معادلۀ انتقال فونون بنولتزم  ،مندلی بنرای ضنریب

سال  ،2442انتقال حرارت غیردائمی را در یک ابرشبکم شامل ییمهای

رسانایی حرارتی در برخی از نانوساختارهای مقید بم دسنت آوردنند.

متناوب  GaAs/AlAsدر جهت عرضی بررسی کردند .یانن

آنها دریافتند کم نتنای این مندل بنرای نانویینمهنا و نانوسنیمهنای

و چن

[ ]15در سننال  ،2444ضننریب رسننانایی حرارتننی مننؤثر را در یننک

سیلیکونی با نتنای حاصنل از مندل سنازی موننت کنارلو و دادههنای

نانوکامپوزیت دوبُعدی متناوب مدل کردند .ای نانوکامپوزینت شنامل

آزمایشگاهی ،تطابق خوبی دارد.

نانوسیمهای سیلی کونی با مقطال مربعی است کم در بستری از ژرمانیوم

تحقیق پیش رو در راستای مطالعاتی است کم در زمینۀ مدل کردن

قرار دارند .آنها از معادلنم هنای انتقنال بولتزمنان و انتقنال تشعشنعی

ضریب رسانایی حرارتی مؤثر در نانو ساختارها و بموینگه ابرشنبکمهنا

فونونها استفاده کردهاند و مقدار ضریب رسانایی حرارتی را در جهت

صورت گرفتم است .در اینجا ینک ابنر شنبکۀ نیمنم رسنانا متشنکل از

جریان حرارت کم عمود بر محنور نانوسنیمهنا منیباشند ،بنم دسنت

ییم های بسیار نازك و متناوب سیلیکون و ژرمانیوم ،مطابق شکل ()1

آوردهاند .لوکز و تیی [ ]16در سال  2444از روش دینامیک مولکولی

بررسی شده است .هدف آن است کم با ثابت نگم داشت افت دمنا در

برای مدلسازی ضریب رسانایی حرارتی استفاده کردند .آنها یک ییۀ

عرض ابرشبکم ،انتقال حرارت دائمی در جهنت عمنود بنر یینمهنای

نننازك متشلشننل ،بننا حفننرههننایی در ابعنناد نننانو را بررسننی و نحننوۀ

ابرشبکم بررسی گردد .بمدستآوردن ضریب رسانایی حرارتی مؤثر در

تأثیرگذاری محل حفرهها را بر روی خواص ترمنوفیزیکی و بنموینگه

ابرشبکم در حالتهای متعدد ،مقایسۀ آن بنا سناختار مشنابم بنا ابعناد

و همکاران [ ]7در سال

ماکرو ،بررسی وابستگی ضریب رسانایی حرارتی بم ضشامت ییمها و

 ،2445ضریب رسانایی حرارتی طولی را در یک نانوکامپوزیت شنامل

نسبت بی آنها و بررسی تغییرات دما در عرض ابرشنبکم ،از اهنداف

ضریب رسانایی حرارتی مطالعم کردند .یان

نانوسیمهای دایرهای سیلیکون در بستری از ژرمانیوم بم دست آوردند.

ای مقالم است .معرفی دانسیتۀ فصل مشترك بر واحد طول ابرشنبکم،

1

بم عنوان یک پارامتر کلیدی و بررسی تغییرات ضریب رسانایی حرارتی

در انتقال فونون پرداختند .آنهنا شنیوۀ بنمکنارگیری این روش را در

مؤثر ابرشبکم بر حسب آنکم در کارهای گذشتم بم آن پرداختم نشنده،

موادی با ساختار بلوری بررسی کردند .آنها نشان دادند کم استفاده از

دیگر هدف مهم ای مقالم است .در نهایت ،تأثیر استفاده از ابرشبکمها

روش  D2Q9برای مدل سنازی پرتابنمای و غیردائمنی انتقنال فوننون

در بهبود عدد شایستگی بررسی شده است.

نبوتی و همکاران [ ]17در سال  ،2411بم بررسی روش شبکۀ بولتزم

خطای نسبتاً زینادی دارد و بنمجنای آن بایند از روش  D2Q7بنرای
مدل سازی دوبعدی استفاده کرد .گنارگ و چن [ ]12در سنال 2413
ضریب رسانایی حرارتی ابرشبکم  Si-Geرا با استفاده از نظریۀ چگالی
اغتشاشات وابستم محاسبم کردند .آنها اثرات ناهمسازی و زبری فصل
مشترك را در زمانهای آسودگی در نظر گرفتند .تیان و همکاران []13
در سال  ،2414برای محاسبۀ انتقال فونون در عرض ابرشبکم ،Si-Ge
از روش تابال گری استفاده کردند .آنها نشنان دادهانند کنم در نتیجنۀ
رقابت همدوسی فونونهای فرکانس پایی با ناهمدوسنی فوننونهنای
فرکانس بای در اثر پراکندگی فصل مشترك ،هنگامی کنم ناهمناهنگی

2

شکل ( :)۷ابرشبکۀ نیمهرسانا متشکل از الیههای سیلیکون و ژرمانیوم

ناچیز باشد ،یک طول بهینم وجود خواهد داشت .سلیتو [ ]24در سنال

 .2معادالت حاهم

 ،2415از یک رویکرد هیدرودینامیکی برای فونونها اسنتفاده کنرد تنا

روابط فیزیکی متداول (مانند معادیت ناویر-استوکس برای جریان سیال

)1. Lattice Boltzmann Method (LBM
2. Anharmonicity

و معادلۀ فوریم در انتقال حرارت رسانایی) کنم در منورد محنیطهنای
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بوده است .جوشی و ماجامندر [ ]12در سنال  ،1333انتقنال حنرارت

بتواند یک مدل مزوسکوپی ساده برای تشمی ضریب رسانایی حرارتی

بهبود بازده تبدیل انرژی حالت جامد با استفاده از نانوساختارهای ترموالکتریک 17
پیوستم صادف هستند ،بیانگر رفتار ساختار تودهای مواد میباشنند و در
مقیناسهنای میکروسنکوپی 1اعتبنار ندارنند [ .]22وقتنی کنم ابعناد و
مقیاسهای مورد نظر ماکروسکوپی باشد ،ضریب رسانایی حرارتی بنا
استفاده از نظریۀ جنبشی گازها از رابطۀ ( )2بم دست میآید [:]23
( )2

در این رابطنم C ،گرمننای وینگۀ حجمننی و  vسنرعت گروهننی

( )4
در ای

0

m

معادلم ،زیرنویس  iمششصکنندۀ نوع ماده است کنم i=1

مربوط بم ژرمانیوم و  i=2مربوط بم سیلیکون اسنت D(  ) .چگنالی
حایت فونون بر واحد حجم f ،تابال توزیال فونون و

ثابت پظننک

است |vmi | .اندازۀ سرعت گروهی فونونها  ،بسامد فونون،

max



فونونها و  مسیر آزاد میانگی فونونهاست .اما هنگنامی کنم طنول

حداکثر بسامد هر پظریزاسیون میباشد و زیرنویس  mهم برای جمال بر

مششصم ،هممرتبم با  یا از آن کوچنکتنر باشند ،بنمعلنت طبیعنت

روی هر سم پظریزاسیون فونونها استفاده میشود.
در حالت دائمی میتوان معادلۀ ( )3را بر حسب شدت فونون کلی

پرتابمای فونونها ،ای رابطم اعتبار خود را از دست می دهند و قنانون
فوریم هم معتبر نشواهد بود .عدم برقنراری قنانون فورینم در ضنریب

بمصورت معادلۀ ( )5نوشت:
I
I
I I 0  I
v y
v z

x
y
z
r

رسانایی نانوساختارها منعکس میشود .بم بینان دقینقتنر ،وقتنی ینک
اختظف دمای موضعی داشتم باشیم کنم قنانون فورینم بنرای آن قابنل

v x  v cos 



v y  v sin  cos  
v  v sin  sin  
 z


استفاده نباشد ،مفهوم ضریب رسانایی حرارتی بیمعنی خواهد بود [.]2
اما بنم هنر حنال این ضنریب هننوز پنارامتر مناسنبی اسنت و بنرای

()5

ضریب رسانایی حرارتی دیگر یک خاصیت ذاتی نشواهد بنود ،بلکنم

شکل معادلۀ ( )6بم دست میآید:

اندازهگیری اثرات اندازه 2در نانوساختارها بم کار می رود .بدی ترتیب
یک خاصیت ساختاری 3میباشد.

پس از جایگذاری و سادهسازی ،معادلۀ انتقال تشعشعی فونونها بم
I
I
cos i i  sin i cos i i 
x
y
I  Ii
I
sin i sin i i  0i
z
i

با توجم بم اینکم طول مششصم در ای پگوهش بم اندازۀ کنافی از
طول همدوسی 4فونونها بزرگتر است ،میتوان از خاصیت موجی آنها
صرفنظر کرد و فونونها را بمصورت ذرهای در نظر گرفت .بنابرای از
معادلۀ انتقال بولتزم  5بمعنوان مبنا استفاده شده است .بمدلیل اینکم طول
مششصۀ مسئلم هممرتبم یا کوچکتر از مسیر آزاد میانگی فونونهاست،
فونونها خاصیت پرتابمای دارند و نم خاصیت نفوذی .بم همی دلیل با

( )6

کم در آن Li ،مسیر آزاد میانگی فونون در هنر مناده اسنت کنم از
حاصلضرب زمان آسودگی در سرعت گروهی بم دست میآید و  I0iکم
شدت فونون تعادلی است ،از رابطۀ ( )7بم دست میآید [:]12

 I  r , d  

استفاده از ایدۀ شدت تشعشعی فونونها در نهایت بم حل معادلۀ انتقال

i

4

تشعشعی فونون ها 6کم یک معادلۀ دیفرانسیلی-انتگرالی است ،پرداختم
میشود.
[ )]24و در نبود نیروی خارجی بمصورت معادلۀ ( )3میباشد:
()3

1
I 0i  x , y , z  
4

I i (x , y , z ,  ,  )sin  d  d 

()7

معادلۀ انتقال بولتزم با فرض یک زمان آسنودگی (فنرض BGK



2

0

0

 

1
4

همان طور کم در شکل ( )2دیده میشنود  ،زاوینۀ قطبنی و
زاویۀ سمت میباشد.

f
f
f 0 f
 v .f 
)scat . 
t
t
r

y

در ای رابطم f ،تابال توزیال فونون  r ،زمان آسنودگی و  vسنرعت
گروهی فونونهاست [ .]25شدت فونون کلی 7را برای قرار دادن بمجای
تابال توزیال فونون ،میتوان بمصورت معادلۀ ( )4بیان کرد [ 26و :]27

I
ø

d   sin  d d

x
1. Sub Continuum Scales
2. Size Effects
3. Structural Property
4. Coherence Length
)5. Boltzmann Transport Equation (BTE
)6. Equation of Phonon Radiative Transfer (EPRT
7. Total Phonon Intensity

vx

θ

z
شکل ( :)2محورهای مختصات و انتخاب زاویههای قهبی و سمت
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k  (1 3) C v 

| v mi | f  D mi   d 

max



1
4

Ii 

 17نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
بدی منظور در مرزهای   x  0 و   x  LGe  LSi از شرطی

 .۹دامنۀ حل مسئله
مطابق شکل ( )3دامنۀ حل عبارت است از یک ییۀ سنیلیکون کنم در
وسط دو نیمییۀ ژرمانیوم قرار گرفتم است و یک واحد کامل ابرشبکم
مششصی ن در ای مسئلم یک کلنوی در نظنر گرفتنم شنده ن اعمنال
می گردد و بمصورت دائمی حل میشنود .پنس از حنل میندان دمنا و
مدل سازی مقاومت حرارتی ،می تنوان بنم چگنونگی کناهش ضنریب
رسانایی حرارتی مؤثر پی برد.
سم نوع نقطم در دامنۀ حل وجود دارد .نوع اول نقاط عادی هستند
کم در هریک از محیط های سیلیکون و یا ژرمانیوم قرار دارند .نوع دوم
نقاط مرزی و نوع سوم نقاطی هستند کم بر روی فصل مشنترك قنرار
گرفتم اند .در هر ننوع از نقناط بایند از معنادیت خناص خنود بنرای

بم دستآوردن  I  x , و  I 0  x استفاده کرد تا در نهایت میندان
دما در کل دامنم بم دست آید.

شرط مرزی تناوبی گفتم می شود .در حالت تعنادل ،شندت فوننونهنا
ایزوتروپیک و مستقل از جهت است .اما اگر جرینان حنرارت وجنود
داشتم باشد ن کم خود بیانگر عدم تعادل دمایی است ن شدت فونونها
دچار تغییر شکل 1میشود [ .]15از نظر فیزیکی ،شرط مرزی تناوبی در
جهت  xبدی معناست کم تغییر شکل شدت فونونها در هر جهت در

منننرز  ،  x  0 مشنننابم تغیین نر شنننکل در همنننان جهنننت در منننرز
  x  LGe  LSi میباشد .بدی ترتیب ای شرط بمصنورت معادلنۀ

( )3قابل بیان است [:]15

) I  0,   I 0  0  I (LGe  LSi , )  I 0 (LGe  LSi

( )3

با استفاده از ای شرط ،شار حرارتی کل در جهت  xثابت خواهد
بود و تأثیر متقابل سلولهای محاسباتی نینز روی هنم در نظنر گرفتنم
خواهد شد.

 .۹.۹حل نطاط فصل مشتر
پراکندگی تشعشعی را روی فصلهای مشترك بنمصنورت پششنی در
نظر میگیریم .ضرایب عبور  Tو انعکاس  Rبر روی فصل مشترك بنا
استفاده از روش  ،2DMMاز روابط ( )14بم دست میآیند [:]15

R12 T12  1

شکل ( :)۹دامنۀ حل شامل یک الیه سیلیکون و دو نیمالیه ژرمانیوم

()14

T 21  R12

C 2v 2
C 1v 1  C 2v 2

T12 

روش  DMMبر ای اصل استوار است کم فونونها بر روی مرزها

 .۷. ۹حل نطاط عادی

بمصورت کامظً پششی پراکنده میشوند .در ای روش ،فرض بنر این

برای نقاط نوع اول ،معادلمهای ( )6و ( )7در حالت یکبعندی سناده

است کم فونونهایی کم بم فصل مشترك میرسند ،معلوم نیست از کدام

میشوند و در نهایت معادلۀ ( )2بم دست میآید:



()2

I  Ii
I i
 0i
x
i

cos i

I 0i  x   1  I i  r , d   1  Ii (x , )sin d 
4 4
20

سمت آمدهاند .بنابرای بمطور مجازی میشود ای طور تصور کنرد کنم
یک فونون بر روی فصل مشترك توقف کرده است و جهت حرکت آن،
بم داخل مادۀ  1یا بم داخل مادۀ  ،2قابل پیشبینی نیست .بمطور کیفی،
توزیال شدت فونون در فصل مشترك مطابق شکل ( )4میباشد.

 .2.۹حل نطاط مرزی
از نظر ریاضی ،ساختار معادلۀ انتقال بولتزم بمگونمای است کنم تنهنا
روی قسمتی از مرزها کم مششصم ها وارد دامنۀ حل عددی میشنوند،
نیازمند معلوم بودن شرای ط مرزی است .بنابرای در مورد منرز سنمت
چپ در شکل ( ،)3شدت فونونهایی کم در جهت مثبت محور  xهستند

شکل ( :)4شدت فونون دیفیوز در نطاط فصل مشتر

و در مورد مرز سمت راست ،شدت فونونهایی کنم در جهنت منفنی
محور  xهستند ،باید بمعنوان شرط مرزی معلوم شوند.

1. Distortion
)2. Diffuse Mismatch Model (DMM
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را تشکیل می دهند .حنال بنم دو سنمت دامننۀ حنل ،اخنتظف دمنای

استفاده می شود کم مبنای آن بقای انرژی در جهت  xمیباشد و بنم آن

بهبود بازده تبدیل انرژی حالت جامد با استفاده از نانوساختارهای ترموالکتریک 17
برای مثال ،شدت فونون کلی پششی برای فصل مشترك اول دامنۀ

مقادیر ثابت مورد نیاز هم در جدول ( )1آورده شدهاند [.]15

حل از معادلۀ ( )11بم دست میآید [:]13
2,  cos  sin  d  d 

2 

  I  L

Ge

2

0

R 21


جدول ( :)۷خواص ژرمانیوم و سیلیکون در دمای اتاق []۷5
I  LGe 2,   

) k (W / mK

2

1

 I
0 0

T12




64

1442

)  (kg / m

روش حل عددی معادلۀ ( ،)2مشابم روش راستاهای مجزا 1در انتقنال
حرارت تشعشعی میباشد .تفاضل محدود جملۀ دیفرانسیلی در معادلۀ
( )2طبق شکل ( )5با توجم بم مثبت یا منفی بودن جهت انتقال فونون،

Si

334444

Ge

274444
) M (kg / kmol

) a (nm

2334

4/5431

22/425

Si

5323

4/5652

72/614

Ge

بنا اسنتفاده از رابطنۀ ( )2بنرای مسنیر آزاد مینانگی سنیلیکون و
ژرمانیوم برابر است با:

 268nm , Ge  198nm

. Si

 .5مدلسازی حرارتی

بمترتیب باید پیشرو یا پسرو باشد (معادلۀ .)12

()12

154

1244

3

 .4روش حل عددی

)v (m / sec

I i
I   I i1
 cos i i
x
x

cos i

I i
I   I i1
 cos i i
x
x

cos i

پس از اینکم شدت فونون کلی در کل دامنۀ حل بم دست آمند ،بنرای
یافت میدان دما و مدل کردن ضریب رسانایی حرارتی مؤثر در جهنت
( xجهت انتقال حرارت) مراحل دیگری طی خواهد شد.
علیرغم اینکم در مقیاس نانو ،دما نمیتواند بنمعننوان معیناری از
تعادل گرمایی موضعی 4تعریف شود ،امنا بنا داشنت

 I 0  x در هنر

صفحم از ابرشبکم ،دما را می توان بم عنوان چگالی انرژی موضنعی 5در
آن صفحم بمصورت رابطۀ ( )14تعریف کرد [ 23 ،7و :]27

T  x   4 I 0  x  C v

()14
شکل( :)5تفاضل محدود پیشرو و پسرو با توجه به جهت انتطال فونون
برای حل عددی معادیت حاکم ،ابتدا برای کمیتهنای I  x , 

سپس با انتگرالگیری از معادلۀ شدت فونون روی زاویۀ فضایی ،ننر
انتقال حرارت را میتوان در جهت عرضی مطنابق رابطنۀ ( )15بنم دسنت

و  I 0  x بم ترتیب دو ماتریس دوبعدی و یکبعدی تعریف میشود و

آورد [.]15

سپس همۀ معنادیت گسسنتم سنازی منی شنوند .بنرای مثنال ،معادلنۀ

()15

دیفرانسیلی انتگرالی ( )2را می توان بم فرم تفاضنل محندود پیشنرو و
پسرو بمصورت مجموعم روابط ( )13نوشت:
i


1  x mu  m   I  n x , m 


i

mu  m  I  n x  1, m   I 0  n x 
x
 i

1  x mu  m   I  n x , m 


i

mu  m  I  n x  1, m   I 0  n x 
x
n4

()13

I 0  n x   1 n 4   I  n x , m 
m 1

برای مدل سازی کامپیوتری معادیت از کدنویسنی کنامپیوتری بنم

2 

 I (x , ) cos sin  d  d  



Qx 

0 0

در نهایت ،ضریب رسانایی حرارتی مؤثر با استفاده از قانون فوریم،
مطابق رابطۀ ( )16مدلسازی میگردد.
()16

) Q x (LGe  LSi
T  0 T  LGe  LSi 

k 

 .۷. 5محاسبۀ ضریب رسانایی در ماهروساختار
بنرای محاسنبۀ ضنریب رسنانایی حرارتنی در ماکروسناختار متنناوب
سیلیکون -ژرمانیوم ،می توان از قانون رسانایی حرارتی فوریم و نتنای
آن در مورد مقاومتهای حرارتی استفاده کرد .بدی منظور با اسنتفاده
از معادیت کظسیک انتقال حرارت و با فرض نبودن مقاومت تماسی

6

بی ییمها ،می توان ضریب رسانایی حرارتی مؤثر را برای دامننۀ حنل

زبان فرترن 2استفاده شده و معادیت بم روش تکراری 3حل شندهانند.
)1. Discrete Ordinate Method (DOM
)2. Compaq Visual Fortran (V6.5

3. Iterative Method
4. Local Thermal Equilibrium
5. Local Energy Density
6. Contact Resistance
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 2
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 17نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
ماکروساختار ،شامل یک ییم سیلیکون و یک ییم ژرمانیوم ،بر اساس
رابطۀ مقاومتهای مرکب طبق روابط ( )17و ( )12نوشت:

k eq 

T
 L1  L2 

L1 L 2

k1 k 2

()17

 L1  L2  k 1k 2
L1k 2  L 2 k 1

()12

q  k eq

در شکلهای ( )6تا ( )14پروفایل دما در عرض یک واحد تکرارشونده از
ابرشبکم برای افت دمایی معنادل ینک کلنوی نشنان داده شنده اسنت .در
هریک از ای شکلها سنم مقندار مشتلنف ) (LSi  5,150,16000nm

برای ضشامت ییۀ سیلیکون در نظر گرفتم شده است .با توجم بنم درصند
اتمی ژرمانیوم کم در هنر شنکل مقندار مششصنی اسنت ،ضنشامت یینۀ

 .6ارائۀ نتایج

ژرمانیوم نیز در هر شکل ،سم مقدار مشتلف بم خود اختصاص میدهد .بنا

در ای تحقیق ،مقنادیر مشتلنف درصند اتمنی ژرمنانیوم بنمدلشنواه و

توجم بم اینکم مسیر آزاد میانگی سیلیکون و ژرمانیوم بمترتیب برابر  132و

بمگونم ای در نظر گرفتم شده تا تغییرات خواص حرارتی ابرشنبکم ،در

 262نانومتر است ،هنگامی کم  LSi  16000nmاسنت ،ضنشامتهنای

گسترۀ نسبتاً وسیعی از درصد اتمی سیلیکون و ژرمانیوم بررسی گردد.

هر دو ییۀ سیلیکون و ژرمانیوم خیلی بزرگتر از مسیر آزاد میانگی هستند

بدی دلیل مقادیر درصد اتمنی ژرمنانیوم مطنابق جندول ( )2در نظنر

و بنابرای اثرات پرتابمای انتقال حرارت رسانایی از بی میروند و مکنانیزم

گرفتم شده است و متناظر با هر مورد ،نسبت ضشامت یینۀ ژرمنانیوم

پششی کامظً بر انتقال حرارت رسنانایی حناکم اسنت .در این حالنت بنا

بم ضشامت ییۀ سیلیکون ،از رابطۀ ( )24در پیوست محاسبم شده و در

استفاده از قانون فوریم ،انتقال حرارت رسانایی مدل میشنود .ازاین رو در

جدول ( )2آمده است.
جدول ( :)2مطادیر درصد اتمی ژرمانیوم استفاده شده در حل عددی
%24

%64

%54

%44

%24

1/637

1/131

4/754

4/223

شکلهای ( )6تا ( )14دیده میشود کم بمازای  LSi  16000nmپنرش
دمایی روی مرزها ر نمیدهد.

درصد اتمی
ژرمانیوم
نسبت ضشامت ییۀ

4/524

ژرمانیوم
بم ییۀ سیلیکون

نتای ای تحقیق در قالب تنأثیر ضنشامت یینم هنای ژرمنانیوم و
سیلیکون بر تغییرات درجمحرارت در عرض یینم هنا و همچننی بنر
ضریب رسانایی حرارتی مؤثر ییمها ارائم شده است.

 .۷.6اعتبارسن ی نتایج
در ای تحقیق نیز مشابم بسیاری از مطالعات صورتگرفتم در مقیناس

شکل ( :)6پروفایل دما در عرض ابرشبکه (درصد اتمی ژرمانیوم )%2۷

نانو ،بنرای اعتبارسننجی نتنای مندلسنازی کنامپیوتری ،جنوابهنای
بننمدسننتآمننده از منندلسننازی نننانو در ابعنناد بننزرگ بننا جننوابهننای
بمدستآمده از معادیت رای  ،مقایسم شدهاند .بنابرای در شنکلهنای
( )11تا ( )15کم تغییرات ضریب رسانایی حرارتی سلول محاسباتی را
بر حسب ضشامت سنیلیکون بنمازای مقنادیر مشتلنف درصند اتمنی
ژرمانیوم نشان می دهند ،مقدار ضریب رسانایی حرارتی ماکروسناختار
کم از رابطۀ ( )12بم دست آمده ،نیز نشان داده شده است.
مظحظم می گردد در هنر شنکل ،بنا افنزایش چشنمگیر ضنشامت
ییم ها ،مقدار ضریب رسانایی حرارتی مؤثر ابرشبکم بم مقدار ضنریب
رسانایی حرارتی ماکروساختار میل میکنند کنم این خنود دلیلنی بنر
درستی مدلسازی عددی میباشد.

شکل ( :)۱پروفایل دما در عرض ابرشبکه (درصد اتمی ژرمانیوم )%4۷
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 .2.6تأثیر ضخامت الیهها بر تغییرات دما

بهبود بازده تبدیل انرژی حالت جامد با استفاده از نانوساختارهای ترموالکتریک 11
 LGe ,min  42.45nmتننا  ، LGe ,max  678.6nmنقننش مکننانیزم
پرتابمای کاهش منی یابند و پنرشهنای دمنایی روی فصنول مشنترك
کوچکتر میشوند.
در آخر بمازای  ، LSi  5nmکم ضشامت هر دو ییم بنممراتنب
بر انتقال حرارت رسانایی حاکم است و گرادیان دما در عنرض یینم،
صفر یا بسیار ناچیز میباشند .در واقنال در این حالنت ،فوننونهنا در
عرض ییم ها تعداد برخورد کمی با یکدیگر دارند و برخورد فونونها
با مرزها سبب ایجاد پرش دمایی بزرگ روی سطو مشترك میشود.
شکل ( :)۱پروفایل دما در عرض ابرشبکه (درصد اتمی ژرمانیوم )%5۷

 .۹.6تأثیر ضخامت الیه ها بر شار حرارتی و ضریب رسانایی
حرارتی مؤثر
شکل های ( )11تا ( )15تغییرات ضنریب رسنانایی حرارتنی منؤثر را
بمازای مقادیر مشتلف درصد اتمی ژرمنانیوم نشنان منیدهنند .در هنر
شکل ،نسبت ضشامت ییم ها ثابت است و چگونگی تغییرات ضریب
رسانایی حرارتی مؤثر با افزایش ضشامت ییمها نشان داده شده است.
با توجم بم شکلهنای ( )11تنا ( )15پیداسنت کنم ضنریب رسنانایی
حرارتی مؤثر تابعی از ضشامت ییم هاست و هرچم ضشامت یینمهنا
کمتر شود ،ضریب رسانایی نیز کاهش مییابد .در واقال هرچم ضشامت

شکل ( :)۳پروفایل دما در عرض ابرشبکه (درصد اتمی ژرمانیوم )%6۷

ییمها کمتر شود ،تأثیر مقاومنت حرارتنی منرزی 1بیشنتر منیشنود و
مقاومت حرارتی کل نیز افزایش منی یابند و در نتیجنم شنار حرارتنی
عبوری کاهش می یابد .بنابرای با توجم بنم رابطنۀ ( )16کناهش شنار
حرارتی ،کاهش ضریب رسانایی حرارتی مؤثر را نینز در پنی خواهند
داشت .در مقابل با افزایش چشمگیر ضشامت ییمهنا ،مقندار ضنریب
رسانایی حرارتی مؤثر در هر شکل بم مقدار ماکروساختار کم از رابطنۀ
( )12محاسبم میگردد ،نزدیک میشود.

شکل ( :)۷۷پروفایل دما در عرض ابرشبکه (درصد اتمی ژرمانیوم )%۱۷

بننمازای  ، LSi  150nmبننا توجننم بننم درصنند اتمننی ژرمننانیوم،
 LGe ,max  678.6nmو  LGe , min  42.45nmاست .در ای حالت
هننر دو مکننانیزم پرتابننمای و پششننی در انتقننال حننرارت رسننانایی
تأثیرگذارند .بنابرای هم گرادیان دما در عرض ییمها دیده میشنود و

شکل ( :)۷۷تغییرات ضریب رسانایی (درصد اتمی ژرمانیوم )%2۷

هم پرش دمایی روی مرزها اتفاف میافتد .با توجم بم شکلهای ( )6تا
( )14دیننده مننیشننود کننم بننا افننزایش ضننشامت ییننۀ ژرمننانیوم از

1. Thermal Boundary Resistance
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جدول ( :)۹مطادیر منتخب ضریب رسانایی حرارتی مؤثر)(Wm-1K-1

درصد اتمی ژرمانیوم در ابرشبکم

شکل ( :)۷۹تغییرات ضریب رسانایی (درصد اتمی ژرمانیوم )%5۷

% 44

%24

% 24

%64

%54

1/355

4/374

4/772

4/634

3/722

1/312

1/527

1/252

4/331

7/113

3/726

2/323

2/426

1/243

67/3

77/2

23/5

31/2

112/7

4/462

LSi=2.5nm
LSi=5nm
LSi=10nm

ماکروساختار

نکتۀ جالب توجم مستشرج از نمودارها ،ای است کم در ابرشنبکم
با ضشامت های نانو ،با ثابت بودن ضشامت یکی از ییمهنا و افنزایش

در جدول ( ،)3چند مقدار منتشنب از ضنریب رسنانایی حرارتنی

یافت ضشامت ییۀ دیگنر ،ضنریب رسنانایی حرارتنی منؤثر افنزایش

مؤثر مربوط بم شنکلهنای ( )11تنا ( )15و همچننی مقندار ضنریب

می یابد .اما در ماکروساختار ای رفتار متفاوت است .بدی صورت کم

رسانایی حرارتی مؤثر ماکروساختار متناظر با هنر حالنت آورده شنده

اگر ضشامت ییۀ سنیلیکون ثابنت بمانند و ضنشامت یینۀ ژرمنانیوم

است.

افزایش یابد ،ضریب رسانایی حرارتی مؤثر کاهش می یابد و بنرعکس
اگر ضشامت ییۀ ژرمنانیوم ثابنت بمانند و ضنشامت یینۀ سنیلیکون
افزایش یابد ،ضریب رسانایی حرارتی مؤثر افزایش مییابد .علت این
است کم در مقیاس نانو ،انتقنال حنرارت رسنانایی توسنط فوننونهنا
بم صورت پرتابم ای صورت می گینرد و خنواص حرارتنی ژرمنانیوم و
سیلیکون نقشی در ضریب رسانایی حرارتی مؤثر ابرشبکم ندارد .اما در
مقیاس ماکرو ،انتقال حرارت رسانایی توسط فونونها بمصورت پششی
صورت می گیرد و چون ضریب رسانایی حرارتنی ژرمنانیوم کمتنر از
سیلیکون اسنت ،رفتارهنای متفناوتی در کناهش ینا افنزایش ضنریب
رسانایی حرارتی مؤثر مشاهده میشود.

شکل ( :)۷4تغییرات ضریب رسانایی (درصد اتمی ژرمانیوم )%6۷

برای نمونم در شکل ( )16برای ضشامت  144نانومتری سیلیکون،
ضشامت های مشتلفی از ژرمانیوم در نظر گرفتم شده و رونند افنزایش
ضریب رسانایی حرارتی منؤثر بنا افنزایش ضنشامت ژرمنانیوم دینده
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شکل ( :)۷2تغییرات ضریب رسانایی (درصد اتمی ژرمانیوم )%4۷

شکل ( :)۷5تغییرات ضریب رسانایی (درصد اتمی ژرمانیوم )%۱۷

بهبود بازده تبدیل انرژی حالت جامد با استفاده از نانوساختارهای ترموالکتریک 17
می شود .نکتۀ قابل توجم این کم با افزایش چشمگیر ضشامت ژرمانیوم،
ضریب رسانایی حرارتی بم مقدار توده ای ضنریب رسنانایی حرارتنی
ژرمانیوم ، 64 W mK ،نزدیک میگردد.

 .5.6بهبود عدد شایستگی
نانوکامپوزیتها و ابرشبکمها میتوانند از طریق کاهش ضریب رسانایی
حرارتی بم اعداد شایستگی بای دستیابند ،حال آنکم عملکنرد انتقنال
ضریب رسانایی حرارتی کاهش می یابد ،ولی ضنریب قندرت(S2s) 1

تغییر چندانی نشواهد داشت .بنابرای در دمای یکسنان در رابطنۀ ()1
صورت کسر تقریباً ثابت میماند ،ولی مشرج کسر کاهش مییابد کنم
در نهایت باعث افزایش عدد شایستگی خواهد شد.
همان طور کم قبظً اشناره شند ،یکنی از راههنای کناهش ضنریب
رسانایی حرارتی آلیاژسازی است .پراکندگی ناشنی از اخنتظف جنرم
باعث کاهش رسانایی حرارتی شبکمای در یک آلیناژ منیشنود بندون
آنکم باعث تننزل مهمنی در رسنانایی الکتریکنی گنردد [ .]4در آلیناژ
شکل ( :)۷6تغییرات ضریب رسانایی با ثابت بودن ضخامت الیۀ Si

 .4.6اهمیت دانسیتۀ فصل مشتر

بر واحد طول

در شکل ( ،)17تغییرات ضریب رسنانایی حرارتنی منؤثر بنر حسنب
پارامتر جدیدی بم نام دانسیتۀ فصل مشترك بر واحند طنول ابرشنبکم،
ارائم شده است .از شکل پیداست کم با افزایش دانسیتۀ فصل مشترك،
ضریب رسانایی حرارتی مؤثر کاهش می یابد .همان طور کم در شنکل

سیلیکون-ژرمانیوم ضریب رسنانایی حرارتنی حندود  3 W mKدر
آلیاژی با  %24اتمی ژرمانیوم گزارش شده اسنت [ .]22حتنی اگنر بنا
محافظمکاری ،ردیف سوم جدول ( )3بمدلیل مطمئ بنودن از درسنتی
فرضیات مسئلم در نظر گرفتم شود ،با فرض ثابت ماندن ضریب قدرت
2

می توان بم پن برابر عدد شایستگی حد آلیاژی دست یافت.

 .۱نتی هگیری و جمعبندی

دیده میشود ،با توجم بم پراکنده شدن نقاط مشتلف با درصدهای اتمی

انتقال حرارت رسانایی در ابرشبکۀ نیممرسانای  Si-Geعمدتاً توسنط

متفاوت در یبمیی یکدیگر ،می شود بم ای نتیجم رسنید کنم دانسنیتۀ

فونونها و بمصورت پرتابمای انجام میپذیرد و بندی دلینل بنرخظف

فصل مشترك بر واحد طول را میتوان بمعنوان تنها پارامتر فراگیر مؤثر

ماکروساختار مشابم ،ضنریب رسنانایی حرارتنی تنودهای سنیلیکون و

در مقدار ضریب رسانایی حرارتی مؤثر ابرشبکم معرفی کرد .بمنحنوی

ژرمانیوم نقشی در انتقال حرارت ندارند ،بلکم تراکم فصل مشترك بنر

کم تنها با داشت ای پارامتر و با استفاده از منحنی شکل ( ،)17میتوان

واحد طول است کم با افزایش پراکندگی فونونها سنبب کناهش شنار

مقدار ضریب رسانایی حرارتی مؤثر را بم دست آورد.

حرارتی و در نتیجم کاهش ضریب رسنانایی حرارتنی منؤثر ابرشنبکم
میشود .بم عبارتی دیگر ،در مقیاس نانو ،ضریب رسانایی حرارتی یک
خاصیت ذاتی نبوده و یک خاصیت ساختاری است کم با تغیینر ابعناد
میتواند تغییر کند.
در مقیاس نانو بدون توجم بم جنس ییمها ،با ثابت ماندن ضشامت
هریک از آنها و کاهش ضشامت ییۀ دیگر ،ضریب رسانایی حرارتی
مؤثر کاهش مییابد در صورتی کم ای رفتار در مقیاس ماکرو بستم بنم
ضریب رسانایی حرارتی تودهای هریک از ییمها متفاوت است.
نتیجۀ دیگر اینکم تنها نازك بودن یکی از ییم ها تأثیر چنندانی در
کاهش ضریب رسانایی حرارتی مؤثر نشواهد داشت و در ای حالنت
ضریب رسانایی حرارتی ابرشبکم با ضریب رسانایی حرارتی تنودهای

شکل ( :)۷۱ضریب رسانایی حرارتی بر حسب دانسیتۀ فصل مشتر
1. Power Factor
2. Alloy Limit
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زاویۀ سمت ()rad

از نظر تغییرات دما با کاهش ضشامت ییم ها ،شاهد افزایش پرش

v

سرعت گروهی فونونها ()m.sec-1

دما در فصل مشترك ییم ها خواهیم بود کم در واقال همی افت دما در



ییۀ ضشیم برابر خواهد بود.

ابرشبکم ،عامل افزایش مقاومت حرارتی و در نتیجنم کناهش ضنریب
پارامتر کلیدی در تعیی ضریب رسانایی حرارتنی منؤثر ابرشنبکم،
دانسیتم یا تراکم فصل مشترك بر واحد طول ابرشبکم است کم تنها بنا
محاسبۀ آن و بدون توجم بم ضشامت و جنس ییمها میتوان ضنریب
رسانایی حرارتی مؤثر را از نمودار مربوطم بم دست آورد.
در نهایت می توان گفت کم استفاده از ابرشبکمها با کاهش ضریب
رسانایی حرارتی و عدم تغییر محسوس ضریب رسانایی الکتریکنی و
ضریب قدرت ،باعث افزایش عدد شایسنتگی در منواد ترموالکترینک
می شوند کم ای افزایش در ابرشبکم  Si-Geمی تواند حدود پن برابنر
ماکزیمم عدد شایستگی در آلیاژ سیلیکون و ژرمانیوم باشد.

ثابت پظنک ()J.sec

r

زمان آسودگی ()sec



ضریب رسانایی الکتریکی ()W-1.m-1

زیرنویسها
i

مربوط بم جنس ماده (ژرمانیوم یا سیلیکون)

 Geمربوط بم ژرمانیوم
 Siمربوط بم سیلیکون
 mپظریزاسیونهای مشتلف فونونها
 0حالت تعادل
باال نویسها
* کمیت بدون بعد

فهرست عالئم
 Cگرمای ویگۀ حجمی ( ، )J.m-3K-1درجمی سلسیوس
D

 0حالت تعادل
 +جهت مثبت
 -جهت منفی

چگالی حایت بر واحد حجم ()m-3

 fتابال توزیال فونون

پیوست

شدت فونون کلی ()W.m-2sr-1

درصد اتمی ژرمانیوم ،تعیی کنندۀ نسبت هندسی  LGe LSiمیباشد و

I0

شدت فونون کلی تعادلی ()W.m-2sr-1

با درصد جرمی یا حجمی متفاوت است .اگر درصد اتمی ژرمانیوم را

k

ضریب رسانایی حرارتی ()W.m-1K-1

با  xنشان دهیم ،درصد اتمی سیلیکون ) (1-xخواهد بود .درصد اتمی

I

 Rضریب انعکاس
 rبردار مکان
S

ضریب سیبک ()V.K-1

T

ضریب عبور و دما ()K

Z

عدد شایستگی ()K-1

عالئم یونانی
L

مسیر آزاد میانگی فونونها ()m



زاویۀ فضایی ()sr



زاویۀ قطبی ()rad

ژرمانیوم در واقال نسبت مولی ژرمانیوم بنم سنیلیکون اسنت کنم طبنق
رابطۀ ( )13نوشتم میشود.

 nGe  ; m i  iV i ; m i  n i M i

()13

)

) ; V (m ) ; n (kmol ) ;  (kg

 nSi

x  nGe

3

m3

kmol

M (kg

با انجام محاسباتی ساده و استفاده از مقادیر جدول ( ،)1رابطۀ بی
درصد اتمی و نسبت ضشامت ژرمانیوم بم سیلیکون ،مطابق رابطۀ ()24
بم دست میآید:
()24



V
L
x
 0.88412  Ge  0.88412  Ge
1 x
V Si
LSi
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