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

   Xây dựng biểu thức giải tích cho các đại lượng nhiệt động, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt 

độ chuyển pha cấu trúc của các hợp kim xen kẽ nhị nguyên và tam nguyên có khuyết tật với 

các cấu trúc lập phương tâm khối và lập phương tâm diện bằng phương pháp thống kê mômen. 

   Từ các kết quả giải tích thu được, áp dụng tính số đối với các đại lượng nhiệt động, nhiệt 

độ nóng chảy và nhiệt độ chuyển pha cấu trúc của một số hợp kim xen kẽ nhị nguyên và tam 

nguyên có khuyết tật với các cấu trúc lập phương tâm khối và lập phương tâm diện. Kết quả 

tính số đối với vật liệu hợp kim xen kẽ được so sánh với thực nghiệm và các kết quả tính toán 

bằng các phương pháp lý thuyết khác. 

   Kết quả tính số của một số đại lượng nhiệt động, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ chuyển 

pha cấu trúc dưới tác dụng của áp suất cao, nồng độ thành phần và nồng độ nút khuyết cân 

bằng có ý nghĩa tiên đoán cũng như có thể là tài liệu tham khảo cho các thí nghiệm trong tương 

lai đồng thời góp phần bổ sung và hoàn thiện lý thuyết về nút khuyết cân bằng và hợp kim xen 

kẽ lập phương. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Giải thích hoặc dự đoán, định hướng các kết quả thực 

nghiệm về tính chất nhiệt động, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ chuyển pha cấu trúc của các 

hợp kim xen kẽ nhị nguyên và tam nguyên với các cấu trúc lập phương tâm khối và lập 

phương tâm diện.  

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Các hợp kim xen kẽ nhị nguyên có khuyết tật với cấu trúc 

lục giác xếp chặt. Áp dụng các kết quả lý thuyết của luận án để tính số cho các hợp kim xen kẽ  

nhị nguyên và tam nguyên khác với các hợp kim xen kẽ của Fe và Au đã tính số trong luận án. 
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