Rafidain Journal of Science
Vol. 29, No.2, pp.46 -27 , 2020
: 10.33899/rjs.2020.165366

DOI

https://rsci.mosuljournals.com

استخدام معادالت حالة مختمفة لدراسة نسبة الحجم ،معامل المرونة الحجمي
وفجوة الطاقة في النانو جرمانيوم تحت الضغط العالي
اسماء فريد عبد المطيف

قسم الفيزياء /كمية التربية لمعموم الصرفة /جامعة الموصل
E-mail: violetrose2222@gmail.com
عدنان محمد الشيخ

قسم الفيزياء /كمية العموم /جامعة الموصل
E-mail: dr.adnan@uomosul.edu.iq
الممخص
تم في ىذا البحث استخدام معادالت الحالة (معادلة برخ-مرنكيان ،معادلة فينيت،

معادلة لينارد جونس المحورة ،معادلة ثومسن ،معادلة  ( Madanلدراسة تأثير الضغط العالي
عمى النانو جرمانيوم من خالل احتساب التغير بالحجم النوعي  ،V/Voوتغير معامل المرونة

الحجمي  ،BTوفجوة الطاقة  ،Egتحت تأثير الضغط العالي وقد اظيرت جميع المعادالت

المستخدمة توافقا مع النتائج التجريبية عند حساب V/Voلمنانو-جرمانيوم تحت الضغط العالي
وزيادة في معامل المرونة الحجمي  BTمع زيادة الضغط العالي ،وزيادة فجوة الطاقة  Egلمنانو

جرمانيوم مع زيادة الضغط العالي.

الكممات الدالة :النانو جرمانيوم ،الضغط العالي ،معادالت الحالة ،فجوة الطاقة ،معامل

المرونة الحجمي.
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المقدمة
العالقة التي تربط الحجم) (Vوالضغط ( )Pودرجة الح اررة ) (Tلمنظومة معينة ،يطمق عمييا معادلة الحالة) .(EOSوتفيد معادلة
الحالة في تحميل الخصائص الح اررية وخصائص المرونة لممنظومة المعنية .والمعروف ان ىنالك معادلة حالة عامة لمغازات ،تعتمد

عمى مفيوم الغاز المثالي.

اال ان االمر ليس كذلك في المواد الصمبة اذ ليس ىنالك معادلة حالة عامة لممواد الصمبة حتى وقتنا الحاضر.

في البحث الحالي تم استخدام عدة معادالت حالة وىي:

معادلة الحالة ل (برخ -مرنكيان ) )(Birch, 1947) (B-M EOS
ومعادلة الحالة ل لينارد-جونس المحورة ) (Jiuxun, 2005) (mL-J EOS
ومعادلة الحالة ل فينيت )(Vinet et al., 1986) (Vinet EOS

ومعادلة الحالة ل مرنكيان )(Murnaghan, 1937) (Muranghan EOS

ومعادلة الحالة ل ثومسن )(Thomsen, 1970) (Thomsen EOS

ومعادلة الحالة ل )(Madan EOS

)(Singh and Kao, 2013

اذ تقع ىذه المعادالت المختمفة ضمن اصناف مختمفة لمعادالت الحالة .فمعادالت الحالة تصنف الى ثالثة اصناف:

أ-

معادالت حالة تعتمد عمى تعريف المطاوعة المحددة مثل معادلة الحالة لـ ( برخ – مرنكيان ).

ب-

معادالت حالة تعتمد عمى الجيد بين الذرات مثل معادلة الحالة لـ (فينت و لينارد جونس المحورة).

ت-

معادالت حالة تعتمد عمى العالقة المفترضة بين المتغيرات مثل معادلة الحالة لـ ( مرنكيان ).

فضال عن معادالت الحالة التي تعالج المواد العيانية ( ،)Bulk materialsفان عددا من معادالت الحالة التي تعالج مواد النانو

قد تم صياغتيا في وقتنا الحاضر مثل معادلة الحالة ل (Singh and Kao, 2013) Madan

ان الجرمانيوم ىو أحد أشير وابسط المواد شبو الموصمة ويقع ضمن الزمرة الرابعة ) )IVمن الجدول الدوري .يمتمك

الجرمانيوم التركيب البموري لمماس ولو فجوة طاقة ) (0.66 eVعند درجة ح اررة الغرفة.

ان وضع تعريف شامل ودقيق لممواد شبو الموص مة ليس باألمر اليسير خاصة وان التعريف قد يتناول خاصية معينة من خواص

المواد شبو الموصمة التي تكون قيد البحث .اال ان الخاصية السائدة لممواد شبو الموصمة ىي زيادة توصيميتيا الكيربائية مع ارتفاع
درجة ح اررة العينة او بمعنى آخر انخفاض مقاومتيا الكيربائية وىذا عكس سموك المواد الموصمة ،رغم ان ىذه السمة ليست قائمة

لكل مديات درجات الح اررة او لكل المواد شبو الموصمة.

تم في ىذا البحث استخدام معادالت حالة مختمفة لحساب تغير الحجم النوعي لمنانو جرمانيوم وحساب تغير معامل

المرونة الحجمي وحساب تغير فجوة الطاقة لمجرمانيوم تحت الضغط العالي باستخدام معادالت حالة بمعطيات النانو – جرمانيوم.
التفاصيل النظرية
معادالت الحالة
()i

استخدمت في ىذا البحث عدة معادالت حالة وىي:

معادلة الحالة لـ ( برخ – مرنكيان ) )(Birch, 1947
ويعبر عنيا بالصيغة:
)(1

اذ ان
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 :Boتمثل معامل المرونة الحجمي تحت الضغط الجوي االعتيادي .

' :Boتمثل مشتقة معامل المرونة الحجمي بالنسبة لمضغط.
 :Vالحجم النوعي عند ضغط معين.

 :Voالحجم النوعي عند الضغط الجوي االعتيادي.
()ii

معادلة الحالة ل ( لينارد –جونس ) المحورة ()Jiuxun, 2005

ويعبر عنيا بالصيغة:
)(2
اذ ان:
()iii

'n= Bo
معادلة الحالة ل فينيت )(Vinet et al., 1986) (Vinet EOS

ويعبر عنيا بالصيغة التالية:
)(3

()iv

معادلة الحالة ل ثومسن )(Thomsen, 1970) (Thomsen EOS

ويعبر عنيا بالصيغة التالية:
)(4
( )vمعادلة الحالة ل ) (Singh and Kao, 2013) (Madan
ويعبر عنيا بالصيغة التالية:
)(5

معامل المرونة الحجمي BT
يعرف معامل المرونة الحجمي بانو مقياس لمقاومة المادة لالنضغاط عند تسميط ضغط خارجي عمى تمك المادة .وىو

العالقة العكسية لالنضغاطية .والن معادالت الحالة المستخدمة في ىذا البحث ىي معادالت
حالة عند ثبوت درجة الح اررة

()Isothermal Bulk modulus

) (Isothermal EOSsفان معامل المرونة الحجمي سيعبر عنو بالرمز BT

ويكتب بالشكل التالي:
)(6
اذ ان  :BTتمثل معامل المرونة الحجمي عند ثبوت درجة الح اررة.
معامل المرونة الحجمي تحت الضغط العالي

ان تغير معامل المرونة الحجمي تحت الضغط العالي قد تمت دراستو من قبل العديد من الباحثين
)(Boring, Lei, and Cui 1986; Chandra et al., 2016; Pandey et al., 2012; Sushil et al., 2004
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نظ ار لدوره االساسي في معادالت الحالة وفي توصيف سموك المواد الصمبة تحت الضغط العالي.

ان معظم معادالت الحالة تشت مل عمى معامل المرونة الحجمي عند درجة ح اررة الغرفة  Boومشتقتو بالنسبة لمضغط 'Bo

كمعطيات اولية ألجراء الحسابات .ان ىذه المعطيات عادة تستخدم في معادال ت الحالة لحسابات تغير الحجم ومعامل المرونة

الحجمي وفجوة الطاقة تحت تأثير الضغط العالي.
)i

تم في ىذا البحث صياغة تغير معامل المرونة الحجمي تحت تأثير الضغط العالي باستخدام معادالت الحالة المختمفة:
تغير معامل المرونة الحجمي ) BT(B-Mمع الضغط باستخدام معادلة الحالة ل ( برخ – مرنكيان ) .

فمن معادلة ( )1تم حساب

)(7
بتعويض معادلة ( )7بالمعادلة ( )6نحصل عمى:

)(8
وبنفس الطريقة تم حساب  dp/dvلمعادالت الحالة االخرى و حصمنا عمى

 BTكما يمي:

( )iiتغير معامل المرونة (معادلة لينارد جونس -المحورة)
)(9
( )iiiتغير معامل المرونة (معادلة فينيت)

)(10
( )ivتغير معامل المرونة (معادلة ثومسن)
)(11
( )vتغير معامل المرونة ( معادلة )Madan
)(12

=)BT(Madan
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ظاهرة شبه التوصيل في الجرمانيوم
ان منشأ ظاىرة شبو التوصيل في الجرمانيوم النقي يمكن توضيحيا باستخدام نموذج الجمع الخطي لممدارات الذرية
))(Linear combination of atomic orbitals –(LCAO
فذرة الجرمانيوم المعزولة تمتمك عدد ذري  (Hameed and AL-Sheikh, 2011) 32وترتيب الكتروني يأخذ الصيغة:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2
ان الغالف الخارجي  n=4يعبر عنو باصطالحات الطيف بالصيغة اآلتية 4s2 4p2
عند تآصر ذرة الجرمانيوم المنفردة مع ذرات الجرمانيوم المجاورة ليا فان احد الكترونات المدار  4sينتقل الى المدار  4pلينتج

الترتيب االلكتروني ،ان ىذه المدارات الميجنة تولد مدارات متجية نحو زوايا رباعي االوجو المنتظم ) ،( regular tetrahedron
لتكون كل ذرة في الجرمانيوم الصمب محاطة بأربع ذرات جرمانيوم ضمن رباعي األوجو (Al-sheikh, Hussien, and

).Abdullah, 2019

ان اشباه الموصالت في البعد الواحد او البعدين قد اظيرت خصائص الكترونية وضوئية تختمف حسب حجم الجسيمات وىذا ما

جعل ىذا البحث يتناول دراسة النانو -جرمانيوم تحت الضغط العالي .اذ تناول البحث دراسة الخصائص الح اررية وخصائص
المرونة وفجوة الطاقة تحت الضغط العالي مقارنة مع البيانات التجريبية المتاحة).(Wang et al., 2005
تغير فجوة الطاقة تحت الضغط العالي ودرجات الحرارة المختمفة

يعبر عن تغير فجوة الطاقة لمجرمانيوم تحت الضغط العالي وعند درجات ح اررة مختمفة بالعالقة:
)(13

اذ ان

)(Rodríguez et al., 2009

ىي قيمة فجوة الطاقة عند  T=0و . P=0

 Kو  Cىما معامالت درجة الح اررة

 αمعامل الضغط

. (pressure coefficient

 Cتساوي تقريبا درجة ح اررة ديباي . θD

فعندما يكون الضغط المسمط ىو الضغط الجوي االعتيادي  p=0تصبح المعادلة بالشكل التالي

وعند تعويض  T=0في المعادلة ( )13فان المعادلة تؤول لمصيغة ( (15كاآلتي
)(15
الحسابات والنتائج
حساب تغير  V/Voلمنانو جرمانيوم باستخدام معادالت حالة مختمفة
تم حساب تغير  V/Voلمجرمانيوم باستخدام معادالت الحالة المبينة في المعادالت المرقمة ) )1-5وبيانات النانو جرمانيوم

المدونة في (الجدول  )1وحصمنا عمى النتائج المبينة في الشكل ( )1مقارنة مع النتائج التجريبية )(Wang et al., 2005
الجدول  :1قيم معامل المرونة الحجمي ومشتقة معامل المرونة الحجمي لمنانو جرمانيوم ولمجرمانيوم العياني
Ref.
)(Tripathi et al., 2006
)(Wang et al., 2005

'Bo
4.31
4

Bo
72
92

Material
)Bulk(Ge
)Nano (Ge
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الشكل  :1تغير  V/Voلمنانو جرمانيوم تحت تأثير قيم مختمفة لمضغط العالي باستخدام معادالت حالة مختمفة
حساب تغير معامل المرونة الحجمي لمنانو جرمانيوم باستخدام معادالت الحالة
تم استخدام معادالت تغير معامل المرونة الحجمي مع الضغط المبينة بالمعادالت المرقمة ( )8-12واشير ليا مرة اخرى في

الفقرة( ،)3-2وحصمنا عمى النتائج المبينة في الشكل ( .(2اذ تظير جميع النتائج المستندة لمعادالت الحالة المختمفة زيادة قيم
معامل المرونة الحجمي تحت تأثير الضغط العالي ،رغم تقارب نسبة الزيادة بين المعادالت المختمفة ،اذ اظيرت معادلة تغير

BTمع الضغط العالي  ،المشتقة من معادلة الحالة ل  Madanاقل نسبة تغيير ل  BTتحت تأثير الضغط العالي.

الشكل  :2تغير معامل الحجمي لمنانو جرمانيوم تحت تأثير الضغط العالي باستخدام معادالت حالة مختمفة
حساب تغير فجوة الطاقة
الجدول ( )2يوضح قيم المعامالت الخاصة بالنانو -جرمانيوم
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الجدول  : 2قيم فجوة الطاقة ) Eg(0عند ، T=0 ، p=0معامل الضغط  αومعامال درجة الحرارة  Kو  Cلمجرمانيوم
)(Levinshtein, Rumyantsev, and Shur, 2001
CK
235

Eg(0) eV

*K
5.1

4.8

0.742

بتعويض قيم معامالت النانو-جرمانيوم من (الجدول  )2بالمعادلة ( ) 15تم حساب تغير فجوة الطاقة تحت تأثير الضغط العالي اذ

اظيرت النتائج زيادة فجوة الطاقة لمجرمانيوم مع زيادة الضغط المسمط عمى العينة كما موضح في الشكل (( )3تمت الحسابات
بمعادالت الحالة المبينة في المعادالت  1الى  5لتغير الحجم النوعي

وحساب تغير معامل المرونة الحجمي في المعادالت 8

الى  12وحساب تغير فجوة الطاقة باستخدام المعادلة  15واستخدمت برامج حاسوبية مكتوبة من قبمنا لبرمجة معادالت الحالة
مباشرة وىي الـ . Excel and Matlab

الشكل  :3تغير فجوة الطاقة  Egلمنانو جرمانيوم تحت تأثير الضغط العالي باستخدام المعادلة ()15
المناقشة
 -1ان قيمة معامل المرونة الحجمي لمنانو جرمانيوم اكبر من معامل المرونة الحجمي لمجرمانيوم العياني كما مبين في الفقرة
( (3-1من البند .3

من الشكل ( ) 1نالحظ انو رغم توافق جميع معادالت الحالة المستخدمة مع النتائج التجريبية لتغير  V/Voتحت الضغط

العالي لمنانو-جرمانيوم لغاية الضغط المسمط ) .(10 Gpaاال ان معادلة الحالة ل  Madanاظيرت توافقا تاما مع النتائج
التجريبية اكثر من بقية المعادالت في الضغوط االعمى من ).(10Gpa

 -2رغم ان جميع معادالت الحالة قد اظيرت زيادة معامل المرونة الحجمي لمنانو-جرمانيوم تحت تأثير الضغط العالي ،اال ان
معادلة  Madanوالتي ىي من المعادالت الخاصة بمواد النانو خالفا ،لمعادالت (لينارد جونس المحورة ،برخ مرنكيان ،فينيت،
ثومسن) المواتي يعالجن المواد العيانية وتم استخداميا في حسابات النانو لغرض المقارنة ،اظيرت معادلة  Madanنسبة زيادة في

معامل المرونة الحجمي تحت الضغط العالي اقل من بقية المعادالت كما مبين في الشكل (.)2
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) اظير زياد ة فجوة الطاقة لمنانو جرمانيوم مع زيادة الضغط المسمط عمى العينة وىذا يتالءم مع تقمص الحجم او3(  الشكل-3
.بمعنى اخر ان زيادة الضغط ترادف انخفاض درجة الح اررة وبالتالي زيادة فجوة الطاقة مع زيادة الضغط المسمط
االستنتاجات
 مع النتائج التي تم الحصول عميياMadan  ان توافق النتائج التي تم الحصول عمييا باستخدام معادلة،)1( في الشكل
 يظير امكانية استخدام معادالت الحالة لممواد العيانية في،باستخدام معادالت الحالة المعروفة في استخداماتيا في المواد العيانية
.حسابات مواد النانو

 اال ان اختالف،تحت تأثير الضغط العالي

) يظير زيادة في قيمة2( رغم ان معامل المرونة الحجمي في الشكل

) قد يعود العتماد2(  في الشكلMadan تحت الضغط العالي باستخدام المعادالت المختمفة وخاصة معادلة

معدل تغير

.Mie-Grüneisen EOS  في اشتقاقيا عمى معادلة الحالة لـMadan معادلة
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Using Different Equations of States to Study Volume Ratio, Bulk Modulus and
Energy Gap in Nano Ge Under High Pressure
Asmaa F. Abdulateef
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ABSTRACT
This research has been used EOSs (Birch-Muranghan, Vinet, mL-J, Thomsen and Madan) to
study the effect of high pressure on nano-Ge parameters by calculating compressed volume V/Vo,
Bulk modulus BT, Energy gap Eg, under high pressure. All equations used showed compatibility
with the experimental results for calculating V/Vo of nano-Ge under high pressure, an increase in
the Bulk modulus BT with an increase in high pressure and an increase in the energy gap of nano
Ge with high pressure.
Keywords: Nano-Ge, High pressure, Equations of state, Energy gap, Bulk modulus.

