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   خصلالم

الــذي فــريي مغناطيســي اللقــد مت يف هــذه الورقــة البحثيــة اســتخدام نظريــة اــال املتوســط  القائمــة علــى متباينــة بوقليوبــوف للطاقــة احلــرة حلــل منــوذج آيزينــق 

��S وهــ Aالعــزم املغناطيســي لكــل ذرة مــن ذرات الشــبيكة اجلزئيــة احتمــاالت . Bو  A مــن شــبيكتني جــزئيتني يرتكــب � و للشــبيكة  �2,�1,0

��Sهو  Bاجلزئية  � � �

�
, � �

�
, � �

�
, � 	

�
 .  

وذلـك مبسـاواة  (Ground state phase diagram)للنظـام  تكـوين خمطـط احلالـة األرضـية (الصـفرية)مت  الورقـة البحثيـة السـابقة هلـذه الورقـة،يف 

ونــتج عــن ذلــك مثانيــة أطــوار فــريي مــع الطاقــة احلــرة للطــور الــذي يليــه يف الرتبــة، الطاقــة احلــرة لكــل طــور مــن أطــوار النظــام عنــد درجــة حــرارة الصــفر املطلــق 

   مغناطيسية مرتبة واربعة أطوار بارا مغناطيسية غري مرتبة.

علـى ذلـك مـن  ، وحتصـلنادرجـات حـرارة النظـامرفع مت رسم بعض املنحنيات املمثلة للحدود الفاصلة بني األطوار املغناطيسية املختلفة عند  ،يف هذه الورقة

مت  كمـا. وتفصلها عن بعضـها خطـوط انتقـال الطـور مـن الرتبـة األوىل أطوار فريي مغناطيسية جديدة على النظامظهرت فيها منحنيات مميزة وغري مسبوقة 

مع التغري يف درجات احلرارة عند قيم حمددة وخمتـارة للمجـال البلـوري جزئية  التغري يف التأثريية املغناطيسية لكل شبيكة ّني رسم العديد من املنحنيات اليت تب

لكـــل شــبيكة مـــن التأثرييـــة املغناطيســية ســلوك أن  جـــدناو و  احلصـــول علــى بعـــض املنحنيــات ذات الســـلوك الفيزيــائي غـــري املعتــاد ومت األحــادي لكـــل شــبيكة

رارة املعتدلـة والعاليـة، الشبائك اجلزئية، عند رفع درجة احلرارة، خيتلف باختالف األطوار املغناطيسية املرتبـة، وأن التأثرييـة الكليـة للشـبيكة، عنـد درجـات احلـ

  تتغري بتغري درجات احلرارة.ثابتة تقريباَ وال 

  .ق، نظام فريي مغناطيسي، درجات احلرارة احلرجة، التأثريات املغناطيسية، انتقال الطور من الرتبة األوىلوذج آيزينمن ة:دالالكلمات ال
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Abstract  

The mixed-spin-2 and spin-7/2 Ising ferrimagnetic system is studied by using the mean-field theory based on 
Bogoliubov inequality for the free energy. In a previous paper, the ground state phase diagram of this system 
was constructed. In that phase diagram, eight ordered and four disordered phases were found. In this paper, at 
temperatures higher than zero, first-order critical lines which separate different ordered phases are obtained in 
the temperature-mono crystal field Plane at some selected points of mono crystal field constants. New ordered 
phases which are separated by first ordered lines at low temperatures are found, the curves represent the thermal 
variation of the sublattice and total susceptibilities are plotted in the regions of the new phases and some 
interesting results for the sublattice susceptibilities which change their behaviors by changing the phase are 
found. 

.Keywords: Ising model, Ferrimagentic system, Critical temperatures, Magnetic susceptibility, Phase transition. 

  المقدمة.1

وهي  ،الفريي مغناطيسية (Ising)بدراسة أنظمة آيزينق  املاضيني العقدين خاللتزايد اهتمام الباحثني يف جمال الفيزياء املغناطيسية 

. ويرجـع السـبب يف تزايـد االهتمـام يف قيمة واجتاه العـزم املغناطيسـيخمتلفتني متداخلتني و تتكون من شبيكتني جزئيتني  األنظمة اليت

ــــوع مــــنهــــذبدراســــة  ــــوع حمــــدد ومعــــروف مــــن املــــواد الفــــريي ا الن ــــة تطبيقهــــا علــــى ن  يت تســــمىلــــمغناطيســــية  ا األنظمــــة اىل إمكاني

(Bimetallic molecular-based magnetic materials)  وهــي مـن املــواد املمكــن تركيبهــا بـالطرق الكيميائيــة ممــا ميّكــن

 Khan et al., 1993; and Mallah)اً ــــــــــــــــــــــــــــــالباحثون من إجراء االختبارات العملية عليها ودراسـة خواصـها املغناطيسـية عملي

et al., 1993)  ،   ـا التقنيـة يف جمـاالت التسـجيالت  املتزايـدةاالهتمامـات تعـود كمـابدراسـة املـواد الفـريي مغناطيسـية اىل تطبيقا

، ويعـود  (Mansuripur, 1987; and Tanaka et al., 1987)  (Thermomagnetic recording)احلرارية املغناطيسية 

يت تتكـون مـن نـوع واحـد فقـط مـن الـذرات، ممـا حيفـز لـلمـواد ال التماثـل االنتقـايل يقل عـنبتماثل انتقايل  كذلك اىل متتع هذه املواد

ذات األمهيــة القصــوى يف التطبيقــات العمليــة. ومــن أمثلــة هــذه  (Critical points) النقــاط احلرجــةالنظــام علــى إظهــار خمتلــف 

رارة احلرجة من ونقاط احل ،(Second-order critical temperature points)  نقاط احلرارة احلرجة من الرتبة الثانيةالنقاط: 

، والنقــاط (Compensation points)ونقــاط التعــادل ، (First-order critical temperature points)الرتبــة األوىل 

   املميزة. وغريها من النقاط، (Tricritical points)احلرجة الثالثية 

مـن الـزمن وذلـك بدراسـة أبسـط أنـواع هـذه  لقد بدأت دراسة انظمة آيزينق الفريي مغناطيسية املختلطة قبل ما يقارب العقـدين

، حبيـث يكـون العـزم املغناطيسـي عنـد درجـة حـرارة Bو  Aاألنظمة وأقلها تعقيداً وهـي األنظمـة الـيت ترتكـب مـن شـبيكتني جـزئيتني 

. (SB>1/2)هو  B، و لكل ذرة من ذرات الشبيكة اجلزئية (SA=1/2)هو  Aالصفر املطلق لكل ذرة من ذرات الشبيكة اجلزئية 

 Approximate)و لقد ظهر الكثري من األوراق البحثية يف هذا اال واستعان الباحثون بالعديد من النظريات واحللول التقريبية 

solutions)  حلـــل منـــوذج آيزينـــق املعـــروف والـــذي يعـــّرب عـــن الطاقـــة الداخليـــة ألي نظـــام مـــن هـــذه األنظمـــة، وتوصـــلوا اىل اســـتنتاج
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يت تساعد على دراسة اخلواص املغناطيسية والفيزيائية للمواد الفـريي مغناطيسـية املطابقـة يف تركيبهـا املغناطيسـي العالقات الرياضية ال

 Mean-field)هلا. ومن أهم النظريات اليت متت االستعانة ا حلل منوذج آيزينق املطبق على هذه األنظمة: نظرية اال املتوسط 

theory) )Kaneyoshi and Chen, 1991ـــــال الفعـــــالونظريـــــة ا ( (Effective-field-theory) لكـــــل مـــــن 

(Kaneyoshi et al., 1992; Kaneyoshi,1994; and Bobak and Jurcisin, 1997)  نظريـة الباقـة املتغــرية و

(Cluster variation theory) (Tucker, 1999)مثــلنمــوذج ، كمــا اســتخدمت العديــد مــن الطــرق التقريبيــة حلــل هــذا ال 

(Renormalization-groups technique)  (Quadros and Salinas, 1994) كــــارلو  -مــــونيت. وحماكــــاة       

(Monte Carlo simulations)  لكـل مـن(Zhang and Yang, 1993; Buendia and Novotny, 1997; and 

Buendia and Liendo, 1997) .م هلذلك بسنوات قليلة،  بعدشمل دراسـة األنظمـة ذه األنظمة لتطّور الباحثون من دراسا

التأثرييـة املغناطيسـية املختلفـة كخواصـها املغناطيسـية  فهـمل ،وذلـك(1, 3/2) = (SA, SB) رتبـة الفـريي مغناطيسـية املختلطـة مـن ال

ونقـــاط  الثيـــةاحلرجــة الثوالطاقــة الداخليـــة والســعة احلراريـــة النوعيـــة ودرجــات احلـــرارة احلرجـــة مــن الرتبـــة الثانيــة والرتبـــة األوىل والنقـــاط 

ى لكـل شـبيكة مـن الشـبائك اجلزئيـة علـ (Mono crystal field) األحـادي تـأثري اـال البلـوري بدراسـة ، وقـام البـاحثونالتعـادل

 السابقة حلل منـوذج آيزينـق، وقـاموا بدراسـة النظريات واحللول الرياضية التقريبية الباحثون خدماست يف هذه البحوث،و  هذه اخلواص.

ظريـة اـال (ن بحثية املقدمة يف هذا اـالالاألوراق ومن ابرز  .أثري اال البلوري األحادي على درجات احلرارة احلرجة هلذا النظامت

نظرية اـال الفّعـال و  (Abubrig et al., 2001)) احلرة حلل منوذج آيزينق جبس لطاقة املتوسط القائمة على متباينة بوقوليوبوف

طبقــة علــ
ُ
        وطريقــة الباقــة املتبدلــة  (Bobak, 1998; and Bobak et al., 2002)ى الشــبائك املربعــة واملكعبــة البســيطةامل

(A cluster variational method) (Tucker, 2001) وحماكــاة مــونيت كــارلوMonte Carlo simulation)   (

(Nakamura, 2002) طبّــق علــى هــذه األنظمــة وتوصــل البـاحثون اىل العديــد مــن النتــائج الــيت تظهــر تــأثري  علــى منــوذج آيزينـق
ُ
امل

  التغري يف قيم اال البلوري األحادي على اخلواص املغناطيسية للشبيكة املختلطة. 

بعد ذلك بسنوات قليلة، و حتديداً خالل السنوات القريبة املاضية، رفع بعض الباحثون سقف اهتمامام يف هذا اال، وقاموا 

، و ظهـرت العديـد مـن األوراق البحثيـة الـيت (3/2 ,1)بدراسة الشبائك الفريي مغناطيسـية املختلطـة ذات الرتـب األعلـى مـن الرتبـة 

تـأثري اـال وبّينـوا مـن خالهلـا  Bobak and Dely, 2007)( هـا، الدراسـة الـيت قـام ـا كـل مـنأمهتناولـت هـذه الدراسـات ومـن 

نظـام آيزينـق ل منحنيات درجـات احلـرارة احلرجـةعلى لكل شبيكة من الشبائك اجلزئية يف املادة الفريي مغناطيسية  األحادي البلوري

بتطبيـق نظريـة  ،وذلـك (Mixed spin-2 and spin-3/2 Ising system) 3/2 ,2)( مـن الرتبـة الفـريي مغناطيسـي املخـتلط

اخلـواص املغناطيسـية لـنفس اخللـيط السـابق بتطبيـق بعـض مـن  Albayrak, 2007)(حتقق . كما على منوذج آيزينق اال املتوسط

فقـد اسـتخدموا نظريـة اـال ) Deviren et al., 2010( أمـا علـى نفـس النمـوذج. (Exact recursion equations)طريقـة 

ويقـع حتـت  كاً مشـرت  اً احاديـ اً بلوريـ الً جمـا الـذي ميتلـكو  (3/2 ,2) يزينـق الفـريي مغناطيسـي املخـتلط مـن الرتبـةآالفعـال لدراسـة نظـام 
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تائج بعض النعلى  كنوا من خالل هذه الدراسة من احلصولمت، ولقد ور الشبيكةحممتداد يؤثر على اتأثري جمال مغناطيسي خارجي 

ـــام ). A honeycomb and a square lattice( لشــبيكة املربعــة وشــبيكة خليــة النحــللكــل مــن ااهلامــة  كمــا ســبق أن قـ

(Nakamura, 2000)  وذلــك بتطبيــق حماكــاة (5/2 ,2)بدراســة اخلــواص املغناطيســية للنظــام املغناطيســي املخــتلط مــن الرتبــة ،

دراسـة اخلـواص املغناطيسـية للمركـب ول على منوذج آيزينق لشبيكة خلية النحل. (Monte Carlo simulations)مـــــونيت كــــارلو 

]5,3),([)( 12342 =−= +
ΙΙΙΙΙ nHCnNAOCFeAFe nn  ، قـام الباحـث كمـاLi et al., 2003; and Li et al., 2004) (

وذلـك ) layered honeycomb latticeلشـبيكة خليـة النحـل الطبقيـة ( (5/2 ,2) املخـتلط يبدراسـة النظـام الفـريي مغناطيسـ

سـلوك نقـاط التعـادل  وا من خالل هـذه الدراسـةوقد اخترب  ،لشبائك اجلزئية املتعددةعلى ا (Green function) قرين دالة تطبيقب

)(compensation behavior  .(2 ,3/2) بدراســة النظــام الفــريي مغناطيســي قمنــا ســابقاً واجلــدير بالــذكر بأننــا  هلــذا النظــام        

(Abubrig, 2013)  (5/2 ,2)وتاله النظام الفريي مغناطيسي (Abubrig, 2013) ،جمالني بلوريني خمتلفـنين ميتلكان اللذا و 

 هـذين اـالني تـأثريالعديد من املنحنيـات الـيت تبـني  على حتصلنا من خالل هذه الدراسةو يؤثران على العزوم املغناطيسية للشبيكة، 

 critical points) (second and first orderو من الرتبة األوىل حلرجة من الرتبة الثانية احلرارة ادرجات  نقاطعلى  البلوريني

  . هلذا النظام (Compensation points)ونقاط التعادل  (Tricritical points)الثالثية  احلرجة نقاطال وعلى

كــارلو لدراســة اخلــواص -طريقــة حماكــاة مــونيت  (Wang Wei et al., 2016)باإلضــافة اىل الدراســات الســابقة، اســتخدم 

لشـبيكة خليـة النحـل وحتصـل علـى منحنيـات الطـور هلـذا النظـام  (5/2 ,2)املغناطيسية لنظـام آيزينـق الفـريي مغناطيسـي مـن الرتبـة  

عند قيم خمتلفة للمجالني البلوريني ويف وجود جمـال مغناطيسـي خـارجي مـؤثر، وحتقـق يف دراسـته مـن وجـود نقـاط حـرارة حرجـة مـن 

ل مــن اــال البلــوري األحــادي و اــال الرتبــة الثانيــة والرتبــة األوىل والنقطــة احلرجــة الثالثيــة ونقطــيت تعــادل كمــا قــام بدراســة تــأثري كــ

  املغناطيسية ونقاط التعادل. والتأثرييةاملغناطيسي اخلارجي على كل من العزوم املغناطيسية 

       ( والــــــيت تعــــــاجل نفـــــس النظــــــام قيــــــد الدراســــــة)اهلــــــدف مــــــن هـــــذه الورقــــــة البحثيــــــة، فلقـــــد متّكنــــــا يف ورقــــــة حبثيــــــة ســـــابقة لبيـــــان 

(Abubrig and Gneper, 2016)  ) وهـي النقـاط الـيت  مـن حسـاب نقـاط درجـات احلـرارة احلرجـة مـن الرتبـة األوىل والثانيـة

وذلك  (7/2 ,2)تفصل بني الطور الفريي مغناطيسي املرتب والطور البارا مغناطيسي غري املرتب) لنظام فريي مغناطيسي من الرتبة 

رسم املنحنيات الالزمة اليت تبني التغري يف ومتكّنا من  ، وبوف للطاقة احلرةباستخدام نظرية اال املتوسط القائمة على متباينة بوقلي

نقـوم بدراسـة  ،يف هـذه الورقـةو هذه النقاط مع اال البلوري األحادي لكل شبيكة من الشبائك اجلزئية الداخلة يف تركيب النظـام. 

لنتحصــل علــى  ،نفــس النظريــة علــى نفــس النمــوذج بتطبيــق مث ،يــهوجــود جمــال مغناطيســي خــارجي يــؤثر علنفــس النظــام ولكــن يف 

وهي اخلطوط اليت تفصل بني خمتلف األطوار الفريي  (Phase transition lines)املنحنيات اليت تعرب عن خطوط انتقال الطور 

م مغناطيسية املرتبة يف النظام، عند رفع درجة حرارة الشبيكة، لنقوم بعدها، باختبار السلوك احلراري للتأثرييـة املغناطيسـية هلـذا النظـا

  عند بعض النقاط الواقعة على هذه املنحنيات.
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   (Ising Model and Equations) . نموذج آيزينق والمعادالت األساسية2

. العـزم املغناطيســي لكـل ذرة مـن ذرات الشــبيكة Bو  Aيتكـون نظـام آيزينـق الفــريي مغناطيسـي مـن شــبيكتني جـزئيتني متـداخلتني 

��S			هــو  Aاجلزئيــة  � ��S	واحتمــاالت الــربم هلــذا العــزم هــي: 2 � 2, 1, ذرات الشــبيكة  لكــل ذرة مــن ، والعــزم املغناطيســي0

��S	هو  Bاجلزئية  � ��S، واحتماالت الربم هلذا العزم هي: 7/2 � �

�
, �
�
, �
�
, 	
�

 DB، و DA انحادياأل انبلوريال ااالن. يؤثر 

  . Hالشبيكة جمال مغناطيسي خارجي عزوميؤثر على كامل  ، على التوايل. باإلضافة اىل ذلك،��Sو ��Sة  م املغناطيسيو على العز 

  عن الطاقة الداخلية للشبيكة وفقاً لنموذج آيزينق على النحو التايل: التعبريميكننا ، ناّء على املعطيات السابقةب

� � �J�S��	S��
�,�

� D� ��S����� �⁄

�	

� D� ��S���� � H�S���/�

�	

� H�S���/�

�	

� �⁄

�	

																																�1� 
 

(مــع العلــم أن  ��Sو  ��Sبــني عــزوم الشــبيكة  Exchange) (interaction constantملتبــادل التفاعــل ا ثابــتهــو  Jحيــث: 	 J �   هو العدد الكلي لذرات الشبيكة. Nيف حالة املواد الفريي مغناطيسية)، و 0

ـــة للشـــبيكة والناجتـــة عـــن التفاعـــل املغناطيســـي بـــني العـــزوم 1 احلـــد األول مـــن الطـــرف األميـــن للعالقـــة (ّرب ويعـــ ) عـــن الطاقـــة الداخلي

يف احلــد الثــاين  ّرب يعــ ، وJتبــادل التفاعــل امل ثابــت بواســطة Bوالعــزوم املغناطيســية للشــبيكة اجلزئيــة  Aاملغناطيســية للشــبيكة اجلزئيــة 

احلـد الثالـث عـن الطاقـة الداخليـة  ويعـرب، DAوالناجتـة عـن جماهلـا البلـوري األحـادي  Aعن الطاقة الداخلية للشبيكة اجلزئيـة املعادلة 

احلــدان الرابــع واخلــامس عــن الطاقــة الداخليــة الناجتــة عــن  كمــا يعــّرب . DBو النــاتج عــن جماهلــا البلــوري األحــادي  Bللشــبيكة اجلزئيــة 

مـع مالحظـة، أن عالمـة اجلمـع  على التـوايل. Bوالشبيكة اجلزئية  Aلشبيكة اجلزئية على كل من ا اال املغناطيسي اخلارجي املؤثر

  ى الذرات ااورة لكل ذرة يف الشبيكة فقط وليس على كامل الذرات.تتم عل (1)يف احلد األول من العالقة 

 بتطبيق تقريب اال املتوسط القائم على متباينة بوقليوبوف للطاقة احلرة واتباع نفس اخلطوات اليت مت اتباعها يف الورقة البحثية 

(Abubrig and Gneper, 2016) لكـل ذرة مـن ذرات الشـبيكة هلـذا لنظـام  فسـوف نتوصـل اىل معادلـة الطاقـة احلـرة احلقيقـة

  الفريي مغناطيسي، وذلك على الصورة التالية:
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f ≡ � 12β	
�
��
��
��
�ln �1 � exp�4βD���2cosh�2bm�� � 2a	cosh�bm���+

�ln
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���

2exp ,49βD�4 . cosh�3.5	bm��
�2exp ,25βD�4 . cosh�2.5	bm��
�2exp ,9βD�4 . cosh�1.5	bm��
2exp ,βD�4 . cosh�0.5	bm�� 2

333
334

2
33
33
33
4

 

 															� 	

�
5zJm�m�7	          (2) 

b		وT، حيث: � zJβ		،	β � 	

���
هـو عـدد الـذرات اـاورة لكـل  zثابـت بولتزمـان و �kهي درجـة احلـرارة املطلقـة للشـبيكة،  

  ذرة يف الشبيكة. 

m� � 〈S��〉 العزم املغناطيسي املتوسط للشبيكة اجلزئيِة :A،  

�mو  � 〈S��〉 العزم املغناطيسي املتوسط للشبيكة اجلزئية :B،  

يـتم اســتنتاج عالقـات العــزم املغناطيســي  )Abubrig and Gneper, 2016( الورقـة البحثيــةوباتبـاع نفــس اخلطـوات املتبعــة يف 
  على النحو التايل: �mو  �mاملتوسط لكل شبيكة من الشبائك اجلزئية 

  

                          (3)
   m� �  

     

  

(4)  

  : ث أنحي

t=1/kBT, a1=exp(-3DA/kBT), a2=exp(-4DA/kBT), b1=exp(-6DB/kBT),  

b2=exp(-10DB/kBT), b3=exp(-12DB/kBT). 
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 Bللشبيكة اجلزئية  �χوالتأثريية املغناطيسية  Aللشبيكة اجلزئية  �χكما أن احلصول على معادالت حلساب التأثريية املغناطيسية 

  التأثريية املغناطيسية التايل:يتم باستخدام تعريف  χوالتأثريية املغناطيسية للشبيكة الكلية 

χ� �	 =dm�dH =
��

 

									� 		 4b	 �χ� � 1t+ cosh�2bm� � 2�a	 �bχ� � 1t+ cosh�bm���cosh�2bm�� � a	 cosh�bm�� � a�� 1�2 cosh�2bm�� � 2a	 cosh�bm�� � a��� ��4 sinh�2bm��
� 2�a	 sinh�bm���� ,2bχ� � 1t. sinh�2bm��� 42a	 ,bχ� � 1t. sinh�bm����																																																																										�5�	 

 

 χ� �	 A���

��
A
��

 

        )6(       

  :و التأثريية الكلية للشبيكة

         χ � 			�����

�
		                        (7) 
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  باستخدام مفكوك تايلور على الصورة التالية:) 1( بالعالقة fبفك معادلة الطاقة احلرة عند قيامنا 

f � f� � am�
� � bm�

� �m�
� �⋯                 (8) 

لطاقـة احلـرة الصـفرية امعادلـة نتحصـل علـى  )Abubrig and Gneper, 2016( الورقـة البحثيـةوباتبـاع نفـس الطريقـة املتبعـة يف 
  على الصورة التالية: (8)يف العالقة  bواحلد الثالث  aومعادلة ملعامل احلد الثاين  �	��fللنظام 

f� � 	

��
Cln�1 � 2exp�4βD��� � 	ln D2exp ������

�
+ � 2exp ������

�
+�2exp �����

�
+ � 2exp ����

�
+ EF                  (9) 

a �
����������	.���������.������.������.�������.�������

�

����������������������
                              (10)  

  . )Abubrig and Gneper, 2016( ميكنك الرجوع اىل الورقة البحثية bملعرفة معادلة معامل احلد الثالث 

مـن الرتبـة الثانيـة والـذي يتحقـق  Tcباستخدام شروط تايلور املذكورة يف تلك الورقة البحثية حلسـاب نقـاط درجـات احلـرارة احلرجـة  

، و حسـاب نقـاط درجـات احلـرارة احلرجـة مـن الرتبـة األوىل والـذي يتحقـق مبسـاواة دالـة الطاقـة a=0عنـدما  T=Tcبالشرط التايل: 

عطاة بالعالقة ( �f) مع الطاقة احلرة 2بالعالقة ( طاةعُ امل fاحلرة 
ُ
f عندما T=Tc)، حيث: 9امل � f�.  

  (Results and Discussion)  . النتائج والمناقشة3

    . مخطط الحالة الصفرية للنظام1.3

توزيــع للنظــام الفـريي مغناطيســي هـو الــذي يبـني ) (Ground state phase diagram) إن خمطـط احلالـة األرضــية (الصـفرية

، ),DB)  DAاألطـوار املغناطسـية املختلفـة للنظـام قيـد الدراسـة عنـد درجـة حـرارة الصـفر املطلـق وذلـك يف مسـتوى اـالني البلـوريني

يتم رسم هذا املخطط مبساواة الطاقة الداخلية لكل طور مـن األطـوار  ومتثل خطوطه احلدود الفاصلة بني هذه األطوار املغناطيسية.

هي اليت حتدد اخلط  |DB/z|J و|DA/z|J   تليه يف الرتبة، وعندما تتساوى الطاقة الداخلية لطورين خمتلفني فإن قيممع األطوار اليت

وال  )Abubrig and Gneper, 2016( قد قمنا برسم خمطط احلالة األرضية يف الورقة البحثيـةكما   الفاصل بني هذين الطورين.

  نرى داعياً إلعادة رمسه يف هذه الورقة وذلك منعاً للتكرار.

  ين األطوار المغناطيسية المختلفةالمنحنيات التي تفصل ب .2.3

الورقـة ب (1)لشـكل ا اىل أنظـر( يف خمطـط احلالـة األرضـية (0.5,-0.5-) =(|DA/z|J|, DB/z|J) طةيف هذا البحث، مت اختيار النق

تقــع بــني مخســة أطــوار  ذات خصوصــية وأمهيــة بالغــة وتتميــز بأــا ) وهــي نقطــةً )Abubrig and Gneper, 2016( البحثيــة
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لقد مت اختيار هذه النقطة  غري مرتب. بارا مغناطيسي واحداربعة أطوار فريي مغناطيسية مرتبة وطور  . من بينها،مغناطيسية خمتلفة

يف  هـذه النقطـة وتقـع قريبـة جـداً مـن ضـيقة جـداً  منـاطق يف (Phase Transition lines)انتقاالت الطور  منحنياتدراسة لتتم 

 mAلعـزم املغناطيسـي يف قـيم ا حيـدث قفـز مفـاجئ نقـاط الواقعـة علـى هـذه املنحنيـاتال كـل نقطـة مـنخمطط احلالة األرضـية. وعنـد  

يف هــذه احلالـة، تُعـرف هــذه  رارة.عنــد نفـس درجـة احلـخمتلفـة اىل قيمــة أخـرى حمـددة مـن قيمـة العــزم وينتقـل  mB العـزم املغناطيسـيو 

حتديد نقاط احلرارة احلرجة مـن . ويتم (First order Phase transition points) من الرتبة األوىل الطور لاانتقبنقاط  النقاط

اقـة الط الفاصلة بـني أي طـورين مـرتبني وخمتلفـني عنـدما تتسـاوى (First order critical temperature points)الرتبة األوىل 

نهما عنـد درجـات احلـرارة األعلـى مـن درجـة حـرارة بيالفاصل املنحىن  لكليهما وذه النقاط يتم رسم (2) املعطاة بالعالقة الداخلية

  الصفر املطلق. 

 الـيت حيـدث(العالقـة بـني درجـات احلـرارة احلرجـة مـن الرتبـة األوىل  (7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1)متثـل املنحنيـات املبينـة يف األشـكال  

) وبــني ثابـت اــال آخــر جيـاوره يف خمطـط احلالــة األرضـية للنظـاممرتـب اىل طــور  ومرتـب عنـدها انتقـال الطــور احلـرج مـن طــور حمـدد

Dالبلوري 
B
/z|J|  عند قيم ثابتة وخمتارة للمجال البلوريD

A
/z|J|.  

Dيمــة وهــي الق ،Aقيمــة ثابتــه للمجــال البلــوري للشــبيكة اجلزئيــة اختيــار عنــد  ،)1يف الشــكل ( 
A
/z|J|= -0.475 ، وعنــد تغــري

D درجـات حــرارة النظـام مــع تغـري قــيم
B
/z|J ، انتقـال الطــور نالحـظ ظهــور منحــىنC1  (اخلـط املتقطــع يف الشـكل) لنقــاط درجــات

مــن نقطــة حمــددة عنــد درجــة حــرارة الصــفر هــذا املنحــىن يبــدأ . �Oوالطــور املرتــب  �Oاحلــرارة احلرجــة الــيت تفصــل بــني الطــور املرتــب 

Dقـيم |مـع زيـادة ويـزداد  يف خمطـط احلالـة األرضـية للنظـام �Oو �Oاملطلق تقع على احلد الفاصل بني الطورين املـرتبني 
B
/z|J  اىل

  . (Isolated point)ولة عز نقطة املالعرف بتُ  (الدائرة السوداء يف اية املنحىن)نقطة حمددة  ينتهي عندأن 

من الرتبة الثانية (اخلط املتصل يف الشـكل  منحىن درجات احلرارة احلرجة ،باإلضافة اىل املنحىن السابق ،(1)الشكل  يفيظهر  كما

�m: . أي أن�mبيكة لشالكلي لزم املغناطيسي عبالتايل ينعدم الو  �mو  		�m ةم املغناطيسيو نعدم فيه العز ت، الذي Pوالطور البارا مغناطيسي غري املرتب  ةاملرتب ةر الفريي مغناطيسياطو ألالذي يفصل بني ا ))1( � m� � m� � 0.  

Dثابتة أخرى للمجال البلوري  قيمةاختيار عند 
A
/z|J|=-0.485 يف  (0.5- ,0.5-) وهي األقـرب مـن النقطـة السـابقة اىل النقطـة

Dيف هذه احلالة، وعند تغيري قـيم  خمطط احلالة األرضية للنظام.
B
/z|J| يبـدأ منحـىن آخـر وحسـاب درجـات احلـرارة عنـد كـل قيمـة ،

بــني  C2). ويفصــل املنحــىن 2، كمــا هــو مبــني بالشــكل (C2وهــو املنحــىن الصــغري ( باإلضــافة اىل املنحنيــات الســابقة)  يف الظهــور

�Oتب والطور املر �Oاملرتب  الطور
H  الذي مل يكن موجوداً يف النظام من بني األطوار املرتبة الثمانية يف خمطط احلالة األرضـية عنـد

Dدرجة حرارة الصفر املطلق ولكنه ينشأ مع ارتفـاع درجـات احلـرارة يف منطقـة ضـيقة و مـدى قصـري جـداً مـن قـيم 
B
/z|J|  هـو كمـا

  ).2(مبني بالشكل 
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-)عنـد زيـادة االقـرتاب مـن النقطــة نحـىن واألخـرى يف أســفله. أحـدمها يف أعلـى امل كمـا نالحـظ يف الشـكل وجـود نقطتـني معــزولتني

Dيف خمطط احلالـة األرضـية للنظـام، وذلـك باختيـار قيمـة اـال البلـوري  (0.5- ,0.5
A
/z|J|=-0.49 طـول . يف هـذه احلالـة، يـزداد

   .(3)يف الشكل واضحاً  يبدو ذلك و. C1ويقرتب من املنحىن C2 املنحىن 

( يف خمطــــط احلالــــة األرضــــية للنظــــام) وذلــــك بوضــــع  (0.5-,0.5-)لنقطــــة قربــــاً مــــن اجديــــدة وأكثــــر منطقــــة عمــــل  عنــــد اختيــــار

D
A
/z|J|=-0.499 وتغيري قيم D

B
/z|J ،طـول املنحـىن) نالحـظ الزيـادة يف 4كمـا هـو مبـني يف الشـكل ( مع درجـات احلـرارة C2 

. و يتميــز هــذا الشــكل (باإلضــافة اىل املنحنيــات الســابقة) بظهــور C1عــن احلالــة الســابقة، كمــا نالحــظ زيــادة اقرتابــه مــن املنحــىن 

عنـد معـه  ويلتقـي C1يف املنطقـة املتامخـة للجـزء العلـوي مـن املنحـىن  C3عند درجات احلرارة العاليـة. يقـع املنحـىن  C3منحىن ثالث 

وهـي النقطـة الـيت تقـع بـني ثالثـة اطـوار ))، 4(الـدائرة املفرغـة يف الشـكل( (Triple point)الثالثيـة لنقطـة اتُعـرف ب الـيت Tالنقطـة 

ين املرتبني الطور  اومه C3يفصل بينهما املنحىن يف النظام  ينجديد ينطور  نشؤهذا املنحىن  ظهورمغناطيسية خمتلفة. كما ينتج عن  O�
H  وO�

H . كما يظهر يف هذا الشكل منحىن النقاط احلرجة مـن الرتبـة األوىل الـذي يفصـل بـني األطـوار الفـريي مغناطيسـية املرتبـة

. ويلتقـي هـذا املنحـىن مـع منحـىن النقـاط احلرجـة مـن الرتبـة الثانيـة عنـد النقطـة احلرجـة الثالثـة   Pوالطور البـارا مغناطيسـي غـري املرتـب 

(Tricritical point)  وباقي األشكال).4بع األسود يف الشكل ((املر (  

Dكلمــا ازداد اقـــرتاب القيمــة املختـــارة للمجــال البلـــوري األحــادي ، أنـــه  (7)و  (6)و  (5)األشــكال كمــا توضــح بقيـــة 
A
/z|J  مـــن

اتســاع ، و ازداد كــذلك، C1مــن املنحــىن  C2كلمــا زاد اقــرتاب املنحــىن يف خمطــط احلالــة األرضــية للنظــام،   (0.5- ,0.5-)النقطــة 
�Oمنطقة الطور الفريي مغناطيسي املرتب

H.  

  

  

 

 

 

  

  

 |D�/z|Jالتغري يف نقاط احلرارة احلرجة (اليت حيدث عندها انتقال الطور من الرتبة األوىل) مع التغري يف قيم اال البلوري  .1الشكل 

  احلرارة احلرجة من الرتبة الثانية.. ميثل اخلط املتصل منحىن درجات 75DA/z|J|=-0.4عند قيمة ثابتة للمجال البلوري 
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 |D�/z|Jالتغري يف نقاط احلرارة احلرجة (اليت حيدث عندها انتقال الطور من الرتبة األوىل) مع التغري يف قيم اال البلوري  .2الشكل 

  احلرجة من الرتبة الثانية.. ميثل اخلط املتصل منحىن درجات احلرارة 85DA/z|J|=-0.4عند قيمة ثابتة للمجال البلوري 

  

  

 
  

  

  

 

  

  

 |D�/z|Jالتغري يف نقاط احلرارة احلرجة (اليت حيدث عندها انتقال الطور من الرتبة األوىل) مع التغري يف قيم اال البلوري  .3الشكل 

  الرتبة الثانية.. ميثل اخلط املتصل منحىن درجات احلرارة احلرجة من 9DA/z|J|=-0.4عند قيمة ثابتة للمجال البلوري 
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 |D�/z|Jالتغري يف نقاط احلرارة احلرجة (اليت حيدث عندها انتقال الطور من الرتبة األوىل) مع التغري يف قيم اال البلوري  .4الشكل 

. ميثل اخلط املتصل منحىن درجات احلرارة احلرجة من الرتبة الثانية ويتصل به DA/z|J|=-0.499عند قيمة ثابتة للمجال البلوري 

  P.منحىن النقاط احلرجة من الرتبة األوىل الذي يفصل بني األطوار الفريي مغناطيسية املرتبة والطور البارا مغناطيسي غري املرتب 

  

 

  

 

 

 

 

 

 |D�/z|Jالتغري يف نقاط احلرارة احلرجة (اليت حيدث عندها انتقال الطور من الرتبة األوىل) مع التغري يف قيم اال البلوري  .5الشكل 

. ميثل اخلط املتصل منحىن درجات احلرارة احلرجة من الرتبة الثانية ويتصل به 5DA/z|J|=-0.499عند قيمة ثابتة للمجال البلوري 

  P.منحىن النقاط احلرجة من الرتبة األوىل الذي يفصل بني األطوار الفريي مغناطيسية املرتبة والطور البارا مغناطيسي غري املرتب 
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 |D�/z|Jالتغري يف نقاط احلرارة احلرجة (اليت حيدث عندها انتقال الطور من الرتبة األوىل) مع التغري يف قيم اال البلوري  .6الشكل 

. ميثل اخلط املتصل منحىن درجات احلرارة احلرجة من الرتبة الثانية ويتصل به 998DA/z|J|=-0.4عند قيمة ثابتة للمجال البلوري 

  Pمن الرتبة األوىل الذي يفصل بني األطوار الفريي مغناطيسية املرتبة والطور البارا مغناطيسي غري املرتب  منحىن النقاط احلرجة

  

 

 

 

 

 

 

  

 |DB/z|Jالتغري يف نقاط احلرارة احلرجة (اليت حيدث عندها انتقال الطور من الرتبة األوىل) مع التغري يف قيم اال البلوري  .7الشكل 

. ميثل اخلط املتصل منحىن درجات احلرارة احلرجة من الرتبة الثانية ويتصل به 9995DA/z|J|=-0.4عند قيمة ثابتة للمجال البلوري 

 .Pمن الرتبة األولى الذي يفصل بين األطوار الفيري مغناطيسية المرتبة والطور البارا مغناطيسي غير المرتب  منحىن النقاط احلرجة
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  المغناطيسية في منطقة تحول الطور التأثيرية. 3.3

من املعروف أن التأثريية املغناطيسـية ألي شـبيكة جزئيـة أو كليـة هـي معـدل التغـري يف العـزم املغناطيسـي الكلـي للشـبيكة (اجلزئيـة أو 

) يف 7)،و (6و() 5وبتطبيـق املعـادالت ( . H= 0 املـؤثر عليهـا وذلـك عنـدما Hالكلية) مع التغري يف اال املغناطيسي اخلـارجي 

والتأثرييـة الكليـة  Bوالشـبيكة اجلزئيـة   Aاملقطـع الثـاين مـن هـذا البحـث يـتم حسـاب التأثرييـة املغناطيسـية لكـل مـن للشـبيكة اجلزئيـة

للشـــبيكة ومـــن مث حســـاب التغـــري يف قيمهـــا مـــع التغـــري يف درجـــات حـــرارة النظـــام عنـــد قـــيم ثابتـــة و خمتـــارة لكـــل مـــن اـــال البلـــوري 

D
A
/z|J|  وD

B
/z|J|.   

  

  

  

  

  

مع التغري يف درجات احلرارة املطلقة لنظام  χوالتأثريية املغناطيسية للشبيكة الكلية  �χو 	�χالتغري يف التأثريية املغناطيسية  .8الشكل 

�Dعند قيم ثابتة للمجال البلوري وهي:  (7/2 ,2)آيزينق الفريي مغناطيسي من الرتبة  z|J| � �D	و  ⁄1.0 z|J| � 1.0⁄ .  

  

D لقــيم املوجبـة لكــل مــنعنـد ا
A

Dو 
B

وبعيـداً عــن احلــدود الفاصـلة بــني األطـوار املغناطيســية يف خمطــط احلالـة األرضــية وكمثــال  

ــــدما:  ــــى ذلــــك عن Dعل
B
/z|J|=1.0 D

A
/z|J=،  ــــة،  .)8يف الشــــكل (كمــــا هــــو مبــــني ــــات تســــلك يف هــــذه احلال لتأثرييــــة امنحني

 �χتزداد القيم املوجبة للتأثريية املغناطيسية اجلزئيـة  و ،املواد الفريي مغناطيسيةيف تأثريية املعتاد املعروف و املغناطيسية نفس السلوك 

سـريعة جـداً عنـد اقرتاـا مـن  صـبحعن الصفر املطلق مث تتسارع مع زيادة درجات احلـرارة وتحرارة النظام رفع بداية بطيئة عند  ةً زياد

الطور الفريي مغناطيسي املرتب اىل  ويتحول بعدها ،Tcنظرياً عند النقطة  �∞�، حىت تصل اىل ماال اية Tcدرجة احلرارة احلرجة 

مث  Tcهبوطـاً سـريعاً يف النقـاط القريبـة مـن النقطـة يف هـذا الطـور  �χـبط قـيم التأثرييـة حيـث  ،الطور البـارا مغناطيسـي غـري املرتـب
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نفــس  �χ، وتســلك التأثرييــة املغناطيســية ويصــبح بطيئــاً جــداً عنــد درجــات احلــرارة العاليــة يتباطــأ هــذا اهلبــوط بزيــادة درجــات احلــرارة

 χكمــا تتبــع التأثرييــة املغناطيســية للشــبيكة الكليــة ، |kBT/z|Jولكــن يف االجتــاه الســالب حملــور احلــرارة  �χالســلوك الســابق للتأثرييــة 
  .(7) وفقاً للعالقة �χو �χتأثرييتني وذلك ألا متثل القيمة املتوسطة موع ال �χنفس سلوك 

مع التغري يف درجات حـرارة الشـبيكة عنـد نقطـة تقـع  χو  �χو 	�χ) التغري يف منحنيات التأثريية املغناطيسية 9يبني الشكل (

ـــــة األرضـــــية للنظـــــام وهـــــي النقطـــــة  O3 و O1قريبـــــاً جـــــداً مـــــن احلـــــد الفاصـــــل بـــــني الطـــــورين الفـــــريي مغناطيســـــيني  يف خمطـــــط احلال �	D� z|J|, 	D� z|J|⁄ � � يف هــذه احلالــة، تشــابه هــذه املنحنيــات منحنيــات التأثرييــة املبينــة يف الشــكل  .⁄	�0.32�,0.5��

يف معظم درجات احلرارة مع مالحظة وجود اختالف واضح بينهما عند درجات احلرارة املنخفضـة. يتمثـل هـذا االخـتالف يف  )8(

عند درجات احلرارة القريبة جداً من الصفر املطلق حىت يصل اىل  	�χتأثريية اجلزئيةاالرتفاع السريع واحلاد الذي يتعرض له منحىن ال

أقصى قيمة له مث يـنخفض سـريعاً مـع ارتفـاع درجـات ويعـود ليتخـذ السـلوك االعتيـادي املعـروف ملنحنيـات التأثرييـة يف املـواد الفـريي 

  مغناطيسية. 

يبـني االخنفـاض السـريع الـذي يتعـرض لـه  (b)9فـإن الشـكل  ،�χولتوضيح السبب يف هذا االرتفاع احلاد الـذي يتعـرض لـه منحـىن 

(منحـىن اخلـط املتصـل يف الشـكل)عند درجـات احلـرارة املنخفضـة والقريبـة جـداً مـن الصـفر املطلـق يف  �mمنحىن العزم املغناطيسي 

ارجي والذي ال يرافقه نفس االخنفاض عند تأثري اال اخلارجي مما جيعل الفارق يف العـزمني (عنـد غياب تأثري اال املغناطيسي اخل

، يف مدى قصري من �χويرفع من قيم التأثريية املغناطيسية اجلزئية  Hأي درجة حرارة معينة) مرتفعاَ مقارنَة باال املغناطيسي املؤثر 

  درجات احلرارة. 

يســلك الســلوك املعتــاد ملنحنيــات التأثرييــة يف املــواد الفــريي مغناطيســية ويشــبه يف  �χ، أن منحــىن (a)9ويبــدو واضــحاً مــن الشــكل 

 �χو ال يتعرض لالرتفاع أو اهلبوط السريع الذي يتعرض له منحىن التأثريية املغناطيسية اجلزئية  )8( الشكل يف �χ	شكله منحىن 

املبينـان يف  �mيف درجات احلرارة املنخفضة والقريبة من الصفر املطلـق، ويرجـع السـبب يف ذلـك اىل أن منحنيـي العـزم املغناطيسـي 

و الفــارق بينهمــا صــغري جــداً عنــد درجــات احلــرارة  Hمنطبقــان تقريبــاً، قبــل وبعــد تــأثري اــال املغناطيســي اخلــارجي b)9 الشــكل (

  ). 8املبينة يف الشكل ( �χضعيفة ومشاة للتأثريية املغناطيسية  �χمما أنتج تأثريية مغناطيسية  القريبة من الصفر املطلق
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(a) 

  

  

  

  

(b) 

مع التغري يف درجات احلرارة املطلقة  والتأثريية املغناطيسية للشبيكة الكلية  �χو  	�χ) التغري يف التأثريية املغناطيسية a  .9الشكل 

عند قيم ثابتة للمجال البلوري وهي  (7/2 ,2)لنظام آيزينق الفريي مغناطيسي من الرتبة 

. D� z|J| � �0.5⁄ 	و D� z|J| � �0.32⁄  

b التغري يف كل من العزم املغناطيسي اجلزئي (m� و m�  والكليm  ال البلوري السابقة. متثلمع تغري درجات احلرارة عند نفس قيم ا

.، وذات اخلط املتقطع، العزوم املغناطيسية عندما H=0املنحنيات ذات اخلط املتصل العزوم املغناطيسية عندما  H � 0      
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حيــث  �χمنحــىن التأثرييــة اجلزئيــة يف ســلوكه  ابهأنــه يشــ ،9(a)، فيبــدو واضــحاٌ مــن الشــكل χنحــىن التأثرييــة الكليــة مللنســبة أمــا با

، �χ	 درجات احلرارة القريبة جداً من درجة حرارة الصفر املطلق. ونستنج من ذلك أن يتعرض أيضاً للزيادة و االخنفاض احلاد عند

  عند درجات احلرارة املنخفضة. χ لتأثريية الشبيكةغري املعتاد عن السلوك  ةيف هذه احلالة، هي املسؤول

يف خمطط احلالة األرضية للنظام  (0.5- ,0.5-)) على منحنيات التأثريية عند احدى النقاط القريبة من النقطة 10توي الشكل (حي

عنـد  .(4)الطـور املبينـة يف الشـكل انتقـال  منحنيـات، والواقعة مبنطقـة (0.499, -0.499-) = (|DA/z|J|, DB/z|J) وهي النقطة

وذلـك  منحنيـات التأثرييـة املعروفـة، عنهذه النقطة، تتخذ منحنيات التأثريية املغناطيسية أشكاًال غري معتادة وختتلف اىل حد بعيد 

ميكـن تقسـيم  و. Tcألن النظام املغناطيسي يف هـذه احلالـة يتعـرض اىل انتقـال يف الطـور مـن الرتبـة األوىل عنـد درجـة احلـرارة احلرجـة 

  عدة مناطق على النحو التايل: التغري يف هذه املنحنيات مع التغري يف درجات احلرارة اىل 

، وهــي منطقــة الطــور الفــريي مغناطيســي = kBTc/zJ .14380 و kBT/z|J|=0وهــي املنطقــة احملصــورة بــني  منطقــة األولــى:لا

اىل االرتفـــاع الســـريع واحلـــاد يف قيمـــه  �χ)، ويف هـــذه املنطقـــة، يتعـــرض منحـــىن التأثرييـــة اجلزئيـــة (4)(أنظـــر اىل الشـــكل  O5املرتـــب 

ة والقريبـة جــداً مــن درجــة حــرارة الصــفر املطلــق مث عنــد درجــات احلــرارة املنخفضــاملوجبـة مــن الصــفر حــىت يصــل اىل قيمــة عاليـة جــداً 

أدىن قيمــة موجبــة أيضــاً مكونــاً قمــة حــادة ، بينمــا تــزداد القــيم الســالبة ســريعاً مــع ارتفــاع درجــات احلــرارة اىل أن يصــل اىل  يــنخفض

  يف هذه املنطقة ببطء حىت تصل اىل أعلى قيمة سالبة وصغرية.  �χللتأثريية 

  يف هذه املنطقة.  �χفهو يشابه متاماً منحىن التأثريية  χبالنسبة ملنحىن تأثريية الشبيكة الكلية 

يف هــذه ��S		علــى العــزوم املغناطيســية  H هــو أن تــأثري اــال املغناطيســي اخلــارجي �χو  �χمــن إن تفســري الســلوك الســابق لكــل 

 ثابـت التفاعـل املتبـادلعـن طريـق ا اليت تتفاعل معهـ � Sوبني العزوم املغناطيسية ااورة  هاأكرب بكثري من التأثري املتبادل بيناملنطقة 

J.  (الســـالب اإلشـــارة) ممـــا يزيـــد مـــن قيمـــة العـــزم املغناطيســـي املتوســـطm�  ـــال املغناطيســـي اخلـــارجي وتكتســـب ذراتيف اجتـــاه ا

لعـزوم املغناطيسـية بينهـا وبـني امـن التـأثري املتبـادل  اقـل ��S	 علـى العـزوم املغناطيسـية Hما يكـون تـأثري تأثريية موجبة بين Bالشبيكة 

يف  �mوينـتج عـن ذلـك أن يـزداد العـزم املغناطيسـي املتوسـط  H يف االجتـاه املعـاكس الجتـاهواليت تعمل على دفعهـا .��Sااورة هلا 

يف االجتــاه  �mبينمــا يــزداد يف هــذه املنطقــة، تأثرييــة موجبــة Bالشــبيكة اجلزئيــة  بكتســاجتــاه اــال املغناطيســي اخلــارجي املوجــب لت

    ة.تأثريية سالب Aلتكتسب الشبيكة اجلزئية  Hالسالب عكس اجتاه 
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(a)  

  

          

  

  

  

 (b) 

والتأثريية املغناطيسية للشبيكة الكلية  Bللشبيكة اجلزئية  �و  Aللشبيكة اجلزيئة  	�χ) التغري يف التأثريية املغناطيسية a  .10الشكل 

 عند قيم ثابتة للمجال البلوري وهي  (7/2 ,2)مع التغري يف درجات احلرارة املطلقة لنظام آيزينق الفريي مغناطيسي من الرتبة  

	D� z|J| � �0.499⁄ 	و D� z|J| � �0.499⁄  

b التغري يف كل من العزم املغناطيسي اجلزئي (m� و m�  والكليm .ال البلوري السابقةمع تغري درجات احلرارة عند نفس قيم ا  

H، وذات اخلط املتقطع، العزوم املغناطيسية عندما H=0متثل املنحنيات ذات اخلط املتصل العزوم املغناطيسية عندما  � 0.  



                                مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية      

 )2016-) (ديسمبر2)، العدد (2المجلد (

  ...............................التأثيرية المغناطيسية عند نقاط االنتقال بين األطوار المغناطيسية

  
  

 -63A   .ليبيا، الجامعة األسمرية اإلسالمية ،كلية الموارد البحرية

 

ISSN: 2413-5267 

، وهي تقع يف منطقة الطور kBT/z|J|=0.269و  kBTc/zJ=0.1438وهي املنطقة احملصورة بني درجيت احلرارة  المنطقة الثانية:

�Oاملغناطيســي املرتــب 
H ومبــا أن درجــة احلــرارة .kBTc/zJ:=0.1438  هــي نقطــة انتقــال يف الطــور مــن الرتبــة األوىل فســوف ينتقــل

�Oاىل الطـور املرتـب  �Oالطور عند هذه النقطة من الطـور املرتـب 
H وينـتج عـن ذلـك قفـز يف العـزوم املغناطيسـية عنـد هـذه النقطـة ،

مة موجبة اىل قيمة سالبة عند من قي �χ) ويتبع ذلك قفز يف التأثريية (b) 10من قيم اىل قيم أخرى أقل ( كما هو مبني بالشكل 

 |kBT/z|Jدرجــــة حــــرارة االنتقــــال. تتزايــــد هــــذه القــــيم الســــالبة يف البدايــــة مــــع زيــــادة احلــــرارة مث تتنــــاقص اىل أن تتقــــاطع مــــع حمــــور 

��χ		وتنعدم � فهي تقفـز عنـد درجـة حـرارة انتقـال الطـور  		�χ	، أما بالنسبة للتأثرييةkBT/z|J|=0.265عند درجة احلرارة  	�0

kBTc/z|J|=0.1438  من قيمتها السالبة اىل قيمـة أخـرى موجبـة مث تتزايـد قيمهـا املوجبـة ملـدى حمـدد مـن درجـات احلـرارة لتتنـاقص

 χ			. اما بالنسبة للتأثريية الكلية kBT/z|J|=0.269عند درجة احلرارة  kBT/zJبعدها اىل أن تصل اىل الصفر وتتقاطع مع  حمور 

 .(a)10فتحمل يف بداية املنطقة الثانية قيماَ صغرية تتناقص تناقصاً بطيئاً مع زيادة درجات احلرارة، كما هو موضح بالشكل 

�Oيف هذه املنطقة (واليت تقع أيضاً يف الطور املرتب المنطقة الثالثة:
H تتزايد القيم املوجبة للتأثريية (χ�  مع زيادة درجات احلرارة مث

 ،Tc(نظريـاً) عنـد درجـة احلـرارة احلرجـة  	�∞�تتناقص اىل أن تقرتب من الصفر مث تتزايـد مـرة أخـرى تزايـداً سـريعاً اىل أن تـؤول اىل 

مث تتناقص لتقرتب من الصفر مث تتزايد مرة أخرى يف احملور السالب تزايداً سريعاً �χ  ويف نفس الوقت، تتزايد القيم السالبة للتأثريية 

فيبــدو واضــحاً مــن الشــكل أــا  χبالنســبة لقــيم التأثرييــة الكليــة للشــبيكة . Tcعنــد درجــة احلــرارة احلرجــة  �∞��اىل أن تــؤول اىل 

  لشبيكة.صغرية وثابتة تقريباً يف هذه املنطقة وال تتغري بتغري درجات حرارة ا

، والـيت �∞�اىل أن تـؤول اىل  |kBTc/z|Jيف هذه املنطقة اليت متتد فيها درجات احلرارة من درجة احلرارة احلرجة   المنطقة الرابعة:

تســلك نفــس الســلوك االعتيــادي لتأثرييــة املــواد الفــريي مغناطيســية يف هــذا الطــور  �χتقــع يف منطقــة الطــور البــارا مغناطيســي، فــإن 

وايـــــز املعـــــروف واخلـــــاص بـــــاملواد املغناطيســـــية يف طورهـــــا البـــــارا مغناطيســـــي، والـــــذي يـــــنص علـــــى أن:  -حيـــــث تتبـــــع قـــــانون كـــــوري χ� ∝ 	

�!��

�χحيث:  �χوينطبق هذا القانون كذلك على القيم السالبة للتأثريية ،  ∝ !	

�!��

.  

 = (|DA/z|J|, DB/z|J)التغري يف منحنيات التأثريية املغناطيسية مع زيادة درجات احلـرارة عنـد النقطـة  (a)11 ويبني الشكل

، وتقـع نقطـة العمـل يف منطقـة  (0.5- ,0.5-)، وهي النقطـة األقـرب مـن كـل النقـاط السـابقة اىل النقطـة (0.50073- ,0.499-)

. بـالرجوع اىل هـذه املنحنيـات، نالحـظ أن النظـام عنـد هـذه النقطـة سـوف ميـر، عنـد (6)يف الشـكل منحنيات انتقال الطـور املبينـة 

�O رفــــــــــــــــع درجــــــــــــــــة حــــــــــــــــرارة الشــــــــــــــــبيكة، خبمســــــــــــــــة مــــــــــــــــن األطــــــــــــــــوار الفــــــــــــــــريي مغناطيســــــــــــــــية املرتبــــــــــــــــة علــــــــــــــــى النحــــــــــــــــو التــــــــــــــــايل: → O�
, → O�

, → O�
, → O�

كمـا   .(Tc1, Tc2, Tc3, Tc4)تفصـلها اربعـة نقـاط حتـول يف الطـور مـن الرتبـة األوىل وهـي:  ,

,��mالقفــز املفــاجئ الــذي حيــدث للعــزوم املغناطيســية  (b)11 يبــني الشــكل m�, m�  مــن قــيم اىل قــيم أخــرى يف نقــاط انتقــال

مـن قيمـة موجبـة  �χالطور السابقة، عند رفع درجات حرارة الشبيكة. ونتيجـة لـذلك، حيـدث قفـز مفـاجئ يف التأثرييـة املغناطيسـية 
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، ومــن قيمــة ســالبة اىل قيمــة موجبــة عنــد Tc2ومــن قيمــة ســالبة اىل قيمــة ســالبة أقــل عنــد النقطــة  ،Tc1طــة اىل قيمــة ســالبة عنــد النق

  . Tc4قيمة سالبة عند النقطة ومن قيمة موجبة اىل  Tc3النقطة 

  

  

  

  

  

  

(a)  

 

               

  

  

  

  

(b)  

والتأثريية املغناطيسية للشبيكة الكلية  Bللشبيكة اجلزئية  �و  Aللشبيكة اجلزيئة  	�) التغري يف التأثريية املغناطيسية a  .11الشكل 

 عند قيم ثابتة للمجال البلوري وهي (7/2 ,2)مع التغري يف درجات احلرارة املطلقة لنظام آيزينق الفريي مغناطيسي من الرتبة  

	D� z|J| � �0.499⁄ 	و D� z|J| � �0.50073⁄.  

b التغري يف كل من العزم املغناطيسي اجلزئي (m�  وm�  والكليm .ال البلوري السابقةمع تغري درجات احلرارة عند نفس قيم ا  

H، وذات اخلط املتقطع، العزوم املغناطيسية عندما  H=0متثل املنحنيات ذات اخلط املتصل العزوم املغناطيسية عندما  � 0.  
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. مع اخـتالف إشـارة التأثرييـة �χينطبق على سلوك منحىن التأثريية اجلزئية  �χإن نفس السلوك السابق ملنحىن التأثريية اجلزئية 

عنــد كــل مرحلــة مــن املراحــل  �χو  �χيف كــل حالــة مــن احلــاالت الســابقة. مــن ذلــك نســتنتج التبــادل الواضــح يف إشــاريت كــل مــن 

إلشــارة، والعكــس صــحيح). وعنــد ســالبة ا �χموجبــة اإلشــارة تكــون قــيم  �χالســابقة (الحــظ مــن الشــكل أنــه عنــدما تكــون قــيم 

، وكــذلك يف الطــور البــارا مغناطيســي غــري املرتــب، تســلك منحنيــات Tcالنقــاط القريبــة مــن درجــة احلــرارة احلرجــة مــن الرتبــة الثانيــة 

  التأثريية املغناطيسية نفس السلوك االعتيادي الذي مت شرحه عند دراسة األشكال السابقة ملنحنيات التأثريية.

، أنـه يتزايـد مث يتنـاقص بشـكل حـاد وسـريع عنـد a(11، فيبدو واضـحاً مـن الشـكل ( Nبالنسبة ملنحىن تأثريية الشبيكة الكلية 

ثابتـة تقريبـاً و  χدرجات احلرارة القريبة من درجة حرارة الصفر املطلق مث يتناقص ببطء شديد مع زيادة درجات احلرارة وتصبح قـيم 

  ال تتغّري مع تغّري درجات احلرارة عند درجات احلرارة العالية.

   (Conclusions) ستنتاجات. اال4

على منوذج آيزينق لدراسة نظام فريي مغنطيسي خمتلط  (Mean field theory)، مت تطبيق نظرية اال املتوسط الدراسةيف هذه 

خالل الدراسة، ومع رفع درجات حرارة النظام، مت التحقق من احتواء النظام على خطوط انتقال يف الطور و  .(2 ,7/2)من الرتبة 

، وهي تفصل بني األطوار املغناطيسية املرتبة يف بعض املناطق القريبة (first order phase transition lines)من الرتبة األوىل 

 عند اختيار. و (ground state phase diagram)األرضية (الصفرية) للنظام يف خمطط احلالة  ) (0.5-,0.5جدًا من النقطة، 

، وبعد رفع درجات حرارة (0.5-,05-)قيم اال البلوري األحادي للشبيكة حبيث تقع مناطق العمل قريبة جدًا من النقطة 

والطور الفريي مغناطيسي �O املرتب الذي يفصل بني الطور الفريي مغناطيسي C1 الحظ ظهور منحىن النقاط احلرجة يُ النظام، 

، يظهر باإلضافة اىل املنحىن (0.5- ,05-)عند اقرتاب النقاط املختارة من النقطة كما أنه   يف خمطط احلالة األرضية. �Oاملرتب 

�Oوطور مرتب جديد  �Oيفصل بني الطور املرتب  C2السابق، منحىن آخر قصري 
عند زيادة و ينشأ مع ارتفاع درجات احلرارة.  ,

يلتقي باملنحىن  3Cمث يظهر منحىن ثالث  C1ويزداد اقرتابه من املنحىن  C2، يزداد طول املنحىن (0.5-,05-)االقرتاب من النقطة 

C1  من األعلى يف نقطة تسمى النقطة الثالثية(Triple point)  ويفصل هذا املنحىن بني طورين ناشئني جديدين ومها الطور

�Oاملرتب
�Oاملرتب و الطور  ,

�O، ويزداد اتساع منطقة الطور املرتب ,
  .(0.5-,05-)  كلما ازداد اقرتاب منطقة العمل من النقطة  ,

لكـــل مـــن الشـــبيكتني اجلـــزئيتني  �χو  �χاحلصـــول علـــى منحنيـــات جديـــدة وذات ســـلوك غـــري معتـــاد للتأثرييـــة املغناطيســـية  مت

يف خمطــط احلالــة األرضــية، ويف احــدى النقــاط  (0.5-,05-)املكــونتني للشــبيكة الكليــة. يف إحــدى املنــاطق القريبــة جــداً مــن النقطــة 

طـوط حتـول الواقعة يف هذه املنطقة، واليت تظهر فيها (عند رفع درجة احلرارة) أربعة أطوار مغناطيسـية مرتبـة وخمتلفـة وتفصـل بينهـا خ

تتغـري  �χ	و �χخيتلـف مـن طـور اىل آخـر وأن إشـارة كـل مـن  �χو �χجد أن سلوك التأثريية اجلزئية يف الطور من الرتبة األوىل، وُ 
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اإلشـارة فعنـدما  �χو �χعند انتقال النظام من طور مرتب اىل طور مرتب خمتلف، مـع ارتفـاع درجـة حرارتـه، كمـا تتبـادل كـل مـن 

الحظ أن تأثريية يُ  هذه املنطقة، يف موجبة اإلشارة ، والعكس صحيح. �χرة يف أي طور من األطوار تكون سالبة اإلشا �χتكون 

  ثابتة تقريبا وال تتغري بتغري درجات احلرارة عند درجات املعتدلة والعالية.χ الشبيكة الكلية 

للعمل على  (Theoretical Physics)إن النتائج السابقة، ملا هلا من أمهية، سوف تشجع الباحثني يف جمال الفيزياء النظرية 

 Monte Carlo)تأكيد هذه النتائج باستخدام طرق أكثر دقة مـن النظريـة املسـتخدمة يف هـذا البحـث، مثـل حماكـاة مـونيت كـارلو

simulations)الباحثني يف جمال الفيزياء التجريبية  ، كما تفتح الباب أمام(Experimental Physics) لتصنيع املواد الفـريي ،

والــيت تتطــابق مواصــفاا مــع مواصــفات النظــام الفــريي مغناطيســي الــذي متــت دراســته،  (2 ,7/2)مغناطيســية املختلطــة مــن الرتبــة 

النـوع مــن املــواد عنــد تصــنيع األجهـزة الــيت تــدخل املــواد الفــريي  ومتكـنهم بالتــايل مــن اختبــار هــذه النتـائج عمليــاً واالســتفادة مــن هــذا

  مغناطيسية يف تركيبها. 
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