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Abstract 

In this paper, the phononic structure and Enthalpy of CaB2 compound in simple hexagonal and 

orthorhombic OsB2 phase have been investigated. The calculations were performed using the pseudo-

potential method in the framework of the density functional theory and using the Quantum-Espresso 

code. Using the group theory and the characteristic table of the composition point group, the phonon 

modes were identified in terms of symmetry species. Phonon modes are obtained at points with high 

symmetry in both phases, which are all positive, so they do not show structural instability. Also, it can 

be seen that the frequency of acoustic phonons becomes zero when their energy tends to zero, while 

optical phonons have a repulsive frequency of zero and are almost without scattering. In addition, the 

enthalpy diagram in two phases shows the heat absorbed by the system. The obtained results are in 

good accordance with other available data. 
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با استفاده از نظریۀ تابعی  2CaB گرمایی ترکیب های فونونی و ویژگی محاسبه

چگالی اختاللی

 

 2اکرم اسکندری، 0*صالحی حمداله

 علوم، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشکدۀ  گروه فیزیک،. 1

 گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور اهواز .2
 22/90/1791: یرش، پذ90/11/1799: یافتدر

 

 چکیده
برررسی شده است. محاسببا     2OsB اورتورومبیکاز هگزاگونال ساده و در فکلسیم بورید دیدر این مقاله ساختار فونونی و آنتالپی ترکیب 

ببا   .اسبت  گردیبده اسپرسبو انابام    -پتانسیل در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی و با استفاده از کد محاسباتی کوانتوم با استفاده از روش شبه

مدهای فونونی در  شناسایی شدند.های تقارنی  حسب گونه ای ترکیب، مدهای فونونی بر استفاده از نظریۀ گروه و جدول مشخصۀ گروه نقطه

مشباهده   چنبین  دهند. هبم بنابراین ناپایداری ساختاری را نشان نمی ،که همگی مثبت هستنددست آمده  فاز به دو در هر نقاط با تقارن باال

سبامد  های نوری دارای ب که فونون در حالی شوند. کند صفر می ها به سمت صفر میل می های صوتی وقتی که انرژی آن شود بسامد فونون می

 شبده توسبس سبامانه اسبت.     دهندۀ گرمای جذب نمودار آنتالپی در دو فاز نشان ،عالوه بر این صفر بوده و تقریباً بدون پاشندگی هستند.غیر

 های موجود سازگاری دارد. آمده با دیگر داده دست نتایج به

 

 م.بوریدکلسی دیساختار فونونی، آنتالپی،  :ها کلیدواژه

 

  قدمهم. 0

 2991 در سبال  2MgB بوریدمنیزیم(کشف ابررسانای )دی

سبت  ا باعث یک مرحلۀ مهم در پیشبرفت ابررسباناها شبده   

بلوری ببا   2MgB . ناگاماتسو و همکاران نشان دادند که[1]

کلبوین   20ساده اسبت و در دمبای    1پی سی اِچ یک ساختار

هبر یبک از   شود یعنی در دمای بسیار بباالتر از  ابررسانا می

 2MgB [.2]اسببت  ترکیبببا  فلببزی پایببدار شببناخته شببده

دهندۀ یک طبقۀ جدید ابررساناها اسبت، ایبن کشبف     شانن

ویبت کبرده و   را تق 2AlB بوریبدهای نبو   اهمیت علمی دی

ببرای   و  بوریبدهای نبو    نیز در دی آغاز عالقۀ شدیدی

 است وجود آوردههای تحقیقاتی بزرگ را بهبسیاری از گروه

 ترین کاندیدها برای دمبای گبذار بباالتر   یکی از جالب [.2]

  2CaB بوریدکلسبیم( ، هگزاگونال ساده فرضی )دی2سی تی


 :نویسنده پاسخگو salehi_h@scu.ac.ir 

1 hcp 
2 Tc 

 Caهببای ، کببه تمببام اتببم2MgB بببا همببان تقببارن بلببوری

 2CaB جا کبه ترکیبب  اند. از آنشده Mgهای جایگزین اتم

است از لحاظ نظری مبورد مطالعبه قبرار     هنوز سنتز نشده

 2OsBدر فاز کلسیم بورید دی 2911در سال  [.1] گیرد می

گُز بررسی شبده  توسس اوزیسک، کُالکوگال و دیلی 2ReBو 

دارای ساختاری هگزاگونبال   2ReB در فاز 2CaB .[7] است

باشبد. از   مبی دارای سباختار اورتورومبیبک    2OsBو در فاز 

دارای خبوا  ابررسبانایی خواهبد ببود ببا       2CaB جا کهآن

ر علم ای دطور قابل توجه ای نزدیک، به آیندهساخت آن در 

دارای یبک شببکۀ    2CaB و صنعت کاربرد خواهبد داشبت.  

شده متنباوب   هم فشردهبه های ضلعی ساده از الیهشش

همانند گرافیت است، هر اتبم ببور در گوشبۀ     B هایبا الیه

 و قبرار دارد  Bهای مااور راه بین الیهۀگوشۀ بور، نیمشش

مراجعبه   [0-5] منباب  تبوان ببه    تر مبی  اطالعا  بیشبرای 

ببا   هانب  و همکباران   2990 در سبال  عالوه بر ایبن  نمود.

کامبل   یبندی ایلیشبیابرگ ناهمسبانگرد   از فرمول استفاده

 بینبی و ببا   پیش 2CaB های ابررسانایی را در ترکیب یژگیو

مقاله پژوهشی
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فونبون   -نش الکتروناستفاده از روش فونون منامد برهمک

سبتای نقباط   و بسامدهای فونونی را در را گرفتندرا در نظر 

 [.4] ۀ اول بریلبونن محاسببه کردنبد   با تقارن باال در منطق

های ساختاری،  ویژگی 2912واجستون و همکاران در سال 

در حالت پایبه  را  2CaB مکانیکی و دینامیک شبکۀ ترکیب

محاسببه   1کَسبتِ   و فشار باال با استفاده از کد محاسبباتی 

هبای سباختاری، الکترونبی و     ویژگی چنین هم [.8] نمودند

هبا در   بوراید فلزی و گاف ابررسانایی آن ترکیبا  دی نوری

 [.19-0] بررسی قرار گرفته است دمای باال مورد
هببای  حالببتهببان و همکبباران  2921 چنببین در سببال هببم

یافتببه در  میببرا نشببده و ابررسببانایی افببزایش   پالسببمونی

استفاده از نظریبۀ تبابعی چگبالی و    دیبوریدهای فلزی را با 

در  .مورد بررسی قرار دادنبد  2دابلیو اِی پی جی کد محاسباتی

ساختارهای ناهمسانگرد هندسی و  کار متوجه شدند که این

خبوا  نبوری و    ، منابر ببه  بوریدهای فلبزی  دی الکترونی

با استفاده از نظریبۀ   لذا .[11] شود می الکترونی غیرمعمول

و تمببام مببدهای  فونببونی بسببامدهایتمببام تببابعی چگببالی 

حسببب  رناحیببۀ بریلببونن محاسبببه و ببب در مرکببز فونببونی

اطالعبا    بنبابر  .شبوند  بنبدی مبی   های تقبارنی دسبته   گونه

 گرمایی ترکیب آنتالپی وهای فونونی  موجود تاکنون ویژگی

مبورد   پتانسبیل  بوریدکلسیم ببا اسبتفاده از روش شببه    دی

کبار   هیچ این مورد چنین در بررسی قرار نگرفته است و هم

 کببار لببذا در ایببن نظببری و تاربببی گببزارش نشببده اسببت. 

ببا  کلسبیم  بورید دی های فونونی و گرمبایی ترکیبب   ویژگی

 .خواهند شد بررسیپتانسیل  استفاده از روش شبه

 

 ها وشرمواد و . 2

و ببا  اختاللبی   تابعی چگبالی  ۀمحاسبا  در چارچوب نظری

انابام شبده    2اَسپرِسو -کوانتوم محاسباتی ۀاستفاده از بست

ای  ذره در این بستۀ محاسبباتی معبادال  تبک    .[12] است

توابب    پتانسیل و بسبس شم با استفاده از روش شبه -کوهن

حسبب امبواج تخبت حبل      هبای ررفیبت ببر    موج الکترون

شده  های ساختهپتانسیل در این محاسبا  از شبهگردد.  می

 اسببتفاده شببده اسببت.پایسببته  روش فببون نببرم و ببباربببه


1 Castep 
2 GPAW 
3 Quantum-Espresso 

برداری از منطقبۀ بریلبونن در فباز هگزاگونبال ببرای       نمونه

و تعبداد   191212با یک توزیب    2CaB ساختار فرضی

شبده صبور     پبک تولیبد   -نقطه با روش مونخورست 549

 22گرفته است. در ایبن محاسببا  انبرژی قطب  براببر ببا       

 2×19-4 تچرخبه و دقب   شبش که با  شدریدبرگ انتخاب 

است. برای رسیدن به این همگرایی  گردیدهریدبرگ همراه 

اولیه،  یاخته 1موج تخت تولید شده است. در شکل  2584

واحبد ویگنرسبایتز و منطقبۀ اول     یاختهقراردادی و  یاخته

کمبک  ببه  بوریدکلسبیم  دی بریلونن ببرای فباز هگزاگونبال   

چنببین  هببم .رسببم شببده اسببت  7ایکسریسببدِن افببزار نببرم

  2OsB از منطقه بریلونن در فاز اورتورومبیبک  برداری نمونه

 129و تعبداد   1104 با یک توزیب   2CaB برای ترکیب

پبک تولیدشبده، صبور      -نقطه، که ببا روش مونخورسبت  

 22گرفته است. در ایبن محاسببا  انبرژی قطب  براببر ببا       

همراه اسبت.   22×19-8 چرخه و دقت ششریدبرگ که با 

صفر مطلق حبول موقعیبت    های یک بلور باید در دمایاتم

شان ارتعاش کننبد. ایبن انبرژی ارتعاشبی را انبرژی      تعادلی

ها حول موقعیت نامند. به این نو  حرکت اتمنقطه صفر می

جبا   گویند کبه در ایبن  ای میهای شبکهشان ارتعاشتعادلی

گیرنبد. ایبن حرکبت یبک حرکبت      مورد بررسی قبرار مبی  

معینبی    ⃗⃗ و بردار مبوج   ωگونه است که دارای بسامد  موج

باشد. اگر جهت ارتعاش ذرا  محیس در جهبت انتشبار    می

موج یعنی در جهت بردار مبوج باشبد، آن را مبد ارتعاشبی     

ها در جهت عمبود ببر ببردار    طولی و اگر جهت ارتعاش اتم

نامند. کوانتوم انرژی را مد ارتعاشی عرضی می موج باشد آن

الکترومغناطیسبی کبه   ارتعاشی در تشابه با کوانتبوم امبواج   

 ایبن  ببر  عبالوه  نامنبد. شوند را فونبون مبی  فوتون نامیده می

هبا در منحنبی پاشبندگی بسبتگی ببه تعبداد       تعداد شاخه

ها روی تمبامی انبوا     فونونعالوه بر این  های پایه دارد. اتم

هبا   گذارند. برای مثال، فونون های حالت جامد اثر می ویژگی

و اثبر مقاومبت الکتریکبی     رسباناها  حرارتی نبیم  رسانندگی

کنند. بنابراین تصویری دقیبق از رفتبار    فلزا  را کنترل می

هببای حرارتببی،  هببا بببرای دری بسببیاری از ویژگببی فونببون

 رسد. نظر می همواد، اساسی ب نوریالکتریکی و 


4 Xcrysden 



له صالحی و همکارانحمدا -با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی اختاللی CaB 2های فونونی وگرمایی ترکیب  عنوان محاسبۀ ویژگی

0010/ بهار و تابستان 0/ شماره 01مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران/ دوره 



40


 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

 
 )د(

    واحد ویگنرسایتز، یاختهب( )الف( منطقۀ اول بریلونن، ) 0شکل 

در فاز بوریدکلسیم  دی اولیه، برای یاختهد( )قراردادی و  یاختهج( )

 هگزاگونال ساده فرضی.

 

سبنایِ فروسبرو و    های تاربی ایستاتیک مثل طیبف  روش

ایکس و پراکندگی نوترون اطالعباتی   رامان، پراکندگی پرتو

بسبامدها فبراهم   ای از  در محدوده ها گیری فونون را با اندازه

 د.نکن می

آنتالپی یک ویژگی ترمودینامیکی است کبه تغییبر آن، در   

 امانهشرایس دما و فشار ثابت، انبرژی گرمبایی مباده یبا سب     

مرتبس با واکنش شبیمیایی یبا فراینبد فیزیکبی را تعیبین      

چنین  هم شود. معرفی می عنوان یک تاب  حالت، کند. به می

وسبیلۀ واکنشبی   شده به جذبآنتالپی برابر با مقدار گرمای 

هبای  گیبرد. در واکبنش  ثابت انابام مبی   است که در فشار

هبای  گرماگیر تغییرا  آنتالپی سامانه مثببت و در واکبنش  

یا آنتالپی عببار  اسبت از    گرمازا این تغییرا  منفی است.

تباب  ترمودینبامیکی    غییر انبرژی سبامانه در فشبار ثاببت.    ت

 شود:یر بیان میآنتالپی با استفاده از رابطۀ ز

(1                                                 )H E PV  

شبود.  حابم یاختبه مبی    Vفشبار،   Pآنتالپی،  H که در آن

 را نشان داد. های مختلفی آن توان به شکل این می عالوه بر

عنببوان کمیتببی مقببداری شببناخته  نتببالپی بببهچنببین آ هببم

جمله به معنی آن است که آنتالپی ببه مقبدار   شود. این  می

وابسبته اسبت. هماننبد انبرژی،      امانهموجود در یک س ۀماد

هبای   واحد آنتالپی نیز ژول اسبت. در حقیقبت اگبر انبرژی    

، شبوند از انبرژی کبل کبم     امانهجنبشی و پتانسیل یک سب 

اسبت کبه همبان     امانهمانده انبرژی حرارتبی سب    مقدار باقی

 .دشو آنتالپی نامیده می

 

 نتایج. 3

 ساختار فونونی .3-0

فبباز  کلسببیم دربورید دی منحنببی پراکنببدگی فونببونی در 

افزار کوانتبوم اسپرسبو در   ساده با استفاده از نرم هگزاگونال

 است. رسم شده 2شکل 

 

 
CaBساختار فونونی 2 شکل 2

 در فاز هگزاگونال ساده فرضی.
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فباز   کلسبیم بورید دی تقبارنی در نقاط آمده  دست ی بهمدها

 .اند آورده شده 1 در جدول رومبیکاورتو

 
 .ارتورومبیک ازفدر  نوری صوتی و مدهای 0جدول 

 ۀمحدود

مد

نماد 

تقارنی

 مدهای فونونی بسامد

)یک بر 

متر( سانتی
)تراهرتز(

 -g 2 B7/595- 1/15رامان

 -g 1 B0/704- 9/17رامان

 -u 2 B8/292- 9/0فروسرو

 -Ag0/154- 4/7رامان

 -Au5/00- 0/2رامان

 -g 2 B9/40- 2/2رامان

 u 1 B8/4 2/9فروسرو

 u 2 B4/288/9فروسرو

 u 2 B7/02 8/1فروسرو

 u 1 B4/107 0/7فروسرو

 g 2 B9/105 0/7رامان

 Ag1/274 7/4رامان

 g 2 B7/275 2/19رامان

 u 2 B2/250 4/19فروسرو

 u 2 B0/752 5/12فروسرو

 g 2 B9/522 0/15رامان

 u 1 B1/500 9/14فروسرو

 Ag2/091 9/18رامان

 

 در فباز دی بورید کلسیم  مدهای فونونی برای 2 در جدول
 آورده شده است.  2OsB اورتورومبیک

 

 آنتالپی .3-2

 2در شبکل   کلسبیم  بوریبد  دی نمودار آنتالپی برای ترکیبب 

 برای فاز هگزاگونال سباده  نمودار آنتالپی آورده شده است.

ترتیبب   ببه )ب(  -7 و )البف(  -7در شبکل   کلسبیم  بورید دی

 آورده 2OsB در فبباز اورتورومبیببک کلسببیمبورید دی بببرای

 شده است.

 .2OsB در فاز 2CaB مدهای صوتی ونوری 2جدول 

 محدودۀ

 مد

نماد 

 تقارنی

بسامد مدهای فونونی
مدهای 

 فونونی
)یک بر 

 متر( سانتی
)تراهرتز(

 g 2 B7/595- 1/15- 0 رامان

 g 1 B0/704- 9/17- 2رامان

 u 2 B8/292- 9/0- 3 فروسرو

 Ag 0/154- 4/7- 0رامان

 Au 5/00- 0/2- 5رامان

 g 2 B9/40- 2/2- 6رامان

 u 1 B8/4 2/9 4فروسرو

 u 2 B4/288/9 8فروسرو

 u 2 B7/02 8/1 9فروسرو

 u 1 B4/107 0/7 01فروسرو

 g 2 B9/105 0/7 00رامان

 Ag 1/274 7/4 02رامان

 g 2 B 7/275 2/19 03رامان

 u 2 B2/250 4/19 00فروسرو

 u 2 B0/752 5/12 05فروسرو

 g 2 B 9/522 0/15 06رامان

 u 1 B1/500 9/14 04فروسرو

 Ag 2/091 9/18 08رامان

 

 
 .دی بورید کلسیمنمودار آنتالپی برای ترکیب  3شکل 

 

در  کلسبیم  بورید دی هم چنین نمودار آنتالپی برای ترکیب

 است.  رسم شده 5در شکل  2ReB فاز هگزاگونال
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 )الف(

 
 )ب(

 2CaB الف( هگزاگونال ساده فرضی) نمودار آنتالپی برای فاز 0شکل 
 .2CaB اورتورومبیک ترکیب ب() و

 

 
 در ترکیب فاز هگزاگونال 2CaB نمودار آنتالپی برای ترکیب 5 شکل

2ReB. 

 

 بحث .0

 بوریدکلسبیم  و آنتالپی دی فونونیهای  ویژگی در این مقاله

تببابعی چگببالی  بببا اسببتفاده از نظریببۀ مختلببف فبباز در دو

 است.افزار کوانتوم اسپرسو صور  گرفته اختاللی و نرم

کلسبیم در   بوریبد  دی منحنی پراکندگی فونونی 2 در شکل

افزار کوانتوم اسپرسبو  با استفاده از نرم ساده فاز هگزاگونال

کبه   رسبم شبده اسبت    ترین تقارن بیشنقاط با در راستای 

[ سبازگار  4]منبب   آمبده در   دسبت  نتایج ببه  نمودار فون با

اناام پوینتز  -کیو 20 و 0×0×5 کار با یک توزی . ایناست

دارای سه  کلسیمبورید دیجا که ترکیب گرفته است. از آن

در فباز هگزاگونبال دارای    اتم در یاختۀ بسیس خود است و

cو   سنج شبهدو 
aاشبندگی  پنمبودار  باشد. بنابراین  می

طور که مد فونونی است. همان نهدارای فونونی این ساختار 

شود پراکندگی فونبون در نقباط ببا    مشاهده می 2در شکل 

 مبد  سبه تقارن باال نشان داده شبده اسبت. ترکیبب دارای    

 نبوری  مبد  ششو  ترین انرژی( )سه شاخه در پایین صوتی

هببای بببور نشبب    باشببد. ببباالترین بسببامد فونببونی از یببون

تر از اتم فلزی کلسیم است که گیرند. زیرا اتم بور سبک می

فونبون   -چنبدان قبوی الکتبرون   نبه  کبنش منار ببه ببرهم  

هبای فونبونی در نقباط ببا تقبارن بباال       شود. همۀ بسامد می

مثبببت هسببتند. بنببابراین ناپایببداری سبباختاری را نشببان   

 دهند.   نمی

های صبوتی عرضبی ببا طبول      از طرفی در یک جامد فونون

( امواج صوتی برشی هسبتند در  1اِی تی موج بلند )مختصراً

هبای   ( مربوط به موجصوتی طولی )های  که فونون حالی

اند. به دلیل این که معموالً ببرش دادن یبک    صوتی تراکمی

ببا   اِی تیهای  کردن آن است، فونون  تر از فشرده بلور راحت

حرکببت  هببای  تببری نسبببت بببه فونببون سببرعت پببایین

در  اِی تببیهببای دو ویژگببی خببا  فونببون   کننببد. مببی

های ( منحنی1عبارتند از: رساناهای بلندروی و الماسی  نیم

( 2منطقه نسبتاً مسبط  اسبت.    ۀها نزدیک لباشندگی آنپ

 هبای تر از انرژی فونونها بسیار کمدر مرز منطقه انرژی آن

 ۀدقیقبباً در مرکببز منطقببه، هببر سببه شبباخ  اسببت.  2اِی اِل

تبوان ببه   که این امر را می نیستندتبهگن  نوری های فونون

 نسببت داد. بوریدکلسبیم   دیساختار  هگزاگونال تقارن عدم

 شود.در این شکل هیچ گاف بسامدی مشاهده نمی

رای ترکیبب در  بب ساختار فونبونی ببا یبک توزیب       ۀمحاسب

جا که ترکیبب   از آنت. ساختار اورتورومبیک اناام شده اس

چنبین در ایبن    بسیس اسبت و هبم   ۀدارای سه اتم در یاخت

موجبود  مبد فونبونی    18، متفاو  هستند  cو  a ،bساختار

انبد کبه در    دسبت آمبده   این مدها در نقاط تقارنی به است.


1 TA 
2 LA 
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مبد   15 وصبوتی  مد اول  سه د ونشو مشاهده می 1 جدول

 هشبت مد رامبان و   ده ،مد 18و از این  ی هستندنوردیگر 

 د.نباش می فروسرومد 

 -کیبو  78 و 0×0×5 محاسبۀ ساختار فونونی با یک توزی 

در سببباختار  کلسبببیمبورید دیببببرای ترکیبببب  1پبببوینتز

جا کبه ترکیبب   اناام شده است. از آن 2OsB اورتورومبیک

 واحبد(  یاختبه اتم در  شش) دارای سه اتم در یاختۀ بسیس

متفباو  هسبتند    cو  a، bچنین در این ساختار است و هم

دسبت  این مدها در نقباط تقبارنی ببه    داریممد فونونی  18

 که شودمشاهده می .ندا آورده شده 2 اند که در جدولآمده

از ایبن   نبوری هسبتند.   مبد دیگبر   15مد اول صوتی و  سه

ای که باالترین بسامد را نسببت ببه   ی شاخههای صوتشاخه

 دو شاخۀ دیگر دارد شاخۀ طولی و دو شاخۀ دیگبر عرضبی  

که  باشند می نوریهای مانده شاخهشاخۀ باقی 15د. هستن

 .هسبتند  فروسبرو مبد   هشتمد رامان و  ده ،مد 18از این 

هبای صبوتی    شود بسبامد فونبون   طور که مشاهده می همان

کنبد صبفر    ها به سمت صبفر میبل مبی    وقتی که انرژی آن

هبای نبوری دارای بسببامد    کببه فونبون  در حبالی  شبوند.  مبی 

 صفر بوده و تقریباً بدون پاشندگی هستند.غیر

کببه مبتنببی بببر فراینببد پراکنببدگی   سببنای رامببان طیببف

عنبوان یبک    توانبد ببه   مواد است می کشسان نور توسسغیر

هبای   یافته برای تعیبین ویژگبی   شده و توسعه روش شناخته

سبنای   طیبف  کبار رود.  فیزیکی و ساختار شیمیایی مواد به

توانبد ببرای    رامان به عنبوان یبک سبازوکار اسبتاندارد مبی     

بررسی خبوا  مغناطیسبی و    ،ای های شبکه مطالعۀ ویژگی

 کار رود. مواد جامد به برقی

ترتیب بیانگر پاریتبۀ   به uو  gهای  ها زیرنویس در این جدول

 زوج و فرد تحت وارونگی در بلورهای مرکز متقارن هستند.

فعبال    Bg و Agمدهای  ای، طبق جدول مشخصۀ گروه نقطه

 هستند. فروسرومدهای فعال Bu  و Auو مدهای  رامان

منحنی پراکندگی فونونی و مدهای فونونی ت ییبد  چنین  هم

 و هگزاگونال ساده است. 2OsB در ساختار 2CaB پایداری

2CaB 2 در ساختارReB   دارای منحنی فونونی نیسبت و در

 صور  دینامیکی ناپایدار است. نتیاه در این ساختار به

چنین مرب  بسامدهای فونونی در مرکز منطقۀ بریلبونن   هم


1 q-points  

دست  مقادیر ماتریس دینامیکی به توان به عنوان ویژه را می

 آورد.

است.  امانهدر ترمودینامیک، آنتالپی به معنای انرژی کل س

کمیتبی مقبداری اسبت کبه انبرژی      ۀ دهنبد  این عدد نشان

آنتبالپی مقبدار    دهبد  مبی  نشان را سامانه یک کل حرارتی

ترمودینامیکی هنگام فشبردن   امانۀگرمانی است که یک س

، از کند جذب  آنند یا از ک ثابت، از محیس اطراف خود آزاد 

 د.کن ترمودینامیکی هر جسم را دری می امانۀطریق س

ببه ایبن معنبی کبه     سبت  ا تاب  حالت تغییرا  آنتالپی یک

های آغازی و پایانی فرایند بسبتگی   مقدار آن تنها به حالت

دارد و تغییرا  در مسیر انابام واکبنش ببا اسبتفاده از آن     

 ت.تاب  قابل بررسی نیس

 2در شبکل   کلسبیم  بوریبد  دی نمودار آنتالپی برای ترکیبب 

آنتالپی در حال افبزایش   ،شکلآورده شده است. با توجه به

شبده توسبس سبامانه     دهنبدۀ گرمبای جبذب   است که نشان

 است. 

( برای فاز هگزاگونبال  1نمودار آنتالپی با استفاده از رابطۀ )

در فببباز  کلسبببیم بوریبببد دی و کلسبببیم بوریبببد دی سببباده

آورده شده است. با توجبه   7 در شکل 2OsB اورتورومبیک

آنتببالپی در حببال افببزایش اسببت کببه      هببا شببکل بببه

 شده توسس سامانه است. گرمای جذبۀدهند نشان

در بوریدکلسبیم   دی چنین نمودار آنتالپی برای ترکیبب  هم

اسبت. نمبودار    رسم شده 5در شکل    2ReB فاز هگزاگونال

 باشد.  می نمایانگر افزایش آنتالپی در این فاز

حسب فشار برای  توجه به نمودارهای تغییرا  آنتالپی بربا 

یاببد،  هر دو ترکیب با افزایش فشبار آنتبالپی افبزایش مبی    

بنابراین تغییرا  آنتالپی سامانه برای این ترکیببا  مثببت   

عببار   است که این امر بیبانگر خاصبیت گرمباگیری و ببه    

 دیگر جذب گرما توسس سامانه است.

 

 گیری نتیجه .5

 هببای فونببونی و گرمببایی ترکیببب  ویژگببی مقالببه در ایببن

دو فاز ساختاری ببا اسبتفاده از نظریبۀ    در بوریدکلسیم  دی

محاسبا  با استفاده از  حاسبه شد.اختاللی م تابعی چگالی

پتانسیل و کد محاسباتی کوانتوم اسپرسو انابام  روش شبه

نتببایج حاصببل از بررسببی خببوا  فونببونی ترکیببب    شببد.

 ت ییببد پایببداری  مختلببف   هببای فازدر  بوریدکلسببیم دی
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 و هگزاگونال ساده است. 2OsB در ساختار کلسیمبورید دی

شده توسس سامانه  دهندۀ گرمای جذب تالپی نشاننمودار آن

در نمودار پاشندگی فونونی گافی وجبود   چنین هم باشد. می

خاصبیت  کبه   ساختار نوار انبرژی ندارد که با نتایج ناشی از 

 عبالوه  .باشدسازگار  ،کندت یید می بوریدکلسیم رافلزی دی

دارای منحنبی   2ReB در سباختار  بوریدکلسبیم  دی بر ایبن  

صببور  فونببونی نیسببت و در نتیاببه در ایببن سبباختار بببه 

آمببده  دسببت در کببل نتببایج بببهدینببامیکی ناپایببدار اسببت. 

 د.نسازگاری خوبی با نتایج موجود دار
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