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محاسبه خصوصیات ترمودینامیکی مایع هلیم 3-دو بعدی
غالمحسین بردبار ،فاطمه شاکر
گروه فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران

چکیده
در این مقاله از یک روش وردشی بر اساس بسط خوشهای انرژی استفاده شده است؛ تا انرژی آزاد ،آنتروپی ،معادله حالت ،ظرفیت
گرمایی و تراکمناپذیری مایع هلیم 3-دو بعدی را در دمای معین محاسبه نماییم .در این محاسبات ،پتانسیل لنارد-جونز را بهعنوان
پتانسیل برهمکنش بین اتمهای هلیم در نظر گرفتهایم .محاسبات نشان میدهند که انرژی آزاد سیستم با افزایش چگالی ،افزایش و
با افزایش دما ،کاهش مییابد .همچنین نشان دادهایم که مایع هلیم 3-دو بعدی دارای حالت مقیدی نیست .نتایج محاسبات ما نشان
میدهند که با افزایش دما ،معادله حالت سیستم سختتر میشود .برای ظرفیت گرمایی در حجم ثابت دیده شده است که در دمای
باال به مقدار حدی  2 k Bمیرسد ،یعنی در این حالت سیستم مورد نظر ما دارای رفتاری شبیه یک گاز ایدهآل دو بعدی کالسیک
میباشد .همچنین نتایج ما نشان دادهاند که با افزایش چگالی و دما سیستم موردنظر تراکمناپذیرتر میشود.
کلیدواژگان :مایع هلیم 3-دو بعدی ،انرژی آزاد ،معادله حالت ،ظرفیت گرمایی ،تراکمناپذیری

مقدمه
مایع هلیم 3-سیستم مناسبی است تا توسط آن

در چند دهه گذشته ،تالشهای تجربی و نظری

همبستگی بین سیستمهای فرمیونی بسذرهای

پیوستهای برای آشکارسازی ویژگیهای مایعات فرمی

برهمکنش کننده مطالعه شود .این مایع در دمای صفر

شبه دو بعدی انجام شده است .بهطور نظری انرژی

کامالً متفاوت با مایعات معمولی عمل میکند .یک

حالت پایه هلیم دو بعدی جذب شده روی گرافیت

موضوع مورد عالقه کنونی ،رفتار ماده با کاهش بعد

بهدست آورده شده است [ .]1،2معادلة حالت مایع

است .فیلم تک الیهای هلیم ،یک مدل کامالً جذابی از

هلیم 3-دو بعدی در دمای صفر بهکمک روش مونت

رفتار سیستمهای شبه دو بعدی را فراهم میآورد.

کارلو محاسبه شده است [ .]3ظرفیت گرمایی هلیم3-

اتمهای هلیم بهوسیله نیروهایی که ماهیت واندروالس

جذب شده روی گرافیت در محدوده نسبتاً وسیعی از

دارند ،به یک زیر الیة مسطح مانند گرافیت محدود

دما گزارش شده است [.]4-7

میشوند .ایجاد الیههای نازک یا پوششها بر روی این
سطوح ،افزایش کارایی یا محافظت سطوح را به دنبال
دارد و کاربرد عمدتاً الکترونیکی دارند.
ایمیل نویسنده مسئولbordbar@physics.susc.ac.ir :

در سالهای اخیر ،ما مایع هلیم 3-را مورد مطالعه قرار
دادهایم و بعضی از ویژگیهای ترمودینامیکی آن را در
دمای صفر مطلق و دمای معین محاسبه کردهایم [-8
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 .]21در این محاسبات ،از روش وردشی بر اساس بسط

E  E1  E 2

1

خوشهای انرژی استفاده شده است .این شیوه یک روش

در معادله باال ،انرژی خوشه تک جسمی بر ذره ( ) E 1

قوی برای محاسبات بسذرهای ماده چگال است .چون

عبارت است از:

برهمکنشهای بین اتمی کوتاه برد هستند ،سهم خوشه
سه جسمی و مراتب باالتر در بسط خوشهای کوچک
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هستند .بنابراین میتوان از این جمالت در محاسبات
با انجام محاسبات الزم ،انرژی تک جسمی بر ذره برای

صرفنظر نمود [.]21
اخیراً ،ما با استفاده از این روش ،خصوصیات
ترمودینامیکی مایع هلیم 3-دو بعدی در دمای صفر را
بررسی کردهایم و به یک توافق خوب با مقادیر تجربی
رسیدهایم [ .]23حال در این مقاله ،میخواهیم از روش
فوق برای محاسبة انرژی آزاد ،فشار و ظرفیت گرمایی
مایع هلیم 3-دو بعدی در دمای معین ،با بهکارگیری

روش انجام محاسبات
یک سیستم دو بعدی متشکل از  Nاتم هلیم3-
برهمکنش کننده را در نظر میگیریم .این اتمها دارای
یک تابع توزیع فرمی-دیراک بهصورت زیر هستند:
1
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بولتزمن) و  پتانسیل شیمیایی است .چگالی (تعداد

 T (  دمای سیستم و  k Bثابت

ذرات در واحد سطح) این سیستم برابر است با

N
A
حال برای محاسبه خصوصیات ترمودینامیکی این
. 

سیستم ،ابتدا انرژی داخلی آن را با استفاده از یک روش
بسذرهای که بر پایه بسط خوشهای استوار است،
محاسبه میکنیم [ .]22ما در اینجا جمالت اول و دوم
در بسط خوشهای انرژی را در نظر میگیریم:
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در معادله ،1انرژی خوشه دوجسمی بر ذره (  ) E 2از

رابطه زیر بهدست میآید:
1
5
 ij w (12) ij  ji
2N ij
که ) w (12پتانسیل مؤثر دوجسمی است و بهصورت
E2 

پتانسیل لنارد-جونز ،استفاده نماییم.

2

این سیستم دو بعدی بهصورت زیر در میآید:

زیر تعریف میشود:
2

(f (r12 ))  f (r12 )V (r12 ) 6
m
در رابطه باال )  V (r12پتانسیل برهمکنش بین ذرات و
2

2

w (12) 

)  f (r12تابع همبستگی دوجسمی است .در این
محاسبات ،ما از پتانسیل لنارد-جونز بهعنوان پتانسیل
برهمکنش بین اتمهای هلیم استفاده میکنیم:
7
8
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خصوصیات ترمودینامیکی سیستم در دمای معین را
میتوان بهکمک انرژی آزاد ، F ،محاسبه کرد:
3

F  E TS

در رابطه فوق S ،آنتروپی سیستم بر ذره میباشد که
برای یک سیستم متشکل از  Nفرمیون عبارت است
از [:]24
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نتایج محاسبات
نتایج محاسبات ما برای انرژی کل بر ذره مایع هلیم3-
دو بعدی (رابطه )1بهصورت تابعی از دما و چگالی در
شکل 2آورده شده است .با توجه به بخش (الف) این
شکل میبینیم که انرژی این سیستم دو بعدی در یک
دمای خاص ،با افزایش چگالی افزایش مییابد.
همانطور که مشاهده میکنیم این افزایش در
چگالیهای

باالتر

از

حدود

A 2

،1/135

قابلمالحظهتر است .همچنین از بخش (ب) این شکل
مشخص است که انرژی کل بر ذره با افزایش دما
افزایش مییابد .در شکل 2نتایج دیگران [2و ]3برای
انرژی کل بر ذره مایع هلیم 3-دو بعدی نیز بهمنظور
مقایسه آورده شده است .همانطور که از شکل2
مشخص است تفاوت قابلمالحظهای بین نتایج ما و
دیگر نتایج آورده شده ،وجود دارد .یکی از دالیل این
تفاوت میتواند در رابطه با در نظر گرفتن اثر برهمکنش
اتمهای هلیم با زیرالیه در نظر گرفته شده در مراجع
مذکور باشد ،که این برهمکنش با زیرالیه در محاسبات
ما در نظر گرفته نشده است .الزم بهذکر است که ما در
کارهای بعدی خود اثر زیرالیه را در نظر گرفتهایم که
محاسبات مربوطه در حال انجام میباشد.

شکل .2انرژی کل بر ذره مایع هلیم 3-دو بعدی (الف) برحسب

چگالی در دمای ( T  2Kب) برحسب دما در چگالی A2
ρ=1/13

در شکل 1نتایج مربوط به آنتروپی مایع هلیم 3-دو
بعدی بهصورت تابعی از چگالی و دما رسم شده است.
همانطور که مشاهده میشود آنتروپی با کاهش دما و
افزایش چگالی کاهش مییابد و این با انتظارات ما
مطابقت دارد .در واقع آنتروپی ،معیاری از بینظمی
سیستم است که هرچه دما کاهش یا چگالی افزایش
مییابد تعداد حالتهای قابل دسترس سیستم کاهش
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مییابد و سیستم بهسمت نظم بیشتر پیش میرود.

چگالی ،با افزایش دما کاهش مییابد .با توجه به معادله3

بهعبارتی آنتروپی سیستم کاهش مییابد.

میتوان دریافت که افزایش سهم جمله  TSبا دما ،بر

افزایش سهم جمله  Eغلبه نموده و بنابراین F
کاهش پیدا کرده است.

شکل .1آنتروپی مایع هلیم 3-دو بعدی(الف) برحسب چگالی در

دمای T  2K

2

و(ب) برحسب دما در چگالی . ρ=1/13 A
شکل .3انرژی آزاد مایع هلیم 3-دو بعدی (الف) برحسب

نتایج محاسبات ما برای انرژی آزاد مایع هلیم 3-دو
بعدی در شکل 3آورده شده است .همانطور که در

چگالی در دمای T  2K
2

و (ب) برحسب دما در چگالی

. ρ=1/13 A

بخش (الف) این شکل میبینیم در هر دمای معین،
انرژی آزاد این سیستم با افزایش چگالی افزایش

همانطور که میدانیم ،فشار یک سیستم در دمای ثابت

مییابد .همچنین در این نمودار هیچ نقطه کمینهای برای

با استفاده از رابطه زیر بهدست میآید،

در نمودار انرژی آزاد بیانگر این است که سیستم

F
22

در شکل 4نمودار فشار مایع هلیم 3-دو بعدی

این شکل نیز مشاهده میکنیم که انرژی آزاد در هر

بهصورت تابعی از چگالی در دماهای مختلف رسم شده

انرژی آزاد دیده نمیشود .این عدم وجود نقطه کمینه
موردنظر ما دارای حالت مقیدی نیست .در بخش (ب)

p ( )   2

است .همانطورکه میبینیم فشار سیستم با افزایش دما،

5
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افزایش مییابد .این موضوع نشاندهنده این است که

دیگر ،همانطور که دما افزایش پیدا میکند سیستم

معادلة حالت سیستم با افزایش دما سختتر میشود .در

همانند یک گاز ایدهآل کالسیکی رفتار مینماید.

واقع با افزایش چگالی ،فشار سیستم افزایش مییابد و
سیستم تراکمناپذیرتر میشود .طبق نمودار بهدست آمده
با افزایش چگالی ،اختالف فشار بین دماهای مختلف
زیاد میشود.

شکل .5ظرفیت گرمایی در حجم ثابت برای مایع هلیم 3-دو
بعدی برحسب دما در چگالیهای ( )ρمختلف.

شکل .4معادله حالت مایع هلیم 3-دو بعدی در دماهای (𝑇)

تراکمناپذیری مایع  3Heدو بعدی برحسب چگالی

مختلف.

برای دماهای مختلف در شکل 6آورده شده است.

ما گرمای ویژه در حجم ثابت برای مایع هلیم 3-دو
بعدی را با استفاده از انرژی کل بر ذره محاسبه کردهایم

همانطور که در این شکل مشخص است ،با افزایش
دما و چگالی تراکمناپذیری افزایش مییابد .این
نشاندهنده این است که با افزایش دما و چگالی ،سیستم

E
)
T
است .همانطور که در این شکل مشاهده میکنیم ،در

چگالیهای باالتر از  ،1/134 A 2آهنگ افزایش

هر چگالی با افزایش دما ،ظرفیت گرمایی ابتدا با شیب

تراکمناپذیری بسیار بزرگ میباشد.

 . (C v نتایج این محاسبات در شکل 5آمده

تندی افزایش مییابد .سپس در دماهای باالتر از حدود
 ،1 Kبا آهنگ مالیمی تغییر نموده و نهایتاً به مقدار
حدی  2 k Bمیرسد .با توجه به شکل 5مشاهده
میشود که تقریباً در تمام چگالیها در دماهای باالتر از
حدود  ،3/5 Kظرفیت گرمایی به مقدار  2 k Bمیل
میکند .این نشان میدهد که در این حالت ،سیستم مانند
یک گاز ایدهآل دوبعدی کالسیک رفتار مینماید ،که
این با انتظارات فیزیکی ما سازگار است .بهعبارت

تراکمناپذیرتر میشود .همچنین مشاهده میشود که در
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با افزایش چگالی ،افزایش و با افزایش دما ،کاهش
مییابد .همچنین دیده شد که هیچ نقطه مینیممی در
نمودار انرژی آزاد وجود ندارد .این عدم وجود نقطه
کمینه ،بیانگر این است که مایع هلیم 3-دو بعدی دارای
حالت مقیدی نیست .ما معادله حالت این سیستم را
محاسبه کردیم و دریافتیم که با افزایش دما ،معادله
حالت سیستم سختتر میشود .در واقع با افزایش
چگالی ،فشار سیستم افزایش مییابد و سیستم
تراکمناپذیرتر میشود .در نهایت ،با محاسبه ظرفیت
گرمایی در حجم ثابت دیدیم که در هر چگالی ،ظرفیت
گرمایی با افزایش دما افزایش مییابد تا اینکه در نهایت

شکل .6تراکمناپذیری مایع هلیم 3-دو بعدی برحسب چگالی در

دماهای (𝑇) مختلف.

نتیجهگیری
در این مقاله یک سیستم دو بعدی فرمیونی متشکل از
اتمهای هلیم 3-در دمای معین را در نظر گرفته و بعضی
از خصوصیات ترمودینامیکی آن را با استفاده از روش
بسذرهای وردشی بر اساس بسط خوشهای انرژی و
بهکمک پتانسیل لنارد-جونز محاسبه کردیم .در این
محاسبات ،جملههای اول و دوم بسط خوشهای انرژی
در نظر گرفته شد .نتایج محاسبات ما نشان داد که انرژی
کل بر ذره مایع هلیم 3-دو بعدی با افزایش دما و
چگالی افزایش مییابد .از نتایج خود مشاهده کردیم که
آنتروپی سیستم با کاهش دما و افزایش چگالی ،کاهش
مییابد .این رفتار سیستم کامالً با انتظارات فیزیکی ما
از آنتروپی بهعنوان معیاری از بینظمی سیستم سازگار
است .همانطور که میدانیم هرچه دما کاهش یا چگالی
افزایش مییابد تعداد حالتهای قابل دسترس سیستم
کاهش مییابد و سیستم بهسمت نظم بیشتر پیش
میرود .بهعبارتی آنتروپی سیستم کاهش مییابد .ما
مشاهده نمودیم که انرژی آزاد مایع هلیم 3-دو بعدی

بهمقدار حدی  2 k Bمیرسد ،یعنی در این حالت
سیستم مانند یک گاز ایدهآل دو بعدی کالسیک رفتار
مینماید .این نتیجه در دماهای تقریباً باالتر از ،3/5 K
مستقل از چگالی است .با محاسبه تراکمناپذیری برای
مایع هلیم 3-دو بعدی نتیجه گرفته شد که این مشخصة
سیستم ،با افزایش دما و چگالی افزایش مییابد.
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