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چكیده
در اين مقاله ،با استفاده از نظرية اختاللي تابعي چگالي و نظرية تابعي چگالي در چارچوب محاسبات اصول اوليه خواص ترموديناميکي ،ساختاری
و طيف ارتعاشي دی اکسيد توريم مورد مطالعه قرار گرفته است .به منظور محاسبة معادالت کوهن -شم جهت به دست آوردن کمينة انررر ی کر
بلور از نرم افزار کوانتوم اسپرسو ،که يك کد محاسباتي متن باز است ،استفاده شده است .طيف ارتعاشي دی اکسيد توريم در امتداد مسرريرهای پررر
تقارن مختلف بررسي شد که نتايج به دست آمده حاکي از پايداری ديناميکي سامانة بلوری بود .از مدل شبه هماهنگ دبررای -اينشررتين کرره در کررد
گيبس  2پيادهسازی شده است ،به منظور محاسبة خواص ترموديناميکي دی اکسيد توريم تحت دما و فشار باال استفاده شده است .نتايج شبيهسازی
نشان دادند که دمای دبای دی اکسيد توريم با افزايش دما در يك فشار ثابت کاهش مييافت و با افزايش فشار در يك دمررای ثابررت افررزايش پيرردا
مي کرد .افزايش دمای دبای بيانگر افزايش سختي بلور و سرعت صوت متوسط بود .مشاهده شد کرره یررريب انبسررای گرمررايي حجمرري و پررارامتر
گرونيسن با افزايش فشار در يك دمای ثابت به صورت نمايي کاهش مييافتند ،در حالي که با افزايش دما در يك فشار ثابت ،افزايش مييافتند که
بيانگر افزايش انتقال حرارت در شبکه بلوری بود.

واژههای كلیدی :سوخت هستهای ،مدل گرمايي دبای -اينشتين ،آنتروپي ارتعاشي ،یريب انبسای حجمي

است[ 1و ]2؛ با اين وجود ترکيباتي که پايه توريم دارند ،در

 .1مقدمه
در سالهای اخير ،راکتورهای هستهای پيشرفته به استفاده از
توريم و ترکيبات آن روی آوردهاند .دیاکسيد توريم در دستة

تجارت مورد استقبال نيستند .صنعت هستهای از دیاکسيد
توريم بهره فراوان ميبرد و اين ماده در دمای 3573/15 °C

مواد سراميکي طبقه بندی ميشود و خواص فيزيکي ويژة آن

ذوب ميشود که يك عايق قوی به شمار ميآيد .بدين سبب

مانند باال بودن دمای ذوب ،رسانش گرمايي 1باال و کم بودن

اين ماده قابليت دارد در قالب ساچمههای سوختي در ميلههای

یريب انبسای گرمايي ،اين ماده را بسيار مورد توجه قرار داده

سوخت هستهای پوشش داده شده با آليا زيرکونيم ،در قلب

است .مقدار عنصر توريم در طبيعت 3 ،تا  4برابر مقدار اورانيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Thermal conductivity

راکتورهای هستهای به کار رود [ .]6-3عالوه بر اين در موارد
ديگری چون سلولهای فوتوالکتريك و الکترودهای تنگستن
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مورد استفاده در جوشکاری ،ميتواند يك تثبيت کنندة مطلوب

با استفاده از بستة نرمافزاری وين توک 4مطالعه کردهاند .ليم و

باشد .امروزه راکتورهای هستهای که با سوخت دی اکسيد

همکاران [ ]16ساختار نواری ،مدول حجمي ،چگالي حالتهای

اورانيوم کار ميکنند ،نقش عمدهای در توليد انر ی دارند .از

کاربيد توريم را به وسيلة نظرية تابعي چگالي با در نظر گرفتن

اين رو با افزايش روز افزون مصرف انر ی در جهان ،استفاده از

شرايط مرزی دورهای گزارش کردهاند .خواص مکانيکي و

آنها رو به گسترش است [ 7و .]8

االستيك سراميكهای توريمي با استفاده از رهيافت امواج تخت

پرترروزايي برريش از حررد ترکيبررات اورانيرروم موجررود در

و روش تمام پتانسي توسط شين و همکاران [ ]17مورد بررسي

پسماندهای هستهای ،1ذخيرة آنهررا را در مرردت زمرران زيراد ،بررا

قرار گرفته است .خواص ترموديناميکي دی اکسيد توريم بايد

مشک مواجه ميسررازد .برره همررين منظررور پژوهشررگران مرردت

ارزيابي شود تا بتوان آن را به عنوان سوخت ،در راکتورهای

هاست به دنبال گزينرة ديگررری برره جررای دی اکسريد اورانيروم

هستهای به کار برد .هرچه دادة بيشتری در اين زمينه در دستر

هستند و در اين راه به عنصر توريم رسيدند که در طبيعررت هررم

باشد سوخت هستهای حاص  ،با راندمان و کيفيت باالتری

فراوان يافت ميشود .اکتنيد و اکسيژن موجررود در سرروختهای

عریه خواهد شد .تا کنون از مدل شبه هماهنگ دبای -انيشتين،

اکسيدی ،شررکاف هسررتهای ايجرراد ميکننررد کرره ايرن پديرده در

برای پيشبيني ويژگيهای ترموديناميکي دی اکسيد توريم

ترکيبات توريم نسبت به اورانيوم کمتررر اسررت .]9[ .بررا کرراهش

استفاده نشده است .در آغاز بايد کميت انر ی آزاد گيبس غير

سريع ذخيرة معادن اورانيوم در جهرران ،اکسريدهايي کرره حرراوی

تعادلي را محاسبه کرد تا بتوان به ويژگيهای ترموديناميکي

اکتينيدها هستند ،مورد توجه قرار گرفتهاند .يکي از مناسرربترين

دست پيدا کرد.

و ايمنترين سوختهای مخلوی اکسيدی 2که ميتواند در نسر

در اين تحقيق ،با استفاده از محاسبات ابتدا به ساکن و

چهارم راکتورهای هستهای به کار گرفته شود ،دی اکسيد ترروريم

روش امواج تخت بر پاية نظرية تابعي چگالي و نظرية اختاللي

است .در ميان منابع تأمين برق که از ايرن مرراده برررای سرروخت

تابعي چگالي خواص ترموديناميکي ،ساختاری و پاشندگي

خود استفاده ميکند ،ميتوان از راکتورهای آبي تحت فشار 3نررام

فونوني دی اکسيد توريم مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته

برررد [ .]10-13قابرر ذکررر اسررت کرره خررواص حرارترري و

است .برای توصيف برهمکنشهای بين الکترون -الکترون و

ترموديناميکي سوختهای اکسيدی بايد به صورت دقيرق مررورد

مغزه -الکترون در منطقة اول بريلوئن از شبه پتانسي های فوق

ايرن

نرم با تابعيت تقريب شيب تعميم يافته استفاده شده است .در

بررسي قرار گيرند تا بتوان فناوری هسررتهای را بررر اسررا

ابتدا ،به منظور به دست آوردن پارامتر تعادلي شبکه ،محاسبات

اکسيدها گسترش داد.
در سالهای اخير ،مهندسان هستهای تحقيقات نظری و

خودسازگار به ازای ثابتهای شبکه مختلف حول پارامتر

تجربي را بر روی سوختهای پاية توريمي انجام دادهاند .برای

تعادلي تجربي انجام شده است که اطالعات انر ی -حجم از

مثال ريچارد و همکاران [ ]14ساختارهای کريستالي اکتنيدهای

اين محاسبات استخراج شده است .سپس با برازش معادلة

سبك ( )Th-Npرا با استفاده از روش امواج تخت در دمای

حالت درجه سوم بريچ -مورناگون ثابت شبکة بهينه ،مدول

صفر مطلق مطالعه کردهاند .آتا و همکاران [ ]15خواص

حجمي و مشتق مرتبه اول مدول حجمي به دست آمدند .طيف

مغناطيسي ،ساختاری و الکتروني نيتريدهای اکتنيد را به وسيلة

فونوني در چارچوب رهيافت پاسخ خطي در فضای نقای

روش موج تخت بهبود يافتة خطي تمام الکتروني تمام پتانسي

کاهشناپذير توسط انتقال فورية ثابتهای نيروی بين

اتمي5

محاسبه و رسم شد .همچنين خواص ترموديناميکي توسط مدل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Nuclear wastes
2. Mixed Oxide Fuels
3. Pressurized Water Reactors

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4. Wien2k
5. Interatomic force constants
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شبه هماهنگ دبای -اينشتين که در کد گيبس  12پيادهسازی
شده با در نظر گرفتن اثرات ناهمانگ شبکه مورد مطالعه گرفت.
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()5

به همين منظور ابتدا در بخش  2روش کار و کميتهای فيزيکي

101
j

−
3 n − 1  j + K T ln  1 − e K BT
B

j =1 2





= Fop

9
K B DE + 3 nK BTLn( 1 − e− DE / T ) −
8
nK BTD(  D E / T ),
= Fac

معرفي خواهند شد و در بخش  3جزييات محاسبات شام

()6

روش قطریسازی ماتريسهای ديناميکي و انتگرالگيری از

که در آن  kBثابت بولترمن  DE ،دمای اينشتين  j ،بسامد

ناحية اول بريلوئن ارائه خواهد شد .در بخش  4نتايج حاص از
شبيهسازی ارائه و بحث خواهد شد و در نهايت در بخش 5
نتيجهگيری بيان خواهد شد.

فونوني در مد  jام در نقطة گاما و )  D(  DE / Tبيانگر
انتگرال دبای مي باشد که به صورت زير تعريف مي شود:
 DE / T x 3
T
)3
dx,
0
 DE
ex −1



()7

(D(  DE / T ) = 3

که در آن  x =  DE / Tاست.

 .2روش كار

دمای دبای سامانة بلوری به صورت زير محاسبه مي شود:

 .1.2مدل شبه هماهنگ دبای -اینشتین

1/ 3

در مدل هماهنگ ،اثرات ناهمانگ از جمله یريب انبسای
گرمايي و پارامتر گرونيسن در نظر گرفته نميشوند و ارتعاشات
اتمي به صورت يك گاز از فونونهای  3nNغير برهمکنشي در
نظر گرفته ميشود که  nتعداد اتمها در هر سلول اوليه و

N

تعداد سلولها در جامد است .برای افزودن اثرات ناهمانگ
ميتوان از مدل شبه هماهنگ دبای -اينشتين [ ]18استفاده کرد.

()8

 6 2 n 


 V 



v0 ,

1
=
kB

D
kB

= D

که در آن  v0و  Dبه ترتيب سرعت صوت متوسررط و بيشررينه
بسامد فونوني در داخ بلور است .دمای دبای تحت مرردل شرربه
هماهنگ دبای-اينشتين به صورت زير محاسبه مي شود:
Bsta
,
M

()9

) f (

1
= ( 6 2V 1/ 2 n )1/ 3
kB

= D

به منظور توصيف رفتار ترموديناميکي جامدات ،ابتدا بايد انر ی

که در آن  n ، Bstaو  Vبه ترتيب مدول حجمي بي دررو ،تعداد

آزاد گيبس غير تعادلي )  G* (V : P,Tرا محاسبه کرد

اتم ها در داخ سلول اوليه و حجم سلول واحد ميباشند.

()1

تابع )  f ( به صورت زير بيان مي شود:

G* (V : P,T ) = Esta (V ) + PV + F * vib ( (V );T ),

که مي توان آن را به صورت زير کمينه کرد:
()2

) G* (V ; P,T
)P,T = 0,
V
سلول Esta (V ) ،بيانگر انر ی
(

در روابط فوق  Vبيانگر حجم

استاتيك در حالت پايه و )  F* vib ( (V );Tبيانگر انر ی
مربوی به ارتعاشات اتمي در يك سلول واحد در دمای  Tاست
و شام جمالت آکوستيکي و اپتيکي است .همچنين انر ی آزاد
هلمهولتز غير تعادلي )  F(V ,Tبه عنوان يك کميت مهم ديگر
را ميتوان به صورت زير معرفي کرد:.
()3
()4

()10

F(V ,T ) = Esta (V ) + F * vib ( (V ),T ),

F* vib ( (V ),T ) = Fo p + Fac ,

که در آن

1. GIBBS2



نسبت پوانسون است.

در مدل دبای-اينشتين نياز به محاسبة بسامد های اپتيکي در
نقطة  Γاست .تعداد شاخه های اپتيکي به صورت  3n-3است
که  nتعداد اتم ها را در سلول واحد اوليه نشان مي دهد .در
مورد دی اکسيد توريم  6بسامد اپتيکي در مرکز منطقة اول
بريلوئن وجود دارد .از طرف ديگر چگالي حالت های فونوني
تحت مدل دبای-اينشتين ، g DE ( ) ،و بسامد های فونوني

اپتيکي در نقطة گاما ،  j ( Γ ) ،به ترتيب به صورت زير بيان مي
شوند:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1/ 3
3/2
3 / 2  −1 
   2 ( 1 +  ) 
 1 (1+  ) 
 
f (  ) =  3 2 
+
,


 
 3 (1−  ) 
   3 ( 1 −  ) 
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()11
()12

 9 N 2
 3
'f   DE
g DE (  ) =   DE
if
'  DE
 3 n − 3 (  −  ),
j
j =1

B
V
2 psta 1/ 2
i j (  ) =  j0(  )( )1/ 6 ( sta )1/ 2 ( 1 −
) ,
V0
B0
3 Bsta



که در آن  DEبسامد دبای-اينشتين  j0(  ) ،بسامدهای اپتيکي

جلد  ،21شمارة 1

9 Bsta ( dBsta / dp − 1 ) + 2 psta
,
) 6( 3 Bsta − 2 psra

()18
که در آن

=  op

نسبت گرونيسن استاتيك است و به صورت زير

محاسبه مي شود
1 1 dBsta
S = − +
,
6 2 dp

()19

در نقطة گاما در هندسة تعادلي Bsta ،مدول حجمي بي دررو و
 pstaفشار استاتيك مي باشند .ح معادلة ( )5مي تواند منجر به

 .2.2دینامیک شبكه و رهیافت ثابتهای نیروی بین اتمی

محاسبة خواص ترموديناميکي مطلوب با استفاده از انر ی استاتيك

ثابت های نيروی بين اتمي برهمکنش های اتمي را در جامدات

)  Esta (Vو چگالي حالت های فونوني )  g DE (شود .با

*
 Fvibمي توان خواص ترموديناميکي از قبي  ،انر ی آزاد
محاسبة

هلمهولتز ،انر ی دروني ،ظرفيت گرمای ويژه در حجم ثابت و
آنتروپي ارتعاشي را به دست آورد.

بلوری در فضای واقعي توصيف مي کنند []19
()20

2 F el

,

b
' a  k

ka

که در آن   aبردار جابهجايي اتم

یريب انبسای گرمايي حجمي به عنوان پارامتری که
وابستگي ماده به تغيير شک  ،مساحت و حجم را در برابر پاسخ
به تغييرات دمايي نشان مي دهد و مدول حجمي بي دررو ،
بيانگر اندازه گيری ميزان مقاومت در برار فشرده سازی آن ماده
است به صورت زير تعريف مي شوند:

= ) C ka,k'  ( a,b

ka

k

ام در سلول واحد اولية

(با بردار انتقال  a ) Raام در امتداد محور  αاست F el .انر ی
آزاد الکتروني سامانه است .تبدي فورية ثابتهای نيروی بين
اتمي به صورت زير است:
= ) C ka,k '  ( q
1
= a,b Cka,k '  ( a,b )exp  −iq,(Ra − Rb )
N
b Cka,k '  ( a,b )exp(iq,Rb ),




()21

1 da
1 dV
,
()13
=
a dT 3V dT
P
( Bs = −V
)s ,
()14
V
انر ی دروني و آنتروپي ارتعاشي به عنوان کميت های فزونور

مدهای فونوني همراه با بردار موج  qبا ح معادلة ماتريسي

به صورت بيان مي شوند:

ويژه مقداری ،به صورت زير به دست ميآيند:

a(T ) 

()15

9
U = Esta + K BT [ xDE + D( xDE )] +
8
xj
xj
3
n
−
3
K BT
[ +
],
−x
j =1 2
1− e j



F* vib
)V = −3 nK BTln( 1 − e − DE / T ) +
T
) 3 n − 3 − K Ln( 1 − e − X j
4nK BTD(  DE / T ) +
B
j =1
j
1
−
,
2 e( X j ) − 1
(Svib = −

()16



بسامد های ارتعاشي( )ωqjو بردارهای قطبش ( ) ) eκ ( q|j

()22

 k'  Dka,k'  ( q)ek'  ( q| j ) = q2 j eka ( q| j ),

که در آن ) D ka,k'  ( qماتريس ديناميکي است که از تبدي
فورية ثابتهای نيروی بين اتمي به صورت زير محاسبه
ميشود:
()23

C ka,k'  ( q),

که در آن  mkجرم اتم

k

1
'mk mk

= ) D ka,k'  ( q

ام است .در عم

ميتوان

برررای توصرريف اثرررات ناهماهنررگ بلررور مرري ترروان از پررارامتر

ماتريسهای ديناميکي را در يك شبکة درشت 1در ناحية اول

گرونيسن استفاده کرد .نسبت گرونيسررن گرمررايي و اپتيکرري برره

بريلوئن محاسبه کرد و با تبدي

فوريه ،ثابتهای

صورت زير بيان مي شوند:

نيروی بين اتمي را در فضای واقعي به دست آورد .در نهايت

()17

,

 S Cv,ac +  op Cv,op
Cv

=  th

معکو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسامدهای فونوني و ماتريس ديناميکي در هر نقطه  qبا
درونيابي فوريه از فضای واقعي ثابتهای نيروی بين اتمي
محاسبه ميشوند .چون دی اکسيد توريم عايق است ،ناحية
وسيعي از برهمکنشهای کولني (متناظر با ميدان ميکروسکوپي
ناشي از جابهجاييهای يوني) منجر به شکافت مدهای فعال فرو
قرمز در نقطة  ᴦميشود .اين اثر با محاسبة قسمت غير تحليلي
ماتريس ديناميکي به دست ميآيد .در ناحية طول موجهای بلند
( )q→0ماتريس ديناميکي به صورت زير بيان ميشود:
()24

,

( Z*k' q )a( q,Z*k' )
q,  , q

4 e2
'V0 mk mk

na

= D ka,k' 

که در آن  V0حجم سلول واحد در حالت تعادل است   ،و
 Z *kبه ترتيب تانسور دی الکتريك بسامد باال و تانسور بار موثر
بورن اتم  kام است.

انجررررام ميشررررود و

ماتريسهررای هرراميلتوني برره روش ديويدسررون قطریسررازی
بهينه شرردهاند و خطررای مجرراز در انررر ی کر بررين دو چرخررة

دی اکسيد توريم دارای تقارن  Fm 3mو گروه فضايي  ،225با
سه اتم در سلول اوليه است .ساختار بلوری دی اکسيد توريم از
نوع مکعبي مرکز وجوه پر 1است که آرايش يوني به ساختار
فلورايت تعلق دارد .اتمهای توريم و اکسيژن به ترتيب در
جايگاههای

بررررا روش مررررارزاری-

وانرررردربيلت4

ميشوند .توابع موج الکترونرري بررا يررك انررر ی قطررع 180 Ry

 .3جزئیات محاسبات

اتمي

شكل  .1سلول واحد قرار دادی با گروه فضايي .225

(،)0,0,0

()0/75,0/75,0/75

و

( )0/25,0/25,0/25قرار دارند .يونهای توريم موقعيتهای
مرکز وجوه پر و يونهای اکسيژن موقعيتهای چهار گوشه 2را
اشغال ميکنند .محاسبات نظرية تابعي چگالي با استفاده از کد
محاسباتي کوانتوم اسپرسو [ ]20و روش امواج تخت انجام
ميشود .برای در نظر گرفتن برهمکنشهای الکترون -يون از
شبه پتانسي های فوق نرم با تابعيت تقريب شيب تعميم يافته در
فرمول بندی پردو -بورک -ارزنهف [ ]21برای پتانسي تبادلي–
همبستگي استفاده ميشود .به منظور ح

معادالت تك ذره

کوهن -شم نمونهبرداری از ناحية اول بريلوئن به صورت يك
شبکة  12×12×12از فضای نقای  kبا استفاده از روش مشبندی
مونخورست پك ]22[ 3و انتگرالگيری روی منطقة اول بريلوئن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Face Centered Cubic
2. Tetrahedral
3. Monkhorst Pack

خودسررازگار در حرردود  10-4evبررر اتررم اسررت .محاسرربات
ديناميررك شرربکه بررر پايررة نظريررة اختاللرري تررابعي چگررالي و
رهيافررت ثابتهررای نيررروی بررين اتمرري بره دسررت ميآينررد .برره
همرررين منظرررور يرررك شررربکة  3×3×3از فضرررای نقرررای
کاهشناپرررذير  qدر ناحيرررة اول بريلررروئن جهرررت محاسررربة
ماتريسهای ديناميکي انتخاب ميشود.

 .4نتایج و بحث
 .1.4خواص ساختاری دی اكسید توریم
سرراختار يرروني دیاکسرريد ترروريم مکعبرري مرکررز وجرروه پررر
اسررت .سرراختار دی اکسرريد ترروريم در قالررب سررلول واحررد
قررراردادی ،در شررک  1قابر مشرراهده اسررت .همرران طررور کرره
از شررک برميآيررد ،ايررن مولکررول از ترکيررب چهررار واحررد
فرمررولي دی اکسرريد ترروريم سرراخته شررده کرره مجموع راً چهررار
اتررم ترروريم و هشررت اتررم اکسرريژن را تشررکي ميدهررد برره
گونهای کرره هررر اتررم ترروريم بررا هشررت اتررم اکسريژن احاطرره و
هر اتم اکسرريژن با چهار اتم توريررم متص شدهاند و در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4. Marzari-Vanderbilt
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شكل  .2نمودار انر ی ک بلور بر حسب حجم دی اکسيد توريم.

جلد  ،21شمارة 1

شكل  .3پاشندگي فونوني دی اکسيد توريم در دما و فشار صفر.

جدول  .1خواص ساختاری محاسبه شده شام ثابت شبکه ( ،)a0مدول حجمي ( ،)Bمشتق مرتبة اول مدول حجمي ( )B'0با استفاده از برازش
معادلة حالت درجه سوم بريچ -مورناگون و مقايسه با کارهای نظری و تجربي ديگر.
) a0 ( Å

)B(GPa

B'0

کار حایر

5/61

189/7

3/96

کار تجربي

5/59

195

5/4

کار نظری

5/61

198

4/5

کارهای انجام شده

نهايت يك چهار وجهي ميسازند .منحني معادلة درجه سوم

مطلق محاسبه شده است .در اين شک تعداد  6شاخه نوری

بريچ -مورناگون بر نمودار انر ی -حجم برازش شده و به

(اپتيکي) و  3شاخة صوتي (آکوستيکي) و در مجموع 9 ،شاخة

کمك آن ،ثابت شبکه بهينهشده)  ،a0( Åمدول حجمي ) (Bو

فونوني نمايان است .آنچه نمودار نشان ميدهد ،مطابق سلول

مشتق مدول حجمي نسبت به فشار ) (B'0پيش بيني شدهاند.

واحد اوليه است که  3اتم دارد .از  6شاخة اپتيکي قاب مشاهده،

نموار انر ی -حجم بلور در شک  2نشان داده شده است .نتايج

دو مد نوری

طولي1

( )LOو چهار مد نوری

عریي 2

()TO

کميتهای حاص با مطالعات نظری و

هستند .بررسي منطقة اول بريلوئن نشان ميدهد که بسامد

تجربي ديگر [ 23و  ،]24در جدول  1گردآوری شده است.

فونوني موهومي در اين ناحيه وجود ندارد .نتيجة آن که دی

کميتهای درج شده ،نمايانگر آن است که مقدار ارائه شده

اکسيد توريم در ساختار بلوری خود ،از پايداری ديناميکي

توسط روش شبه پتانسي های فوق نرم ،برای پارامتر تعادلي

برخوردار است .نکتة ديگر ،عدم وجود شکاف بين شاخههای

شبکة دی اکسيد توريم ،تقريبا  0/27درصد بيشتر از مقدار

اپتيکي و شاخههای آکوستيکي است که نشان ميدهد شرايط

تجربي است .عالوه بر اين ،مدول حجمي محاسبه شده با روش

شبکه بلوری برای انتقال حرارت ،مساعد و مطلوب است .رفتار

به دست آمده و قيا

عریي 3

شبه پتانسي های فوق نرم تقريباً  2/71درصد و مشتق مرتبة اول

شاخههای صوتي

مدول حدوداً  26درصد ،کمتر از مقدار تجربي تخمين زده

نقطة  Γبه صورت خطي است و شاخة  TAدر مسير

شدهاند.

تبهگني دوگانه دارد .نظر به اين که دی اکسيد توريم از ترکيبات

 .2.4پاشندگی فونونی دی اكسید توریم
شک

 3پراکندگي فونوني دی اکسيد توريم را در مسيرهای

پرتقارن مختلف نشان ميدهد که در فشار صفر و دمای صفر

( )TAو صوتي

طولي 4

( )LAحول
Γ→X

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Longitudinal Optical
2. Transversal Optical
3. Transversal Acoustic
4. Longitudinal Acoustic
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شكل  .4چگالي حالت های فونوني دی اکسيد توريم در فشار صفر شكل  .5سهم ارتعاشي انر ی آزاد هلمهولتز بر حسب تغييرات
فشار در بازه های دمايي مختلف.

گيگاپاسکال.

يوني تشکي شده ،از شک  2ميتوان نتيجه گرفت که در واقع،
بار موثر بورن (* )Zعام

شکاف شاخههای نوری طولي-

عریي ( )LO-TOدر مرکز منطقة بريلئون (نقطة  ) Γاست.

 .3.4خواص ترمودینامیكی دی اكسید توریم
محاسبة بسامدهای اپتيکي در نقطة  Γو کمينه انر ی ک بلور
برای پارامتر تعادلي شبکه ،ميتواند نقطة شروعي برای محاسبة

بار مؤثر بورن از طريق ارزيابي تغيير مکانهای اتمي

خواص ترموديناميکي دی اکسيد توريم تحت مدل شبه

محاسبه ميشود ،بنابراين قطبش الکتروني هم به سبب همين

هماهنگ دبای– اينشيتن باشد .تغييرات سهم ارتعاشي انر ی

جابهجايي اتمي به وجود ميآيد .شک * ،Zبا تعيين نوع تقارن

*
 ) Fvibبر حسب دما و فشار در
آزاد هلمهولتز ( = F − Esta

جايگاه اتمي مشخص ميشود .بررسي ساختار فلورايت دی

*
 Fvibدر
شک  5نشان داده شده است .ميتوان مشاهده کرد که

اکسيد توريم نشان ميدهد ،تانسورهای بار مؤثر برای  Thو

O

يك فشار ثابت با افزايش دما به شدت کاهش پيدا ميکند در

همسانگرد هستند که به ترتيب در موقعيتهای وايکوف  4aو

حالي که در يك دمای ثابت با افزايش فشار ،افزايش مييابد.

*
 ZThو
 8cقرار دارند .مقدار بار موثر بورن برای توريم=5/43 ،

برای اکسيژن  ZO* =-2/715تخمين زده شده و تانسور دی
الکتريك ( )εبرابر  4/83به دست آمده است .ارزيابيها حاکي از
آن است که يك فاصلة بسامدی برابر با  118 cm-1بين

LO-TO

*
کاهش انر ی آزاد هلمهولتز ارتعاشي ( = U vib − TS
) Fvib

ناشي از بزرگتر شدن سهم  – TSبا افزايش دما است .هرچه
قدر سهم ارتعاشي انر ی آزاد هلمهولتز به سمت مقادير منفي
مي

کند ساختار بلوری پايداری بيشتری دارد .افزايش فشار

وجود دارد .شک  4چگالي حالتهای فونوني حاص را نمايش

باعت افزايش دمای دبای و کاهش سهم  –TSميشود ،بنابراین

ميدهد .بررسي شک نشان ميدهد که دو ناحيه برای چگالي

*
*
 Fvibبه فشار در دماهای باالتر
 Fvibافزايش مييابد .حساسيت

حالتهای ارتعاشي دی اکسيد توريم قاب شناسايي است که

بيشتر است؛ زيرا مدل شبه هماهنگ دبای -اينشيتن اتمها را به

عبارتند از  :مدهای اپتيکي و مدهای آکوستيکي .تحلي مدهای

صورت نوسانگرهايي که حول نقطة تعادل نوسان ميکنند در

ارتعاشي ،وزن بيشتری را برای اتم توريم نسبت به اتم اکسيژن

نظر ميگيرد .دامنة نوسان در دماهای پايين کوچك است و

نشان ميدهد .در نتيجه ارتعاشات اتمهای توريم بيشتر در ناحية

افزايش فشار تأثير چنداني روی انر ی آزاد هلمهولتز ارتعاشي

( 0-200cm-1عمدتاً ارتعاشات آکوستيکي) و ارتعاشات اتمهای
اکسيژن بيشتردر ناحيه ( 200-600 cm-1ارتعاشات اپتيکي) ديده
ميشوند .از طرف ديگر بين شاخه های آکوستيکي و اپتيکي
فاصلة بسامدی وجود ندارد.

ندارد ،در حالي که در دماهای باال دامنة نوسان بيشتر ميشود و
*
 Fvibميگذارد ،زيرا در
افزايش فشار اثرات برجستهای را روی

دماهای باال اثرات هماهنگ به اثرات ناهماهنگ تبدي ميشوند.

محمد حسین صحافی و محمد مهدوی
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شكل  .6تغييرات انر ی آزاد گيبس به صورت تابعي از فشار و دما.
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شكل  .7انر ی دروني ارتعاشي بر حسب تغييرات فشار در 3بازة
دمايي مختلف.

وابستگي دمايي و فشار انر ی آزاد گيبس تحت مدل شبه

حجم سلول واحد اوليه افزايش مييابد و سختي ماده کاهش

هماهنگ دبای – اينشيتن در شک  6نمايش داده شده است.

پيدا ميکند .از طرف ديگر مدول حجمي بي دررو با افزايش

وایح است که * Gبا افزايش دما در يك فشار ثابت ،کاهش

فشار در همة دماهای مورد نظر ،افزايش مييابد .افزايش فشار

مييابد در حالي که در يك دمای ثابت با افزايش فشار ،افزايش

سبب کاهش حجم سلول واحد ميشود و سختي ماده در برابر

پيدا ميکند .دلي کاهش و افزايش * Gبا افزايش دما و فشار اين

فشردهسازی افزايش مييابد.

است که انر ی آزاد هلمهولتز ارتعاشي با افزايش دما و فشار به

به منظور محاسبة برخي از کميتهای ترموديناميکي از

 7انر ی دروني

جمله ظرفيت گرمايي ويژة مولي در حجم ثابت و آنتروپي

ارتعاشي دی اکسيد توريم را بر حسب تغييرات فشار و دما

تحت مدل شبه هماهنگ دبای -اينشيتن ،ابتدا بايد دمای دبای را

نشان ميدهد .ميتوان مشاهده کرد که  Uvibبا افزايش فشار در

به دست آورد .در واقع دمای دبای در ايجاد يك پ ارتباطي

يك دمای ثابت به صورت ناچيز افزايش مييابد در حالي که با

ميان مکانيك کالسيك و مکانيك کوانتوم نقش مهمي را بازی

افزايش دما در يك فشار معين به شدت افزايش پيدا ميکند.

ميکند .دمای دبای ،بيشينة دمايي است که يك ماده ميتواند

ترتيب کاهش و افزايش پيدا ميکند .شک

خواص ترموفيزيکي جامدات به ساختار ميکروسکوپي که

بيشينه بسامد ارتعاشي داشته باشد و همچنين رابطة نزديکي با

وابسته به دما و فشار است ،بستگي دارد .از طرف ديگر ميتوان

قدرتِ طولِ پيوندهای يوني و سرعت صوت در داخ بلور

با محاسبة ثابتهای االستيك پاسخ ماده را به اعمال فشار و

دارد (روابط ( 8و  )9را نگاه کنيد) .با توجه به رابطة ( ،)9دمای

نيروی خارجي بررسي کرد .بنابراين محاسبة یرايب االستيك

دبای با ريشة مربعي مدول حجمي آديباتيك ( )Bsمتناسب

منجربه محاسبة فشار کوشي ،یريب ناهمسانگردی ميشود.

است Bs .معرف سختي ماده است .بنابراين دمای دبای را

همچنين ميتوان اطالعات مهمي را در مورد خواص مکانيکي

ميتوان معياری از سختي در نظر گرفت که معروف به سختي

به دست آورد .يکي از کميتهای مهم خواص مکانيکي ،مدول

دبای است .سختي دبای را ميتوان به عنوان مقاومت ماده در

حجمي بي دررو ( )Bsاست که برحسب تغييرات دما و فشار در

برابر برانگيختگيهای فونوني شام شاخههای اپتيکي تعريف

شک  8نشان داده شده است .ميتوان مشاهده کرد که مدول

کرد .همچنين در دماهای پايينتر از  ،  Dاثرات کوانتومي و

حجمي بي دررو ( )Bsبا افزايش دما در يك فشار ثابت کاهش

هماهنگ نقش مهمي را در بررسي خواص ترموديناميکي دارند،

مييابد .افزايش دما سبب دور شدن اتمها از يکديگر ميشود و

در حالي که در دماهای باالتر از  ،  Dاثررررات ناهماهنگ ظاهر
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شكل  .9دمای دبای محاسبه شده بر حسب تغييرات فشار و دما.

ميشوند و اثرات کوانتومي ناديده گرفته ميشوند .محاسبات

تمام دماهای مورد نظر آهسته کاهش مييابد .کاهش  Svibبيانگر

فونوني از تقريب هماهنگ استفاده ميکند (که در آن اثرات

کاهش بينظمي و پهن شدگي انر ی است .ميتوان مشاهده کرد

ناهماهنگ در نظر گرفته نميشوند) ،اما مدل شبه هماهنگ دبای

که فشار اثرات یعيفتری نسبت به دما روی آنتروپي ارتعاشي

اينشتين اثرات هماهنگ و ناهماهنگ را در نظر ميگيرد .شک 9

دارد .انبسای گرمايي را ميتوان يکي از پارامترهای مهم برای

دمای دبای (  )  Dرا تحت مدل شبه هماهنگ دبای -اينشيتن

ارزيابي تنش گرمايي سوختهای هستهای در نظر گرفت.

در دماهای مختلف برحسب فشار نشان ميدهد .شک  9نشان

یريب انبسای گرمايي حجمي  ،aVچگونگي تغيير اندازة يك

ميدهد که   Dبا افزايش دما در يك فشار ثابت ،کاهش

جسم با توجه به دما را نشان ميدهد .شک  11وابستگي فشار

مييابد  D .متناسب با سرعت صوت در داخ بلور است.

یريب انبسای گرمايي حجمي را در چند بازة دمايي نشان

افزايش دما سبب افزايش حجم و دور شدن اتمها از يکديگر

ميدهد .وایح است که  avدر يك دمای ثابت ،با افزايش فشار

ميشود بنابراين سرعت صوت متوسط کاهش پيدا ميکند .از

به صورت نمايي کاهش پيدا ميکند .کاهش  avبيانگر افزايش

طرف ديگر مشاهده ميشود که دمای دبای با افزايش فشار در

انر ی پيوندی است .کاهش  avدر فشارهای باال()P ≤ 8 GPa

يك دمای ثابت افزايش مييابد .افزايش فشار سبب نزديك

برای تمام دماهای مورد نظر ،آهستهتر ميشود .همچنين  avبا

شدن اتمها در سلول واحد اوليه ميشود ،بنابراين سرعت صوت

افزايش دما در يك فشار ثابت افزايش مييابد که بيانگر افزايش

متوسط افزايش مييابد  D .معياری از قدرت پيوندهای يوني

انتقال حرارت در شبکة بلوری است .اثرات دما روی  avدر

ميباشد .دمای دبای بزرگ تر نشان دهندة قویتر بودن پيوند

فشارهای پايين نسبت به فشارهای باال بيشتر است .از طرف

يوني ميان اتم توريم واکسيژن است.

ديگر اثرات فشار روی  avدر دماهای پايين ،کوچك و با افزايش

آنتروپي يکي از کميتهای مهم در فيزيك آماری است.

دما ،افزايش پيدا ميکند.

آنتروپي به مقدار ماده بستگي دارد و بينظمي سامانه را

برای توصيف اثرات ناهماهنگ جامدات در دما و فشار باال،

اندازهگيری ميکند .همچنين ميتوان آنتروپي را معياری برای

ميتوان از پارامتر گرونيسن 1اسررتفاده کرررد .در حقيقررت پررارامتر

اندازهگيری فرايند رسيدن به تعادل ترموديناميکي در نظر گرفت.

گرونيسن ،خواص ارتعاشي شبکه به دلي تغيير در حجررم آن را

آنتروپي ارتعاشي برحسب تغييرات فشار در دماهای مختلف در

تویيح ميدهد .همچنين اثرات تغييرات دمايي را روی ديناميك

شک  10نشان داده شده است Svib .با افزايش دما در يك فشار

شبکه ميتوانررد توصرريف کنررد .تغييرررات دمررايي را ميترروان بررا

ثابت به شدت افزايش مييابد .افزايش آنتروپي سبب افزايش

محاسبة پارامتر گرونيسن در يك فرايند بي درروی برگشتپذير

ارتعاش در صفحات بلوری ميشود Svib .با افزايش فشار در

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gruneisen Parameter

محمد حسین صحافی و محمد مهدوی
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شكل  .10تغييرات آنتروپي ارتعاشي بررر حسررب تغييررات فشررار در شكل  .11تغييرات یريب انبسررای گرمررايي حجمري برره صررورت
دماهای مختلف.

تابعي از فشار در  3بازة دمايي مختلف.

شكل  .12پارامتر گرونيسن محاسبه شده برای دی اکسيد توريم بر حسب تغييرات دما و فشار.

بررسي کرد .تا کنون پارامتر گرونيسن تحررت دمررا و فشررار برراال

ديناميك شبکه باشد .پارامتر گرونيسن يك عدد مثبت و کوچك

برای دی اکسيد توريم محاسبه نشده است .در ايررن کررار ،برررای

است که نشان دهندة قرروی بررودن پيونررد يرروني بررين اکسرريژن و

اولين بار پارامتر گرونيسن تحررت مرردل شرربه هماهنررگ دبررای-

توريم است.

اينشتين در دماها و فشار هررای مختلررف محاسرربه و ارائرره شررده
است .تغييرات پارامتر گرونيسن به صررورت تررابعي از فشررار در

 .5نتیجهگیری

دماهای مختلررف در شررک  12نشرران داده شررده اسررت  .بررا

در ايررن پررژوهش ،بررا اسررتفاده از محاسرربات اصررول اوليرره در

افزايش دما در يك فشار ثابت ،افزايش مييابد در حالي کرره 

با افزايش فشار برای تمام دماها کاهش پيرردا ميکنررد کرره نشرران
ميدهد نيروی بازگرداننده روی اتمي که از جايگاه تعادلي خررود

چررارچوب نظريررة تررابعي چگررالي ،طيررف ارتعاشرري و خررواص
ترموديناميکي دی اکسيد توريم توسط کد شبيهساز کوانتوم مورد
مطالعه قرار گرفت .از مدل شرربه هماهنررگ دبررای -اينشررتين برره

جابهجا شده است ،به صورت غير خطي رفتار ميکنررد .کرراهش

منظور محاسبة خواص ترموديناميکي استفاده شده است .مقايسة

پارامتر گرونيسن به اثر اعمال فشار ،تغييرات بسامدهای فونرروني

پارامتر تعادلي شبکه ،مدول حجمي و مشتق اول مدول حجمي

را با تغييرات حجم سلول واحد نشان ميدهد .همچنين افررزايش

محاسبه شده با کارهای نظری و تجربي ديگر ،بيانگر صررحت و

پارامتر گرونيسررن در اثررر افررزايش دمررا ،ميتوانررد نتيجرره تغييررر

دقت محاسبات ارائه شده است .محاسبات فونوني نشرران دادنررد
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دمای دبای بيانگر افزايش سختي بلور و سرعت صوت متوسررط

 رفتررار خطرريΓ  شاخة آکوستيکي صوتي در نزديکي نقطة3 که

 یريب انبسای گرمايي حجمرري بررا افررزايش فشررار در يررك.بود

دارند و عدم مشاهدة بسامد منفي حرراکي از پايررداری دينرراميکي

 با افررزايش دمرراav .دمای ثابت به صورت نمايي کاهش مييافت

 برره ترتيرربO  وTh  بار مؤثر بررورن برررای.ساختار بلوری است

 افزايش مييافت کرره بيررانگر افررزايش انتقررال،در يك فشار ثابت

*
 محاسرربه شررد و تانسررور دیZO* =-2/715 ، ZTh
=5/43 برابررر

 پارامتر گرونيسن با افررزايش فشررار.حرارت در شبکة بلوری بود

 مشاهده شد که دمای دبای دی. به دست آمد4/83 )ε( الکتريك

برای تمام دماهای مورد نظر کاهش پيدا ميکرد و با افزايش دما

اکسيد توريم با افزايش دما در يك فشار ثابت کاهش مييافت و

.در يك فشار ثابت افزايش مييافت

 افررزايش.با افزايش فشار در يك دمای ثابت افزايش پيدا ميکرد
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