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Ce(Pd1-xCux)3مدلبندي آماري كريستال 

محبوبه ، هوشيار
ه شهيد بهشتي اوين تهراندانشگادانشكده علوم پايه گروه فيزيك 

  
  چكيده

در اين محاسبه با توجه به فرض .   براي غلظتهاي مختلف محاسبه شد Ce(Pd1-xCux)3 ذر تركيب  Ceا استفاده از يك مدل آماري، تعداد همسايه هاي اتم 
 در يك راس مكعب، به عنوان يك متغير تصادفي در نظر گرفته شده و نتايج اين محاسبه براي بررسي اندازه گيري تجربي Ceمگني كامل، تعداد همسايه هاي ه

  .مورد استفاده قرار داده شده استمقاومت الكتريكي اين آلياژها 
  

Statistical Model for Ce(Pd1-xCux)3 Crystals 
Houshiar, Mahboubeh 

Physics Department, Ffaculty of Science, ,Shahid Beheshti University, Evin Tehran. 
Abstract 

Based on a statistical model, the probability of the number of neighbours for a Ce atom in the compound 
Ce(Pd1-xCux)3 was calculated for different concentrations.  In this computation, based on the assumption of 
complete homogeneity, the number of neighbours, for a Ce atom considered as a random variable and the 
results were used for the empirical measurements of the electrical resistivity of the alloys. 
  
PACS No. 71.15 
 

قدمه  م
CePd3 به عنوان يك تركيب واالنس مياني تا به حال مطالعه آلياژ 

از طرف ديگر ].  1[به طور وسيعي مورد بررسي قرار گرفته است 
و يا جايگزين كردن ] 2[ديده شده كه اضافه كردن ديگر عناصر 

باعث تغيير حالت اين ] Pd] 3برخي عناصر ديگر به جاي عنصر 
از حالت واالنس مياني به حالت سه گانه شبه كاندو مي تركيب 
مطالعات تجربي ترابردي و مغناطيسي اين تركيب با نشاندن .  گردد

 در گزارشهاي پيشين ارايه گرديده است  به جاي CuPdعنصر 
در ادامه اين مطالعات و به منظور بررسي علت تغيير مقاومت ].  4[

ه از يك مدل آماري، تعداد  با استفادCe(Pd1-xCux)3الكتريكي 
 براي غلظتهاي Ce(Pd1-xCux)3 در تركيب Ceهمسايه هاي اتم 

  .مختلف محاسبه شده است
  

   مدلبندي آماري-روش محاسباتي

.    براي مدلبندي آماري از مدل توزيع دو جمله اي استفاده ميكنيم
توزيع دو جمله اي براساس آزمايشهايي به نام آزمايشهاي برنولي 

  .رفته استشكل گ
 عبارتست از آزمايشي كه نتيجه آن فقط دو حالت -آزمايش برنولي

  ].5[دارد، مثل پرتاب سكه 
 بار تكرار كنيم با فرض اينكه  nاگر چنين آزمايشي را مستقال

احتمال پيشامد مورد نظر در هر بار تكرار آزمايش ثابت باشد، در 
يش پيشامد  بار تكرار آزماn تعداد دفعاتي كه در  yاين صورت

مورد نظر، رخ دهد، يك متغير تصادفي است موسوم به متغير دو 
  .جمله اي كه توزيع احتمال آن را توزيع دو جمله اي مي نامند

 از فرمول زير yميتوان نشان داد كه احتمال وقوع مقادير مختلف 
  .تبعيت مي كند

( ) ( )
!Pr (1 )

! !
jny j p p

j n j
−= = −

−
n j )1               (  

 
پيشامد مورد  تعداد رخداد (yر متغير تصادفي واضح است كه مقادي

 تغيير مي كند و احتمالهاي مربوط به آنها از nاز صفر تا ) نظر
  .به دست مي ايد) 1(فرمول توزيع دو جمله اي 
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12 1 11
1( 1) ( )0.017 (1 0.017) 0.169pr y = = − =

  
 ,x=0,0.017, 0.033 با غلظتهاي Ce(Pd1-xCux)3آلياژهاي 

 تهيه و ساختار كريستالي آنها در گزارشهاي قبلي آمده 0.133
.  اين آلياژها داراي ساختار مكعبي مركز وجهي ميباشند].  4[است 

  در هر راس مكعب واقع شده و اتمهاي Ceدر اين ساختار اتم 

Pdبا توجه به فرض همگني كامل، .  در مركز هر وجه قرار ميگيرند
تعداد همسايه هاي يك اتم در يك راس مكعب يك متغير تصادفي 

بدين معنا كه شانس . n=12 و p=0.017است با پارامترهاي 
 0.017اينكه در هر وجه يك همسايه وجود داشته باشد برابر با 

 مي باشند و 12اعداد بين صفر تا yبنابراين مقادير ممكن .  است
به اين ) 1(احتمالهاي مربوط به آنها دز فرمول توزيع دوجمله اي 

 و x=0.017 ، p=0.017مثال براي : ترتيب به دست مي آيد
n=12اهيم داشت، خو  

12 0 12
0( 0) ( )0.017 (1 0.017) 0.814pr y = = − =  

 Cu فاقد همسايه Ce اتمهاي %81.4كه اين بدان معني است كه 
  .مي باشند
  و يا مثال

  
 مي Cu داراي تنها يك همسايه Ce اتمهاي %16.9يعني كه 

 Ce بقيه حاالت، مواردي است كه اتمهاي %1.7پس .  باشند
به اين ترتيب اين محاسبه براي .  ز يك همسايه هستندداراي بيش ا

  .ارايه ميگردد) 1( انجام شده و نتايج در جدول xساير غلظتهاي 
  

 در آلياژ Ceنتايج محاسبات آماري درصد همسايه هاي اتم ): 1(جدول
Ce(Pd1-xCux)3 براي غلظتهاي مختلف x  

x=0.133  x=o.o33  x=0.017 
Cuهمسايه%  همسايهCe  Cuهمسايه%  ههمسايCe  Cuهمسايه%  همسايهCe 

0  18%  0  66.8%  0  81.4% 
1  33.2%  1  27.4%  1  16.9%  

>1  48.8%  >1  5.8%  >1  1.7%  
  

  
اندازه گيريهاي مقاومت الكتريكي، پذيرفتاري مغناطيسي، قدرت 

و همچنين پراكنش نوتروني اين ] 4[حرارتي و مقاومت مغناطيسي 
  Cuف نشان ميدهد كه با افزايش غلظتآلياژها در غلظتهاي مختل

حالت تركيب از واالنس مياني به وضعيت شبه كاندو تبديل مي 
ا مقاومت الكتريكي اين آلياژها را با) 1(شكل .  گردد  یغلظته

 در دماهاي بين صفر تا x=0.0, 0.017, 0.033, 0.133مختلف
  . درجه كلوين نشان مي دهد300

  

  
  

  ].4[ برحسب دماCe(Pd1-xCux)3لياژهاي مقاومت الكتريكي آ-)1(شكل 
  

 مقاومت، x=0همانطور كه در شكل ديده مي شود، در غلظت 
دراين غلظت، يك قله در .  رفتار واالنس مياني را نشان ميدهد

 درجه كلوين مشاهده مي شود كه با جايگزيني 150حدود دماي 
7/1 %Cu درجه كلوين منتقل 30 محل قله به دماي پايينتر حدود 

تاين نشاندهنده اين است كه براي تركيب با .  مي شود  غلط
 است اما در CePd3رفتار مقاومت شبيه تركيب % 7/1كمتر از

اين انتقال دمايي قله در مقاومت براي .  مقياس دمايي كاهش يافته
همانطور ].  6[ نيز مشاهده شده استx=0.008تركيب با غلظت 

 در واقع  Cu%7/1كيب با ديده ميشود، مقاومت تر) 1(كه در شكل 
 درجه كلوين و 30يك قله در حدود .  با دو قله ظاهر ميشود

رفتار مشابهي نيز در تركيب .   درجه كلوين75ديگري در حدود 
CePd3Six با x=0.01 در مقاومت الكتريكي با دو قله مشاهده 
.   مي باشدCe(Pd0.83Cu0.017)3كه شبيه تركيب ] 7[شده است

ري انجام شده و با فرض همگني كامل آلياژها، طبق با مدلبندي آما
، به نظر مي رسد كه براي )1(نتايج نشان داده شده در جدول 

 ندارند Cu هيچ همسايه Ce اتمهاي x=0.017 ،81.4%غلظت 
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.   همسايه دارندCu يك اتم Ce اتمهاي %16.9حال آنكه 

،  داشته باشندCu بيش از يك همسايه Ceاحتمال اينكه اتمهاي 
بنابراين ممكي است كه دو قله مشاهده شده در .   است%1.7تنها 

در .   محلي باشدCeمقاومت الكتريكي ناشي از وجود اين دو نوع 
 درجه 75نتيجه اين امكان وجود دارد كه شايد قله ديده شده در 

 باشد و Cu بدون هيچ همسايه Ceكلوين مربوط به اتمهاي 
 هستند باعث ايجاد رسيدن به Cuاتمهايي كه داراي يك همسايه 

دماي كاندو مي شوند، پس ممكن است دليل وجود قله دوم در 
براي غلظت .  دماي پايينتر به خاطر رفتار يون منفرد كاندو باشد

x=0.033 احتمال اينكه اتمهاي Ce بدون هيچ همسايه Cu كمتر 
 در تركيب اين است Cuاما در اينجا اثر افزايش %). 8/66(مي شود 

ه قله مقاومت در دماي به مراتب پايينتر منتقل مي شود كه به ك
، xبا افزايش غلظت .  حالت متفرد كاندو بسيار نزديك مي شود

در واقع .  تركيب هيچ قله اي در مقاومت نشان نمي دهد
) 1( نشان داده شده در شكل x=0.133 و x=0.033مقاومتهاي 

 تا 10 بين ln(T)–ن با افزايش دما به طور يكنواخت بر حسب قانو
  . درجه كلوين كاهش نشان مي دهند100

  

        نتيجه گيري
 در نتايج تجربي Ce(Pd1-xCux)3 در آلياژهاي x   تغيير غلظت 

مقاومت رفتارهاي متفاوتي را نشان مي دهد كه از جمله وجود دو 
با استفاده از مدلبندي آماري .   استx=0.017%قله در غلظت 

الي و محاسبه احتمال وجود همسايه هاي در ساختار كريست
 در اين تركيبها، دليل وجود دو قله Pd با اتم Cuجايگزين شده 

 به دو Ce، اتمهاي محلي xبه نظر مي رسد با افزودن .  بررسي شد
 و Cu بدون همسايه Ceنوع تبديل مي شوند؛ يكي اتمهاي 

 پس دليل وجود دو قله.  Cu با يك همسايه Ceديگري اتمهاي 
 Ceدر مقاومت الكتريكي مي تواند به خاطر وجود اين دو نوع 
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