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بررسي انجماد برخي فلزات مايع با استفاده از نظرية تابعي چگالي وزني
اصالح شده
عليرضا

رازقيزاده

گروه فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه پیام نور ،ایران

چکیده
در این مقاله گذار فاز مایع–جامد بهصورت عددی و با استفاده از تقریب چگالی وزنی اصالح شده  ،)MWDA)1مدل پتانسیل
کرة سخت  )HS(7و بستار پرکس یویک  ،)PY)3با محاسبة انرژی آزاد کل فلزات مایع مانند سدیم ،منیزیم و آلومینیم برای اولین
بار مورد مطالعه قرار گرفته شده است .سپس با رسم نمودارهای انرژی آزاد برحسب چگالی ،برای مایع کرة سخت و جامدهای
 bcc، fccو  hcpمقادیر چگالی جامد و مایع همزیست را محاسبه نمودیم که این نتایج با گزارشهای حاصل از شبیهسازی مونت
کارلو و سایر کارهای پیش از این در توافق خوبی بود .در آخر پایداری شبکههای  bcc ،fccو  hcpبا توجه به انرژیهای آنها
مورد بررسی قرار گرفت.
کلیدواژگان :تقریب چگالی وزنی اصالح شده ( ،)MWDAانرژی آزاد هلمهولتز ،مدل پتانسیل کرة سخت ،انجماد

مقدمه

نظریه بهصورت کالسیکی ] [7و کوآنتمی ] [1در

یکی از روشهای عملی در بررسی خواص مواد،

مطالعة خواص مختلف ترمودینامیکی مواد چگال مورد

نظریة تابعی چگالی است .سیستمهای مختلف اعم از

استفاده زیادی دارد .این نظریه برای بررسی سیستمهای

جامد ،مایع و گاز را میتوان بهکمک این نظریه مورد
بررسی قرار داد .در این راستا ابتدا مکانیک آماری و
توابع توزیع را معرفی میکنیم؛ آنگاه اساس نظریة تابعی
چگالی را به اختصار بررسی کرده و تابع همبسته
مستقیم دوتایی  PYرا بیان میکنیم .بررسی خواص
مایعات از جمله گذار فاز آنها همواره مورد توجه بوده

همگن] [9-6و غیرهمگن مانند مایعات محدود شده،
مرز مشترک مایع-جامد ] ،[7بلورها ] ،[4-33توزیع
ابرالکترونی در اتمها ] ،[31،37محاسبات ساختـار
الکترونی در اتـمها ] ،[39ساختارالکترونـی جامدات
] [31و گذار فازهــا ] [36نیز مورد استفاده قرار
میگیرد .فرض اساسی برای بررسی گذار فازها در تمام

است ] [3و بیش از چهار دهه است که فیزیکدانان و

نظریههای تابعی چگالی آن است که پتانسیل

نظریهپردازان از نظریة تابعی چگالی بهطور گسترده

ترمودینامیکی یک سیستم غیر یکنواخت به سیستم

استفاده میکنند و بهکمک آن به پیشرفتهای قابل

یکنواخت معادلش تقریب زده میشود .آنچه که

توجهی در بررسی خواص ساختاری وترمودینامیکی

نظریههای مختلف را از هم جدا میکند ،جزئیات

سیستمهای بسذرهای دست یافتهاند ] .[3امروزه این

مربوط به تقریب بهکار برده شده در روابط است .در
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این راستا تقریبهای متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته

میشود (مذاب) .هنوز مشکالت زیادی در ایجاد یک

که میتوان از آن جمله به تقریب راماکریشنان و یوسف

نظریة عام که خواص فازهای مایع و جامد در هر دو

 RY9اشاره نمود ] [32که تقریبی مناسب جهت استفاده

حالت را بررسی کند وجود دارد [ .]11ما بر نظریة اول

در بررسیهای مربوط به گذار انجماد مایعات ساده و

متمرکز میشویم و توصیفی از انجماد را بر همین اساس

مخلوط میباشد ] .[34،32تقریب دیگر در این زمینه

ارائه میکنیم .انجماد مایعات اساساً پدیدهای فیزیکی و

تقریب تابعی چگالــی وزنی( )WDA1خواهد بود

رایجتر از کلیة تغییر فازها است .همة مایعات بسته به

] .[70-79این تقریب نسبت به تقریب RYنتایج بهتری

شرایط خاص فشار و دما میتوانند بهصورت بلور یا

را بهدنبال خواهد داشت ] .[71-72اما متأسفانه حجم

شیشة منجمد گذار فاز از مایع به جامد داشته باشند

باالی محاسبات در این روش ،استفاده از آن را مورد

[ .]16روشهای بهکار گرفته شده تاکنون تنها برای

تردید قرار میدهد .اما نهایتاً میتوان به تقریب

بررسی ساختارهای شبکهای مورد استفاده قرار گرفته

 [10،74] MWDAاشاره نمود که ضمن داشتن دقت

شده است .اما در این مقاله برای اولین بار محاسبهها با

مناسب و مورد نیاز ،بهدلیل بهرهمندی از تقریب

تقریب  MWDAبرای برخی بلورهای فلزی ساده با

کالسیکی ،دارای حجم مناسبی از محاسبات میباشند

توجه به ساختارهای شبکهای انجام دادهایم.

که استفاده از آن را برای محاسبات قابل قبول میکند
] .[13گذار فاز مایع-جامد با برهمکنش کرة سخت
ساختارهای  hcp ،bccو  fccبا نمونههای تجربی آنها
یعنی سه عنصر سدیم ،منیزیم و آلومینیم ،براساس نظریة
تابعی چگالی و محاسبة انرژی آزاد کل آنها که
بهترتیب برای ساختارهای شبکة  hcp ،bccو fcc

است ،مورد بررسی و مقایسه قرار خواهد گرفت ].[3
هدف اصلی این مقاله ،استفاده از پتانسیل کرة سخت
( )HSو تابع همبستة پرکس یویک ( )PYو رسم
نمودارهای انرژی آنها و نهایتاً مقایسة سطح انرژی سه
نوع ساختار مورد نظر در انجماد با یکدیگر ،و حوزة
پایداری بلورهای مختلف  bcc ،fccو  hcpمیباشد.

روش نظری
فرمولبندی تقريب چگالي وزني
برای یک سیستم بسذرهای کالسیکی انرژی آزاد

اضافی  Fex  تابعی یکتا از چگالی میباشد و عموماً
بهشکل زیر ارائه میشود ]:[71


)] Fex [  ]   d r (r )ex (r;[ 

3

که )]   ex (r;[ انرژی آزاد اضافی بر ذره میباشد.

در روش تقریب چگالی وزنی Fex   ،بهصورت زیر

تعریف میشود ]:[71



) FexWDA [  ]   d r (r )  (r

7

در این زمینه نیز کارهای جدیدی مورد بررسی قرار

که   انرژی آزاد اضافی بر ذرة مربوط به مایع یکنواخت

گرفته است که درستی این تقریب را در این کار نشان

و )   (rچگالی وزنی است که متوسط وزنی چگالی

خواهند داد ] .[11،17گذار فاز مایع-جامد در سه بعد،
گذاری مرتبة اول است و با ناپیوستگی بزرگی در
آنتروپی ،چگالی و پارامترهای نظم مشخص میشود
[ .]19برای بررسی گذار فاز مایع-جامد دو روش وجود
دارد اولی از فاز مایع (انجماد) و دومی از جامد شروع
. V. Ramakrishnan and M. Youssouff

4





تک ذره )   (rبا توجه به تابع وزنی  است ]:[71
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])  (r )   d r  (r )[r  r ;  (r

تابع وزنی شرط بهنجارسازی زیر را تأمین میکند:
9




d
r

[
r

r
;

(
r
)]  1

5 weighted density approximation

مجلة پژوهش سیستمهای بسذرهای ،دورة پنجم ،شمارة دهم ،زمستان 3149
رابطة بین تابع همبستة  Nذرهای و  Fex  بهصورت
زیر میباشد ].[71
]  n Fex [ 
)  (r1 )... (r n

1



C n  (r1,..., rn ; [  ])  

که در آن طبق مؤلفههای فوریه داریم ]:[71
  G2 

 4 

 G   s exp 

4
همچنین داریم ]:[71
30

تقريب چگالي وزني اصالح شده
با توجه به سادگی بیشتر محاسبات تقریب چگالی

74



)   G 2  (2
1
 C (G; ˆ )
ˆ (  s ,  )   s 1 
exp


 2    G   2 


این معادلة مناسبی برای محاسبة ̂

میباشد .که در آن

وزنی اصالح شده و دارا بودن نتایج دارای توافق بهتری

نیاز به انرژی آزاد هلمهولتز بر ذره و تابع همبستة

نسبت به شبیهسازیهای رایانهای است [ .]12روش

تقریب چگالی وزنی ،تقریبی برای )]  ex (r ,[ است

مستقیم دوتایی است.

که تعیین انرژی آزاد اضافی موضعی بر ذره را ممکن
مینماید .اما در روش تقریب چگالی وزنی اصالح
شده ،فرمولبندی متمرکز بر انرژی آزاد اضافی بر ذرة
 Fex / Nاست ،که در آن  Nتعداد ذرات سیستم است.


چون  Fex [  ] / Nدر مقایسه با )]  ex (r , [ به موضع
ذره بستگی ندارد و در فرمولبندی جدید چگالی وزنی
نیز به موضع بستگی ندارد ،این چگالی وزنی را با نماد

تابع همبستة مستقیم دوتايي PY
از پاسخ تحلیلی معادلة ارنستین-زرنیک برای تابع
همبستة مستقیم دوتایی کرة سخت CPY(r) ،بهصورت
زیر بهدست میآید ]:[71
33

1 3

if x  1
   62 x  1 x
C PY r    1
2

if x  1

که در آن:
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 1 
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) (1  2
 2  ,  d
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,
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1   4 2 1   4

̂ نشان میدهیم که اختالف آن با )   (rدر عدم

2

وابستگی به موضع است.
تقریب بهکار برده شده در محاسبة  Fex [  ] / Nعبارت

 dقطر کرة سخت میباشد.

است از ]:[71

برای ) :[71]  (

) ˆFexMWDA[  ] / N  ex ( 

6

37

که در آن:
 
 
 
1
) ˆdr  (r )  dr  (r )~(r  r ; 
N

2

ˆ 

که  و ~
 مؤلفههای فوریة چگالی جامد و تابع
G
G
وزنی و   sمتوسط چگالی جامد میباشند .میتوان


3 1
 1  ln1   
2  1   2 

  ( )  

روش محاسبة انرژی آزاد شبکة  fccبرای
آلومینیم
برای انجام محاسبات ابتدا  74پوستة [ ]71مربوط به

فرض کرد که شبکة  bcc، fccو  hcpبا چگالی

پارامتریزه شدة )   S (rکه حول نقاط شبکه در

موضعهای  Rبهصورت جمع گوسینهای بهنجار شده

است و نیز این که با انتخاب پوستههای بیش از این نیز

است قرار دارند و خواهیم داشت ]:[71

عمالً دقت بیشتر و قابل تأملی بهدست نمیآید و تنها

2

 2
[exp


(
r
] ) R

R

2

3

  
 s (r )   
 

شبکة  fccرا در نظر گرفته (این انتخاب بر اساس
شباهت با کارهای مورد مطالعه در قبل از این مقاله بوده

زمان اجرای برنامه را طوالنیتر مینماید) و بردارهای
شبکة وارون مربوطه را استفاده میکنیم ،که در آن

بررسی انجماد برخی فلزات مایع با...

10
2
کوچکترین بردار )(1,1,1
a
2
 G (1) میباشد .در محاسبات  s ،را از
3
a
 0/4تا ( 3/3در محدودة نقطه انجماد مایع کرة سخت)

مقدار زمانی به انرژی آزاد ایدهآل اضافه میگردد که

در بازههای  0/03تغییر میدهیم سپس  aثابت شبکة

فاصلة ذرات نسبت به حالت ایدهآل کمتر شده است و

 G(1) دارای بزرگی

مینماید که با افزایش مقدار آن یا دامنة نوسان ،انرژی
آزاد ایدهآل بهصورت نمایی رشد مینماید و نیز منحنی
قرمز رنگ(خط چین) انرژی آزاد اضافی است و این

 fccآلومینیم را بهکار میبریم و  را از  3تا  710در

بهروی هم برهمکنشی اضافه اعمال مینماید .انرژی کل

اولیه را به دلخواه

(منحنی خط و مشکی رنگ) مجموع دو انرژی را نشان

بازههای تک واحدی تغییر داده و ̂

انتخاب و با استفاده از آن  را محاسبه میکنیم .سپس

میدهد که نمایندة انرژی کل سیستم برحسب نیمپهنای

)  C (G;را بهازای هر  Gاز  3تا  74محاسبه

گوسی میباشد و کمینة آن حالت تعادل و یا پایداری

2 

میکنیم .از )   (در رابطة 37نسبت به  مشتق

گرفته و با جایگذاری  در آن   ( ˆ ) ،به دست

میآید و با جایگذاری آن در رابطة (ˆ (  s ,  ) ،)30

محاسبه میشود .سپس با حل خودسازگار معادله ()30

تکرار را تا زمان رسیدن ̂

بهدقت مورد نظر ادامه

سیستم را نشان میدهند .برای محاسبة همین سه کمیت
برای فاز مایع ،ابتدا )   (را از تقریب کارنهان–
استارلینگ بهدست میآوریم ،زیرا مقدار دقیقتری
نسبت به تقریب  PYارائه میدهد [:]12
36

2
1
) 

3
1    1   2

cs
( 



میدهیم.

حال برای محاسبه انرژی آزاد کل ابتدا Fid  s 

محاسبه میشود:
31

 



 

Fid  s    1  dr  s r  ln  s r 3  1

که البته برای    50میتوان از رابطة زیر استفاده
کرد ]:[71

Fid  s ,  

3  
5
ln    3 ln   
39
N
2  
2
سپس با هم جمع قسمت اضافی و ایدهآل انرژی کل


محاسبه میشود ]:[71
31

Fex



Fid



F
N

N
N

F
Fex
F
id
را برای
و
و
در شکل 3سه کمیت
N
N
N

حالت جامد رسم کردهایم .که در این شکل انرژی آزاد
ایدهآل منحنی صورتی (خط-نقطه چین) مربوط به
سیستم هنگامی است که هم مانند یک گاز ایدهآل
(فاصلة ذرات زیاد باشد) میباشد و همانطور که از

شکل مشخص میباشد این انرژی برحسب 

نیمپهنای گوسی است که میزان نوسان ذره را تعیین

شکل .1انرژیهای آزاد اضافی (نقطه چین) ،ایدهآل (خط چین) و
کل (منحنی پیوسته) برحسب پارامتر جایگزیدگی



و برای

جامد کرةسخت  fccدر .  s  1 / 00

برای محاسبة  Fidمایع از رابطة 4استفاده کرده و
چگالی مایع را جایگزین چگالی جامد میکنیم و
انتگرال میگیریم که نتیجه چنین میشود ]:[71

Fid  
32
  1  ln 3  1
V
F
را برای مایع بهدست
مانند حالت جامد،
V
F
را برحسب  ρبرای مایع
میآوریم .شکل 7نمودار
V
و جامد ارائه نموده است .در نتیجه دو منحنی حاصل

  

میشود.
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V



 Ps 
V

wPs   wPl 

از حل دستگاه فوق   lو   sبهدست میآیند که در
جدول زیر نشان داده شده است.
برطبق محاسبات بهدست آمده از جدول 3درمییابیم که
شکل .2انرژیهای آزاد کل مربوط به فازهای مایع کرة سخت

میزان درصد خطا در  s , l ,بهدست آمده در این

(خط چین) و جامد ( fccمنحنی پیوسته).

تحقیق نسبت به روش شبیهسازی مونت کارلو بهترتیب
برابر با  0/2 ،0/3و  1/4درصد میباشد که خطای بسیار

حال برای یافتن چگالی مایع و جامد در نقطة انجماد

ناچیزی است و در جدول 7از مقایسة نزدیکی نتایج این

دو راه داریم .در روش اول خط مماس بر دو منحنی را

تحقیق به شبیهسازی مونت کارلو نسبت به کار دیگران

پیدا میکنیم که نقاط تماس مشترک بین دو خط و بر

و درصد خطای پایین  s , lمیتوان چنین نتیجهگیری

دو منحنی ،چگالیهای مایع و جامد در نقطة انجماد

نمود که اگر از تابع همبستة مستقیم پرکس-یویک

است .در روش دوم ،منحنیهای بهدست آمده را

( )PYبا پتانسیل کرةسخت استفاده کنیم نتایج با

برحسب روابط چند جملهای درجة دوم برازش میکنیم

گزارشهای شبیهسازی توافق بیشتری نشان خواهد داد.

سپس با مشتق گرفتن از این روابط ،پتانسیل شیمیایی و
پس از آن پتانسیل ترمودینامیکی را مطابق روابط زیر
بهدست میآوریم ]:[71
32

  F P  


  V 

F P 
 P P 
V



جدول .1مقایسه پارامترهای انجماد برای گذار مایع کرة سخت و

جامد  fccشامل   sچگالی جامد  l ،چگالی مایع  ،تغییر

 P 

چگالی ،با استفاده از توابع همبستة  PYمحاسبه شده در این مقاله

V

و همچنین نتایج حاصل از شبیهسازی مونت کارلو.

wP  


0/303

l

s

0/490

3/093

Ref
][14

Method
Sim

سپس از تساوی روابط زیر که شرط همزیستی مایع-

0/302

0/411

3/09

کار حاضر

PY

جامد است یک دستگاه دو معادله و دو مجهول بهدست

1/4%

0/2%

0/3%

34

میآید ]:[71

درصد خطای نسبی نسبت به شبیهسازی
مونت کارلو( )MCدر مرجع ][14

جدول .2مقایسة چگالی مایع و جامد کرةسخت و نتایج تجربة دیگران در شبکة  fccبهروشهای مختلف.
PY

MC

CA

T2CS

V2PY

BC

7T7

T3

JM

H

IH

RY

Method

0/411

0/490

0/401

0/419

0/412

0/441

0/491

0/243

0/496

0/426

0/421

0/462

3/09

3/093

3/071

3/017

3/070

3/061

3/060

0/466

3/017

3/011

3/026

3/329

l
S

0/2%

مبنا

0/2%

1/2%

0/1%

1/6%

0/1%

1/7%

0/6%

1/2%

1/2%

7/2%

درصد خطای  l

0/3%

مبنا

3/1%

0/4%

7/0%

7/3%

3/2%

2/7%

3/3%

0/6%

31/1%

37/2%

این مقاله

][14

][71

][79

][90

][73

][97

][93

][32

نسبت به MC

درصد خطای  S
نسبت به MC

][79

][99

][91

Ref

بررسی انجماد برخی فلزات مایع با...
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روش محاسبة انرژی آزاد شبکة  bccبرای

روش محاسبة انرژی آزاد شبکة  hcpبرای

سديم

منیزيم

مانند آنچه برای شبکة  fccگفته شد ابتدا  74پوستة

مانند قبل با داشتن  74پوستة شبکة  [71] hcpو

مربوط به شبکة  bccرا انتخاب کرده ] [71و بردار

یعنی

استفاده

از

شبکة

بردار

وارون

را

2
2
 h  K  xˆ   h  k  yˆ  lzˆ 

a
c
a 3

با جایگذاری  c / a  1/ 623برای شبکة منیزیم

محاسبه نموده ،سپس در گام بعدی ثابت  aرا از سدیم

) (Mgدر برنامه ،نمودار انرژی آزاد کل این شبکه را

وارون

شبکة

آن،

 h  l  xˆ   h  k  yˆ   k  l  zˆ 

یعنی
2
a

G

انتخاب و با تغییر کسر بههم پکیدگی  بهصورت

2 

G

و

محاسبه که نمودار آن در شکل 9آورده شده است .دو

و تغییر پارامترهای شبکه بر اساس

مقدار   sو   lرا بهروش قبلی بهدست آوردیم که با

عنصر سدیم ،نمودار انرژی آزاد حالت جامد و مایع

نتایج مونت کارلو مطابقت دارد .با محاسبات انجام شده

   3 / 8  0 / 68

 F / V را برای سدیم رسم نمودیم .این نمودار در

برای ساختار  )Mg(hcpچگالی جامد بلوری و مایع

شکل 1آورده شده است .مانند قبل مقادیر   sو  l

درحالت گذار بهدست آمد که در جدول 9نتایج ارائه

را بهدست میآوریم .که این مقادیر در جدول 1آورده

شده است و مالحظه میشود درصد خطای نسبی  s

شده است و درصد خطای نسبی در   sو   lبهترتیب

و   lنسبت به مقادیر شبیهسازی مونتکارلو بهترتیب

 7و  0/7درصد میباشد و توافق مناسبی با مقادیر

 0/2و  0/2درصدی میباشد که خطای بسیار ناچیزی

بهدست آمده در شبیهسازی دارد.

است.

جدول .3مقایسه چگالی مایع کرةسخت و جامد  bccسدیم

جدول .4مقایسه چگالی مایع کرة سخت و جامد  hcpبهدست

بهدست آمده در این تحقیق با نتایج شبیهسازی مونت کارلو.

آمده در این تحقیق با نتایج شبیهسازی مونت کارلو.

l

s

Ref

Method

l

0/471

3/012

کار حاضر

0/497

3/0149

[]73

7 /0 %

0 /7 %

s

Ref

Method

MWDA

0/412

3/091

کار حاضر

MWDA

Sim

0/491

3/017

[]74

Sim

0 /2 %

0 /2 %

درصد خطای نسبی نسبت به MC

درصد خطای نسبی نسبت به MC

شکل .3انرژی آزاد کل مربوط به فازهای مایع کرة سخت (خط
پیوسته) و جامد ( bccخط چین).
شکل .4انرژی آزاد کل مربوط به فازهای مایع کرة سخت (خط
چین) و جامد ( hcpپیوسته).
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در نتیجه نتایج حاصل در این تحقیق در توافق مناسبی

چون تعادل هر سیستم وابسته به وضعیت انرژی آن

با نتایج شبیه سازی است.

سیستم است لذا نتیجه میگیریم که در چگالیهای پایین

همانطور که از شکل 1میتوان دید در چگالیهای

ساختار بلور منیزیم ( )bccپایدارتر از بلور سدیم ()fcc

پایینتر از  0/467انرژی کل  bccکمتر از انرژی کل fcc

است.

است .چون تعادل هر سیستم وابسته به وضعیت انرژی

ب) در چگالی باال :طبق شکل 1مشاهده میشود که

آن سیستم است لذا نتیجه میگیریم که در چگالیهای

برای    0 / 962وضعیت کامالً برعکس شده و انرژی

پایین ساختار شبکة  bccپایدارتر از  fccاست .و در

منیزیم ( )bccاز انرژی سدیم ( )fccبیشتر شده است.

چگالیهای باالتر مشاهده میشود که وضعیت کامالً

و این نشان میدهد که در چگالیهای باال بلور سدیم

برعکس شده و انرژی  bccاز انرژی  fccبیشتر شده

( )fccپایدارتر از بلور منیزیم ( )bccاست .درجدول1

است که این نشان دهندة پایداری بیشتر  fccنسبت به

انرژیهای آزاد دو ساختار  fccبا  bccرا در دو حالت

 bccدر چگالیهای باال است.

الف) چگالی پایین و ب) چگالی باال همراه با ارائه نتایج
کار کورتین و رانگ ،آورده شده است.

بررسي نتايج
مقايسة انرژی آزاد بلورهای سديم( )fccو
منیزيم ()bcc
با توجه به بررسیها و نتایج حاصل میتوان دید که
وضعیت انرژی آزاد کل بلورهای منیزیم ()bcc
سدیم( )fccرا باید به دو بخش تقسیم کرد.
الف) در چگالیهای پایین :تجربه و نظریه هر دو نشان

شکل .5مقایسه انرژی آزاد مایع کرة سخت ،جامد  fccو جامد

می دهند که در چگالیهای پایینتر از  0/467انرژی کل

.bcc

منیزیم ( )bccکمتر از انرژی کل سدیم ( )fccاست.
جدول .5مقایسة انرژیهای آزاد دو ساختار  fccو  bccبرای دو حالت چگالی پایین وچگالی باال همرا با نتایج دیگران [.]72
fcc

bcc
محاسبه درصد خطا

کورتین و

  s  3نسبت به][72

رانگ

این تحقیق

محاسبه درصد خطا  s  3

کورتین و

نسبت به][72

رانگ

این تحقیق

 s 3

_____

_____

9/700

6/13%

9/167

9/729

0/4

1 /2%

9/624

9/133

9/0%

9/297

9/11

0/471

_____

_____

9/127

_____

_____

9/691

0/467

9 /2%

1/390

9/243

9/7%

1/394

9/410

0/421

7 /2 %

1/122

1/776

7/1%

1/741

1/362

3

1 /2%

1/674

1/937

%3/2

1/926

1/126

3/071

9 /3%

1/224

1/691

9/7%

1/624

1/910

3/01

_____

_____

6/921

_____

_____

1/412

3/3
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مقايسة انرژی آزاد بلورهای سديم ( )fccو
منیزيم ()hcp

بررسی انجماد برخی فلزات مایع با...
جدول .6اختالف انرژیهای ساختارهای  fccو  hcpبرای آلومینیم
در برخی چگالیها.

s

است به شکلی که با کمی چرخش قابل انتقال به

) ( f hcp  f fcc
N
0/31

s

3

) ( f hcp  f fcc
N
0 /1

0 /4

0/37

3/01

0/11

0/471

یکدیگر هستند ،اما از نظر انرژی آزاد هلمهولتز ،محیط

0/02

3 /3

0/72

0/410

شبکة  hcpخیلی به  fccاز نظر ساختاری نزدیک

اطراف یک اتم به علت شباهت دو پوستة مجاور یکسان
است .بنابراین برای نیروهای کوتاه برد ،خصوصیات

نتیجهگیری

ترمودینامیکی دو ساختار شباهت بسیار نزدیکی بههم

در این مقاله با استفاده از تقریب  MWDAبررسی

دارند .با توجه به محاسبات انجام شده و نموداری که

گذار فاز مایع-جامد با برهمکنش کرة سخت برای

از دادهها به دست آمده ،معلوم میشود که برای آلومینیم

ساختارهای  hcp ، bccو  fccبا نمونههای تجربی سه

که دارای دو ساختار متفاوت  fccو  hcpاست .انرژی

عنصر سدیم ،منیزیم و آلومینیم انجام شده که در آن

فاز  hcpبرای تمامی چگالیها بیشتر از انرژی فاز fcc

محاسبة انرژی آزاد کل آنها محاسبه و مورد مقایسه

است با این تفاوت که در چگالیهای پایین اختالف

قرار گرفت .که اهم نتایج بهدست آمده عبارتند از:

انرژیها بیشتر است اما در چگالیهای باال این اختالف

 -1در صورتی که انجماد فلزات مایع با تابع همبستة

کم می شود.

 PYو پتانسیل کرة سخت توسط تقریب تابعی چگالی

شکل 6انرژی آزاد فاز  fccو  hcpرا برحسب چگالی

اصالح شده ( )MWDAمحاسبه شود ،نتایج با

برای آلومینیم نشان میدهد این مطلب با استفاده از

شبیهسازی مونت کارلو تطبیق بهتری دارد.

مرجع [ ]72کامالً مشخص میشود که اختالف سطح

 -7در چگالیهای پایین انرژی فاز جامد  bccکمتر از

انرژی شبکههای  fccو  hcpدر حین انجماد در

 fccاست و در چگالیهای باال برعکس میشود.

چگالیهای پایین زیاد است امــا در چگالیهای باالتر

 -1در چگالیهای پایین فاز جامد  bccپایدارتر از فاز

  s  1ایـن اختالف بهتدریج کـاهش مییابد .در

 fccاست و درچگالیهای باال عکس میشود.

جدول 6بـرای تعدادی از چگالیها اختالف را حساب

 -9برای آلومینیم انرژی آزاد هر دو ساختار  fccو hcp

کردهایم که این محاسبه برای اولین بار مورد انجام قرار

با هم مقایسه و مشاهده گردید که انرژی  hcpدر تمام

گرفته شده است.

چگالیها بیشتر از  fccاست.
شبکة  hcpاز نظر ساختاری خیلی به  fccنزدیک است
و بنابراین برای نیروهای کوتاه برد ،خصوصیات
ترمودینامیکی دو ساختار شباهت بسیار نزدیکی بهم
دارند .با توجه به محاسبات انجام شده و نمودار بهدست
آمده ،معلوم شد که برای آلومینیم که دارای دو ساختار

شکل .6مقایسة انرژی آزاد جامد  fccو جامد  hcpبرحسب
چگالی.

متفاوت  fccو  hcpاست ،انرژی فاز  hcpبرای تمامی
چگالیها بیشتر از انرژی فاز  fccاست با این تفاوت
که در چگالیهای پایین اختالف انرژیها بیشتر است،
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