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 مدول حجمی بر پا یه تابع پارش بندادی گمانه زنی روش بنیادی                    
 حمید گوهری منش

 بیرجند دانشگاه –گروه فیزیک 

 

 چکیده
داده ها قادر  تنوع  معادله ای دادیم که با حد اقلبررا  مبتنی مکانیک آماری حل  حجمی یکی از مهمترین ویژگی های بارز جامدات است .بر این اساس , ما راهمدول 

بندادی در مدل ما به یکدیگر پیوست داده شده اند  . ما دریافتیم که وابستگی حجمی پارامترگرونیسن و تابع پارتیشن به محاسبۀ مدول جحمی جامدات باشد . 

ین اندازه گیری ها است . این چارچوب برای نتایج برای آهن خیلی خوب است وهمسنگ  با بهتربرای گمانه زنی مدول حجمی اساسی است .  پارامترگرونیسن

 عناصر جامد دیگر یا چندین ترکیب می تواند گسترش پیدا کند .

 

A First Principle Approach in Estimating Bulk Modulus Based on 

Canonical  Partition Function  

Hamid  Goharimanesh 

Department of Physics, University of Birjand 

Abstract 

The bulk modulus is one of the most important characteristic features of solids. Accordingly, we have developed 

a statistical-mechanical treatment based on an equation which enables us to calculate the bulk modulus for 

solids with the minimum manifold of input data. In our model, a conjunction between Gruneisen parameter and 

canonical partition function has been established. We have found out that the volume dependency of Gruneisen 

parameter is critical in estimating  bulk modulus. The result for iron (hcp) is very good and commensurate to the 

best measurements. This framework can be extended for the other elemental solids or a variety of  compounds.   
 

 مقدمه
، است  همدما یری، که معکوس تراکم پذحجمی مدول 

مدات در جا کشسانی -رفتار گرماو  کینامیدرک ترمود رایب

، . از اینرو( 5(,)4(,)3(,)2(,)1) استحیاتی باال  یدماها

حالت دانش فوق الذکر در خاصیت قابل اعتماد از  یبرآورد

  .جامد مهم است

 اریباال بس یجامدات در دماحجمی مدول  یتجرب نییتع  

اغلب  طیشرا نیدر ا قیدق داده ها ی ن،یدشوار است. همچن

بر  یلیمدل تحل کیارایه  ن،یبنابرا نیستند . موجود  ای ابیکم

مواقع در  حجمی مدول  ینیب شیپ یبرا هیاز اصول اولگرفته 

. ه نظر می رسد مطلوب ب یتجرب یداده ها ی به دسترسعدم 

مدول  ینیب شیپ یبرا یلیمدل تحلارایه که  استذکر الزم به 

توابع در محاسبات  یجد یاز خطاها یاریاز بس حجمی

فشار  حجمی مدول یقین در از عدم گرفته  شأتن کینامیترمود

روش  ییهدف نها با سوهم  ،لذا. می کند  یریجلوگباال 

قصد ما  ،یکروسکوپیم کینامیترمود نا مبهمو شناسی بنیادی 

 راهکار برمبتنی  یکروسکوپیعملی مدستورارایه مقاله حاضر 

 . جامدات استحجمی مدول رای گمانه زنی ب یآمار کیمکان

 نظری
 حالت  یکینامیمحاسبه توابع ترمود یبرانگرد بندادی را ما ه

تمیز مولکول  N یراب Zتابع پارش .   (7(,)6)می کنیماعمال 

در هنگرد بندادی  کیکالس مهینه بندی فرمولناپذیر با استفاده از 

 به صورت زیر نوشته می شود 
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بجای  Hعبارت از تعداد درجات آزادی هر مولکول ,  Sکه 
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 حجم سیستم مولکولی است .  Vدما و  Tکه 

جاذبه  یروهاینه وذر Nما متشکل از  یکینامیترمود ستمیس

لیکن حول  ،ند ستینشبکه بلورساکن درها است. اتم وابسته 

 مجموعه از اتم نیا . مکان تعادلی شان ارتعاشات گرمایی دارند 

 ی دارند .ارتعاشآزادی درجه   3N-6 ها 

مد ارتعاشی  6از  توان یتعداد اتم ها آنقدر بزرگ م چون

دانشی از شود .  3Nچشمپوشی کرد تا تعداد درجات آزادی 

عادله زیر را به مستقل م هنگامنوسانگر هبندادی  شنیتابع پارت

 :  (7(,)6)دست می دهد 
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. مدل دبا ی برای دمای مشخصه د بای است Dکه 

رابطه باال به کمک تابع  جامدات کشسان همسانگرد است .

 پارتیشن بندادی می تواند به صورت 
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(4)    
پارامتر دمای مشخصه دبای توسط .  (8)نوشته می شود 

neisenGru  یعنی ( :11(,)9)تعیین می شود 
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  چگالی است . ما پارامترGruneisen  (11 )با چگالی را

نتیجه ای برای آهن به صورت زیر .  تطبیق می دهیم ( 12)

 است :

  )6(                        
2)(  cba  

 . c=0.004033906و  a=2.966051, b=-0.1841206که 

توسط معادله  Gruneisenپارامتر دمای مشخصه دبای از 

 به صورت عبارت زیر پیدا می شود :  (5)

  (7)             )exp( 2 cbd a

D  

 . d= 2.754820453که 

دوباره به سورت زیر نوشته می   (2)معادله از سوی دیگر , 

 شود :

   (8)               

NT

Z
kTP

,

2 ln















 

 یبران ما  یاضیاست که ما در مدل رکلیدی معادله  نیا

. در یم جامد به دست آورد یدر بلورهاحجمی محاسبه مدول 

، به  همدما یری، معکوس تراکم پذحجمی مدول به  ادامه، ما 

 :عطوف می شویم  م ریشرح ز
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 با جبر ساده معادله زیر را پیدا می کنیم :  (9)از معادله  
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معادله فوق الذکر بخش مرکزی روش ما برای گمانه زنی 

 آماری است .مدول حجمی جامدات بر پایه راهکار مکانیک 

  و بحث جا ینت
از  ,ات جامدحجمی مدول نسبتا دقیق محاسبه ما توانایی 

از و   Gruneisen  پارامتر یچگال یبا دانستن وابستگسو  کی

را بدست   یآماراساسی مکانیک استفاده از  رابطه  گرید یسو

حاضر،  ینظر کردیرو یها کاربرد نیاز چن یجدا . می آوریم 

 نیدر ا یآمارحجمی بر گرفته از مکانیک مدول  یفرمول ها

برای خواص  یمدل مولکولدر روشن ساختن  زیکار ن

 .قابل توجه است   جامداتترموفیزیکی 

ما توانایی بدست آوردن عبارتی برای فشار بر حسب دمای 

را با پذیرش تعریف تابع پارتیشن ازمکانیک  مشخصه دبای 

بر طبق مدل دبای  , و بازآرایی اش (1)آماری یعنی معادله 

این نتیجه  و گنجاندن,   (4)عنی معادله  یاول  گامجامدات در 
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در    (2)یعنی معادله در رابطه مکانیک آماری محض برای فشار 

  (8). ما توانایی دستکاری معادله ت آوردیم سدب, دوم  گام

به واسطه دقت نتایج  (10)مرتبط با مدول حجمی یعنی معادله 

رم بسته دمای مشخصه دبای بر حسب چگالی فمان  داریم . 

از تطابق وابستگی دمای   (7)یعنی معادله    (hcp)برای آهن 

ه ک(   Gruneisen) توسط پارامتر مشخصه دبای به چگالی 

, نتیجه گرفتیم   (5)معرفی کرد یعنی معادله ( 11(,)9) اندرسون

الزم به ذکر است , برای این منظور تطبیق پارامتر .  

Gruneisen    باید انجام شود   (6)به چگالی یعنی معادله. 

مقاله ما مدلی ریاضی برای محاسبه خواص ترمودینامیک 

در جامدات خالص , خصوصا مدول حجمی , ارایه می دهد . 

نگاه اول , نتایج تحلیلی مان با داده های تجربی آهن مقایسه می 

کشیده شده  1مدول حجمی بر حسب چگالی در شکل شود . 

ما خودمان را محدود به مقادیر تجربی موجود در است  . 

مقادیر تجربی اندک علت . (13) گزارش اندرسون کرده ایم

اصلی محدودیت ما در محاسبه مدول حجمی بوده است  . 

و اختالف کمی  3g/cm  9توافق الزم برای چگالی بیشتر از 

وجود دارد اما رویهمرفته   3g/cm 12کمتر از برای چگالی 

در  Gruneisenوابستگی چگالی پارامتر توافق خوب است  . 

ایده اصلی برای انتخاب دمای شده ا ست . نشان داده  2شکل 

داده وجود   (hcp)رای آهن ب)(جهت انطباق کلوین   311

ده های تجربی بوده رای آزمودن نتایج نظری ما با دامربوطه ب

, که  (6)با افزایش چگالی طبق معادله  )(کاهش  است .

  3g/cm 11تا   8دادیم , نمایان است . نبود داده بین  انطباق آنرا

به علت عدم دسترسی به تراکم پذیری همدما است  . خاطر 

صه نیاز مبرم به فرم بسته وابستگی دمای مشخنشان می کنیم که 

  تعریف پارامتردبای به چگالی برای انجام کار ما وجود دارد . 

Gruneisen   بابرای این منظور لحاظ می شود . توجه شود 

برای آهن با   )(مجبور به گمانه زنی  داده های اندک 

تراکم پذیری نتیجه نهایی انطباق داده هایی که سر انجام به 

مقادیر محاسبه شده دمای دبای , هستیم . مربوط شود همدما 

نشان   3کلوین برحسب چگالی در شکل  311برای آهن در 

روشن ا ست که , افزایش خطی چگالی در داده شده ا ست  . 

برای تعیین وابستگی دمای دبای به  (7)برابر دما مطابق معادله 

  a, b ذکر است که نشایاچگالی انتظار مارا برآورده می سازد . 

 هستند  .   (6)  معادلههمان ضرایب دقیقا  c و

برقرار   تهایین اارتباط بین نتایج ما و ا ندرسون در جدول 

الزم به ذکر است , معکوس تراکم پذیری ( .  13)شده است 

 مقدار مدول حجمی را می دهد .   (9)همدما برطبق معادله 

 یماد ای Gruneisen پارامترای براندکی  یداده ها ،عموما 

نوشتجات ( در  یچگالآن به  یمشخصه )به خصوص وابستگ

محاسبه حجمی مدول مقداری نا همخوانی وجود دارد، پس 

 ه معقول به نظر می رسدهمدما( با تجرب یریتراکم پذ ایشده )

(1 ) . 

 خاتمه 
روش ما توانایی پیشگویی مدول حجمی جامدات در گستره 

س , پارامتر یک ثابت مقیاوسیع چگالی ها را دارد . 

Gruneisen   در این مورد  ,)(  ما اینست باور. الزم است 

ود زیرا چارچوب ردقیقا در فرم معول می تواند به کارروش ما 

تقویت فیزیک آماری تحلیلی خوش نهاد حاضر توسط معادله 

هن برای انطباق پارامتر آما از داده های تجربی می شود . 

Gruneisen    ,)( ستفاده کردیم . ا به عنوان تابع چگالی 

دیگر پیشگویی   در مقایسه با روش هایمعقول است بگوییم , 

مدول حجمی جامدات که مخصوص گستره محدود چگالی ها 

کار ما پیشگویی مدول حجمی در ناحیه چگالی های هستند , 

می بلورهای جامد باال ا ست و محاسبه ساده و موجه مدول حج

) تنها ورودی ( به عنوان تابع چگالی در  )(با معلوم بودن  

 هر گستره خواسته شده می باشد . 
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کلوین .  311در    g/cm)3(: مدول حجمی آهن بر حسب چگالی  1شکل 

 محاسبه شده . (◊)( و 13مقدار تجربی ) (■)

 
 کلوین بر  311جدول : دمای دبای , مدول حجمی آهن در 

 حسب چگالی            

 نتایج ما  *

a   ]13[ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

8 9 10 11 12 13 14 15

ρ(gr/cm3)

γ
(ρ
)

 
 
 

 کلوین بر حسب چگالی 311آهن در  γ(ρ):  2شکل 
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a

T GPa ])[( 1  *])[( 1GPaT  )(KD  )( 3gcm  
13 molecm  ) 

V        ( 

164 217.7 422 8.3 6.73 

318.8 315.8 524 9.5 5.9 

346.1 332.1 539 9.6 5.8 

375.8 351.2 554 9.8 5.7 

408.3 373.1 569 10.0 5.6 

444 395.7 585 10.2 5.5 

483.2 420.9 602 10.4 5.4 

526.2 452.2 618 10.6 5.3 

573.7 483.9 636 10.7 5.2 

625 520.3 654 10.9 5.1 

638.8 561.1 673 11.2 5.0 

747.8 605.2 692 11.4 4.9 

818.9 662.3 712 11.7 4.8 

897.8 722.7 733 11.9 4.7 

985.7 794.4 754 12.2 4.6 

1083.8 876.4 776 12.4 4.5 

1193.5 971.8 799 12.7 4.4 

1316.6 1085.8 822 13.0 4.3 

1454.9 1216.7 847 13.3 4.2 

1610.7 1374.8 872 13.6 4.1 

1786.8 1563.7 898 14.0 4.0 
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