
ؼثِ یک تؼذی زًجیرُگرهای ٍیصُ در هغالؼِ   

 ثمفی ٍیؽکایی، زّرا؛ هْذٍی فر، ظؼیذ؛ اهیری، فاعوِ

 گرٍُ فیسیک داًؽگاُ گیالى، رؼت

 چکیذُ

هَریا -تِ ّوراُ ترّوکٌػ شایالَؼیٌعکی پادفرٍهغٌاعیط درًظر گرفتِ ؼذُ اظت. گرهای ٍیصُ درزًجیرُ اظپیٌی ّایسًثرگ 2/1-یک تؼذی اظپیي زًجیرُ

مالِ ٍدرحضَر هیذاى هغٌاعیعی ػرضی تررظی ؼذُ اظت. ترای تذظت آٍردى عیف اًرشی ظیعتن از رٍغ فرهیًَیسُ کردى تْرُ گرفتِ ؼذُ اظت. در ایي ه

ضَر هیذاى هغٌاعیعی ، گرهای ٍیصُ ظیعتن ح ؼَد کِ دررفتار دهایی ظیعتن درحضَر هیذاى هغٌاعیعی هَرد تررظی لرار گرفتِ اظت ٍهؽاّذُ هی

.گرهای ٍیصُ ًعثت تِ هیذاى هغٌاعیعی اػوال ؼذُ در دهای ثاتت، در خَر تَجِ اظت دّذ. ّوچٌیي رفتارًؽاى هیرفتارّای هتفاٍتی را   

هغٌاعیعی تِ در حضَر هیذاى (  ⃗⃗ = ̂ Dهَریا )-رگ ٍترّوکٌػ شایالَؼیٌعکیّویلتًَی هرتَط تِ ترّوکٌػ ًاّعاًگرد ّایسًث

 :ؼَدصَرت ریل ًَؼتِ هی
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تَاى تِ ترکیة دظتِ هیاظت کِ ازایي  XXZّا تِ صَرت  ازهَاد ّعتٌذکِ ظاختارؼثِ یک تؼذی دارًذ ٍّویلتًَی آى دظتِ ای

CuSe2O5ٍCs2CuCl4[1,2,3].اؼارُ کرد 

 یّا رٍغ. کرد اظتفادُ تَاى یه یهحاظثات ٍ یلیتحل یّا رٍغ از یکیسیف یّا عتنیظ ییدها رفتار یتررظ یترا یکل عَر تِ

.دارد ٍجَد یٌیاظپ هَج یِیًظر از اظتفادُ ٍى کرد سُیتَزًٍ ،[4] کردى سُیًَیفره رٍغ هاًٌذ یاریتع یلیتحل  

 ٍ یٌیاظپ یػولگرّا يیت یًگاؼت دّذیه اجازُ کِ اظت یٌیاظپ یّا هذل حل یترا یضایر رٍغ کی اصل در کردى سُیًَیفره

.اظت یًَیفره یػولگرّا تِ یٌیاظپ یػولگرّا لیتثذ ٍالغ در ٍ ذ تاؼ داؼتِ ٍجَد یًَیفره یفٌا ٍ خلك یػولگرّا  

ٍیگٌردراداهِ راُ هَرد اظتفادُ -کٌین، ظپط تثذیالت جردىدرحل هؼادلِ ٍیصُ همذاری فَق، اتتذا از یک تثذیل یکاًی اظتفادُ هی

در هیاًِ راُ تثذیالت فَریِ هَرد اظتفادُ  گام تؼذی در رظیذى تِ ّاهیلتًَی لغری ؼذُ، اظتفادُ از لضیِ ٍیک اظت.گیرًذ.لرار هی

  راتراظاض ایي تثذیالت درفضای ؼثِ تکاًِ درًاحیِ اٍل تریلَئي تازًَیعی کردُ ٍدر[5]گیرًذ،حال ّویلتًَی هیذاى هتَظظلرار هی

 ؼَد:تااظتفادُ از تثذیالت تَگَلیَتَف ّاهیلتًَی هَردًظر لغری هیآخرگام 
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 ؼًَذ:تااظتفادُ ازهؼادالت فَق، تَاتغ ترهَدیٌاهیکی ازلثیل اًرشی آزاد، آًترٍپی ٍگرهای ٍیصُ تِ آظاًی هحاظثِ هی

f =ɛ 0 - 
1

2  
 ∫        2     

  
 
     )

2
 )     ,   S=KB β 

2   

  

         ,            
 C v = - β 

  

  
                                       (3)    

 

ٍب( در دلتاّای ثاتت هختلف شایالَؼیٌعکیثاتت ّایهٌحٌی گرهای ٍیصُ ًعثت تِ هیذاى ترای الف(در :1ؼکل  

 

 B>Bcٍ ب(ًاحیِ B<Bc الف( ًاحیِ  : هٌحٌی گرهای ٍیصُ  تر حعة دها ترای2 لؼک

ؼَد کِ ّرچِ همذار دلتاّا ٍثاتت هیذاى رظن ؼذُ اظت، درلعوت الف ٍب هؽاّذُ هیٍیصُ ًعثت تِ کِ هٌحٌی گرهای1درؼکل

الف گرهای ٍیصُ راتِ ػٌَاى تاتؼی ازدها ترای چٌذ هیذاى  2ؼکلًیسکوترخَاّذ تَد. Bcّای شایالَؼیٌعکی کوترتاؼذ،همذار

cBBکَاًتَهی هغٌاعیعی کَچکتراز هیذاى تحراًی  ؼَد کِ تِ تذریج تاافسایػ ًاحیِ دٍللِ هؽاّذُ هی دّذ. درایيًؽاى هی

ًکتِ جالة رٍد. للِ اٍل ازتیي هی cBکَاًتَهی  ؼَد ٍدرهیذاى ّای ًسدیک تِ هیذاى تحراًیهیذاى از ارتفاع للِ اٍل کاظتِ هی

0Tدر حذ تَجِ در ایي لعوت ایي اظت کِ   کٌذ. ایي رفتار خغی کاهالً در تَافك تا  هی گرهای ٍیصُ تِ عَر خغی رفتار

 تؼذ اظپیٌی اظت.-رفتار گرهای ٍیصُ در ًاحیِ ی ظیال التیٌجر در ظیعتوْای کن

cBBیؼٌیؼَد، درًاحیِ دٍم ب هؽاّذُ هی 2ّواًغَر کِ درؼکل  اىهغٌاعػ اؼثاع، تا افسایػ هیذ، ٍالغ تر رٍی ظکَی 
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 هیذاى در دهاّای ثاتت تر حعة: هٌحٌی گرهای ٍیصُ 3ؼکل 

 تک از تیي رفتِ ٍ هٌحٌی تِ صَرت یک هٌحٌی کاهالً اٍل تا افسایػ هیذاى هغٌاعیعی کاهالًی للِ هغٌاعیعی، ؼاًِ تالی هاًذُ از 

هی ؼَد، در هحذٍدُ دهاّای پاییي، تاتغ گرهای ٍیصُ تر حعة هیذاى  هؽاّذُ 3ّواى عَر کِ در ؼکل .ؼَد للِ ای دیذُ هی

cBهیذاى تحراًی کَاًتَهی  هغٌاعیعی، یک ظاختار دٍ للِ ای در اعراف هیذاى تحراًی را ًؽاى هی دّذ ٍ در
تِ کوتریي همذار  

 ؼرٍع تِ پْي ؼذى کردُ ٍدردهاّای Bcتِ دلیل زیادؼذى افت ٍخیسّای گرهایی تِ تذریج هیٌیون گرهای ٍیصُ در خَد هی رظذ .

 رٍد.تِ اًذازُ کافی تاالازتیي هی

ؼایاى رکر اظت کِ ایي رفتار پیؽتر در هذل ّای زًجیرُ آیسیٌگ، کاگَهِ ی پادفرٍهغٌاعیط ٍ ًردتاى دٍ پای اظپیٌی هؽاّذُ  

 .  [7-6]ذؼذُ اظت ٍ ًتایج تِ دظت آهذُ در تَافك تعیار خَتی تا ًتایج گسارغ ؼذُ هی تاؼ

 ًتیجِ گیری

ؼَد. ّوچٌیي گرهای ٍیصُ هیدیذُ درهٌحٌی گرهای ٍیصُ، ًعثت تِ دها درهیذاى هغٌاعیعی ثاتت تعتِ تِ هیذاى اػوالی یک یادٍللِ 

 .آؼکار هی کٌذتِ هیذاى هغٌاعیعی اػوال ؼذُ ًیس اعالػات تعیار جالثی درهَرد فیسیک دهای صفر ایي ظیعتن را ظیعتن ًعثت 
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