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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

i. Mở rộng mô hình Einstein tương quan phi điều hòa cho vật liệu có pha tạp chất. 

Dựa trên cơ học lượng tử và thống kê lượng tử, đã xây dựng các biểu thức giải tích 

cho các cumulant trong XAFS, các tham số thế Morse và thế tương tác nguyên tử 

phi điều hòa hiệu dụng của vật liệu. Biểu diễn các tính chất nhiệt động như độ dịch 

chuyển mạng, độ dịch tương đối trung bình bình phương, hay các hiệu ứng phi điều 

hòa của các vật liệu pha tạp chất. Điều này có thể mở rộng cho nghiên cứu các hợp 

chất, hợp kim và vật liệu khuyết tật. 

ii. Xây dựng lý thuyết nhiệt động học mạng cho đường cong nóng chảy - giản đồ pha 

nóng chảy của các hợp kim hai thành phần, qua đó xác định nhiệt độ nóng chảy 

Lindemann và điểm Eutectic của hợp kim hai thành phần. Thay cho việc tính nhiệt 

độ nóng chảy cho từng hợp kim với tỉ phần nhất định, với lý thuyết này ta có thể 

nhận được nhiệt độ nóng chảy của hợp kim với tỉ phần bất kỳ của các nguyên tố cấu 

thành. 
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tỉ phần của các nguyên tố cấu thành hợp kim hai thành phần, qua đó cho thấy vật 

liệu trở nên dễ hay khó nóng chảy hơn khi được pha tạp trở thành hợp kim. Điều 

này có thể hữu ích đối với công nghệ sử dụng vật liệu. 
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sánh này cho thấy có sự phù hợp tốt. 
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11. Summary of the new findings of the thesis: 

i. Extended the Anharmonic Correlation Einstein Model for doped materials. Based 

on quantum mechanics and quantum statistics, constructed analytical expressions 

for cumulants in XAFS, Morse potential and effective anharmonic atomic 

interaction potential of materials containing dopant atoms. Thermodynamic 

properties such as mean latic displacemence, mean square relative displacemence, 

or anharmonic effects of doped materials are also constructed. This could be 

extended to the study of compounds, alloys or defect materials. 

ii. Developed a lattice thermodynamic theory of melting curves or melting phase 

diagram of two-component alloys, thereby determining Lindemann melting 

temperature and Eutectic point of two-component alloys. The advantage of this 

theory is that instead of calculating the melting temperature of each alloy with a 

certain percentage one can obtain the melting temperature of the alloy with any 

proportion of the constituents. 

iii. The dependence of melting temperatures and atomic binding energies on the 

proportion of elements constituting two-component alloys has been evaluated, 

which suggests that the material becomes easier or harder to melt when blended to 

become alloy. This may be useful for material use. 

iv. Numerical calculation result for some specific examples by using current theory 

shows a good agreement in compared with experiment as well as other theories. 

 



12. Paratical applicability, if any: The results of the thesis contribute to a richer and more 

detailed picture of the materials and may contribute to the material using technology in 

the future. 

13. Further research directions, if any: Develop a theory that more fully describe the 

character of the material and develop additional methods for the material technology. 
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