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Дисертаційна робота присвячена дослідженню поведінки магнетиків, які
відносяться до типу негейзенбергівських. Розглядається вплив зовнішніх чинників
на термодинаміку фазових переходів. Зокрема розглядається вплив зовнішнього
магнітного поля на поведінку магнетиків та температури при наявності у магнетиках
одноіонної анізотропії чи негейзенбергівських ізотропних взаємодій четвертого
степеню по спіну. Розглядаються випадки поведінки магнетиків при Т = 0, та Т ≠ 0 у
зовнішньому магнітному полі. На підставі чисельних розрахунків будуються та
аналізуються фазові діаграми станів, та досліджується калоричні властивості
(магнітокалоричний ефект) який спостерігається при фазових переходах першого та
другого роду.
Сучасний стан проблем, які існують на теперішній момент стосовно опису
фазових переходів, відображений у першій частині наведеної роботи. За темою
дисертаційної роботи розглядається:
• поведінка та опис фазових переходів магнетиків при Т = 0
• поведінка та опис фазових переходів магнетиків при Т ≠ 0
Велика кількість робіт присвячена проблематиці опису фазових переходів, які
відбуваються при Т = 0. Мова іде, про так звані квантові фазові переходи (QPT).
Відомо, що такі фазові переходи відбуваються лише при умові Т = 0, а наслідки цих
фазових переходів можуть проявлятися навіть і при скінченних температурах.
У другій частині роботи розглядається магнітне впорядкування ізінгівського
антиферомагнетика з легкоплощинного типу одноіонною магнітною анізотропією.
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Тобто розглянуто випадок конкуруючих міжспінових парних взаємодій з
одноіонною анізотропією. За великого значення константи одноіонної анізотропії
може відбутися зміна роду та типу магнітного фазового переходу між
антиферомагнітною фазою та парамагнітною фазою. Мова йде про те, що при
збільшенні значення параметра одноіонної анізотропії у антиферомагнетику
ізінгівського типу, може відбутися зміна фазового переходу другого роду на
фазовий перехід першого роду і магнітне впорядкування в точці Неєля
відбуватиметься стрибкоподібно. Зауважимо, що ця ситуація відбувається за
відсутності зовнішнього магнітного поля. Також при зростанні параметру
одноіонної анізотропії можлива зміна типу фазового переходу між парамагнітним та
антиферомагнітним станами. А саме, мова йде про фазові переходи, які
класифікуються як “безпорядок - порядок” та “порядок - порядок”. На підставі
аналізу усіх можливих розв’язків рівнянь станів для даної моделі, та аналізу їх
поведінки

вільної

енергії

побудовано

фазову

діаграму

для

ізінгівського

антиферомагнетика з легкоплощинною одноіонною анізотропією.
У частині третій здійснено термодинамічний опис поведінки ізінгівського
антиферомагнетика з урахуванням дії зовнішнього магнітного поля. Раніше
термодинамічний опис поведінки даного антиферомагнетика було зроблено в
рамках

наближення

феноменологічної

теорії

фазових

переходів

Ландау,

використовуючи розклад вільної енергії у степеневий ряд по параметру порядка.
Розгляд модельної вільної енергії виявив відмінність термодинамічної поведінки
магнітної системи від поведінки, яка передбачена феноменологічною теорією.
Показано, що дія зовнішнього магнітного поля у ізінгівському антиферомагнетику,
крім метамагнітного фазового переходу може спричиняти так званий магнітний
ізоструктурний фазовий перехід, який, як відомо, може бути лише першого роду. З
розгляду модельної енергії отримано, що поведінка фазової діаграми модельного
антиферомагнетика якісно відрізняється від діаграми, яка була отримана завдяки
феноменологічній теорії. Відмінність полягає у тому, що індукований магнітним
полем фазовий перехід відбувається у дуже вузьких діапазонах зовнішнього
магнітного поля та температури, в межах яких хід лінії фазового переходу може
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змінюватися зі спадаючого на зростаючий, і лише невелика ділянка (частина) цієї
лінії відповідає магнітному ізоструктурному фазовому переходу, на якій критичне
поле зростає з температурою. Також розглядається вплив ізоструктурного фазового
переходу на калоричні властивості, а саме на поведінку магнітокалоричного ефекту,
який обумовлений, насамперед, зміною ентропії системи, яка в свою чергу залежіть
від величин спінів підграток. Показано, що у випадку ізоструктурного фазового
переходу поблизу потрійної точки відбувається зміна знаку стрибка магнітної
ентропії системи, що суттєво відрізняє магнітний ізоструктурний фазовий перехід
від метамагнітного.
У частині четвертій розглядається вплив зовнішнього магнітного поля на
поведінку ван – флеківського магнетика зі спіном S = 1. На відміну від попередніх
випадків, розглянутих у другій та третій частині, розглядаються випадки Т = 0 та Т ≠
0. Показано, що при Т = 0 у ван–флеківському магнетику з ізінгівським обміном і
одноіонною магнітною анізотропією легкоплощинного типу магнітне поле індукує
магнітний квантовий фазовий перехід першого роду. Розраховані критичні поля,
визначені стійкі та нестійкі розв’язки системи. Розрахунки для даного випадку
проводилися шляхом мінімізації функції Лагранжа. Для випадку Т ≠ 0 розрахунки
проводилися шляхом мінімізації вільної енергії. Результати показали, що розв’язки
які отримані шляхом мінімізації вільної енергії, асимптотично переходять у
розв’язки, що були отримані з мінімізації функції Лагранжа для випадку Т = 0. При
досить великому значенні константи одноіонної анізотропії при ненульовій
температурі має місце магнітний квантовий фазовий перехід першого роду з ван–
флеківського ненамагніченого стану у феромагнітний стан. За цих умов польова
поведінка магнітної складової ентропії при ненульовій температурі виявляється не
типовою. Розраховано стрибок величини магнітної ентропії при індукованому
магнітним полем фазовому переході з синглетної фази до феромагнітної. Стрибок
ентропії визначає магнітокалоричний ефект при такому типі фазового переходу.
Аналізуючи поведінку ван–флеківського магнетика при різних температурах,
розраховуючи польову залежність його намагніченості та розраховуючи критичні
поля, було побудовано магнітну Н – Т фазову діаграму станів.
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Частина п’ята присвячена вивченню поведінки та магнітних властивостей
ізотропного феромагнетика з негейзенбергівським типом взаємодії. Розглядається
вплив зовнішнього магнітного поля на феромагнітну систему з ізотрпною обмінною
взаємодією четвертого порядку по спіну, при температурах поблизу точки Кюрі.
Показано, що дія зовнішнього поля може зміщує точку фазового переходу першого
роду між парамагнітним та феромагнітними станами. Також встановлено, що такі
особливості фазових переходів за наявності магнітного поля відбуваються в
інтервалі досить малих значень полів, тобто можуть бути отримані у експериментах,
що робить вивчення таких магнетиків досить актуальним. Актуальність розгляду
таких магнетиків, до яких можна віднести і деякі з манганітів, пов’язана з
особливістю поведінки їх магнітокалоричного ефекту. Розрахунки показали, що
стрибок магнітної ентропії системи може на порядок перевищувати зміну ентропії у
ізотропного гейзенбергівського феромагнетика при його намагнічуванні поблизу
точки Кюрі. В результаті аналізу поведінки негейзенбергівського феромагнетика з
ізотропним обміном четвертого порядку по спіну, проведеного при різних
температурах, було побудовано фазову Н – Т діаграму станів та пораховано стрибок
ентропії для фазового переходу першого роду, величина якого залежить від
величини зовнішнього магнітного поля.
У

шостій

частині

розглядається

поведінка

двохпідграткового

антиферомагнетика у зовнішньому магнітному полі з додатною константою
анізотропії (легкоплощинного типу) зі спіном іонну S = 1. Показано, що під дією
магнітного поля і при малому значенні температури, у системі відбувається
послідовність двох магнітних квантових фазових переходів першого роду. У малих
полях та за низьких температур поведінка намагніченості другої підгратки, спін якої
спочатку спрямований проти зовнішнього поля, переходить у феромагнітний стан,
проходячи через проміжний стан (так званий ван–флеківський парамагнітний стан).
Процес відбувається як квантовий фазовий перехід першого роду. При збільшенні
зовнішнього магнітного поля, відбувається другий магнітний квантовий фазовий
перехід першого роду. Показано, що на польовій залежності намагніченості такої
системи є чітко виражене “плато”, яке змінює кут нахилу при зростанні
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температури, зростання величини якого приводить до зникання квантового фазового
переходу у малих полях раніше, ніж температура досягне Тtkr2. Проаналізувавши
поведінку магнетика при різних значеннях температури, побудовано фазову Н – Т
діаграму станів, та якісно проаналізовано поведінку магнітної ентропії системи, що
дозволило описати магнітокалоричний ефект для даної магнітної системи.

Список опублікованих праць, що відображають основні наукові результати
дисертації.
1.
2.
3.
4.
5.

V.M. Kalita, G.Yu. Lavanov, V.M. Loktev, Phys. Sol. State. 50. 295 (2008)
G.Yu. Lavanov, V.M. Kalita, V.M. Loktev, Low Temp. Phys. 40. 823 (2014)
G.Yu. Lavanov, V.M. Kalita, I.M. Ivanova, V.M. Loktev, JMMM. 416. 466 (2016)
G.Yu. Lavanov, V.M. Kalita, V.M. Loktev, Low Temp. Phys. 44. 322 (2018)
G.Yu. Lavanov, Dopov. Nac. Akad. Nauk Ukr. 9. 64 (2018)
Публікації у збірниках матеріалів конференцій

1. Г.Ю. Лаванов, В.М. Калита, В.М. Локтев, Сучасні проблеми фізики
конденсованого стану. Збірник праць IV – ї міжнародної конференції 07-10
жовтня 2015 р., м. Київ.: матер. конф. . – К., 2015. – с. 22–23.
2. Г.Ю. Лаванов, В.М. Калита, В.М. Локтєв, І.М. Іванова, Фізичні явища в твердих
тілах. Матеріали ХІІ Міжнародної конференції 01-04 грудня 2015 р. м. Харків.:
матер. конф. . – Х., 2015. – с. 60.
3. Г.Ю. Лаванов, В.М. Калита, В.М. Локтев, Сучасні проблеми фізики
конденсованого стану. Збірник праць V – ї міжнародної конференції 03-06
жовтня 2018 р., м. Київ.: матер. конф. . – К., 2018. – с. 80.

1

ABSTRACT
Lavanov G. Yu. Thermodynamic description of phase transitions in the strongly nonHeisenberg magnets with single-ion anisotropy. - Qualifying scientific paper accepted as
monograph.
Dissertation for the degree of a candidate of physical and mathematical sciences on a
specialty 01.04.11 - magnetism. - Institute of Magnetism of the National Academy of
Sciences of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine.
This dissertation is devoted to the study of the behavior of magnets belonging to the
type of non-Heisenberg. The study is concerned with the influence of external factors on
the thermodynamics of phase transitions. In particular, the influence of an external
magnetic field on the behavior of magnets and temperature in the presence of single-ion
anisotropy or non-Heisenberg fourth-degree isotropic interactions in magnets is
considered. The cases of behavior of magnets at T = 0 and T ≠ 0 in an external magnetic
field are considered. On the basis of numerical calculations, phase diagrams of states are
constructed and analyzed and the caloric properties (magnetocaloric effect) observed
during the first-ordered and the second- ordered phase transitions are investigated.
The state of the problems that currently exist regarding the description of phase
transitions is reflected in the first part of the paper. The topic of the dissertation is:
• behavior and description of phase transitions of magnets at T = 0
• behavior and description of phase transitions of magnets at T ≠ 0
A large number of studies are devoted to the problem of describing the phase transitions
that occur at T = 0. This refers to what is called quantum phase transitions (QPT). It is
known that such phase transitions occur only under the condition T = 0 and the
consequences of these phase transitions can manifest even at finite temperatures.
The second part of the study is dedicated to the magnetic ordering of Ising
antiferromagnet with single-ion magnetic anisotropy of a easy-plane type. That is, the case
of competing inter-wall pair interactions with single-ion anisotropy is considered. Due to
the great value of the single-ion anisotropy constant, the change of the kind and the type of
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magnetic phase transition between the antiferromagnetic phase and the paramagnetic
phase can occur. It is said that when the value of the single-ion anisotropy parameter in the
Ising-type antiferromagnet is increased, a second-order phase transition to a first-order
phase transition can occur and magnetic ordering at the Neel point will occur abruptly.
Note that this situation occurs in the absence of an external magnetic field. Also, as the
parameter of anionic anisotropy increases, the type of phase transition between the
paramagnetic and antiferromagnetic states can change. Namely, this refers to the phase
transitions which are classified as “disorder - order” and “order - order”. Based on the
analysis of all possible solutions of the equations of state for this model and the analysis of
their free energy behavior, a phase diagram for an Ising antiferromagnet with a plane
single-ion anisotropy was constructed.
In the third part, a thermodynamic description of the behavior of an Ising
antiferromagnet is made taking into account the action of an external magnetic field.
Previously, a thermodynamic description of the behavior of a given antiferromagnet was
made in the framework of the approximation of the phenomenological theory of Landau
phase transitions, using the decomposition of free energy into a power series in order
parameter. Consideration of model free energy revealed a difference between the
thermodynamic behavior of the magnetic system and the behavior predicted by
phenomenological theory. It is shown that the action of an external magnetic field in an
Ising antiferromagnet, apart from a metamagnetic phase transition, can cause a so-called
magnetic isostructural phase transition, which is known to be the first ordered only.
Consideration of model energy shows that the behavior of the phase diagram of the model
antiferromagnet is qualitatively different from the diagram obtained by the
phenomenological theory. The difference is that the phase transition induced by the
magnetic field occurs in very narrow ranges of the external magnetic field and
temperature, within which the course of the phase transition line can change from
decreasing to increasing, and only a small section (part) of this line corresponds to the
magnetic isostructural phase transition at which the critical field increases with the
temperature. The influence of the isostructural phase transition on the caloric properties,
namely, the behavior of the magnetocaloric effect, which is caused, first of all, by the
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entropy change of the system, which in turn depends on the values of the spin sublattices,
is also considered. It is shown that in case of an isostructural phase transition near the
triple point there is a change in the sign of the jump of the magnetic entropy of the system,
which essentially distinguishes the magnetic isostructural phase transition from the
metamagnetic.
The fourth part deals with the influence of an external magnetic field on the behavior
of a van-Fleck magnet with the spin S = 1. Unlike the previous cases considered in the
second and the third parts, cases T = 0 and T ≠ 0 are viewed. It is shown that at T = 0 in
van-Fleck magnets with Ising exchange and single-ion magnetic anisotropy of a easyplane type, the magnetic field induces a first-order magnetic quantum phase transition.
Critical fields are calculated, stable and unstable solutions of the system are defined. The
calculations for this case were made by minimizing the Lagrange function. For the case T
≠ 0, the calculations were performed by minimizing the free energy. The results show that
the solutions obtained by minimizing free energy asymptotically transfer into the solutions
obtained by minimizing the Lagrange function for the case T = 0. At a sufficiently large
value of the single-ion anisotropy constant at a non-zero temperature, a first-order
magnetic quantum phase transition from a van-Fleck non-magnetic state to a
ferromagnetic state takes place. Under these conditions, the field behavior of the magnetic
component of entropy at a non-zero temperature is not typical. The jump of magnitude of
magnetic entropy at the induced magnetic field phase transition from the singlet phase to
the ferromagnetic is calculated. The entropy jump determines the magnetocaloric effect for
this type of phase transition. Analyzing the behavior of the van-Fleck magnet at different
temperatures, calculating the field dependence of its magnetization and calculating the
critical fields, a magnetic H - T phase diagram of states was constructed.
Part five refers to the behavior and magnetic properties of an isotropic ferromagnet
with a non-Heisenberg interaction type. The influence of an external magnetic field on a
ferromagnetic system with a fourth-order isotropic exchange interaction at spin at
temperatures near the Curie point is considered. It is shown that the action of an external
field can shift the first-order phase transition point between the paramagnetic and
ferromagnetic states. It is also found that such features of the phase transitions in the
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presence of a magnetic field occur in the range of sufficiently small values of the fields,
namely, they can be obtained in experiments, which makes the study of such magnets
quite relevant. The relevance of considering such magnets, which may include some of the
manganites, is related to the peculiar behavior of their magnetocaloric effect. The
calculations have shown that the jump of the magnetic entropy of the system can be an
order of magnitude higher than the entropy change in an isotropic Heisenberg ferromagnet
during its magnetization near the Curie point. As a result of the analysis of the behavior of
a non-Heisenberg ferromagnet with a fourth-order isotropic exchange on a spin conducted
at different temperatures, a phase H - T state diagram was constructed and an entropy
jump was calculated for the first-order phase transition whose magnitude depends on the
magnitude of the external magnetic field.
The sixth part deals with the behavior of a two-sub-antiferromagnet in an external
magnetic field with a positive anisotropy constant (easy-plane type) with spin ion S = 1. It
is shown that under the action of a magnetic field and at a low temperature, a sequence of
two magnetic quantum phase transitions of the first-order occurs in the system. In small
fields and at low temperatures, the behavior of magnetization of the second sublattice,
whose spin is initially directed against the outer field, enters the ferromagnetic state
passing through the intermediate state (the so-called van-Fleck paramagnetic state). The
process occurs as a first-order quantum phase transition. When the external magnetic field
increases, the second magnetic quantum phase transition of the first order occurs. It is
shown that the field dependence of the magnetization of such a system has a clearly
marked "plateau", which changes the angle of slope with increasing the temperature, the
increase of which leads to the disappearance of the quantum phase transition in small
fields before the temperature reaches Ttkr2. Analyzing the behavior of the magnet at
different temperature values, the phase H - T state diagram was constructed and the
behavior of the magnetic entropy of the system was qualitatively analyzed, which allowed
to describe the magnetocaloric effect for the given magnetic system.
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Перелік умовних позначень
1.

ОВ – обмінна взаємодія

2.

ОА – одноіонна анізотропія

3.

ФП – фазовий перехід

4.

ФП І – фазовий перехід першого роду

5.

ФП ІІ – фазовий перехід другого роду

6.

QPT – квантовий фазовий перехід

7.

QPT І – квантовий фазовий перехід першого роду

8.

QPT ІІ – квантовий фазовий перехід другого роду

9.

ТС – температура Кюрі

10.

ТN – температура Нєєля

11.

ФМ – феромагнетик

12.

ПМ – парамагнетик

13.

АФМ – антіферомагнетик

14.

МСЕ – магнітокалоричний ефект

15.

ВФПМ – ван – Флеківський парамагнетик
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ВСТУП
Термодинамічний опис магнетиків, в яких відбуваються фазові перетворення,
є актуальною задачею. Зокрема визиває інтерес вичення поведінки магнетиків з
конкуруючими взаємодіями та магнетиків з негейзенбергівським типом взаємодії.
Цікавість цих магнетиків поясняються достатньо незвичною їх поведінкою при
фазових перетвореннях.
Складний

характер

обмінної

взаємодії

чи

коли

вона

може

бути

негейзенбергівською призводить у феро- чи антиферомагнетиках до нетривіальних
особливостей їхньої поведінки при їх впорядкуванні в критичних точках. Наявність
досить складного обміну у магнітних системах з одноіонним типом магнітної
анізотропії може привести, як відомо, до появи магнітної квадрупольної фази, до
появи неколінеарних станів в антиферомагнетиках, індукованих магнітним полем у
ван-флеківських парамагнетиках, призводити до зміни роду та типу фазового
переходу та, наприклад, до появи магнітного ізоструктурного фазового переходу. У
всіх перелічених випадках поведінка параметра порядку від зовнішніх чинників
(таких як зовнішнє магнітне поле Н, температура Т) виявляється достатньо
складною. Викликають інтерес системи з конкуренцією взаємодій, коли параметри
білінійного обміну та параметрами, які описують негейзенбергівські внески у
гамільтоніан, виявляються співрозмірними за величиною. Цій проблемі присвячена
велика кількість статей теоретичного та експериментального характеру. Однак
дотепер проблема побудови фазових Н – Т діаграм для таких систем далека від
закінчення. Причиною є не тільки використання феноменологічної теорії фазових
переходів Ландау, яка може лише якісно відображати поведінку складних систем,
що накладає обмеження на її використання. Теорія Ландау, наприклад, не враховує,
що сильно негейзенбергівський магнетик з великою одноіонною анізотропією
потребує врахування термодинамічнеого середнього від квадрата оператора проекції
спіну, бо в теорії Ландау обмежуються розглядом тільки середніх від лінійних
комбінацій оператора спіну.
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Спираючись

на

результати

термодинамічного

аналізу

магнетиків

з

негейзенбергівським типом взаємодії, можна описати їх калоричну поведінку,
проблема

якої

Актуальність

залишається
вивчення

достатньо

актуальною

магнітокалоричного

ефекту

на

сьогоднішній

визвана,

день.

насамперед,

можливістю створення альтернативи нинішнім холодильним машинам. Розробка
магнітних рефрежираторів на основі магнітокалоричного ефекту дозволить в
майбутньому вирішити важливі проблеми енергоспоживання та екології.
Ціль та мета дослідження. Основна мета дисертаційної роботи полягає у
теоретичному описі термодинаміки фазових переходів в сильно негейзенбергівських
магнетиках з одноіонною анізотропією. Відповідно з основною ціллю були
поставлені й розв’язані наступні задачі:
1.

Дослідження

особливостей

впорядкування

у

ізінгівському

антиферомагнетику з одноіонною анізотропією типу “ легка площина ” та побудува
фазової D – Т діаграми станів.
2.
фазових

Дослідження поведінки магнітокалоричного ефекту для магнітних
переходів

індукованих

магнітним

полем

у

ізінгівському

антиферомагнетику.
3.

Дослідження індукованих магнітним полем магнітних квантових

переходів та магнітокалоричного ефекту у ван – Флеківському магнетику, побудува
фазової Н – Т діаграми станів.
4.

Дослідження впливу магнітного поля на фазовий перехід першого роду

у негейзенбергівському ізотропному феромагнетику, побудова фазової Н – Т
діаграми. Розрахунок впливу магнітного поля на стрибок ентропії при фазовому
переході першого роду між парамагнітним та феромагнітним станами.
5.

Дослідження послідовності двох магнітних квантових фазових переходів

у ізінгівському антиферомагнетику з легкоплощиною константою одноіонної
анізотропії зі спіном S = 1, індукованих магнітним полем та побудова фазової Н – Т
діаграми станів.
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Об’єктом дослідження є анізотропні та ізотропні двох- та трьохвимірні
ізінгівські та негейзенбергівські магнетики.
Предметом дослідження є фазові стани магнетиків з урахуванням різних типів
взаємодій та магнітні фазові переходи в них.
Методи дослідження. У роботі використовуються сучасні методи та підходи,
які застосовуються у теоретичній фізиці, зокрема у термодинаміці фізики твердого
тіла в розділі магнітних явищ: теорія фазових переходів Ландау, теорія
ізоструктурного фазового переходу, теорія квантових фазових переходів. Основна
перевага цих методів полягає в можливості отримання точних аналітичних
розв’язків, які порівнювалися з відомими результатами, що були отримані як
експериментальним шляхом, так і за допомогою чисельних розрахунків. У деяких
випадках також були використані чисельні розрахунки і чисельний аналіз
отриманих аналітичних результатів.
Наукова новизна отриманих результатів. Усі задачі, які були перелічені
вище, являються оригінальними науковими проблемами, які були вперше
сформульовані й розв’язані у даній роботі, а саме:
- Показано, що магнітне впорядкуванняв ізінгівському антиферомагнетику з
легкоплощинною одноіонною анізотропією може відбуватися завдяки фазовим
переходам першого роду типу порядок-безпорядок, або типу зміщення: порядокпорядок.
- Отримано, що ізоструктурний магнітний фазовий перехід індукований
магнітним полем у ізінгівському антиферомагнетику супроводжується зміною знаку
стрибка ентропії.
- Отримано, що у ван-Флеківському ізінгівському парамагнетику магнітне поле
при Т≠0 індукує фазовий перехід першого роду типу зміщення з синглетного до
фаромагнітного стану, який супроводжується значним магнітокалоричним ефектом.
- Побудовано

фазову

H-T

діаграму

негейзенбергівського

ізотропного

феромагнетика. Установлено вплив магнітного поля на стрибок ентропії при
фазовому переході першого роду між парамагнітним та феромагнітним станами.
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- Для ізінгівського антиферомагнетика з легкоплощинною анізотропією
побудовано фазову H-T діаграму з двома фазовими переходами першого роду: з
антиферомагнітної фази до проміжного стану, в якій спіни однієї підгратки
перебувають у ван-флеківському парамагнітному стані, та фазовий перехід з
першого роду з проміжного стану до феромагнітного стану.
Достовірність отриманих результатів підтверджується вибором теоретичних
методів для розв’язку конкретних задач дисертаційної роботи, які забезпечують
точне

урахування

розглянутих

взаємодій.

Усі

отримані

результати

добре

узгоджуються з відомими результатами, які були отримані раніше для різних
граничних випадків. Результати, які носять передбачений характер, опосередковано
підтверджуються відомими експериментальними даними. Результати чисельних
розрахунків за отриманими аналітичними виразами відповідають відомим даним
прямого комп’ютерного моделювання.
Наукова

й

практична

цінність

отриманих

результатів.

У

роботі

досліджуються властивості різноманітних магнітних систем, а також проводиться
ретельний аналіз фазових станів, фазових переходів з урахуванням різних
конкуруючих магнітних взаємодій. В результаті автором отримані й досліджені
теоретичні моделі, які добре узгоджуються з експериментальними даними.
Отримані результати можуть бути використані експериментаторами при підготовці
й проведенні експериментів, а також при поясненні результатів експериментів.
Запропоновані у роботі моделі можуть бути використані при проектуванні й
утворенні магнітних матеріалів з заздалегідь визначеними властивостями. Окрім
того, отримані результати можуть бути використані в учбовому процесі при
підготовці спеціальних курсів по магнетизму, фізики твердого тіла та інших.
Апробація результатів дисертації. Наукові результати, які описані в
дисертації доповідались на різноманітних міжнародних наукових конференціях:
- результати дослідження ізоструктурного магнітного фазового переходу у
Ізінгівському антиферомагнетику доповідалися на IV – th international conference
proceedings “Modern problems of Condensed Matter” (07 -10 October 2015, Kiev,
Ukraine).
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- результати дослідження квантових фазових переходів у ван – Флеківському
магнетику доповідалися на ХІІ Міжнародної науковій конференції “ Фізичні явища
в твердих тілах ” (01 – 04 грудня 2015) м. Харків.
- результати дослідження послідовності магнітних квантових фазових переходів
у

двохпідгратковому

Ізінгівському

антиферомагнетику

доповідалися

на

V

міжнародній конференції “ Сучасні проблеми фізики конденсованого стану ” (03 –
06 жовтня 2018) м. Київ, Україна.
Публікації. Результати, які увійшли у дисертаційну роботу, були опубліковані
в 5 статтях у журналах, які входять у список ВАК України, і у 3 доповідях, які
опубліковані у матеріалах конференцій.
Особистий внесок автора.
Всі результати аналітичних та чисельних розрахунків, побудови фазових
діаграм, дослідження магнітокалоричного ефекту, що увійшли до дисертації,
виконані особисто її автором. Автор дисертації брав безпосередню участь в
постановці задач, пояснені отриманих результатів, формулюванні висновків
проведеної роботи.
Структура та об’єм дисертації. Дисертація складається з вступу, 6 розділів
(перелік використаних джерел додається у кінці кожного розділу, загалом 203
найменувань). Об’єм дисертації містить 134 сторінок тексту з 53 рисунками.
У Вступі здійснений аналіз стану проблеми на сьогоднішній день, розкрита її
значущість, сформульовані цілі й поставлені задачі досліджень, обговорюється
достовірність отриманих результатів та область їх застосування.
Перший розділ присвячений літературному огляду. У даному розділі стисло
розглянуті теоретичні та експериментальні роботи, що охоплюють проблематику
тем які входять у дисертаційну роботу.
Другий

розділ

присвячений

дослідженню

особливості

спінового

впорядкування ізінгівського антиферомагнетику з одноіонною анізотропією типу
“легка площина”. Розглядається антиферомагнетик у якому без дії зовнішнього
магнітного поля спостерігаються фазові переходи першого та другого роду.
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Третій розділ присвячений ізоструктурному магнітному фазовому переходу,
який спостерігався у ізінгівському двохпідгратковому антиферомагнетику. Через
сильну нелінійність системи, польова залежність параметра порядку системи має
складну поведінку, що сильно впливає на поведінку магнітної ентропії системи, яка
у свою чергу грає дуже важливу роль для магнітокалоричного ефекту.
Четвертий розділ присвячений магнітним квантовим переходам та опису
поведінки магнітної ентропії у ван – Флеківському магнетику. Цей розділ умовно
можна поділити на дві частини: перша частина присвячена опису випадку Т = 0,
який проводився за допомогою мінімізації функції Лагранжа. А у другій частині –
описувався випадок Т ≠ 0 та розглядалася поведінка магнітокалоричного ефекту.
П’ятий

розділ

присвячений

термодинамічному

опису

поведінки

негейзенбергівського ізотропного феромагнетику з урахуванням чотирьохспінової
взаємодії. Аналізується поведінка рівняння станів у залежності від різних значень
констант взаємодії, поведінка магнітної ентропії системи, показується відмінність у
застосуванні теорії фазових переходів Ландау від термодинамічного підходу у
поведінці магнітної ентропії системи.
Шостий розділ присвячений розгляду двохпідграткового ізінгівського
антиферомагнетику

з

одноіонною

анізотропією

“легкоплощинного”

типу.

Розглядається система зі спіном іону S = 1. У рамках наближення середнього поля,
для випадку низьких температур будується рівняння станів та аналізується їх
чисельний розв’язок. На підставі цих розв’язків для малого інтервалу низьких
температур будується фазова Н – Т діаграма та аналізується поведінка магнітної
ентропії системи при подвійному квантовому фазовому переході.
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РОЗДІЛ 1
ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
1.1. Означення квантових фазових переходів (QPT)
У багатьох магнетиках при Т ≠ 0 можуть відбуватися фазові переходи першого
та другого роду, теорія термодинамічного опису яких була розвинута Ландау [1].
Але при зменшенні температури до нуля застосування феноменологічної теорії
часто виявляється не коректним. Це пояснюється обмеженням у застосуванні
термодинаміки (на якій ґрунтується теорія Ландау) по температурі та її основним
наближенням малої величини параметру порядка. При низьких температурах
індуковані полями зміни параметру порядка можуть бути кінцевими, а самі вони
можуть досягати максимально можливого значення.
У середині минулого століття була опублікована робота Дж. Герца [2] виходячи
з якої з’явилася можливість виділити у окремий вид фазові переходи, які
реалізуються при Т = 0. Причина, за якої це стало можливим – зміна топології
поверхні Фермі. Таким чином мова іде про квантові фазові переходи (QPT),
дослідженню яких присвячена велика кількість наукової літератури, статей,
монографій. Пізніше, у роботі [3] автором було показано, що причиною виникнення
QPT є квантові флуктуації, які беруть свій початок з принципу невизначеності
Гайзенберга.
Нагадаємо, що під квантовими фазовими переходами розуміють такі переходи,
у яких відбувається зміна основного стану при Т = 0. Під основним станом –
розуміють найнижчий енергетичній рівень, який виявляється повністю заповненим.
Незважаючи на те, що QPT має місце лише при Т = 0, наслідки його можуть
проявлятися навіть і при Т ≠ 0. Зауважимо, що QPT відбувається при наявності
керуючого параметру, який досягає у точці переходу критичного значення. Відомо,
що у якості керуючого параметру для QPT можуть виступати: концентрація, тиск та
більш відповідний для нашого розгляду параметр – зовнішнє магнітне поле. Під
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дією цього керуючого параметру, система може неперервно змінювати свій
основний стан. У цьому випадку можна казати про наявність QPT II (квантового
фазового переходу другого роду). Такий вид ФП досить часто освітлюється у
роботах як теоретичного, так і експериментального характеру [4-6]. Але у
різноманітних речовинах та сполуках при Т = 0 може виникати випадок, коли
відбувається стрибкоподібна зміна основного стану під дією керуючого параметру.
У цьому випадку мова іде про квантовий фазовий перехід першого роду QPT I. На
жаль експериментальних підтверджень наявності таких фазових переходів строго
при Т = 0 немає, проте існує багато експериментальних даних, що цей перехід може
відбуватися у малому інтервалі температур при Т ≠ 0, яка прямує до нуля T → 0 [710]. Крім того, в літературі останніх років активно досліджуються квантові фазові
переходи 2-го роду, а ФП 1-го роду залишається поза увагою.
1.2. Проблема опису термодинаміки QPT
Стрибкоподібна поведінка зміни основного стану може призводити до досить
нетривіальної поведінки вектора намагнічування з утворенням, так званого, плато
[11]. Такого роду поведінка має місце для сполук з цілим (S = 1) [12] і напівцілим
спіном (S = ½) [13]. Авторами [14] було показано, що у деяких органічних сполуках
з цілим значенням спіну внаслідок подвійного QPT I можливим є утворення плато у
поведінці вектора m(h). Як показано авторами [15] такого роду поведінка
з’являється у структур, які мають низьку розмірність і потребують виконання
умови:

Q ( S − m) =
int eger
де величина Q – просторовий вектор трансляції, S – спін, m – намагніченість на спін.
За цієї умови з використанням різних моделей (XXZ модель [16]) були
проаналізовані різноманітні матеріали та отриманий характер зміни вектора m(h),
що підтверджує наявність “плато” у поведінці. Серед наведених робіт були спроби
отримати фазову діаграму для такого випадку фазових переходів [6]. У роботі [17]
авторами були застосовані одразу комбінація двох методів (метод ренормогрупи та
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середнього поля) для опису поведінки речовини з урахуванням одноіонної
анізотропії. Теоретичні розрахунки проводилися без урахування температури
(розглядався випадок Т = 0) з додатною одноіонною анізотропією. За даними
теоретичними розрахунками побудована польова залежність m(h), яка має вигляд з
чітко вираженим “ плато ”, а також побудовані фазові діаграми.
Авторами [18] був застосований квантовий метод Монте – Карло для опису
термодинамічних властивостей квантового антиферомагнетика зі спіном S = ½ за
присутності магнітного поля для трикутної гратки. Було показано, що за дуже
низької температури метод квантового Монте – Карло показав неперервний з плато
характер у поведінці вектора m(h), також автори представили наближену фазову Н –
Т діаграму в околі парафази.
У роботі [19] авторами було застосовано техніку трансфер – матриць для опису
поведінки магнітної та температурної поведінки одновимірного антиферомагнетика
зі спіном S = 1 для моделі ізінга при низьких температурах. Застосування цієї
техніки дозволило отримати поведінку теплоємності С, сприйнятливості χ та
намагніченості m. На основі цих даних була побудована H – D діаграма. Пізніше
з’явилася робота [20] у якій також методом техніки трансфер – матриць була
описана поведінка магнітних властивостей систем зі спіном S = 3/2 та S = 2 з
застосуванням моделі Блюма – Капеля [21,22]. У результаті був описаний характер
поведінки теплоємності С, сприйнятливості χ, та намагніченості m. Показано, що за
низької температури поведінка m(h) змінюється стрибкоподібно для будь-яких
значень розглянутих випадків спінів. На підставі цих розрахунків була побудована
H – D діаграма, на якій описано ФП 1-го роду лише поблизу трикритичної точки.
При Т=0 магнітне поле може індукувати в ізінгівських магнетиках магнітні
квантові фазові переходи. Більш складна ситуація буде, коли до ізінгівського обміну
додати

одноіонну

анізотропію

легкоплощинного

типу,

що

конкурує

з

міжчастинковим анізотропним ізінгівським обміном. В цьому випадку значно
ускладнюється термодинаміка, бо термодинамічне середнє від квадрату оператора
проекції спіна не дорівнює квадрату середнього оператора цієї проекції спіну.
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З відомих, як уже говорилося, є модель Каппеля [21] спінового впорядкування
ізінгівського магнетика з легкоплощинною одноіонною анізотропію та модель
Блюма Емері [22], в яких було досліджено магнітне впорядкування та було
з’ясовано, що одноіонна анізотропія може призводити до фазових переходів
першого роду. Але у Капеля було отримано, що лінія стійкості має куполоподібний
вигляд біля трикритичної точки. В [22] аналізуючи розклад вільної енергії до
шостого степеня по намагніченості отримали коректний опис поведінки фазової
діаграми поблизу трикритичної точки, але це наближення не дозволило з’ясувати
поведінку фазової діаграми для ділянки значно віддаленої від трикритичної точки.
Це в значній мірі стосується так званих «язикоподібних» розвя’зків рівнянь стану,
для яких параметр порядку при фазовому переході змінюється майже до його
граничної величини. Отже опис ФП І -го з кінцевою величиною стрибка параметра
порядка не здійснено.
Також це стосується і опису магнітного ізоструктурного фазового переходу
(модель Бар’яхтара), аналіз якого проводили також розкладаючи вільну енергію в
ряд по параметру порядка вектору антиферомагнетизма до 8-го степеня, не маючи
точних розвязків рівнянь стану та ходу вільної енергії. Ми нижче усунемо ці
наближення і будемо точно розвязувати рівняння стану та аналізувати їх вільну
енергію, що дозволить визначити як границі стійкості станів, так і поля фазових
переходів між ними.
1.3. Магнетики з сильною одноіонною анізотропією
Різні речовини за своєю будовою можуть мати різноманітного роду
анізотропію. Магнітна анізотропія, згідно [23], являє собою явище переважної
орієнтації

спонтанної

намагніченості

магнетика

вздовж

особливої

кристалографічної осі, яка характерна для даного магнетика. Іншими словами - це
явище зміни внутрішньої енергії магнетика у залежності від орієнтації спонтанної
намагніченості у кристалі. Залежність внутрішньої енергії магнетика від напрямку
спонтанної намагніченості описують за допомогою енергії магнітної анізотропії.
Якщо ця енергія відображає симетрію кристалу - енергією магнітокристалічної
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анізотропії. Відповідні числові значення енергії, які притаманні даним напрямкам,
називають константами одноіонної анізотропії.
Вісь легкого намагнічування або легкими вісями – це напрям у кристалі, у якому
орієнтований вектор намагніченості М у відсутності зовнішнього магнітного поля
при умові термодинамічної рівноваги. Напрям вісі легкого намагнічування
визначається з мінімуму енергії магнітної анізотропії. У цьому випадку усі напрямки
вектора намагніченості, які розташовані у площині перпендикулярно осі симетрії,
однаково стійкі. Таку площину називають площиною легкого намагнічення або
легкою площиною.
У випадку від’ємного знаку константи анізотропії, енергія анізотропії вздовж
осі симетрії має максимальне значення. Такі нестійкі напрямки називають віссю
важкого намагнічування чи просто «важкими» осями.
Одноіонна анізотропія, яка спостерігається для багатьох сполук визвана тим,
що енергія магнітного іону через розщеплення орбітальних рівнів кристалічним
полем, залежить від орієнтації орбітального моменту відносно кристалографічних
осей і вітповідно залежить від орієнтації спіну відносно цих осей. Розрахунок
енергії анізотропії проводиться за допомогою теорії збурень, у якій роль збурення
грає роль релятивістська спін – орбітальна взаємодія [24]. Також у роботі [24] було
обговорено появу ефектів, котрі пов’язані з ОА, а саме, ефект скорочення спіну, яке
також описано в [25].
Поведінка магнетика з сильною одноіонною анізотропією досліджувалася у
багатьох роботах [26-28]. Особливий інтерес представляє випадок, коли величина
ОА конкурує з ОВ [29-32]. Коли ОВ представлена у вигляді ізінгівського типу, то
відбувається

конкуренція

двох

типів

анізотропії:

одночастинкової

та

міжчастинкової.
Також до негейзенбергівських систем можна віднести, наприклад, магнетики з
біквадратичною, четвертим обміном по спіну і т.і., тобто з обмінною взаємодією
[33] четвертого порядку по спіну, у яких можуть впорядкуватися не тільки дипольні
(спінові), але й мультипольні (квадрупольні) ступені вільності. У подібних
магнетиках ОА може підсилювати ефект біквадратичної обмінної взаємодії,
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устаткувати й стимулювати квадрупольний порядок. У роботі [34] наведені
теоретичні й експериментальні результати саме цих магнетиків. Показано, що у
таких системах можуть спостерігатися ФП як першого, так і другого роду. Обидва ці
переходи можуть бути описані з точки зору феноменологічної теорії фазових
переходів Ландау [35].
Використовуючи теорію ФП Ландау, як показано в [36], у магнетиках можливо
отримати

магнітний

ізоструктурний

фазовий

перехід.

Нагадаємо,

що

під

ізоструктурними ФП розуміють перехід першого роду, який відбувається без зміни
симетрії, тобто в межах однієї фази, який супроводжується тільки кількісною
зміною параметра порядку системи. Також ізоструктурний фазовий перехід
згадувався у роботі [37]. Автори [37] застосували методи теорії особливості для
опису ФП у різноманітних системах, були показані критерії нелінійності теорії
Ландау, розглянуті основні види ФП (у тому числі і ізоструктурний ФП), побудовані
фазові діаграми для деяких випадків.
Треба також відмітити, що є речовини, у яких відбуваються фазові переходи
високий спін – низький спін, які описують використовуючи ізінгівського типу
гамільтоніани [50]. При цьому сам перехід і його повідінка схожа на ізоструктурний
ФП.
1.4. Магнітокалоричний ефект
Магнітокалоричний ефект був відкритий Варбургом у 1881 році [38]. Згідно
визначення, магнітокалоричний ефект полягає у нагріванні чи охолодженні
магнетика під дією зовнішнього магнітного поля. Магнітокалоричний ефект
характеризується зміною магнітної ентропії системи при ізотермічному процесі ΔσТ
чи зміною температури при адіабатичному процесі ΔTad при зміні магнітного поля
[23,35]. Величину ΔTad – можна виміряти безпосередньо у ході експерименту або
розрахувати непрямим чином, зате величину ΔσТ – можна оцінити лише непрямим
методом

використовуючи

дані

теплоємності

чи

значення

намагніченості.

Використовуючи прості термодинамічні потенціали, можна показати [35], що при
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ізотермічному

процесі

величина

ΔσТ

може

бути

визначена

простим

співвідношенням:

∂m
∆σ T =
∫ ∂T dh
Наведене вище співвідношення виявляється ефективним у області фазових
переходів другого роду, коли параметр порядку m (намагніченість) виявляється
неперервною величиною і не виконуэться при фазовому переході першого роду,
коли m змінюється стрибкоподібно у точці фазового переходу. У випадку
адіабатичного процесу, величина ΔTad може бути підрахована виходячи з залежності
вигляду:

T
∂σ (T , h)
[
]T dh
C
(
h
,
T
)
∂
h
h1

h2

∆Tad =
−∫

де Т – початкова температура магнетика, С(h,Т) – теплоємність при сталому
магнітному полі, h1 та h2 – початкове та кінцеве значення магнітного поля, σ(Т,h) –
магнітна ентропія системи магнетика. У залежності від знаку похідної та від значень
початкового й кінцевого магнітного поля ми можемо одержати або нагрівання, або
охолодження магнетика. Відомо, що величини ΔσТ та ΔTad досягають найбільшого
свого значення у точці фазового переходу першого роду, тому ця область
залишається дуже привабливою для застосувань МСЕ у різних областях науки та
техніки.
У випадку ФП 1-го роду величина зміни ентропії визначається з відношення

∆σ =
−

∂hcr
∆mI , де hcr - лінія критичного поля (або лінія ФП 1-го роду), а ∆mI -зміна
∂T

намагніченості в точці переходу. Для визначеня зміни ентропії потрібно точно знати
температурний хід лінії ФП, яка навіть для ізінгівських систем не визначена при
тиемпературі, яка прямує до нуля.
Стрімкий інтерес до магнітокалоричного ефекту, незважаючи на давню історію
відкриття, проявився починаючи з середини минулого століття. Дуже велика
кількість робіт присвячена експериментам: перехідні метали з незаповненою 3d та 4f
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оболонкою [39, 40], манганіти [41, 42], сплави Гейстлера [43, 44]. У цих роботах
показано, що у області ФП ІІ величина МСЕ може досягати достатньо великого
значення. Поряд з експериментальними роботами існує також велика кількість і
теоретичних робіт, де розглядалася поведінка МСЕ у різних сполуках та при різних
видах ФП [45-49]. Але завдяки стрибкоподібній поведінці ПП питання опису МСЕ в
умовах ФП І залишається відкритим.
1.5. Висновки до першої частини
Розглянувши експериментальні та теоретичні роботи які охоплюють тематику
дисертаційної роботи, можна зробити наступні висновки:
1. Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених опису квантових фазових
переходів другого роду, квантові фазові переходи першого роду у магнетиках
досліджені недостатньо.
2. Не достатньо вивчено вплив температури на поведінку QPT;
3. Для визначення магніткалоричного ефекту при ФП 1-го роду потрібно точно
знати хід температурної залежності критичного поля.
4. Важливою є побудова фазових діаграм в усьому інтервалі температур,
включаючи низькі.
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РОЗДІЛ 2
ОСОБЛИВОСТІ СПІНОВОГО ВПОРЯДКУВАННЯ В ІЗІНГІВСЬКОМУ
АНТИФЕРРОМАГНЕТИКУ З ОДНОІННОЮ АНІЗОТРОПІЄЮ ТИПУ
“ЛЕГКА ПЛОЩИНА”
2.1. Вступ до другого розділу

Вивчення магнетиків з великою одноіонною анізотропією (ОА), яка за
порядком величини близька до обмінної взаємодії (ОВ), стає все більш цікавим,
особливо у випадку конкурування з ізотропним обміном [1]. Подібна конкуренція
має місце, наприклад, у одновісних магнетиках з спіном S = 1 на вузлі та з ОА
легкоплощинного типу [2,3]. В них, завдяки останній, основним станом є
неполяризований синглет, а ОВ забезпечує перехід у впорядковану магнітну фазу.
При цьому впорядкування проходить шляхом квантового фазового переходу типу
зміщення за рахунок процесу спонтанно утворених напрямків для спінової
поляризації ван - Флеківських станів у легкій площині [2,3,4].
Якщо ОВ також анізотропна, то конкуренція анізотропії, яка виникає між
іонами та ОА при наявності ізотропного ОВ, може при зміні температури призвести
у одновісного магнетику до орієнтаційного фазового переходу між фазами, у яких
параметр порядку (намагніченість на вузлі) орієнтований вздовж осі чи
перпендикулярний їй [5].
Однак, серед магнетиків з S = 1 та ОА типу “легка площина”, існують кристали
[6-11], у яких ОВ настільки анізотропна, що може вважатися одноосьовим
(ізінгівський

випадок).

Зазвичай,

ізінгівський

обмін

спонукає

магнітне

впорядкування тільки вздовж кристалографічної осі, а проекцій в площині в цьому
випадку бути не може. В наслідок такої моделі зберігається лише дві анізотропні
взаємодії: міжіонної та одноіонної природи. На відміну від ситуації, що розглянута у
[2,3,4], тут має місце конкуренція тільки анізотропних взаємодій. При цьому вже не
будуть спостерігатися описані у [5] орієнтаційні фазові переходи.
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Якщо початкова система являє собою ізінгівський антиферомагнетик (АФМ),
то магнітне поле, яке спрямоване вздовж напряму намагнічування, буде спонукати
метамагнітний фазовий перехід між АФМ та феромагнітним (ФМ) станами. Однак,
як

було

показано

у

експериментах

[10,11],

у

ізінгівських

системах

з

легкоплощинним типом ОА та з S = 1 метамагнітний фазовий перехід проходить у
декілька етапів, а у намагнічуванні спостерігається декілька плато. У роботі [12]
було дано тлумачення такого ступінчатого метамагнітного переходу, однак вона
стосувалася лише випадку Т = 0, і таким чином розгляд та побудова фазової h – T
діаграми для такої системи залишилася поза межами цієї роботи. Слід зауважити,
що навіть у випадку ізінгівського АФМ з S = ½ на вузлі, коли ОА відсутня, побудова
h – T діаграми виявляється досить нетривіальною задачею [13]. Тому, перш ніж
приступати до аналізу фазової діаграми ізінгівського АФМ з легкоплощинною ОА,
слід вивчити термодинамічні особливості утворення в ньому упорядкування за
відсутності зовнішнього магнітного поля.
Раніше формування ФМ порядку у моделі з ізінгівським обміном та з
легкоплощинною ОА для систем з S = 1 обговорювалось в [14,15]. Незважаючи на
гадану простоту моделі, вона (модель) має досить специфічні особливості. Поперше, при такому типу ОА рівняння самоузгодження має два розв’язки з
ненульовою намагніченістю. По-друге, при значному збільшенні константи
легкоплощинної ОА фазовий перехід з парамагнітного стану у впорядкований
проходить як фазовий перехід І – го роду. Відмічені особливості пов’язані з
конкуренцією анізотропних взаємодій. Тому дуже цікаво, як ці особливості моделі
узгоджуються з термодинамічною теорією фазових переходів Ландау.
2.2. Гамільтоніан та основний стан ізінгівського АФМ
Модельний гамільтоніан описаного вище АФМ можна записати у вигляді:

H=

1
z
z
z 2
∑ I nα ,mβ S nα S mβ + D ∑ ( S nα )
2 nα ,mβ
nα

(2.2.1)
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де перша сума відповідає ізінгівському обміну, а друга – ОА, α, β = 1, 2 – номери
підграток, причому в (2.2.1) α ≠ β, а n, m – нумерують комірки; S nzα - Z –та проекція
оператора спіну, I nα ,mβ - константа міжпідграткогово обміну, тому I nα ,mβ > 0,
константа ОА D > 0 – легкоплощинного типу, Z – координатна вісь, спрямована
вздовж кристалографічної осі.
У наближенні середнього поля одноіонний гамільтоніан спінів передбачає
введення обмінного поля:

H αn = − Isβ S αz n + D( S αz n ) 2

(2.2.2)

де Isβ - обмінне поле, з яким спіни підгратки β діють на n –ій спін підгратки α, sβ –
модуль середнього значення Z – ої проекції спіну підгратки β, а I = ∑ I αn,βm і
βm

враховує, у тому числі, і підсумовування за найближчими сусідами. В (2.2.2) також
враховано, що при АФМ обміні середні спіни підграток спрямовані протилежно.
Відповідно до (2.2.2) стан іонів та їх енергії відповідно можуть бути записані у
вигляді:

ψ n(0)α = 1 ,

ψ n(1)α = 0 ,

ψ n(2)α = −1

(2.2.3)

ε0 =
− Is + D ,

ε1 = 0 ,

ε2 =
+ Is + D

(2.2.4)

де у (2.2.4) враховано, що модулі середніх проекцій спінів підграток рівні між

s
собою, тобто =

s=
sα . При Т ≠ 0 величина s залежить від температури, але при
β

Т = 0 його величина повинна бути рівна проекції спіну одного зі станів (2.2.3). Тому
при Т = 0 енергія основного стану спіну у АФМ стані буде дорівнювати ε 0 =− I + D і
її величина повинна бути меншою ніж енергія першого збуреного стану в (2.2.4).
Таким чином межа термодинамічної стійкості АФМ фази визначається умовою
D/I<1.
Енергія взаємодії системи у розрахунку на одну комірку (вона містить два
спіни) може бути записана у вигляді:

E=
− Is1s2 + D(Q1 + Q2 )

(2.2.5)

де Q1 та Q2 – термодинамічні середні квадрупольних спінових моментів [1,16,17,18].
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При Т = 0 компоненти квадрупольного моменту у АФМ стані Q1 = Q2=1, а у ван
- Флеківському стані - Q1 = Q2=0. Таким чином отримуємо, що в системі при Т=0
АФМ стан буде рівноважним, якщо його енергія від’ємна, тобто при D<I/2.
Якщо Т ≠ 0, рівність енергій основного та першого збудженого стану визначає
точку кросовера. Із (1.1.4) маємо, що кросовер виникає при температурі, коли
величина середньої проекції спінів підгратки дорівнює:

s=

D
T

(2.2.6)

2.3. Вільна енергія та рівняння стану
Запишемо вираз для вільної енергії Гіббса у вигляді F = E − Tσ , де Т –
температура, σ – ентропія системи, яка при використанні одноіонного наближення
(2.2.2) дорівнює сумі ентропії підграток:

σ = ∑ pα( j ) ln pα( j )

(2.3.1)

α, j

де

pα( j )

імовірність стану (2.2.3), яка пов’язана з середніми підграток:

pα(0) − pα(2) =
sα , pα(0) + pα(2) =
Qα ,

∑ pα

( j)

=1

j

При визначенні виразу для вільної енергії врахуємо еквівалентність спінових
станів обох підграток, а також рівність в них середніх спінів. Таким чином, у
розрахунку на один іон отримуємо вираз для вільної енергії:

1
Q + s Q + s Q − s Q − s

F=
− Is 2 + DQ + T 
+
+ (1 − Q)ln(1 − Q) 
ln
ln
2
2
2
2
 2


(2.3.2)

Із мінімуму (2.3.2) отримуємо вираз для рівняння стану:

T  Q+s 1 Q−s
∂F
0
=
− I s +  ln
− ln
=
2
2
2
2 
∂s

(2.3.3)
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∂F
1 Q + s 1 Q − s

=D + T  ln
+ ln
− ln(1 − Q)  =
0
∂Q
2
2
2
2


(2.3.4)

Друге рівняння дозволяє отримати аналітичний вираз Q від s:

Q(s) =

де ξ = 4e

-

2D
T

, =
k

ξ −k
ξ −1

(2.3.5)

s 2 (1 −ξ ) +ξ . За допомогою (2.3.5) отримаємо вираз для вільної

енергії, яка залежить лише від s:

F ( s=
)

1  ξ − k
 1ξ −k

−I 2
ξ −k
+T 
+ s  ln 
+ s +
s +D
ξ −1
2
 2  ξ −1

2  ξ −1

 1ξ −k
  ξ − k   ξ − k 
1ξ −k
+ 
− s  ln 
− s  + 1 −
ln 1 −

ξ − 1   ξ − 1  
2  ξ −1
 
 2  ξ −1

(2.3.6)

Остаточно, вираз для рівняння станів набуває вид:

− Is +

2s (ξ − 1) 
T 
ln 1 +
0
=
2  ξ − k − s (ξ − 1) 

(2.3.7)

Розв’язок трансцендентного рівняння (2.3.7) будемо знаходити чисельно. Однак
зразу обговоримо, що для всіх значень D фазовий перехід між парамагнітним та
АФМ станом відбувається неперервно, окрім дуже вузької області D→I/2, коли він
відбувається стрибкоподібно.
2.4. Фазові переходи ІІ – го роду
Проаналізуємо

поведінку

системи

(2.2.1)

в

залежності

від

величини

співвідношення D/І. На рис. 2.1 показані температурні залежності для модуля
середнього спіну s(Т) при D/І = 0.35 та 0.45.
Для стійкого розв’язку s(Т→0)→1. Із поведінки кривих бачимо, що АФМ стан
при збільшенні температури неперервно переходить в парамагнітний стан. При
цьому, чим більше D, тим менша температура переходу ТС.
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Нестійкі розв’язки виникають, коли Т << ТС. При збільшенні D>0 температура
виникнення нестійкого розв’язку збільшується і наближається до ТС. Зауважимо, що
при D<0 існує тільки один розв’язок і будь-яких інших розв’язків не виникає.

1,0

D/I = 0.45
D/I = 0.35

s(T)
0,5

0,0
0,25

T/I

0,50

Рис. 2.1 Температурна залежність для модуля середнього спіну підгратки s(Т)
при D/І = 0.35 та D/І = 0.45. Стійкий розв’язок для D/І = 0.35 позначений суцільною
кривою, а нестійкий – пунктиром, для D/І = 0.45 стійкий розв’язок позначений
штрих-пунктиром, а нестійкий – крапками.
Для нестійкого розв’язку s(Т→0)→D/І і при цьому немає кросоверу при Т≠0.
Цей розв’язок виникає при низьких температурах, коли заселеність синглету
основного стану дуже велика і розщеплення іонного дублету обмінним полем є
недостатнім, щоб основний іонний стан був поляризований. Енергія цього розв’язку
відповідає максимуму і він нестійкий.
На рисунку 2.2 наведені температурні залежності вільних енергій для розв’язків
показаних на рисунку 2.1. Суцільними лініями позначені енергії парамагнітної фази
F(Т,s=0). Для стану з меншим D крива енергії парамагнітної фази проходить нижче.
Пунктиром позначена вільна енергія стійкого розв’язку при D/І = 0.35, штрихпунктиром – при D/І = 0.45. Енергії цих розв’язків відповідають мінімуму при Т<ТС.
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В точці Т=ТС енергії цих станів стають рівними енергії парамагнітного стану.
Енергія нестійких розв’язків міститься вище енергії парамагнітної фази і такі

F(T)/I

розв’язки нестійкі в усьому інтервалі температур їх виникнення.

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

T/I

0,5

-0,1
-0,2
-0,3

Рис 2.2 Температурна залежність вільних енергій для розв’язків, наведених на
рисунку 2.1. Енергії парамагнітної фази F(Т,s=0) позначені суцільними лініями.
Вільна енергія для стійкого розв’язку при D/І = 0.35 позначена пунктиром, а при D/І
= 0.45 – штрих-пунктиром. Енергії нестійких розв’язків містяться вище енергії
парамагнітної фази, їх поведінка показана крапками.
Проаналізуємо отримані розв’язки у рамках феноменологічної теорії фазових
переходів. При малому значенні s вільну енергію (2.3.2) можна подати у вигляді
степеневого ряду з парними степенями:

F (T , s=) F (T , =
s 0) + ∑ a2i s 2i

(2.4.1)

i

коефіцієнти яких дорівнюють похідним від енергії (2.3.2) по s при s=0:

a2i =
∂ 2i F (T , s ) ∂s 2i
На рисунках 2.3 та 2.4 наведені температурні залежності для коефіцієнтів а2(Т)
та а4(Т) при різних величинах D/І. Коефіцієнт а2(Т) дорівнює нулю при Т=ТС та при
переході з парамагнітного стану у АФМ стан а2(Т) міняє знак з додатного на
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від’ємний, а а4(Т) при Т=ТС додатній. Ці знаки коефіцієнтів а2і(Т) відповідають, як
відомо [19], умовам теорії Ландау фазових переходів ІІ – го роду.
Нестійкі розв’язки також виникають для точки, коли коефіцієнт а2(Т) дорівнює
нулю, але для цього розв’язку, як видно з рисунку 2.3, знак а2(Т) при зменшенні
температури змінюється з від’ємного на додатній, а а4(Т) у цій області температур
від’ємний.

0,2

D/I=0.5

a2
0,0

-0,2

0,2 D/I=0.4
D/I=0.3

0,4

0,6

T/I

D/I=0.2
D/I=0.1

-0,4

D/I=0

Рис. 2.3 Температурна залежність коефіцієнта а2(Т) при різних значеннях D/I.
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0,05

a4
D/I=0

D/I=0.4

D/I=0.5

D/I=0.3

0,00
0,2
D/I=0.2

0,4

T/I

D/I=0.1
-0,05
Рис. 2.4. Температурна залежність коефіцієнта а4(Т) при різних значеннях D/I.
Обмежуючись в (2.4.1) 4-ою степінню по s, отримаємо, що середня проекція
спіну підгратки:

s=

− a2 (T ) a4 (T )

Для обох розв’язків знаки коефіцієнтів забезпечують додатне значення виразу під
коренем. Підставляючи цей розклад у (2.4.1), отримаємо:

a22 (T )
F (T , s=) F (T , =
s 0) −
4a4 (T )

(2.4.2)

Із (2.4.2) отримаємо, що з урахуванням коефіцієнтів, стійкий розв’язок
відповідає мінімуму, а нестійкий – максимуму.
Як видно з рисунку 2.3, що коефіцієнт а2(Т) двічі проходить через нуль. При
збільшенні D/I відбувається зближення положення точок, в яких а2(Т)=0. Із рисунку
2.3 також випливає, що починаючи з деякого значення D/I, при усіх Т коефіцієнт
а2(Т)>0. При таких значеннях а2(Т) неперервний фазовий перехід з парамагнітної
фази у АФМ відбуватися не буде.
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2.5. Фазові переходи І –го роду. Фазова діаграма
На рисунку 2.5 наведена поведінка рівняння стану (2.3.7) при D/I=0.47, коли
а2(Т)>0. Для цього розв’язку (який має вигляд “язика”) середня проекція спіну
підгратки має тільки скінченне значення і у всій області температур воно не прямує
до нуля. Перейти неперервно від цього розв’язку до парамагнітного стану з s=0
неможливо, і

1,0

D/I = 0.47

s(T)
0,5

TAFM

TC

0,0
0,1

0,2

0,3

T/I
Рис. 2.5. Розв’язок рівняння стану (2.3.7) при D/I=0.47.
фазовий перехід може бути тільки І – го роду. Верхня частина розв’язку стійка і для
неї s→1 при Т→0. Нижня частина розв’язку при Т→0 має s, рівне (2.2.6), і ця гілка
нестійка. Границя стійкості АФМ стану відповідає максимальній температурі з не
рівним нулю значенням s, її на рисунку (2.5) позначено ТAFM.
Точку переходу (її також позначимо ТС) між парамагнітною та АФМ фазами
знайдемо із рівності вільних енергій, температурні залежності яких наведені на
рисунку 2.6 (на ньому пунктиром позначена вільна енергія парамагнітної фази, а
суцільною лінією – енергія розв’язку, наведеного на рисунку 2.5). Нижня гілка
вільної енергії розв’язку з s≠0 відповідає верхній гілці розв’язку на рисунку 2.5.
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Рис. 2.6. Вільна енергія при D/I=0.47 (суцільна крива). Пунктиром позначена
вільна енергія парамагнітної фази.
При такому фазовому переході відбувається стрибок середньої проекції спіну
підгратки від s=0 до s≠0, який на малюнку 2.5 зображений стрілкою. Величина
стрибка близька до його максимального (s=1) значення. Тому для опису цього
фазового переходу не можна застосовувати розклад вільної енергії у вигляді
степеневого ряду (2.4.1).
Аналітично знайти точку, коли а2(Т) торкається осі температур, а рівняння
а2(Т)=0 має тільки один розв’язок, достатньо важко. Зробимо це, розглянувши
рівняння самоузгодження для величини середньої проекції спіну:

s=

sh( Is T )
ξ −1/2 + ch( Is T )

(2.5.1)

Розкладаючи праву частину (2.5.1) у ряд по s і враховуючи, що s<<1, отримаємо
рівняння, яке є необхідною умовою виникнення розв’язку, що не дорівнює нулю,
при s→0:

T
1
=
I 1 + ξ −1/2
яке еквівалентне рівнянню а2(Т)=0.

(2.5.2)
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На рисунку 2.7 наведений графік температурної залежності для лівої частини
(2.5.1)

y=

T
1
та графіки для правої частини цього рівняння y2 =
при різних
I
1 + ξ −1/2

значеннях співвідношення D/I. Пряма y1 не перетинає криву y2, чи перетинає її в
двох точках. Для знаходження точки, коли а2(Т)=0 маємо тільки один розв’язок,
доповнимо рівняння (2.5.2) умовою дотикання графіків y1 та y2.

0,6

D/I = 0.2 D/I = 0.3

y1, y2
D/I = 0.4
D/I = 0.5
D/I = 0.6
D/I = 0.7
D/I = 0.8

0,4

0,2

0,0
0,0

0,2

0,4

T/I

0,6

Рис. 2.7. Температурна залежність функцій y1 та y2 при різних значеннях
співвідношення D/I.
Отримаємо ще одне рівняння:

ID ξ −1/2
1= 2
T (1 + ξ −1/2 ) 2

(2.5.3)

Розв’язуючи систему рівнянь (2.5.2) та (2.5.3), знайдемо точку, в якій обидва
розв’язки а2(Т)=0 співпадають. Положення цієї точки визначається двома
трансцендентними рівняннями: одне рівняння для температури, а друге для D:
I

I − T0 1 I −T0
= e
T0
2

2I
=e
D0

I + D0
D0

(2.5.4)
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Із розв’язку системи рівнянь (2.5.4) маємо: D0/I=0.46305551, T0/I=0.316499.
Однак точка з координатами D0, T0 не є трикритичною. В ній четверта похідна
вільної енергії, визначена при s=0, від’ємна. Це свідчить про те, що фазовий перехід
І – го роду існує при D<D0 і при більш високій температурі T>T0.
Положення трикритичної точки знайдемо, задовольнивши одночасно рівності
нулю коефіцієнтів a2=0 та a4=0. Тричі застосувавши операцію диференціювання
отримаємо рівняння самоузгодження (2.5.1) по s, при умові що s<<1 отримаємо
рівняння вигляду:

=
0 ξ 1/2 + 2ξ

(2.5.5)

Розв’язуючи систему рівнянь (2.5.2) та (2.5.5) знайдемо положення
трикритичної точки:

=
Tcr I=
/ 3, Dcr

I
ln 4
3

(2.5.6)

чи наближено Tcr / I = 0.33333 , Dcr/I=0.462098.
В інтервалі Dcr < D < D0 коефіцієнт a4 проходить крізь нуль при більш високій
температурі, ніж коефіцієнт a2, при цьому a6>0. Це відповідає фазовому переходу І –
го роду, який проходить поблизу трикритичної точки, коли можна застосувати
теорію Ландау.
На рисунку 2.8 показано розв’язок рівняння стану для випадку D з інтервалу
значень Dcr < D < D0 . Як і вище, маємо нестійкий (низькотемпературний) розв’язок
(він позначений пунктиром). Високотемпературний розв’язок (він позначений
суцільною кривою) неперервно переходить до s=0. Однак в області температур,
коли s→0, на температурній залежності s(Т) є неоднозначність, коли одній і тій
самій температурі відповідають два розв’язки з s≠0. Це призводить до того, що
виникає фазовий перехід І – го роду між парамагнітним станом з s=0 та АФМ з s≠0,
причому до розв’язку з більшим значенням спіну (цей перехід позначений на
рисунку 2.7 стрілкою). Точка переходу визначена з перетину кривих температурних
залежностей вільних енергій цих розв’язків, які наведені на рисунку 2.9. Межа
стійкості парамагнітної фази у цьому випадку відповідає точці, коли a2=0.
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Рис. 2.8. Розв’язок рівняння стану для випадку D/I=0.463. Нестійкий
(низькотемпературний) розв’язок позначений пунктиром. Високотемпературний
розв’язок позначений суцільною кривою.
Поведінку системи при Dcr < D < D0 можна описувати, застосувавши розклад
(2.1.4) для вільної енергії. При цьому обмежимося розкладом по s до 6-ої степені.
Тоді, знову користуючись розкладом енергії у степеневий ряд, отримаємо розв’язок
з s=0 і два розв’язки:

s=

(− a4 ± a42 − 3a2 a6 ) 3a6

(2.5.7)

Розв’язок з більшим спіном (верхній знак у (2.5.7)) відповідає меншій енергії
(верхній знак у (2.5.8)), вираз для яких має вигляд:
3

1 
3
2
2
F (T , s ) =
F (T , s =
0) −
−
9
a
a
a
+
2
a

2(
a
−
a
a
)


2 4 6
4
4
2 6
27 a32 


(2.5.8)

Застосування потенціалу Ландау для опису фазових переходів у області значень
Dcr < D < D0 якісно узгоджується з результатами моделі, наведених на рисунках 2.8
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та 2.9. Однак, є кількісні розходження, які стають все більш суттєвими при
віддаленні від точки фазового переходу.

F(T)/I

D/I = 0.463

-0,1290834

-0,1290836

-0,1290838

TC
-0,1290840
0,3266015

0,3266020

0,3266025

0,3266030

T/I
Рис. 2.9. Температурна залежність вільної енергії парамагнітної фази (суцільна
лінія) та антиферомагнітної фази (пунктирна лінія) поблизу ТС.
Відмітимо ще одну особливість фазового переходу І – го роду, коли D
міститься у області значень Dcr < D < D0 , від фазового переходу І – го роду при
D>D0. Вона полягає у тому, що у першому випадку (поблизу трикритичної точки)
величина ТС

мало відрізняється від ТР. Зокрема, для випадку, розглянутого на

рисунку 2.8 та 2.9 така відмінність становить лише 1%.
На підставі проведеного розгляду на рисунку 2.10 побудована фазова діаграма
моделі (2.2.1). На діаграмі наведені залежності ТС(D) фазового переходу між
парамагнітним

та

АФМ

станами

в

залежності

від

величини

ОА,

межі

термодинамічної стійкості парамагнітної ТРМ(D) та антиферомагнітної фаз ТАFM(D), а
також, визначена за допомогою співвідношення (2.2.6), залежність для температури
кросовера Тcross(D). Видно, що збільшення D призводить до
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Рис. 2.10. Фазова діаграма ізінгівського АФМ з легкоплощиною одноіонною
анізотропією. Залежність

температури фазового переходу ТС(D) позначена

суцільною кривою для ІІ-го роду. Температура кросовера Тcross(D) позначена
крапками. Лінії стійкості ТAFM(D) та ТPМ(D) позначені штрих – пунктиром та
подвійним штрих- пунктиром відповідно. На вставці показана поведінка фазової
діаграми поблизу трикритичної точки.

зменшення температури ТС при фазовому переході ІІ – го роду між цими станами
(лінія фазових переходів ІІ – го роду позначена суцільною кривою). При цьому
залежність Тcross(D) для температури кросовера лежить нижче ТС(D). Залежність
Тcross(D) на рисунку 2.10 позначена крапками.
Фазовий перехід з парамагнітного стану до АФМ проходить за рахунок
розщеплення іонних дублетів, що спонтанно виникли у них в точці ТС за рахунок
обмінного поля. У парамагнітній фазі та в АФМ фазі при Тcross-M <ТС і поблизу ТС
основним станом іонів є синглет. І лише при Т< Тcross-M основний стан іону стає спін-
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поляризованим. Таким чином, коли Тcross-M <ТС фазовий перехід між парамагнітним
та АФМ станом відноситься до фазових переходів типу порядок – безпорядок.
Починаючи з трикритичної точки, перехід між парамагнітним та АФМ станом
проходить як перехід І – го роду (його ТС позначено пунктиром). На вставці
показано, що у точці Т< Тcross-M крива Тcross перетинає криву ТС і при великих D
кросоверу не буде. При значеннях більших D0 основний іонний стан у точці Т=ТС
має граничну спінову поляризацію і фазовий перехід, що відбувається по Т,
поводить себе аналогічно фазовому переходу при Т=0 при зміні величини D. Таким
чином, зі зникненням кросоверу при Т< Тcross-M фазовий перехід між парамагнітним
та АФМ станами є квантовим фазовим переходом і відноситься до магнітних
фазових переходів типу зміщення [2-5], тобто порядок - порядок.
На фазовій діаграмі також показані межі стійкості парамагнітного та АФМ
стану. Відмітимо, що через сильну нелінійність моделі, температурна залежність
стійкості парамагнітної фази після D=D0 змінюється від TРМ=T0 до TРM=0. Стійкість
АФМ фази змінюється неперервно і при Т→0 обмежена значенням D/I→1, що
узгоджується з результатами , отриманими при аналізі основного стану системи при
Т=0.

2.6. Висновок до другого розділу

Для

ізінгівського

антиферомагнетика

з

легкоплощинною

одноіонною

анізотропією побудовано фазову діаграму та отримано, що при фазових переходах
першого роду між впорядкованим і невпорядкованим станами

одноіонна

анізотропія, яка виморожує іонні стани з ненульовими проекціями спіну в парафазі,
може змінити тип фазового переходу, який біля трикритичної точки відноситься до
фазового переходу першого роду типу порядок – безпорядок, який при подальшому
зростанні константи одноіонної анізотропії стає фазовим переходом типу зміщення,
тобто порядок – порядок.
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РОЗДІЛ 3
ІЗОСТРУКТУРНИЙ МАГНІТНИЙ ФАЗОВИЙ ПЕРЕХІД ТА
МАГНІТОКАЛОРИЧНИЙ ЕФЕКТ У ІЗІНГІВСЬКОМУ
АНТИФЕРОМАГНЕТИКУ

3.1. Вступ до третього розділу

Двохпідгратковий ізінгівський антиферомагнетик (АФМ) відноситься до однієї
з небагатьох магнітних систем у яких проходять фазові переходи (ФП) першого
роду (ФП – І) з скінченною і не малою у його точці зміною параметру порядку
системи [1,2]. У ізінгівському АФМ зовнішнє магнітне поле спонукає ФП від АФМ
стану з антипаралельною орієнтацією спінів у підгратках до парамагнітного (ПМ)
стану, у якому спіни паралельні та одинакові за значенням. Такий ФП можна
віднести до метамагнітного [3,5], однак слід зауважити, що під метамагнітним ФП
дуже часто мають на увазі орієнтаційний ФП від антипаралельної до паралельної
орієнтації спінів підграток в одноосьових АФМ зі слабким міжпідгратковим
обміном, меншим ніж енергія анізотропії [6-9]. В них намагніченість підгратки
спрямована проти магнітного поля зі збереженням подальшого магнітного порядку
у цій підгратці (тобто когерентно), перевертається до орієнтації , що паралельна
зовнішньому магнітному полю [6-11]. Ізінгівський АФМ не виявляється слабо
анізотропним [12-14], а тому у ньому не відбувається когерентного перевертання
спінів підграток при метамагнітному ФП. У ізінгівському АФМ такий ФП
відбувається шляхом порушення магнітного порядку у підгратці, спін якої спочатку
спрямований проти зовнішнього магнітного поля, а потім в ній формується новий
порядок з середнім спіном, спрямованим вздовж магнітного поля. Такий процес
проходить при температурах, нижче температури Нєєля ТN , коли зміну середнього
спіну підгратки не можна вважати малою за величиною, і вона за порядком
величини порівняна з намагніченістю насичення [15].
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Раніше для опису ФП у ізінгівському АФМ В.Г. Бар’яхтаром та ін. була
застосована теорія Ландау та було показано, що магнітне поле може індукувати у
ньому ізоструктурний магнітний ФП – І між двома АФМ станами [16]. При такому
ФП – І зміни магнітної структури не відбувається, а змінюються величини
параметру порядку [17-19]. У ізінгівському АФМ при ізоструктурному магнітному
ФП у магнітному полі змінюється величина вектору АФМ від стану з його більшою
величиною до стану з меншою величиною. У феноменологічній теорії виникнення
ізоструктурного ПФ пояснюється наявністю у потенціалі Ландау доданку з 8 – им та
більш високими степенями параметру порядку [18]. При цьому принципово
важливою є природа дуже сильної нелінійності магнітної системи. Досить важко
уявити, що у реальному магнетику, поряд з парними білінійними взаємодіями,
присутні ще й міжвузлові взаємодії четвертого, шостого та вищих степенів за
спіном, котрі повинні бути порівняні з величинами білінійного обміну, хоча таке
наближення іноді використовується і в деяких випадках воно може бути важливим,
див. наприклад [20-23].
При описі в ізінгівському АФ ізоструктурного магнітного ФП у роботі [16]
враховувалися тільки білінійні за спіном взаємодії. При цьому виявилося, що в ній,
при застосуванні теорії ФП Ландау, всі коефіцієнти розкладу потенціалу Ландау
залежать від параметрів білінійного обміну. Із цього може скластися уява, що саме з
білінійним обміном пов’язана дуже сильна нелінійність моделі. В цій роботі мною
буде показано, що ізоструктурний ФП у ізінгівському АФМ пов’язаний, насамперед,
з ентропійним внеском у вільну енергію. Отримані польові залежності ентропії, та
розглянуті зміни і стрибки величини ентропії при стрибкоподібному ФП – І та
неперервному ФП – ІІ роду (ФП – ІІ), які в ізінгівському АФМ спонукає зовнішнє
магнітне поле. Зміна ентропії при намагнічуванні АФМ супроводжується при цьому
магнітокалоричним ефектом, котрий може бути гігантським [24-27]. Відкриття
цього ефекту, в тому числі і у сильно анізотропних ізінгівських АФМ [28], потребує
більш ретельного вивчення термодинамічних властивостей та ФП у таких магнітних
системах. Була зроблена спроба показати, що в випадку ізоструктурного магнітного
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ФП у ізінгівському АФМ слід очікувати аномальний стрибок ентропії, котрий
змінює знак у області трикритичної точки.
3.2. Вільна енергія та рівняння стану

Розглянемо двохпідгратковий ізінгівський АФМ у класичному наближенні [1216], прийнявши до уваги що проекції спінів вузлів гратки дорівнюють sZ=±1.
Магнітне поле спрямоване у вздовж осі анізотропії H║Z. Тоді оператор Гамільтона
можна записати у вигляді:

1
− ∑ I nα mα snzα smz α + ∑ I nα mβ snzα smz β − ∑ H ( snzα + smz β )
Hˆ =
2 nα mα
nα mβ
nα mβ

(3.2.1)

де α, β = 1,2 які нумерують підгратки, а n та m – вузли. Першою сумою позначений
феромагнітний внутрішній підгратковий обмін з константою I nα mα > 0 , другою
сумою позначено – міжпідгратковий обмін (α≠β) АФМ з константою обміну

I nα mβ > 0 , третій доданок – зейманівський внесок.
Термодинамічна енергія взаємодії системи у розрахунку на одну гратку може
бути записана як:

1
E=
− I1 ( s12 + s22 ) + I 2 s1s2 − H ( s1 + s2 )
2

(3.2.2)

де sj – середній спін j – ої підгратки, I1 – обмін для випадку тільки найближчих
сусідів I1 = znα mα I nα mα , де znα mα - кількість найближчих сусідів всередині підгратки,
I2 – константа обміну для випадку тільки найближчих сусідів, яка дорівнює

I 2 = znα mβ I nα mβ , де zn m - кількість найближчих сусідів іншої підгратки.
α

β

Будемо вважати, що H>0, середній спін s1 спрямований вздовж осі z, а
орієнтація s2 спочатку, при H=0, спрямована протилежно. При Т = 0 в такій системі
можливі тільки два стани: АФМ з енергією ЕAFM=-I1-I2 та ПМ з енергією ЕРМ=-I1+I22H. Ці енергії співпадають, якщо зовнішнє магнітне поле дорівнює критичному,
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явне значення якого можна записати у вигляді Hcr=I2, яке відповідає точці ФП –І з
АФМ в ПМ. При Т = 0 цей ФП є наслідком конкуренції зейманівської енергії з
АФМ обміном. При скінченних температурах умови ФП суттєво змінюються.
Запишемо вираз для вільної енергії Гіббса F = ЕТ – σ, де Т – температура, σ –
магнітна складова ентропії кристалу. У одновузловому наближенні ентропія має
наступний вид:

σ = −∑ pαi ln pαi
α ,i

(3.2.3)

i

де pα - імовірність стану вузла у наближенні середнього поля (3.2.2), а індекс i
може приймати значення i = ± 1. Для імовірностей повинна виконуватися умова
sα pα+1 − pα−1 .
1 та =
нормування pα+1 + pα−1 =

Здавалося би, вираз для ентропії наведений для випадку s = 1 і в нього повинен
давати внесок стан з проекцією з sz = ±1. Насправді це не так, і у будь-якому
ізінгівському магнетику найнижчим, незалежно від величини спіну S іонів,
виявляється дублет з sz = ± S, а інші стани (як правило, через дію анізотропних
взаємодій) виявляються набагато вищими і для температур, що не дуже
перевищують обмінні параметри, і у першому наближенні можна ними знехтувати.
Іншими словами, позначення відповідних станів які мають проекції спінів sz = ±1, в
відомій мірі, умовно і ніяк не відображаються на наступних розрахунках.
Запишемо тепер вираз для вільної енергії Гіббса:

1
F=
− I1 ( s12 + s22 ) + I 2 s1s2 − H ( s1 + s2 ) + T ∑ ( pα+1 ln pα+1 + pα−1 ln pα−1 )
2
α

(3.2.4)

Температура Нєєля, яку можна отримати з вільної енергії (3.2.4), визначається
як ТN = I1 + I2. Як і в роботі [16], перейдемо до безрозмірних величин, це стосується
безрозмірної температури τ = Т/ТN, безрозмірних параметрів обміну системи κ =
I1/ТN, зовнішнього поля h = Н/ТN, та, власне, вільної енергії Гіббса f = F/ТN. Окрім
того, перепишемо ентропійний внесок у вигляді функції від величини середніх
спінів. Унаслідок чого, отримаємо вираз:
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1
1 + sα 1 + sα 1 − sα 1 − sα
ln
ln
)(
f =
− k ( s12 + s22 ) + (1 − k ) s1s2 − h( s1 + s2 ) + τ ∑ (
+
2
2
2
2
2
α
3.2.5)
Мінімізуючи цей вираз за параметрами порядку s1 та s2, отримаємо два вирази
для рівняння стану:

∂f
τ 1 + s1
=−ks1 + (1 − k ) s2 − h + ln
=0
∂s1
2 1 − s1

(3.2.6)

∂f
τ 1 + s2
=−ks2 + (1 − k ) s1 − h + ln
=0
2 1 − s2
∂s2

(3.2.7)

Через логарифмічну особливість цю систему рівнянь виявляється досить
складно розв’язати у цікавій для нас низькотемпературній області, де величини sα
можуть бути близькими до своїх граничних значень.

3.3. Використання теорії Ландау фазових переходів

Вільну енергію (3.2.5) можна розкласти у ряд за малими sα [29], чи в степеневий
ряд

за

малими

проекціям

намагніченості

m

=

(s1

+

s2)/2

і

вектора

антиферомагнетизму l = (s1 – s2)/2. Однак, при низьких температурах розклад у ряд
за малими sα чи за малими m і l застосовувати не можна. Дійсно, вже при
температурі Т ~ ТN/2 спонтанна величина вектора АФМ виявляється дуже близькою
до насичення і у цьому випадку неможливий розклад за sα та не вдається більш –
менш точно визначити навіть положення критичних точок [15].
В.Г. Бар’яхтаром та ін. у роботі [16] вільну енергію (3.2.5) розкладали у ряд за
m та l відносно їх значень на межі стійкості ПМ фази, тобто відносно точок у яких ці
вектори набувають значень m0 ≠ 0 та l0 = 0. У такому випадку був отриманий вираз
потенціалу Ландау до 8 – ої степені включно за АФМ вектором і він має вид:

1
1
1
1
f (l ) = f (m0 ) + a1l 2 + a2l 4 + a3l 6 + a4l 8
2
4
6
8

(3.3.1)
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де коефіцієнти у розкладі (3.3.1) визначаються:

a1 =

2 1−τ
τ (1 − k )

a2 =

2(1 + k (τ − 4))
3τ 2 (1 − k )

a3 =

4 8k − 3
45 τ 4 (1 − k )

a4 =

64 5 − 12k
2835 τ 6 (1 − k )

(3.3.2)

де h0 – поле межі стійкості ПМ фази, а m0 – відповідне цьому полю значення
намагніченості.
Із виразів (3.3.2) випливає, що при τ → 0 величини коефіцієнтів у потенціалі
Ландау прямують до нескінченності, і виникає проблема структурної нестійкості
[18,19], а також видно, що коефіцієнти у (3.3.2) можуть бути як додатними, так і
від’ємними, що згідно феноменологічної теорії ФП [18, 19], може стати причиною
ізоструктурного ФП. Зміна знаку коефіцієнту а3 перед 6 – ою степінню за l у
потенціалі Ландау (3.3.1) відбувається при k < 3/8, саме за такого співвідношення
констант обміну становиться можливим ізоструктурний магнітний ФП [11, 12, 16].
Якщо ж κ > 3/8, то в системі буде проходити лише метамагнітний ФП – І з АФМ у
ПМ фазу у зв’язку з зміною знаку а2.
Якщо розкласти f за малими sα, то коефіцієнти розкладу при четвертій та більш
високій степенях за sα будуть прямопропорційними величині τ, і вони
характеризують внесок у потенціал Ландау тільки від ентропії. При цьому у
розкладах (3.3.1) та (3.3.2) коефіцієнти складним чином залежать як від
температури, так і від параметру k, тому за потенціалом Ландау (3.3.1) досить важко
говорити про те, з чим пов’язане виникнення ізоструктурного магнітного ФП у
ізінгівському АФМ – з ентропією чи взаємодією.
Таким чином, незважаючи на те, що феноменологічна теорія Ландау передбачає
ізоструктурний магнітний ФП у ізінгівському АФМ, для тлумачення його природи і
температурних особливостей необхідний більш точний аналіз точних розв’язків
рівнянь станів.
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3.4. Розв’язок рівнянь станів
Проаналізуємо польові залежності розв’язків рівнянь (3.2.6), (3.2.7) при κ > 3/8.
Для прикладу на рисунку 1 показаний хід розв’язків s1(h) і s2(h) для довільного
обраного нами значення κ = 0.6.

1,0

0,5

s1

s

hPm

0,0

τ=0.8

s1=s2
-0,5

s2

κ=0.6

hPm
hPm
τ=0.56

hAFM

τ=0.38
-1,0
0,00

0,15

0,30

hAFM h
0,45

Рис. 3.1. Польові залежності розв’язків рівняння стану для κ = 0.6, побудовані
для різних температур τ: 0.38 (суцільна лінія), 0.56 (пунктирна лінія), 0.8 (штрихпунктирна лінія).
На рисунку 3.1 наведені розрахунки для трьох значень температур τ < 1, при
яких ілюструються основні характерні особливості польових залежностей рівняння
стану. З наведеного малюнку видно, що існує два типи розв’язку системи: ПМ s1(h)
= s2(h), у якому обидві проекції середніх спінів підграток додатні і неперервно
збільшуються від нульового значення до граничного у нескінченному полі; АФМ
розв’язок, у якому s1(h) ≠ s2(h). Останній розв’язок показує, що при високих
температурах (наприклад τ =0.8) величина s1(h) спочатку збільшується, а потім різко
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зменшується при підході до точки перетину з ПМ розв’язком. Величина s2(h)
спочатку від’ємна, а потім змінює знак і підходить до точки перетину з ПМ
розв’язком. У точці перетину АФМ розв’язку з ПМ намагніченість цих обох станів
однакова. Поведінка середніх спінів підграток при температурі τ =0.8 відповідає
випадку неперервного ФП ІІ з АФМ стану у ПМ стан.
При τ =0.38, та τ =0.56 польові залежності розв’язків рівняння стану, які
відповідають за АФМ стан, принципово змінюються. За ходом залежності s2(h)
видно, що ця залежність має S – подібний вид. При цьому в залежності s2(h) існують
дві точки, в яких похідна ds2/dh→∞. Це точки втрати термодинамічної стійкості.
Точка, у якій хід s2(h) повертає у область меншого поля, відповідає межі стійкості
АФМ фази, поле якої позначимо hАFМ(τ). Ліва критична точка для залежності s2(h)
перетинається з ПМ розв’язком і відповідає межі стійкості цього стану, поле якої
позначимо hРМ(τ). Аналізуючи таким самим чином розв’язок рівняння стану для усіх
температур, можна побудувати температурні залежності критичних полів hАFМ(τ) та
hРМ(τ). Зазначимо, що s1(h) також має S – подібний вигляд, але для значення поля
hАFМ(τ) величина цієї проекції майже не відрізняється від насиченого значення,
лише слабо зменшується при наближенні до критичного поля. У області нестійкого
розв’язку та після нього величина проекції спіну першої підгратки також практично
не змінюється. Як і у випадку високотемпературного неперервного ФП між АФМ та
ПМ станами, при низьких температурах розв’язки s1(h) та s2(h) збігаються, але вони
не відповідають ПМ розв’язку, а мають набагато більшу намагніченість й нестійкі, а
ФП І з АФМ фази у ПМ фазу відбувається у полі, меншому ніж поле збігання
розв’язків s1(h) та s2(h).
На рисунку 3.2 наведений приклад чисельного розв’язку рівняння стану, коли
параметр κ < 3/8 (для прикладу прийнято, що κ = 0.26). Згідно теорії Ландау (див.
(3.3.1) та (3.3.2)), у цьому випадку може відбуватись ізоструктурний фазовий
перехід.
Для більш високої температури (τ = 0.27) зі збільшенням поля величина s2(h)
неперервно зменшується, а потім змінює знак, а її величина збільшується до точки
згортання з залежністю s1(h), де переходить у ПМ розв’язок s1(h) = s2(h).
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Вже при незначному зниженні температури до τ = 0.26 залежність s2(h) на
R
малюнку 3.2 має зворотню ділянку, обмежену полями, у яких ds2/dh→∞ це hAFM
L
(права точка), та hAFM
(ліва точка). Однак при κ = 0.26 розв’язок s1(h) та s2(h)

збігаються у точці, через яку проходить ПМ розв’язок, при цьому поле збігання по
R
величині виявляється більшим за межу стійкості АФМ фази hAFM
.
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hPM

s1

hLAFM

0,5

κ=0.26

s

s1=s2
hPM
hPM

L
AFM

h

0,0

τ=0.27

s2

τ=0.26
hRAFM

-0,5

hRAFM
τ=0.23

0,70

h
0,75

Рис.3.2. Польові залежності розв’язків рівнянь стану для κ = 0.26, побудовані
для різних значень температур τ: 0.23 (суцільна лінія), 0.26 (штрих-пунктир), 0.27
(пунктирна лінія).
Тому для температури τ = 0.26 точка збігання розв’язків s1(h) та s2(h) відповідає
точці hРМ межі стійкості ПМ стану і вона є точкою ФП – ІІ між АФ та ПМ фазами.
На відміну від кривих наведених на рисунках 3.1, на рисунку 3.2 видно, що при
L
температурах τ = 0.26 та τ = 0.26 особлива точка hAFM
розв’язку s2(h), у якій

виконується умова ds2/dh→∞ не перетинається з ПМ розв’язком. Це означає, що
R
L
окрім hAFM
, точка hAFM
може бути ще однією межею стійкості АФМ фази
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R
L
R
hAFM
< hAFM
.Таким чином, при τ = 0.26 поле hPM > hAFM , тому у інтервалі полів
L
R
обмежених [hAFM , hAFM ] , може проходити ФП – І з АФМ стану з меншим значенням

АФМ вектора у АФМ стан з більшим його значенням. Іншими словами, мова іде про
фазовий перехід першого роду між станами з однакової магнітною симетрією. У
феноменологічній теорії [18,19] такі фазові переходи називають – ізоструктурними.
За більш низької температури, наприклад при τ = 0.23, як показано на малюнку
L
R
< hPM < hAFM
, тому визначити тип ФП можна тільки,
3.2, виконується нерівність hAFM

якщо порівняти енергії розв’язків, що буде зроблено нижче.
Таким чином, з наведених польових залежностей розв’язків рівнянь станів
маємо, що у магнітному полі в двохпідгратковому ізінгівському АФМ з білінійним
обміном можливі два типи фазових переходів (ФП – І), між АФМ та ПМ станами, і
ізоструктурний магнітний фазовий перехід між АФМ станами з різними значеннями
АФМ вектора.
Фазовий

перехід

першого

роду

супроводжується

гістерезисом

при

намагнічуванні. При цьому петлі гістерезису для метамагнітного ФП відрізняються
від петель гістерезису для ізоструктурного фазового переходу. На рисунку 3.3, для
прикладу, показані криві намагніченості в випадку κ = 0.6, коли у системі
реалізується тільки метамагнітний ФП, і для випадку κ = 0.26, коли може існувати
ізоструктурний магнітний фазовий перехід.
Відмінність петель гістерезису на рисунках 3.3 та 3.2 пов’язана з описаними
вище властивостями розв’язків рівнянь станів. На рисунку 3.3 показаний випадок
метамагнітного фазового переходу, гістерезис якого лежить у інтервалі полів
[ hPM , hAFM ]. На прямому ході поля у точці hАFМ магнітна сприйнятливість прямує до
нескінченності:

∂m(h)
→∞
∂h
Цей вираз виконується при сталому полі h = hAFM.
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На зворотному ході поля у точці hРМ вона має розрив [11,12]. На рисунку 3.4
побудовані петлі гістерезису при ізоструктурному ФП. На них магнітна
сприйнятливість прямує до нескінченності як при прямому, так і при зворотному
L
R
ході, оскільки гістерезис у цьому випадку обмежений інтервалом полів [hAFM , hAFM ] .

Злам у залежності m(h) можемо бачити при зворотному ході поля у точках hРМ.

1,0

m

κ = 0.6

τ=0.38
τ=0.56

τ=0.8

0,5

h

0,0
0,25

0,50

Рис. 3.3. Гістерезис намагнічування при κ = 0.6 при трьох різних температур:
τ = 0.38, τ = 0.56, τ = 0.8. Пунктиром позначені нестійкі ділянки поведінки вектора
m.
Таким чином, аналіз польових залежностей розв’язків рівняння стану показує,
що індукований магнітним полем фазовий перехід першого роду з АФМ у ПМ чи
ізоструктурний фазовий перехід, неможливо нижче критичної точки розглядати як
фазовий перехід з малою зміною величини параметру порядку. А це означає, що
вигляд фазової діаграми й температурні залежності hcr(τ) поля фазового переходу
першого роду у ізінгівському АФМ не можуть бути отримані з використанням
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наближеного опису теорії фазових переходів Ландау, яка у даному випадку може
давати лише якісну відповідність з точним розв’язком.

m
0,75

κ = 0.26
τ=0.23
τ=0.26

0,50

τ=0.27

0,25

h
0,74

0,76

Рис. 3.4. Гістерезис намагнічування при κ = 0.26 при трьох різних
температурах: τ = 0.23, τ = 0.26, τ = 0.27. Пунктиром позначені нестійкі ділянки
поведінки вектора m.

3.5. Фазова діаграма

Враховуючи, що для аналізу магнітокалоричного ефекту є важливою величина
стрибка намагніченості у точці фазового переходу першого роду та температурна
похідна критичного поля hcr, розглянемо більш ретельно особливості фазової
діаграми ізінгівського АФМ у зовнішньому полі.
Лінії стійкості фаз знайдемо з сумісного розв’язку рівняння стану та випадку,
коли визначник матриці Гессе, який побудований з других похідних вільної енергії f
за параметрами порядку s1 та s2 , дорівнює нулю.
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± 1 −τ .
s2 =
В ПМ стані визначник матриці Гессе дорівнює нулю, коли s1 =

Підставляючи це значення у рівняння стану, знайдемо вираз для межі стійкості ПМ
фази:

2 1−τ
τ
)
hPM (τ ) = (1 − 2k ) 1 − τ + ln(1 +
2
1− 1−τ

(3.5.1)

Для АФМ стану s1≠s2 рівність нулю визначника матриці Гессе набуває виду:

τ (τ − k + k s12 )
s = 1−
k + (1 − s12 )(1 − 2k )
2
2

(3.5.2)

Тепер, розв’язуючи сумісно рівняння (3.2.6), (3.2.7) та (3.5.2) відносно
невідомих величин двох спінів та третьої невідомої величини – магнітного поля,
знайдемо значення критичного поля межі стійкості АФМ фази. Зауважимо, що
чисельний розв’язок системи (3.2.6), (3.2.7), (3.5.2) дає такі самі критичні поля, що
були отримані вище з особливості похідної ds2/dh.
На рисунку 3.5 показано хід кривих польової залежності для вільної енергії, які
отримані при підстановці у (3.2.5), розв’язки рівнянь (3.2.6) та (3.2.7) для
розглянутого вище прикладу розв’язку з κ = 0.26 та при тих самих температурах, як і
на рисунку 3.1. Із наведеного рисунку бачимо, що при температурі τ = 0.27
відбувається неперервний фазовий перехід другого роду (ФП – ІІ) з АФМ у ПМ
фазу. У точці hPM ФП величини спінів підграток змінюються неперервно, а енергії
обох фаз однакові.
При τ = 0.26 хід вільної енергії стає більш складним. При вводі поля до точки

h < hcriso ізоструктурного ФП меншу енергію має АФМ стан, а потім при h > hcriso
меншу енергію має другий АФМ стан з меншим значенням АФМ вектора. При
iso
цьому у точці hcr енергії обох АФМ фаз рівні (див. нижню вставку на малюнку 3.5),
iso
але у полі h = hcr величини параметрів порядку змінюються стрибком. Далі, з

ростом зовнішнього поля у точці h = hPM відбувається фазовий перехід другого роду
з АФМ стану у ПМ стан.
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Рис. 3.5. Польові залежності вільної енергії при κ = 0.26 для безрозмірних
температур τ: 0.23 (штрих-пунктирна лінія), 0.26 (штрихова лінія), 0.27 (суцільна
лінія).

При ще більшому зниженні температури, наприклад, при τ = 0.23, знову
відбувається зміна ходу польової залежності вільної енергії. При зростанні поля до
( met )
точки h < hcr метамагнітного фазового переходу меншу енергією має АФМ стан,
( met )
потім, при h > hcr меншу енергію має ПМ стан (див. верхню вставку малюнку 3.5).
( met )
При цьому у точці h = hcr
енергії АФМ та ПМ фаз рівні, а величини параметрів

порядку змінюються стрибком, що відповідає метамагнітному фазовому переходу
першого роду (ФП – І).
На рисунку 3.6 наведена фазова діаграма ізінгівського АФМ, побудована для
випадку κ =0.6 (більшого ніж 3/8). На фазовій діаграмі зображені польові залежності
R
hPM (τ ) , hAFM
(τ ) та hcr( met ) (τ ) . На вставці того ж самого рисунку зображена поведінка
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цих залежностей поблизу точки фазового переходу першого роду (ФП – І).
R
hPM (τ tcr ) h=
hcr( met ) (τ tcr ) Вище
Трикритична точка τtcr задовольняє рівність =
AFM (τ tcr )

1,0

κ= 0.6

ПМ
0,315

hcr
0,5

ПМ

hcr АФМ

τ

0,300
0,75

0,80

АФМ
0,0
0,0

0,5

τ

1,0

Рис. 3.6. Фазова діаграма ізінгівського АФМ для κ = 0.6. Суцільною лінією
( met )
позначена залежність критичного поля hcr (τ ) ФП – І між АФМ та ПМ фазами.

R
Пунктиром позначена температурна залежність для меж стійкості hAFM (τ ) АФМ

фази, штрих-пунктирною лінією позначене критичне поле hPM (τ ) ПМ фази,
крапками позначене поле h(τ ) s2 =0 у якому s2.
неї за температурою буде існувати лише неперервний фазовий перехід другого роду,
лінія якого впирається у трикритичну точку. Також ми знаємо, що лінія ФП – І не
має перегину, як це мало місце у роботі [14], і подібної наведеної у [14].
Окрім цього точка τtcr, у яку збігаються межі стійкості АФМ та ПМ фаз,
розташована правіше максимуму польової залежності hPM (τ ) . При τ → 0 маємо, що
поле hPM (τ = 0) = 1 − 2k і воно виявляється від’ємним, тоді як hAFM (τ= 0)= 1 , а
значення hcr( met ) (τ = 0) = 1 − k .
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На рисунку 3.7 наведена фазова діаграма ізінгівського АФМ, яка побудована
для випадку коли параметр κ = 0.26. З наведеної діаграми бачимо, що положення
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Рис. 3.7. Фазова діаграма ізінгівського АФМ, побудована для випадку
параметра κ = 0.26. Суцільній лінією позначено критичне поле hcr (τ ) , пунктирною
R
лінією - hAFM (τ ) , штрих-пунктирною лінією - hPM (τ ) , подвійним штрих-пунктиром
L
(τ ) , крапками – поле, у якому h(τ , s2 = 0) у якому s2 = 0.
- hAFM

трикритичної точки задовольняє умові коли у ній збігаються три лінії, а саме
L
R
h=
h=
hcriso (τ tcr ) . Межі стійкості ПМ фази hPM (τ ) проходять вище
AFM (τ tcr )
AFM (τ tcr )

трикритичної точки. Лінія hPM (τ ) перетинає лінію ФП І у потрійній точці
iso
hPM
=
(τ thr ) h=
hcr( met ) (τ thr ) . Ізоструктурний фазовий перехід, який має місце за
cr (τ thr )

даних

умов,

спостерігається

у

температурному

інтервалі

τ thr < τ < τ tcr , а

метамагнітний - у температурному інтервалі 0 ≤ τ < τ thr . Враховуючи, що лінія
h(τ ) s2 =0 перетинає трикритичну точку і потім іде вище hcr (τ ) можна стверджувати,
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що при ізоструктурному ФП має місце фазовий перехід першого роду з
стрибкоподібною зміною знаку й величини проекції середнього спіну другої
підгратки. До точки ізоструктурного ФП ця проекція спрямована проти магнітного
поля. Потім у точці ФП порядок цієї підгратки руйнується і встановлюється новий з
напрямком цієї проекції, спрямованої вздовж магнітного поля.
З рисунка 3.7 видно, що критичне поле hcr (τ ) незначно змінюється за
значенням при зміні температури, але відбуваються суттєві температурні зміни,
проходячи через перегин й мінімум. Оскільки магнітокалоричний ефект при
фазовому переході першого роду залежить від похідної критичного поля за
температурою, то розглянуті нами особливості температурної залежності hcr (τ )
будуть впливати на знак тепловиділення при намагнічуванні АФМ.
3.6. Особливості польової поведінки ентропії
Проаналізуємо зміну ентропії при введені зовнішнього магнітного поля.
Отримання польових залежностей ентропії є важливим для вивчення та пояснення
магнітокалоричного ефекту. Як бачимо, ця задача у випадку ізінгівського АФМ
спонукає великий інтерес, так як можливо два фізично різних типи фазових
переходів першого роду: метамагнітний та ізоструктурний, причому останній може
бути описаний у рамках сильно нелінійної термодинамічної моделі і реалізується
тільки у малому визначеному інтервалі температур, який зникає при умові
прямування температури до нуля.
Вивчення зміни ентропії викликане не лише з точки зору пояснення природи
фазового переходу. Зміна температури при магнітокалоричному ефекті протилежна
за знаком зміні ентропії ∆T =−T ∆σ mag / C p [30]. Де C p - питома теплоємність при
сталому тиску, а ∆σ mag - зміна ентропії магнітної підсистеми.
Після розв’язку рівняння стану та подальшої підстановки знайдених
залежностей s1(h) та s2(h) у вираз (3.2.3), модель дозволяє отримати польову
залежність модельної (безрозмірної), як у (3.2.3) ентропії σ(h), яка визначена у
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розрахунку на два магнітних спіни комірки АФМ. Аналізуючи поведінку такої
залежності можна визначити очікувану зміну температури АФМ при його
намагнічуванні.

σ

τ=0.8

АФМ

κ=0.6

1,0

τ=0.56 ПМ
∆σ
ПМ

АФМ

τ=0.38

0,5

АФМ

0,3

∆σ
ПМ

h

0,4

Рис. 3.8. Польові залежності ентропії ізінгівського АФМ при значенні
параметра κ = 0.6, побудовані при безрозмірних температурах τ: 0.38, 0.56 та 0.8. у
інтервалі полів поблизу критичних точок.
На рисунку 3.8 показаний хід польової залежності ентропії з κ = 0.6 у інтервалі поля
поблизу фазового переходу між АФМ та ПМ фазами. Для усіх температур у АФМ
стані з ростом величини зовнішнього магнітного поля величина ентропії зростає, а у
ПМ стані – величина ентропії з ростом поля зменшується. При фазовому переході
другого роду з АФМ до ПМ стану, величина ентропії має злам у польовій
залежності ентропії, при цьому її максимум якраз відповідає точці зламу. Випадку
ФП ІІ на рисунку 3.8 відповідає польова залежність σ(h) при τ = 0.8. При більш
низьких температурах τ = 0.56, та при τ = 0.38 у точці метамагнітного фазового
переходу першого роду відбувається стрибок ентропії зі збільшенням її величини ∆σ
> 0, а потім вже у ПМ стані величина ентропії знову починає зменшуватися.
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Рис. 3.9. Польові залежності ентропії σ(h) для АФМ з κ = 0.15, побудовані при
безрозмірних значеннях температур τ: 0.5 та 0.12 у інтервалі зовнішнього магнітного
поля поблизу критичних точок.
Поведінка ентропії при κ < 3/8 принципово інша. На рисунку 3.9 показаний хід
залежностей σ(h) при температурі τ = 0.5, яка вище трикритичної температури та
при температурі τ = 0.12, яка міститься між потрійною та трикритичною точками.
При τ = 0.5 відбувається лише ФП – ІІ з неперервною зміною ентропії та зміною
знаку її похідної у точці фазового переходу. При температурі τ = 0.12 спочатку у
точці hcriso відбувається ізоструктурний фазовий перехід між двома станами, тобто
АФМ → АФМ, що призводить до стрибку ентропії ∆σ < 0. Потім у полі hPM (τ )
відбувається фазовий перехід другого роду з АФМ у ПМ фазу, при якому в ентропії
відбувається злам без зміни знаку похідної. При цій же температурі τ = 0.12 ентропія
iso
зростає до точки ізоструктурного фазового переходу. У точці h = hcr ентропія
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зменшується стрибкоподібно і далі з ростом поля h > hcriso , і вже у АФМ фазі,
ентропія продовжує неперервно зменшуватися.

0,2

κ=0.6

∆σ

0,1

κ=0.24
κ=0.15

τtcr

0,0
0,00

τtcr
0,25

τthr

τtcr
0,50

τ

0,75

τthr

Рис. 3.10. Залежність стрибка ентропії від температури при фазових переходах
першого роду для різних значень параметру κ.
На рисунку 3.10 показана температурна залежність величини приросту (стрибку)
ентропії ∆σ(τ) у точці фазового переходу першого роду. З наведеного рисунку
видно, що у випадку коли параметр κ = 0.6 при метамагнітному фазовому переході
стрибок ентропії завжди додатній. Така зміна ентропії при фазовому переході
першого роду добре відповідає термодинамічному співвідношенню Клапейрона –
−(dhcr / dT )∆m [30,31]. Розглядаючи рисунок 3.6 можна побачити,
Клаузіуса ∆σ mag =

що похідна критичного поля при значенні параметра κ > 3/8 від’ємна, її величина
при τ → 0 прямує до нуля, але має скінченне значення у трикритичній точці. Однак,
0 стає рівним нулю. Це якісно пояснює
у цій точці стрибок намагніченості ∆m(τ tcr ) =

виникнення максимуму на температурній залежності величини стрибку ентропії

64

вздовж лінії фазових переходів першого роду у ізінгівському АФМ при значеннях
параметру κ , які задовольняють умові κ > 3/ 8.
При значеннях параметру κ < 3/8 температурна залежність стрибка магнітної
ентропії ∆σ(τ) має більш складний вид. Ця залежність має максимум, який, як легко
( met )
бачити на рисунку 3.7, пов'язаний з перегином у температурній залежності hcr (τ ) ,

після якого величина стрибку ∆σ(τ) з ростом температури зменшується і навіть
змінює свій знак. У потрійній точці залежність ∆σ(τ) має злам. Подальше
збільшення ∆σ(τ) пов’язане з тим, що похідна величини критичного поля для
ізоструктурного hcriso (τ ) фазового переходу першого роду зростає зі збільшенням
температури.
Таким чином, вище було показано, що ізоструктурний магнітний фазовий
перехід у ізінгівському АФМ пов’язаний з зміною характеру стрибку ентропії. На
ділянці, яка відповідає високому значенню температури при метамагнітному
фазовому переході першого роду, який розташований поблизу потрійної точки, та на
ділянці ізоструктурного фазового переходу до самої трикритичної точки, стрибок
ентропії виявляється від’ємним.
3.7. Висновки до третьої частини
Для ізінгівського антиферомагнетика показано, що при метамагнітному
фазовому переході першого роду з антиферомагнітного до парамагнітного стану
температурна залежність критичного поля є спадаючою з температурою функцією,
завдяки чому величина стрибка ентропії в точці фазового переходу додатна. У
випадку

переважаючого

міжпідграткового

обміну,

коли

стає

можливим

ізоструктурний магнітний фазовий перехід, температурна залежність критичного
поля фазового переходу першого роду містить точку перегину і має мінімум, що
призводить до знакозмінної поведінки ентропії. При магнітному ізоструктурному
фазовому переході в ізінгівському антиферомагнетику стрибок ентропії від’ємний.
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РОЗДІЛ 4
МАГНІТНІ КВАНТОВІ ПЕРЕХОДИ ТА ЕНТРОПІЯ У
ВАН-ФЛЕКІВСЬКОМУ МАГНЕТИКУ
4.1. Вступ до четвертого розділу
У цій частині розглядаються теоретичні аспекти квантових фазових переходів
(QPT) у ван – флеківському парамагнетику (VVPM). Вважається, що VVPM
характеризується ізінгівським обміном (ОВ) феромагнітного (FM) типу взаємодії
між іонами зі спіном S = 1 та легкоплощинною одноіонною анізотропією (ОА),
спрямованою перпендикулярно напрямку ізінгівського обміну [1-7]. Модель з
конкуруючим ОВ та легкоплощинною анізотропією ОА використовувалася,
наприклад у [7], для опису розділення фаз Не3та Не4. Однак він більш відомий як
один з найпростіших для теоретичного опису QPT першого роду (QPT – I),
індукованого магнітним полем. У випадку легкоплощинної ОА основний стан іонів
є неполяризованим синглетом з хвильовою функцією ψ 0 = 0 . Якщо енергія
від’ємної ОВ (сама по собі чи, якщо застосовується зовнішнє магнітне поле разом з
зейманівським внеском) набагато більша за енергію легкоплощинної ОА, то легко
показати, використовуючи апроксимацію зовнішнього поля, що основний стан іонів
змінюється на один з ψ ±1 = ±1 , що характеризується максимальною спіновою
поляризацією.

Стрибкоподібна

зміна

основного

стану

ван-Флеківського

парамагнетика, індукована зовнішнім магнітним полем при Т = 0 являється QPT – I
[8-11]. Така інтерпретація QPT – I не відповідає опису фазових переходів першого
роду (ФП – І) термодинамічною теорією при Т ≠ 0.
Дійсно, основний стан квантової системи при Т = 0, отриманий як розв’язок
рівняння Шредінгера, виявляється стійким у квантовій механіці [12]. Спінові стани
при h = hI та ε 0 − ε ±1 < 0 отримані для Гамільтоніану середнього поля, також
повинні бути стійкими [13]. Однак, знаходження меж стійкості для цих станів
виходять за межі визначення стійкості розв’язків рівняння Шредінгера. На відміну
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від

квантової

теорії,

термодинаміка

використовує

потенціал

Ландау,

феноменологічний чи отриманий з теоретичних розрахунків для опису фаз та ФП – І
при Т ≠ 0. Відповідно, стійкі та нестійкі розв’язки (останні є S – подібними кривими
типу Ван – дер – Ваальса) отримані з рівнянь стану [14-16]. Поява нестійких
розв’язків розглядається у термодинамічній теорії як одна з прояв утворення ФП – І
при Т ≠ 0. Незважаючи на численні ствердження про те, що термодинамічний підхід
може бути застосований тільки при високих температурах, розгляд на основі
потенціалу Ландау може бути використаний до обмеження T < TQPT . У цьому
випадку, нестійкі розв’язки, які були отримані для цього потенціалу при Т ≠ 0
можуть зберегтись.
Таким чином, формалізм квантової механіки вимагає стійкості хвильових
функцій квантових станів системи при Т = 0, що випливає з розгляду гамільтоніану
середнього поля, який виявляється несумісним з термодинамічною теорію для QPI –
I. Це є причиною того, чому проблема розрахунку магноного спектру з
використанням техніки операторів Хаббарда часто використовуюється, щоб знайти
межі стійкості спінового стану при Т = 0 [17-22].
Слід зауважити, що QPT пов’язані зі зміною хвильових функцій основного
стану, можуть виникати при скінченних температурах, як добре відомо [23-25].
Деякі дослідники інтерпретують магнітний QPT як Бозе – Ейнштейнівський
магнонний конденсат [26-31], хоча у цьому випадку мають на увазі віртуальні
магнони, а не реальні.
Ми спробуємо подолати методологічну проблему невідповідності між описом
QPT у ізінгівському магнетику з легкоплощинною ОА у квантомеханічному та
термодинамічному

підході.

Будемо

використовувати

модель

VVPM

з

легкоплощинною ОА, яка дозволить нам провести аналітичні розрахунки для QPT –
I від початкової фази VVPM до FM фази індукованої зовнішнім магнітним полем,
послідовно розглядаючи при усіх інтервалах температур у тому числі Т = 0 та
вважаючи що іони мають спін S = 1. Результати показали, що у граничному випадку
коли Т → 0, всі рівноважні та нерівноважні розв’язки незалежно від того є вони
рівноважними чи ні, які отримані шляхом мінімізації модельної нерівноважної
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вільної енергії, перероблюються на розв’язки отриманні шляхом мінімізації функції
Лагранжа за параметрами хвильової функції при Т = 0.
У даній частині дослідження будемо розглядати QPT – I у діапазоні параметрів,
коли константа ОВ та ОА легкої площини близькі по величині. У цьому випадку
магнітне поле може індукувати QPT – I, який не потребує великих полів, що є
важливим, насамперед, для експериментаторів. Окрім того, дослідження QPT – I як
аномального ефекту через його незвичайні властивості також є дуже цікавим. Зміна
магнітної складової ентропії, яка є показником магнітокалоричного ефекту, має
аномальний характер у області ФП - І [32-35], також аналізується. Зокрема,
залежність магнітної ентропії від магнітного поля при намагнічені VVPM з ОВ
подібна до її аналогу для антиферомагнетика; а власне, з ростом зовнішнього
магнітного поля, магнітна ентропія збільшується та після стрибка у точці фазового
переходу – зменшується.
Таким чином, у цій частині ми послідовно спробуємо описати індукованим
магнітним полем QPT – I у VVPM з ОВ при будь-яких температурах Т ≥ 0 та
проаналізуємо його особливості при намагніченості.

4.2. Гамільтоніан, основний стан та квантові фазові переходи при Т = 0

Запишемо оператор Гамільтона системи у вигляді [1-3]:

1
Ĥ =
− ∑ I n ,m snz smz + D ∑ ( snz ) 2 − h∑ snz
2 n ,m
n
n

(4.2.1)

де перша сума відповідає – ОВ ( I n,m > 0 ), віссю намагнічування є Z, друга – ОА з
легкою площиною ( D > 0 ), перпендикулярна осі Z, третя – зейманівський вплив при
намагнічуванні повздовжнім полем h  Z , яке записане в енергетичних одиницях,

snz

- z –та проекція спіну, положення якого задає вектор n, величина спіну S = 1.
Хвильові функції n – го іону у основному стані можна записати у загальному

виді:
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ψ n = C+ +1 + C0 0 + C− −1

(4.2.2)

де Сj – константи, які задовольняють умові нормування:

C+2 + C02 + C−2 =
1

(4.2.4)

Вважаючи магнетик однорідним, можна вважати, що у наближенні середнього
поля стани іонів однакові, а тому енергія системи (4.2.1) у розрахунку на один іон
набуває виду:

1
E=
− Isz2 + Dqzz − h sz
2

(4.2.5)

у якій sz - середнє значення проекції спіну для функцій стану (4.2.2), qzz - середнє
одновузельне значення величин qzz = ψ n ( snz ) 2 ψ n , а константа обміну І визначена у
вигляді суми за найближчими сусідами I = ∑ I n ,m .
m

Використовуючи вираз (4.2.2) та (4.2.5) легко отримаємо вираз:

1
− I (C+2 − C−2 ) 2 + D(C+2 + C−2 ) − h (C+2 − C−2 )
E=
2

(4.2.6)

Магнітний порядок основного стану при Т = 0 знайдемо з мінімуму енергії (4.2.6) по
С при умові (4.2.3). Для цього введемо до розгляду функцію Лагранжа:

1
L=
− I (C+2 − C−2 ) 2 + D(C+2 + C−2 ) − h (C+2 − C−2 ) + λ (C+2 + C02 + C−2 − 1)
2

(4.2.7)

де λ – множник. Виконуючи операцію диференціювання, знаходимо рівняння станів:

∂L
0
=
−2 IC+ (C+2 − C−2 ) + 2 DC+ − 2hC+ + 2λC+ =
∂C+

(4.2.8)

∂L
0
= 2 IC− (C+2 − C−2 ) + 2 DC− + 2hC− + 2λC=
−
∂C−

(4.2.9)

∂L
=
+2λC0 =
0
∂C+

(4.2.10)

Розглянемо розв’язок системи рівнянь (4.2.8) – (4.2.10).
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І.

C0 = 0 ,

C− = 0 ,

C+2 = ( D − h + λ ) / I . Знаходячи з умови нормування

λ+ =I − D + h маємо C+ = 1 . Цей розв’язок відповідає ФМ фазі з хвильовою
1
− I +D−h .
функцією ψ = 1 , та значенню енергії E+ =
2
ІІ. C0 = 0 , C+ = 0 , C−2 = ( D + h + λ ) / I . Тепер λ− = I − D − h , звідки маємо C− = 1 .
Цей розв’язок відповідає ФМ фазі для одного вузла з станом хвильової

1
2

− I + D + h і намагніченість спрямована
функціїψ = −1 , та значенням енергії E− =
протилежно випадку І. Легко побачити, що розв’язок ІІ переходить у розв’язок І при
зміні знаку (напрямку) магнітного поля на протилежний. Ці розв’язки можуть
відповідати реальним ситуаціям у сильних зовнішніх магнітних полях, які набагато
більші за АО.
Рівність енергій E+=E- ФМ станів з sz=1 та sz=-1 виконується при h=0, тому
фазовий перехід між цими станами проходить у полі hI (T= 0)= 0 . При цьому QPT
стрибком змінюється величина та знак початкового обмінного поля.
ІІІ. C0 =1, C-=0, C+=0, λ0=0. Це ван – Флеківський парамагнітний стан з станом
хвильової функції ψ = 0 , та значенням енергії E0=0 у якому, як легко побачити,
намагніченість відсутня.
Якщо I < 2 D , то початковим станом при h=0 є ненамагнічений ВФПМ стан.
При h>0 відбувається ФП І – го роду з ВФПМ фази у ФМ фазу. Поле переходу
визначається з рівності енергій початкової ВФПМ фази з E0 = 0 та ФМ фази
1
E+ =
− I + D − h , звідки отримуємо, що магнітний QPT першого роду з ВФПМ
2
1
2

стану у ФМ фазу відбувається у зовнішньому магнітному полі h= hI (T= 0)= D − I
(тобто h=-hI).
Якщо h → 0 ФМ фаза буде більш вигідніша ніж ВФПМ стан, якщо
1
E± =
− I + D < E0 =
0 або I > 2 D .
2
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Стійкість розв’язків системи рівнянь (4.2.8) – (4.2.10) визначимо за допомогою
матриці Гессе, яка для функцій (4.2.7) має вигляд:

2C+
2C0
2C−
0



2C+ − 2 I (3C+2 − C−2 ) − +2 D − 2h + 2λ
4 IC+ C−
0


G=
 2C

0
2λ
0
 0

2
2
 2C

−
−
+
+
+
IC
C
I
C
C
D
h
λ
4
0
2
(3
)
2
2
2
 −

+ −
−
+
(4.2.11)
Актуальними є третій G3 та четвертий G4 кутові мінори цієї матриці, причому
розв’язки рівнянь станів будуть відповідати мінімуму, якщо G3<0 та G4<0.
Для розв’язку І умовний мінімум має місце, якщо виконується нерівність
−32( I − D + h)( I + h) < 0 . Таким чином бачимо, що розв’язок
G3 =
−8( I − D + h) < 0 та G4 =

0) , де hcrFM (T= 0)= D − I . При виконанні цієї умови
І буде стійким, коли h > hcrFM (T =

автоматично виконується друга h < − I .
Розв’язок ІІ є антисиметричним до розв’язку І, у ньому змінюється тільки знак
критичного поля. Для цього розв’язку критичне поле hcrFM (T= 0)= I − D , петля
гістерезису

ФМ

стану

з

I > 2D

при

Т

=

0

міститься

в

інтервалі

− hcrFM (T = 0) < h < hcrFM (T = 0) .

Для розв’язку ІІІ величини кутових мінорів дорівнюють
=
G4 16(h 2 − D 2 ) .

Стійкість

ван

–

флеківського

стану

G=
(h − D) ,
3

задається

умовою

h < hcrSF (T =
0) , де hcrSF (T= 0)= D . Цей розв’язок рівноважний у точці, якщо h = 0

при I < 2 D . Зауважимо, що при такому співвідношенні параметрів поле стійкості,
яке викликає зовнішнє магнітне поле ФМ фази може змінювати знак.
Можна переконатися, що система рівнянь (4.2.8) – (4.2.10) має ще один
розв’язок:
2
1 ( D − h) / I
( D − h) / I , C02 =−
IV. C− = 0 , C=
+

2
( D + h) / I ,
(або C+ = 0 , C=
−

C02 =−
1 ( D + h) / I ). Цьому розв’язку відповідає польова залежність середнього спіну
2
s=
C=
( D − h) / I
z
+

−C−2 =
−( D + h) / I , яка виконується в інтервалі полів
та sz =
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[ − hcr , hcr ] (або [ − hcrSF , hcrFM ]). Цей розв’язок відповідає неперервному переходу з

ФМ стану у ван – Флеківський стан. У першому інтервалі полів значення sz
змінюється від 1 до 0, а у другому – від 0 до -1. Оскільки при цьому похідна
∂sz / ∂h < 0 , то цей та йому подібні розв’язки (що відповідають обмеженням) цих

станів нестійкі.
Цікаво, що для них x – проекція спіну не дорівнює нулю. Врахуємо, що обмінне
поле діє тільки вздовж осі z і усі напрямки у площині, що перпендикулярні до цієї
осі, еквівалентні. Тому знак x – проекції середнього спіну нічим не фіксується, а
сама її величина може бути як додатною, так і від’ємною. У інтервалі полів
D−h
I

FM
SF
± 2
2C+ C0 =
1−
[ − hcr , hcr ] середнє значення цієї проекції sx =

D−h
стає
I

рівним нулю у точках критичних полів. Якщо брати середнє за всіма іонами
приходимо до результату, що для цього розв’язку не рівною нулю буде лише z – а
проекція спіну. Будь – яких інших розв’язків, окрім цього, з відхилянням від осі
середнього спіну система рівнянь (4.2.8) – (4.2.10) не має. Такий висновок міститься
в узгодженні з пропозицією, що у ізінговській системі з легкоплощинною
анізотропією, яка спонукає у зовнішньому магнітному полі h  Z QPT першого роду
когерентного обертання спінів не відбувається.
Отримані вище стійкі розв’язки рівнянь І – ІІІ задовольняють оператору
Гамільтона для одного іону [1-3]:

Ĥ n =
− Isz snz + D ( snz ) 2 − h snz

(4.2.12)
z

де Isz - обмінне поле, яке діє на n – у спінову проекцію sn .
Енергетичний спектр та функції стану гамільтоніану (4.2.12) мають вид:

ψ n(1) = +1

ψ n(0) = 0

ε1 =
− Isz + D − h ε 0 = 0

ψ n( −1) = −1

(4.2.13)

ε −1 =
+ Isz + D + h

(4.2.14)

де ε j - енергія іону, який міститься в обмінному полі, ні одна з яких не співпадає з
енергією (4.2.5) основного стану системи (4.2.1).
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Знайдені вище з аналізу функції Лагранжа умови стійкості ФМ стану
відповідають, як видно, рівностям ε1 < ε 0 , ε −1 (або ε −1 < ε 0 , ε1 ), а умови стійкості
ВФПМ стану – нерівностям ε 0 = 0 > ε1 = D − h . Окрім цього, для ФМ стану з sz = 1
множник Лагранжа дорівнює λ+ = −ε + , для ФМ стану sz = −1 - λ− = −ε − .
Якщо початковим станом системи при h = 0 є ВФПМ стан, то поля меж
стійкості ФМ фаз можуть не перекриватися. У цьому випадку криві нерівноважного
намагнічування при h = 0 пройдуть крізь точку sz = 0 [2]. Однак, можлива ситуація,
коли нерівноважне перемагнічування ВФПМ стану має петлю гістерезису, як у ФМ.
Насправді, ФМ перемагнічування для випадку ВФПМ можливе, якщо виконується
1
2

умова D − I < I − D , тобто при виконанні нерівності I > 4 D / 3 .

1

sz

D /I=0.45
h

h FM
cr

SF
cr

0
0

-1

h

h FM
cr

SF
cr

h /I

1

a)
-1

Рис. 4.1. а. Залежність sz (h) при Т=0 для випадку D / I = 0.45 . Суцільною лінією
позначено хід рівноважної намагніченості, а пунктиром позначено нерівноважне
SP
FM
намагнічування у межах полів стійкості феромагнітної hcr та синглетної hcr фаз.

На рисунку 4.1 а - с показаний процес перемагнічування системи, який
описується оператором Гамільтона (4.2.1), при умові Т=0 для різних співвідношень
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1

D /I=0.8
FM
cr

h
-1,0
SP
cr

h

sz

hI

0
0,0

-0,5

hI

hSP
cr
0,5

hFM
cr

1,0

h /I
b)

-1

Рис. 4.1. b. Залежність sz (h) при Т=0 для випадку D / I = 0.8 . Суцільною лінією
позначено хід рівноважної намагніченості, а пунктиром позначено нерівноважне
SP
FM
намагнічування у межах полів стійкості феромагнітної hcr та синглетної hcr фаз.

констант ізінговського обміну та анізотропії. Суцільною лінією показана стійкі
рівноважні розв’язки, пунктиром – стійкі нерівноважні розв’язки, штрих –
пунктиром (ділянки, які мають нахил) – нестійкі розв’язки.
Для випадку D / I = 0.45 основним станом у зовнішньому магнітному полі
рівному h = 0 є ФМ фаза з середнім спіном рівним sz = 1 або sz = −1 , як показано на
рисунку 4.1.а. Точкою ФП між цими станами є значення hI = 0 , а критичне поле
межі стійкості цих станів дорівнює

hcrFM = ±0.55 I . Петля гістерезису має

прямокутний вигляд.
На рисунку 4.1. b зображений хід перемагнічування системи при D / I = 0.8 ,
коли у зовнішньому магнітному полі, значення якого дорівнює h = 0 , основним
станом є ненамагнічений ВФПМ стан. У точках, значення зовнішнього магнітного
поля яких є рівним hI = ±0.3I , відбувається ФП – І го роду з ВФПМ фази у ФМ
FM
фазу. Враховуючи, що hcr = ±0.2 I , яке менше, ніж hI то петля гістерезису являє
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собою два зсунутих один відносно одного прямокутника.

1
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hFM
cr
-0,5
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cr

h

hI

0
0,0
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hFM
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cr
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D /I=0.55

h /I
c)

-1

Рис. 4.1. с. Залежність sz (h) при Т=0 для випадку D / I = 0.55 . Суцільною лінією
позначений хід рівноважної намагніченості, а пунктиром позначено нерівноважне
SP
FM
намагнічування у межах полів стійкості феромагнітної hcr та синглетної hcr фаз.

На рисунку 4.1. с зображений хід перемагнічування системи при проміжному
випадку коли D / I = 0.55 . Для розглянутого випадку, основним станом іонів є
ненамагнічений

ВФПМ

стан,

однак

форми

петель

гістерезису

є

також

прямокутними. У цьому випадку, критичне поле hcrFM = 0.45I значно більше від
hI = ±0.05 I QPT І – го роду з ВФПМ стану у ФМ стан. Таким чином, у розглянутій

системі при рівноважному перемагнічуванні маємо два фазових переходи першого
роду з ВФПМ фази у ФМ фазу, а при нерівноважному- петля гістерезису має такий
самий тип, що і для ФМ. На рисунку 4.1. с також крапками зображено положення
критичного поля меж стійкості ВФПМ фази hcrSP = 0.5 I . Його величина значно
більша поля межі стійкості ФМ фази. Це призводить до того, що з початку процесу
намагнічування крива sz (h) , яка відповідає першому вводу магнітного поля, буде
міститися за петлею гістерезису.
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Також на наведених рисунках 4.1 а – с штрих – пунктиром позначено хід sz (h)
розв’язку IV. Нагадаємо, що ці розв’язки нестійкі, однак саме до них у граничному
випадку T → 0 , як буде видно далі, будуть наближатися нерівноважні розв’язки, які
ми отримаємо при скінченних температурах з мінімізації вільної енергії.
4.3. Вільна енергія та рівняння станів
Запишемо вираз для вільної енергії Гіббса у вигляді: F= E − T σ , де

σ = −∑ p j ln p j

(4.3.1)

j

величина σ – магнітна ентропія системи, як у самоузгодженому наближенні (4.2.2), у
якій p j - термодинамічні імовірності станів (4.2.13). Індекс j може набувати значень
j = ±1, 0. Термодинамічні імовірності пов’язані з середніми значеннями
співвідношеннями:

p1 − p−1 =
sz
p1 + p−1 =
qzz

∑p

j

=1

(4.3.2)

j

Тоді вираз для нерівноважної вільної енергії у розрахунку на один іон має вид:

1
q +s q −s
q −s
q + s

F=
− Isz2 + Dqzz + T  zz z ln zz z + zz z ln zz z + (1 − qzz )ln(1 − qzz )  − hsz
2
2
2
2
 2

(4.3.3)
У виразі (4.3.3) на відміну від випадку Т=0 середні значення sz (T , h) та
qzz (T , h) залежать від зовнішнього магнітного поля h та температури Т.

Диференціюючи останнє рівняння (4.3.3) за двома параметрам порядку,
отримаємо відповідно два рівняння стану:

∂F
T  q +s 1 q −s 
=− I sz +  ln zz z − ln zz z  − h =
0
2
2
2
2 
∂ sz

(4.3.4)

∂F
1 q +s 1 q −s

=D + T  ln zz z + ln zz z − ln(1 − qzz )  =
0 (4.3.5)
∂ qzz
2
2
2
2

Друге рівняння дозволяє виразити qzz від sz :

79

qzz (sz ) =
де ξ = 4e

−

2D
T

k
та =

ξ −k
ξ −1

(4.3.6)

sz2 (1 −ξ ) +ξ .

Таким чином, рівняння стану системи набуває вигляду:

− Isz +

2sz (ξ − 1) 
T 
ln 1 +
0
−h=
2  ξ − k − sz (ξ − 1) 

(4.3.7)

Останнє рівняння дає можливість знайти розв’язки sz (h) , за якими можна
отримати польові залежності для вільної енергії F (h) . Тоді точки фазового
переходу першого роду знайдемо з умови рівності енергій для різних розв’язків.
Критичні поля меж стійкості фаз знайдемо з умови одночасного виконання
рівності нулю рівняння стану енергій (4.2.9) та (4.2.10) та визначника матриці Гессе
енергії (4.3.3), яка побудована з других похідних вільної енергії за параметрами
порядку sz та qzz . Останнє, до того ж, допускає отримати зв'язок між ними. У
кінцевому рахунку, ми приходимо до виразу:

=
sz2

4T / I (ξ − 1) + 1
1
1
(ξ (1 − T / I ) − + T / I ±
)
ξ −1
2
2

(4.3.8)

підставляючи який у (4.3.7), отримаємо рівняння для критичних полів меж стійкості.
−1
0.
Їх можна також знайти з умови, що на межі стійкості фаз похідна (∂sz / ∂h hcr ) =

4.4. Фазова діаграма ван–Флеківського парамагнетика
При I < 2 D (або D / I > 1/ 2 ) за відсутності зовнішнього магнітного поля
основним станом іонів буде синглет. При цьому найбільш цікавим моментом є
ситуація, коли константа анізотропії лише не набагато більша граничного значення.
Тоді конкуренція взаємодій призведе до того, що hI буде значно меншим від
константи анізотропії, тобто поле фазового переходу не буде великим, що є цікавим
з точки зору експерименту.
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На рисунку 4.2 а. показана польова залежність розв’язку рівняння стану (4.2.12)
при значенні параметру одноіонної анізотропії D / I > 0.55 при різних значеннях
безрозмірної температури. При великих значеннях безрозмірної температури,

1,0

D/I=0.55
s(h)
0,5

T/I=0.5
0,0
-0,1

0,0

0,1

h/I

-0,5

T/I=0.2

a)
-1,0

Рис. 4.2 а. Польові залежності sz (h) для ван – флеківського парамагнетика з
параметром одноіонної анізотропії D / I > 0.55 при температурах T / I = 0.2 та
T / I = 0.5 . Гістерезис перемагнічування позначений стрілками.

наприклад T / I = 0.5 , процес намагнічування буде відбуватися як у парамагнетику, в
якому величина sz (h) буде змінюватися неперервно. У спектрі іонів (при h = 0 )
найнижчим є ненамагнічений синглет, а два інших стани з протилежними
проекціями спіну є виродженими. Зовнішнє магнітне поле знімає це виродження і до
нього додається також внесок від поля, обумовленого обміном. Тому виникає
кросовер, у результаті якого основним станом буде поляризований іон, який
проходить неперервно без особливостей у поведінці намагнічування. При більш
низьких значеннях безрозмірної температури, наприклад T / I = 0.2 , в залежності
sz (h) виявляються дві s – подібних ділянки (одна у додатних полях, а друга у

від’ємних полях), межі яких не перетинаються. Тут має місце фазовий перехід

81

першого роду між ВФПМ станом та ФМ станом. Цей ФП пов’язаний з
стрибкоподібною зміною функцій основного стану іонів, і тим самим є магнітним
квантовим фазовим переходом, який відбувається при скінченних температурах.

1,0

s(h)

D/I=0.55

0,5

0,0
0,00

-0,25

-0,5

h/I

0,25

T/I=0.1
b)

-1,0

Рис. 4.2 b. Польова залежність sz (h) для ван – флеківського парамагнетика з
параметром одноіонної анізотропії D / I > 0.55 при температурі T / I = 0.1 . Гістерезис
перемагнічування позначений стрілками.
На рисунку 4.2 b. показана польова залежність sz (h) при ще більш низькій
температурі, яка набуває значення T / I = 0.1 . З наведеного графіку видно, що
критичне поле межі стійкості ФМ фази більше за рівноважне поле hI . При
рівноважному перемагнічуванні за цієї температури буде також два фазових
переходи

першого

роду.

Однак

при

нерівноважному

перемагнічуванні

спостерігаєтиметься петля гістерезису між двома ФМ станами з протилежно
спрямованими в них векторами намагніченості, хоча початковим рівноважним
станом у нульовому полі виявляється ВФПМ стан з нульовою намагніченістю. Поле
рівне hcrFM - дорівнює коерцитивній силі. Нерівноважний перехід між ван –
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Флеківським та ФМ станами проходить у полі hcrSF . Це означає, що при першому
вводі поля крива намагніченості виходить за межі петлі гістерезису.
Слід зазначити, що нестійкі ділянки залежності sz (h) при T → 0 відповідають
нерівноважним розв’язкам IV, для розглянутого вище випадку при Т = 0.
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D/I=0.55
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FM

F(h)

FM

0,00

T/I=0.2

F(h)
T/I=0.2
0,05

-0,25

h/I
h/I

0,00

0,10

0,25

-0,3

T/I=0.5

a)

Рис. 4.3 а. Польові залежності для вільної енергії F (h) для ван – флеківського
парамагнетика з D / I = 0.55 при T / I = 0.2 та T / I = 0.5 .
На рисунку 4.3 а 4.3 b побудовані польові залежності вільної енергії для
розв’язків, наведених на рисунках 4.2 а та 4.2 b. При великих значеннях
безрозмірної температури, наприклад T / I = 0.5 , вільна енергія має параболічну
залежність, як повинно бути у парамагнетику. При T / I = 0.2 нерівноважним та
нестійким ділянкам розв’язку відповідає більш високе значення вільної енергії, а
характер польової залежності змінюється. У випадку, коли температура продовжує
зменшуватися, наприклад до T / I = 0.1 , то поведінка вільної енергії відповідає
перемагнічуванню з ФМ петлею гістерезису у полях, значення яких належить до
інтервалу hcrFM > hI . На наведених рисунках пунктирною лінією показаний стрибок

83

вільної енергії у полі hcrFM до ФМ стану з протилежно спрямованою середньою
намагніченістю, у якій енергія має найменше значення.
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F(h)

0,0

SF

SF

SF

FM

FM
D/I=0.55
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-0,25

T/I=0.1

b)

h/I

0,00

0,25

Рис. 4.3 b. Польові залежності для вільної енергії F (h) ван – флеківського
парамагнетика з D / I = 0.55 при T / I = 0.1 .
На рисунку 4.4 наведена фазова h – Т діаграма ван – флеківського
парамагнетика при значенні константи одноіонної анізотропії D / I > 0.55 . На ній
показаний температурний хід залежностей поля

hI (T )

квантового фазового переходу

першого роду між двома фазами, а саме між ВФПМ та ФМ фазою та критичні поля
hcrFM (T ) та hcrSF (T ) меж стійкості фаз. У точці hI (T ) відбувається стрибкоподібна зміна

основного стану іонів від ненамагніченого синглету до основного стану з
максимально можливою величиною спінової поляризації. Вище температури
трикритичної точки Ttrk , як відомо, фазового переходу першого роду не існує.
Температурний хід залежності hI (T ) , який показаний на рисунку 4.4, задовільно
апроксимується співвідношенням ln

hI (T ) − hI (T =
0)
D
 − . Таким чином, теплові
I
T

флуктуації для одного вузла обумовлені ОА, призводять до збільшення температури
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Рис. 4.4 Фазова h-T діаграма ван – флеківського парамагнетика при D / I = 0.55 ,
hI (T ) - температурна залежність для поля квантового магнітного фазового переходу

першого роду між ван – флеківським парамагнітним станом та феромагнітною
фазою (більш детальна поведінка показана на вставці).
магнітного квантового фазового переходу між ВФПМ та ФМ станами.
У точці Tk (див. рисунок 4.4) виконується рівність hcrFM (Tk ) = hI (Tk ) . У інтервалі
температур 0 < T < Tk перемагнічування ВФПМ буде подібним до перемагнічування
ФМ з прямокутною петлею гістерезису, а у інтервалі Tk < T < Ttrk гістерезис буде
складатися з двох петель, як показано на рисунку 4.1 b( чи на рисунку 4.2 а).
На рисунках 4.5 а, та 4.5 b побудовані польові залежності магнітної ентропії
системи при намагнічуванні ван – флеківського парамагнетика. При значенні
безрозмірної температури, величина якої дорівнює T / I = 0.5 , поведінка магнітної
ентропії системи σ (h) є традиційною для парамагнітного стану, її величина
зменшується зі збільшенням поля за рахунок зростання ступеня впорядкування
магнітних іонів зовнішнім магнітним полем.
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Рис. 4.5 а. Польові залежності σ (h) ван – флеківського парамагнетика при
значенні параметру анізотропії D / I = 0.55 для температур Т/І = 0.2 та Т/І = 0.5.
Суцільною лінією позначено хід рівноважної залежності магнітної ентропії системи,
пунктирною лінією – поведінка для нерівноважних станів. Подвійні стрілки
позначають стрибки ентропії у критичних полях.
У області температур, коли існує квантовий фазовий перехід поведінка
магнітної ентропії змінюється. При наявності зовнішнього магнітного поля
величина магнітної ентропії парамагнітного стану зростає, що повинно відповідати
зміні знаку магнітокалоричного ефекту у порівнянні з намагнічуванням при великій
температурі. Така зміна ентропії дуже схожа на поведінку магнітної ентропії при
процесі намагнічування антиферомагнетиків [38].
При намагнічуванні парамагнітного стану відбуваються два процеси, а саме:
D − h першого збудженого стану, якому відповідає хвильова
зменшення енергії ε=
1

функція стану ψ n(1) = 1 та зростання його заселеності, а також зростання енергії

ε −=
D + h / 2 , яке відповідає другому збудженому стану, хвильова функція стану
1
якої має вид ψ n( −1) = −1 зі зменшенням його заселеності. Як видно з рисунку 4.5 , при
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Рис. 4.5 b. Польова залежність σ (h) ван – Флеківського парамагнетика при
значенні параметру анізотропії D / I = 0.55 та температури Т/І = 0.1. Суцільною
лінією позначено хід рівноважної залежності магнітної ентропії системи,
пунктирною лінією – поведінка для нерівноважних станів. Подвійні стрілки
позначають стрибки ентропії у критичних полях.
намагнічуванні у великих полях, коли виконується співвідношення

TD

відбуваються обидва процеси, але вони проходять таким чином, що обмінне поле їх
посилює. У ВФПМ стані для інтервалу зовнішнього магнітного поля [0, hI ] , коли
заселеність першого та другого збудженого стану суттєво зменшилася, тоді
D − h першого збудженого стану, хвильова
найбільшим стає зменшення енергії ε=
1

функція стану якої дається виразом ψ n(1) = 1 , що супроводжується зменшенням
заселення основного синглетного стану, хвильова функція якого має вид ψ n(0) = 0 .
Ефект посилення дії обмінного доданка зі збільшенням зовнішнього магнітного
поля у області низьких температур значно зменшується (див. рисунок 4.2). Останнє
призводить до того, що починає збільшуватися невпорядкованість системи у
зовнішньому магнітному полі та, як наслідок, призводить до збільшення магнітної
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ентропії системи. У точці h = hI магнітного квантового фазового переходу першого
роду зміна магнітної ентропії системи ∆σ (hI ) < 0 є від’ємною, а це відповідає
встановленню феромагнітного впорядкування. В більш сильних магнітних полях,
де h > hI відбувається подальше зменшення магнітної ентропії системи впорядкованої
феромагнітної фази. Така тенденція особливо сильно проявляється у нерівноважних
стійких станах по мірі наближення до критичних полів.
У точці h = hI квантового фазового переходу першого роду можна вважати, що
виконується умова адіабатичності, та теплообмін відбувається тільки між магнітною
підсистемою та граткою. Величина зміни теплоти магнітної підсистеми може бути
записана у вигляді:

∆QhI (T ) =
T ∆σ (hI )

(4.4.1)

де ∆σ (hI ) - стрибок магнітної ентропії системи у точці квантового фазового
переходу першого роду [39].
Для ВФПМ з параметром магнітної анізотропії D / I = 0.55 температурна
залежність величини (4.4.1) , що нормована на константу обміну, наведена на
рисунку 4.6. У точці квантового магнітного фазового переходу величина ∆Qh < 0 I

від’ємна, а теплота яка передається гратці – додатна. Залежність ∆Qh (T ) має точку
I

мінімуму в якій кількість теплоти, яке передається гратці при квантовому фазовому
переході, є найбільшою.
Виникнення точки мінімуму на залежності ∆Qh (T ) відповідає формулі
I

Клапейрона – Клаузіуса [39, 40], яка у даному випадку буде мати вигляд:

dh
∆σ mag =
− I ∆sz (hI )
dT

(4.4.2)

де ∆σ mag - стрибок магнітної ентропії системи при h = hI , а величина ∆sz (hI ) стрибок величини параметру порядку системи у точці квантового фазового переходу
першого роду.
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Рис. 4.6 Температурна залежність для теплоти ∆Qh (T ) / I у точці квантового ФП
I

з параметром D/I=0.55.
Величина dhI / dT зростає з ростом температури, а величина стрибка параметра
порядку при цьому ∆sz (hI ) зменшується при зростанні температури і прямує до нуля
по мірі наближення до трикритичної точки, що призводить до екстремуму в
температурній залежності ∆σ mag (T ) . Така поведінка ∆σ mag (T ) узгоджується з
залежністю наведеною на рисунку 4.6.
Величина мінімуму стрибка магнітної ентропії системи залежить від параметрів
розглянутої моделі. На рисунку 4.7 наведена поведінка залежності модуля
найменшого стрибка магнітної ентропії системи від величини константи ОА. Як
видно з наведеного рисунку 4.7, при квантовому фазовому переході першого роду,
який викликаний зовнішнім магнітним полем, найбільша зміна магнітної ентропії
системи очікується, коли параметр анізотропії одного іона наближається до
значення D → I / 2 .
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Рис. 4.7 Залежність модуля мінімуму стрибка магнітної ентропії ∆σ m mag від
величини нормованої константи легкоплощинної анізотропії D/I.

4.5. Перемагнічування ізінгівського феромагнетика з легкоплощинною
одноіонною анізотропією

У ван – флеківських магнетиках фазові переходи першого роду між
феромагнітним та парамагнітним станами при зміні температури досліджувалися
найрізноманітнішими способами [41-43]. Нагадаємо, що при зміні температури за
відсутності зовнішнього магнітного поля , тобто при h = 0 можливі фазові переходи
як першого, так і другого роду, якщо D < I / 2 . При значені D / I < 0.463 фазовий
перехід між феромагнітною та парамагнітною фазами є фазовим переходом другого
роду типу порядок – безпорядок [42]. При такому фазовому переході у точці Кюрі
відбувається тільки розщеплення спінового дублета оператора Гамільтона для
одного іона випадковим обмінним полем. При значенні параметру анізотропії, який
належить інтервалу 0.463 < D / I < 0.466 , розщеплення дублета відбувається стрибком,
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що призводить до виникнення фазового переходу першого роду типу порядок –
безпорядок. Інша ситуація має місце, коли 0.466 < D / I < 0.5 . При таких значеннях
параметрів у точці Кюрі після розщеплення дублета спін-поляризований стан стає
основним, тому цей фазовий перехід за відсутності зовнішнього магнітного поля,
тобто при h = 0 між феромагнітною та парамагнітною фазою є квантовим фазовим
переходом типу порядок – порядок [42]. Розглянемо та проаналізуємо тільки
особливості перемагнічування феромагнітного стану.

hFM
cr
D/I =0.45
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T/I = 0.3
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-0,02

0,0
0,00

0,02 h/I

T/I = 0.5
-0,5

hFM
cr

a)

Рис. 4.8 а. Польова залежність намагніченості sz (h) для ізінгівського ФМ при
D / I = 0.45 для температур T/I = 0.3 та T/I = 0.5. Пунктирні лінії відповідають

поведінці гістерезису.
На рисунку 4.8 а показаний чисельний розв’язок рівняння стану при
співвідношенні констант D / I = 0.45 для випадку різних значень температур.

91

1,0
FM
cr

h

Sz
0,5

T/I=0.1
0,0
0,00

-0,25

hSF
cr

D/I = 0.45
hSF
cr

h/I

0,25

-0,5

hFM
cr
-1,0

b)

Рис. 4.8 b. Польова залежність намагніченості sz (h) для ізінгівського ФМ при
D / I = 0.45 для температури T/I = 0.1. Пунктирні лінії відповідають поведінці

гістерезису.
Розглянемо випадок, коли константа обмінної анізотропії набагато менша за
особливу точку D / I = 1/ 2 . Несподіванкою стало те, що у цьому випадку нижче
температури Кюрі рівняння стану може давати у якості розв’язку ВФПМ стан, а
також нерівноважні стани, які при умові T→0 відповідають розв’язку IV (див.
малюнок 4.1).
Процес намагнічування (вище точки Кюрі) має традиційний ПМ хід
(див.рисунок 4.8 а) залежність sz (h) при Т/І = 0.5. Нижче точки Кюрі при
співвідношенні Т/І = 0.3 крива sz (h) має s – подібний вигляд. Точки hcrFM - критичні
поля стійкості ФМ фази. Для випадку, коли співвідношення дорівнює Т/І = 0.1 крива
поведінки sz (h) складається вже з двох s – подібних ділянок. Намагніченість sz (h) у
інтервалі полів [−hcrSF , hcrSF ] відповідає ВФПМ стану, який також відповідає випадку,
коли T→0, отриманого шляхом мінімізації функції Лагранжа.
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Рис. 4.9 а. Польова залежність вільної енергії F (h) для ізінгівського ФМ при

D / I = 0.45 для випадку температур T / I = 0.3 , та T / I = 0.5 . Пунктир відповідає
крайнім точкам гістерезису.
На рисунках 4.9 наведений хід кривих вільної енергії F(h) для залежностей sz (h)
зображених на рисунку 4.8. Як видно, ФП між фазами з sz > 0 та sz < 0 відбувається у
точці hI = 0 . Це фазовий перехід типу порядок – порядок, який супроводжується
зміною величин спінової проекції основного квантового стану іону. З рисунків 4.9 a
та 4.9 b також видно, що розв’язок, який відповідає ВФПМ фазі, виявляється
нестійким, а його енергія більша ніж енергія ФМ фази. При нерівноважному
намагнічуванні буде відбуватися гістерезис з коерцитивним полем яке дорівнює hcrFM
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Рис. 4.9 b. Польова залежність вільної енергії F (h) для ізінгівського ФМ при

D / I = 0.45 для випадку температур T / I = 0.1 . Пунктир відповідає крайнім точкам
гістерезису.
Фазова діаграма ізінгівського ФМ з легкоплощинною ОА при D / I = 0.45
показана на рисунку 4.10. На цьому рисунку суцільною лінією позначена лінія
фазового переходу першого роду (ФП – І) hI (T ) = 0 , який існує при умові T < TC .
Пунктирною лінією позначена температурна залежність критичного поля hcrFM (T )
межі стійкості ФМ стану. Їй відповідає температурний хід максимального значення
коерцитивної сили ФМ стану. Також на фазовій діаграмі показаний хід
температурної залежності критичного поля hcrSF (T ) межі стійкості ВФПМ стану, яка
обмежена температурою TSF . При цьому ВФПМ фаза виявляється нестійкою, і поля
фазового переходу до неї на діаграмі відсутні.

94

D/I = 0.45
hSF
cr

0,4

hFM
cr

hcr

TC

0,0

TSF

hI
hSF
cr

-0,4

hFM
cr

0,0

T/I

0,2

0,4

Рис. 4.10 Фазова діаграма ізінгівського феромагнетику з легкоплощинною
анізотропією з S = 1 при D / I = 0.45 . Суцільною лінією показана лінія hI (T ) = 0 ФП
І-го роду, пунктиром зображений хід hcrFM (T ) критичного поля межі стійкості ФМ
фази та

hcrSF (T )

критичного поля межі стійкості для ван – флеківського

парамагнітного стану.
Польова

залежність

магнітної

ентропії

σ ( h)

ізінгівського

ФМ

з

легкоплощинним типом ОА при значенні D / I = 0.45 наведена на рисунку 4.11.
При досить високій температурі, коли виконується умова T > TC залежність
магнітної ентропії системи σ (h) має типову поведінку для ПМ стану, її величина
зменшується з зовнішнім полем. У ФМ стані маємо, що у точці фазового переходу
першого роду стрибок ентропії дорівнює нулю, тобто ∆σ (hI ) =
0 , а, отже, у точці
цього фазового переходу не слід очікувати магнітокалоричного ефекту, котрий, як
правило, визначають при рівноважному фазовому переході. При цьому стрибок
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Рис. 4.11 Польова залежність магнітної ентропії σ (h) для ізінговського ФМ з
легкоплощинною анізотропією при D / I = 0.45 для значень температур T / I = 0.3 та

T / I = 0.5 .
магнітної ентропії системи на межі стійкості фази при нерівноважному
намагнічуванні не дорівнює нулю.
4.6. Висновки до четвертої частини
Побудована фазова H-T діаграма для ван-фдеківського парамагнетика зі
спінами іонів S = 1 з ізінгівським обміном та легкоплощинною одноіонною
анізотропією. Отримано, що всі індуковані магнітним полем стани: - рівноважні,
нерівноважні стійкі, та нестійкі, отримані при T ≠ 0 з мінімізації нерівноважної
вільної енергії, у граничному випадку, коли T → 0 переходять у розв’язки, що
отримані при T = 0 за допомогою функції Лагранжа, мінімізація якої здійснювалася
по параметрам хвильової функції основного стану іонів. Показано, що при
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перемагнічуванні початково ненамагніченого ван - Флеківського парамагнетика
петля гістерезису може бути феромагнітного типу, а фазовий перехід між
синглетною та феромагнітною фазами відноситься до фазового переходу першого
роду типу зміщення.
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РОЗДІЛ 5
ЗМІНА ЕНТРОПІЇ ПРИ ІНДУКОВАНОМУ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ
ФАЗОВОМУ ПЕРЕХОДІ ПЕРШОГО РОДУ У НЕГЕЙЗЕНБЕРГІВСЬКОМУ
ІЗОТРОПНОМУ ФЕРОМАГНЕТИКУ
5.1. Вступ до п’ятого розділу
Відомо [1,2], що магнітне поле може індукувати фазовий перехід ФП І-го роду з
парамагнітної фази у феромагнітну. Дані експериментів показують, що при ФП І
спостерігається не тільки стрибок намагніченості, але й може відбуватися
аномальний магнітокалоричний ефект [3-10], який представляє великий інтерес.
ФП І можуть бути індукованими магнітним полем, наприклад, у сильно
анізотропних ван – Флеківських ФМ з достатньо великою константою анізотропії
одного іону [11]. Однак у ван – Флеківських ФМ з досить великими значеннями
констант анізотропії одноіонного легкоплощинного типу зменшується [12,13]
величина температури трикритичної точки вище якої, як відомо, фазовий перехід
першого роду не відбувається, і всі особливості, пов’язані з критичним
намагнічуванням

(у

тому

числі

й

стрибки

магнітної

ентропії)

будуть

низькотемпературними.
Магнітне поле може спричиняти фазові переходи першого роду і у
антиферомагнетиках [14-16], що також супроводжуються значними стрибками
намагніченості. Це можуть бути метамагнітні фазові переходи, коли стрибком
змінюється напрям середньої намагніченості однієї з підграток, які спочатку були
спрямовані проти магнітного поля. Цей, а також магнітний ізоструктурний ФП І,
виникнення

якого

обумовлене

нелінійністю

ентропійної

природи

[17],

є

низькотемпературними переходами. І, хоча, при таких фазових переходах, а також у
ван – Флеківських магнетиках, є деякі особливості у польовій залежності магнітної
ентропії [18,19], такі матеріали мало придатні для використання їх у якості
холодильних машин [20] при кімнатних температурах. Також зауважимо, що
магнітокалоричний ефект у ван – Флеківському парамагнетику у постійному
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магнітному

полі,

який

обговорюється

у

[21],

також

виявляється

низькотемпературним.
Представляє інтерес високотемпературний фазовий перехід першого роду,
який може бути викликаний магнітним полем у феромагнетику поблизу його точки
Кюрі, якщо у ФМ існує достатньо велика негейзенбергівська взаємодія [22-24]. Саме
такий випадок у поведінці ФМ був розглянутий у роботах [25,26], де для опису
фазового переходу першого роду був використаний потенціал Ландау до 6-ої
степені за намагніченістю (модель Ландау – Гінзбурга – Девоншира [27,28]), у
якому коефіцієнт при 4-ій степені параметру порядку зазначає сильну зміну поблизу
точки Кюрі, що можливо, якщо у системі є негейзенбергівські обмінні взаємодії
(ОВ) 4-го порядку за спіном [29].
Негейзенбергівські чотирьохспінові обмінні взаємодії можуть бути наслідком
безпосередньо спін – спінової взаємодії [30]. Однак, дуже часто у системах з
сильним магнітопружним зв’язком доданки четвертого порядку за спіном у
ефективному гамільтоніані виявляються наслідком наближеного урахування дії
магнітопружнього поля [31]. Наприклад, у манганітах магнітопружній зв'язок
виявляється сильним [32]. Він спостерігається у плівках манганітів,а також має
місце сильна магнітопружність і викликана нею нелінійність.
Нижче

будемо

вивчати

поведінку

негейзенбергівського

ФМ

з

чотирьохспіновим обміном поблизу точки Кюрі у магнітному полі. Буде показано,
що негейзенбергівська чотирьохспінова обмінна взаємодія дозволяє реалізувати
найбільш цікавий для досліду випадок, коли фазовий перехід між ПМ та ФМ фазами
відбувається у малому (тобто досягнутому в експерименті) магнітному полі, але при
цьому величина стрибка намагніченості виявляється скінченною (не малою). При
скінченному стрибку величини параметру порядку буде зменшуватися (відповідно
зростати модуль її величини) енергія взаємодії магнітної підсистеми кристалу.
Однак у точці фазового переходу повинно виконуватися збігання вільних енергій
фаз. Ця умова буде виконуватися, якщо при фазовому переході зміна величини
енергії взаємодії буде компенсована зміною магнітної ентропії. Якщо врахувати, що
у початковому ПМ стані величина параметру порядку відсутня, а у ФМ стані після
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ФП вона стає скінченною, то зміна магнітної ентропії за рахунок впорядкування,
що наведене магнітним полем, повинна бути значною.
У роботах [31,35] при описі фазових переходів першого роду та вивченні
поведінки

намагнічування

при

такому

ФП

використовували

рівняння

самоузгодження поля, що записане за допомогою функції Бриллюена. Однак, це
рівняння справедливе тільки для рівноважної намагніченості, а тому його
використання для опису фазових переходів першого роду у магнітній системі з
сильною

негейзенбергівскою

чотирьохспіновою

ОВ

(див.

[29,36])

не

є

обґрунтованим. Для визначення критичних полів стійкості фаз та полів ФП
використовуємо модельну вільну енергію, котра повністю задовольняє теорії Ландау
та дозволяє отримати як рівноважні, так і нерівноважні стани, і що найважливіше,
визначити величину стрибка магнітної ентропії при фазовому переході першого
роду з ПМ у ФМ фазу у феромагнетику [13,17].
Таким чином, у даній частині ми будемо вивчати стрибок величини
намагніченості і зміну магнітної ентропії при ФП І, яку викликає магнітне поле
поблизу, але вище точки Кюрі у ФМ з негейзенбергівською ізотропною ОВ
четвертого порядку за спіном.
5.2. Модель
Розглянемо негейзенбергівський ФМ з ізотропною ОВ другого та четвертого
порядку за спіном, гамільтоніан якого запишемо у вигляді:

1
1
H=
− ∑ I nm ( sn sm ) − ∑ K nmpq ( sn sm )( sp sq ) − H ∑ sn
2 nm
4 nmpq
n

(5.2.1)

де n, m, p, q - вектори позицій вузлів у гратці, sn - оператор n – го вузла, Н – вектор
напруженості магнітного поля. Будемо вважати, що величина спінів вузлів дорівнює

S =1/ 2.

Константи

I nm ,

та

K nmpq

-

відповідають

білінійним

ОВ

та

чотирьохспіновим ОВ, причому для зручності розглядаються пари та четвірки спінів
тільки найближчих сусідів [36,37].
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Вільна енергія ФМ системи (5.2.1) з розрахунку на один вузол може бути
записана у вигляді:

1
1
− Is 2 − Ks 4 − Hs − T σ (s)
F=
2
4

(5.2.2)

де s – вектор середньої величини спіну вузла, Т – температура, σ(s) – магнітна
ентропія системи, I = ∑ I nm , K = ∑ K nmpq , як було сказано, додавання виконується
m

mpq

тільки за найближчими сусідами.
У наближеному врахуванні тільки конфігурації ентропії вираз для вільної
енергії (5.2.1) може бути поданий у формі:

1
1
1
1
1
1
f (s) =
− s 2 − k s 4 − hscos ϕ + τ (( + s )ln( + s ) + ( − s )ln( − s )) (5.2.3)
2
4
2
2
2
2
де s = s модуль вектора середнього спіну, ϕ - кут між векторами s та Н. У рівнянні
(5.2.3) проведено перенормування на константу І: f = F / I , k = K / I , τ = T / I ,

h = H / I . У виразі (5.2.3) виключені всі інші доданки з магнітної ентропії та енергії
взаємодії, які не залежать від параметру порядку.
З виразу (5.2.3) також маємо, що мінімуму вільної енергії відповідає
орієнтація середнього спіну, спрямованого уздовж поля s ↑↑ H . Звідки cos ϕ = 1 ,
якщо h > 0 , та cos ϕ = −1, якщо h < 0 . У точці h = 0 при зміні знаку поля
відбувається поворот вектора середнього спіну на π. З урахуванням цього, рівняння
стану можна подати у вигляді:

− s − k s 3 − hSign(h) + τ ln

1 + 2s
=0
1 − 2s

(5.2.4)

де зараз h – знакозмінна величина.
Рівняння (5.2.4) дозволяє знайти залежність s (h,τ ) при різних значеннях
параметрів моделі k та τ. Для визначення критичного значення k, починаючи з якого
у системі стає можливим фазовий перехід першого роду розкладемо (5.2.3) у ряд за
малим значенням s:

f =f 0 + a2 s 2 + a4 s 4 + a6 s 6 − hs

(5.2.5)
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де коефіцієнти розкладу дорівнюють: a=
, a4 4τ / 3 − k / 4 , a6 = 32 / 15 .
2τ − 1 / 2=
2
З розкладу (5.2.5) випливає, що у точці Кюрі (τ C = 1 / 4 ) коефіцієнт при 4-ій
степені параметру порядку дорівнює нулю, якщо константа чотирьохспінової ОВ
дорівнює kcr = 4 / 3 . При k < kcr магнітне впорядкування при h = 0 виникає
неперервно у вигляді фазового переходу другого роду при τ = τ C . Якщо k > kcr , то
магнітне впорядкування у точці h = 0 буде виникати стрибкоподібно у вигляді
фазового переходу першого роду з критичною температурою вище, ніж точка Кюрі.
5.3. Намагнічування та фазова діаграма
У

слабо

негейзенбергівському

ФМ

(коли

k < kcr )

впорядкування

встановлюється шляхом ФП ІІ у точці Кюрі при τ = τ C , а його намагнічування у
зовнішньому полі стрибків не має.У сильно негейзенбергівському ФМ (коли k > kcr )
ФМ впорядкування відбувається у вигляді ФП І при критичній температурі τ = τ C
(τ cr > τ C ), а магнітне поле може викликати фазовий перехід з ПМ стану у ФМ стан.
5.3.1. Намагнічування слабо негейзенбергівського феромагнетику ( k < kcr )
У цьому випадку магнітне впорядкування відбувається у вигляді фазового
переходу другого роду у точці τ C = 1 / 4 . Намагнічування ізотропного ФМ у випадку

k = 0 не має особливостей, його поведінка показана на рисунку 5.1.
Парамагнітне намагнічування при τ > τ C показано на кривій 1. Намагнічування
у точці Кюрі =
1 / 4 показано кривою 2. Ця крива у точці h = 0 має
τ τ=
C
вертикальну дотичну, що відповідає ФП ІІ. Крива 3 побудована для температури

τ < τ C . Для неї, при зменшенні поля до h → 0 отримаємо величину спонтанної
намагніченості s (h → 0) ≠ 0 . При зміні знаку поля спонтанна намагніченість
перевертається без зміни величини.
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Рис. 5.1. Польові залежності середньої намагніченості s (h) для k = 0 при
температурах τ = 0.2 , τ = 0.25 , τ = 0.5 .

На рисунку 5.2 показана поведінка намагнічування при тих самих значеннях
температури, що і на рисунку 5.1, але для випадку коли k < kcr . Для прикладу,
величина цього параметру на рисунку 5.2 k = 1 .
Як видно з рисунку 5.2, негейзенбергівська ОВ k > 0 призводить до більш
швидкого намагнічування магнітним полем (у тому числі, і у точці Кюрі). Для
температур нижче точки Кюрі негейзенбергівська ОВ призводить до збільшення
намагніченості.
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Рис. 5.2. Польові залежності середньої намагніченості s (h) для k = 1 при
температурах τ = 0.2 , τ = 0.25 , τ = 0.5 .

5.3.2. Намагнічування сильно негейзенбергівського феромагнетику k > kcr

У сильно негейзенбергівському ФМ магнітне впорядкування виникає, як
мовилося раніше, стрибком при температурі τ cr > τ C . При намагнічуванні
початкового ФМ стану при температурах τ < τ cr для h = 0 відбувається перевертання
спонтанної намагніченості без зміни її модуля, як на кривих 3 , що наведені на
рисунку 5.1, та рисунку 5.2.
При τ > τ cr рівноважна намагніченість при h = 0 відсутня. Однак, для значень
температур поблизу критичної, залежність s (h) отримана з рівняння (5.2.4), має s –
подібний тип, а при більш високій температурі залежність s (h) знову буде ПМ типу
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з неперервно зростаючим у полі середнім спіном. При цьому крива s (h)
залишається симетричною відносно центру.

k = 1.5
τ=0.2506

hPM

0.15

s
hFM

-0.0001

0.00
0.0000

hcr
h

0.0001

-0.15

Рис. 5.3. Польова залежність намагніченості s (h) для випадку сильно
негейзенбергівського ФМ з k = 1.5 при температурі τ = 0.2506 (τ > τ cr ). Суцільними
лініями позначені ділянки рівноважного намагнічування у залежності s (h) ,
пунктиром позначено ділянки нерівноважного намагнічування. Критичне поле
стійкості ПМ фази позначене hPM , критичне поле стійкості ФМ фази позначене hFM ,
критичне поле переходу між фазами позначене hcr .

Для прикладу, на рисунку 5.3 наведена крива s (h) , що отримана для значення

k = 1.5 та при температурі τ = 0.2506 , яка ненабагато вища за критичну температуру
ФМ впорядкування τ cr ≈ 0.250366 . Критичне поле hcr ФП з ПМ стану у ФМ стан
знаходили з умови рівності вільних енергій цих фаз. Як видно з наведеного рисунку
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5.3, критичне поле ФП виявляється малим, набагато меншим (на чотири порядки) за
поле ОВ. Подібне намагнічування бачили в експерименті [9, 31].

-0.173700

k = 1.5
τ = 0.2506

f

hFM
fPM

-0.173704

hPM

hcr
fFM
-0.0001

fFM
0.0000

h

Рис. 5.4. Польова поведінка вільної енергії

0.0001

f (h) для випадку сильно

негейзенбергівського ФМ з k = 1.5 та при температурі τ = 0.2506 (τ > τ cr ).

Для знаходження критичних полів стійкості ПМ та ФМ фаз, доповнимо
рівняння (5.2.4) умовою ∂ 2 f / ∂h 2 =
0 . На рисунку 5.3 критичні поля стійкості фаз
позначені

hPM

та

hFM

і вони визначають ширину петлі гістерезису при

нерівноважному намагніченні.
На рисунку 5.4 наведена польова залежність вільної енергії f (h) для значень
параметрів, які були використані при отриманні кривої s (h) на рисунку 5.3. Вона
має типовий для ФП І вигляд [38]. Як видно з рисунку 5.4, точці hcr ФП відповідає
точка перетину вільних енергій ПМ та ФМ фаз.
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5.3.3. Фазова діаграма
На рисунку 5.5 наведена h − τ фазова діаграма сильно негейзенбергівського
ФМ з k = 1.5 . На ній показані: температурна залежність критичного поля hcr (τ )
переходу з ПМ фази у ФМ фазу, температурна залежність критичного поля hPM (τ )
стійкості ПМ фази та критичного hFM (τ ) поля стійкості ФМ фази.

hcr

k=1.5

0.0002

τtkr

hPM

FM

0.0001

τc

PM

hcr

τcr

0.0000
0.2500

hFM
0.2504

τ

0.2508

Рис. 5.5. Фазова діаграма сильно негейзенбергівського ФМ при k = 1.5 .

Як видно з рисунку 5.5, усі криві hcr (τ ) , hPM (τ ) , hFM (τ ) збігаються у
трикритичній точці. Величини температури та поля у трикритичній точці знайдемо з
виразу:

=
τ tkr

1
(3k + 4) 2
6
3⋅ 2 ⋅ k

htkr =
−ξ (1 + k ξ 2 ) + τ tkr ln

1 + 2ξ
1 − 2ξ

(5.3.3.1)
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де ξ =

3k − 4
. З виразу (5.3.3.1) випливає, що при збільшенні параметру k
24k

трикритична точка зміщується у область більш сильних полів та температур.
При відносно добрій якості збіжності діаграми, що наведена на рисунку 5.5 з
фазовою діаграмою, що наведена у роботі [25], яка була отримана з використанням
теорії Ландау, слід зауважити між ними є важлива відмінність. У роботі [25]
температурна залежність hcr (τ ) у всьому інтервалі температур існування ФП
першого роду лінійно залежить від τ . З рисунку 5.5 бачимо, що поблизу τ cr
залежність hcr (τ ) виявляється нелінійною, і лише при наближенні до трикритичної
точки вона стає майже лінійною.
5.4. Стрибок ентропії
На рисунку 5.6 наведені графіки польової залежності ентропії для трьох різних
температур.
На цьому рисунку (і на інших цього розділу) σ M (h) показує внесок у
ентропію, яка залежить від величини параметру порядку при його виникненні за
рахунок встановлення магнітного порядку чи при намагнічуванні. Залежність σ M (h)
має омегоподібний вигляд і вона подібна до наведеної у роботі [35]. Однак
використана у цій роботі методика розрахунків вільної енергії не дає можливості
коректного визначення положення стрибка та його величини при ФП І. Для
температури τ < τ C на кривій σ M (h) на рисунку 5.6 відсутня будь – яка особливість.
При цій температурі в процесі перемагнічування у точці h = 0 разом зі зміною
напрямку поля відбувається зміна напрямку вектору середньої намагніченості без
зміни його довжини, тому проходження цієї точки не супроводжується особливістю
у поведінки ентропії, а сама зміна ентропії від величини поля є малою.
Для температур, вище критичної та меншої ніж трикритична, тобто τ cr < τ < τ tkr ,
у польовій залежності ентропії рівноважного намагнічування існують стрибки у
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точках hcr ФП І між ПМ та ФМ фазами. Величина стрибка залежить від
температури.

k=1.5
0.68

σM

∆σM ∆σM

0.64

τ=0.2508
τ=0.2506

τ=0.2502
0.60
-0.0002

0.0000

h

0.0002

Рис. 5.6. Польова залежність ентропії σ M (h) , за різних значень температур τ .

На рисунку 5.7 показана температурна поведінка стрибка ентропії, яка
розрахована для різних констант k у полі h = hcr (τ ) .
З наведеного рисунку 5.7 випливає, що найбільший стрибок ентропії
відбувається у точці τ = τ cr ФМ впорядкування. У трикритичній точці стрибка
немає. При зростанні константи негейзенбергівської ОВ величина стрибка ентропії
зростає. Однак разом з ним зростає величина критичного поля переходу між ПМ та
ФМ фазами. Слід особливо зауважити, що поблизу τ cr величина стрибка ентропії
при зростанні температури змінюється більш повільно, ніж поблизу трикритичної
точки, де сильно зростає величина похідної від стрибка ентропії за температурою.
Ширина інтервалу температур [τ cr ,τ tkr ] залежить від різниці k − kcr . Чим вона
більша,
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Рис. 5.7. Температурна залежність величини стрибка ентропії ∆σ M (τ ) при ФП І
для двох значень констант негейзенбергівської ОВ k = 1.45 та k = 1.5 .
тим ширший інтервал температур, де відбуватиметься стрибок ентропії. При
зменшенні різниці k − kcr , інтервал стрибка температур ентропії звужується.
Зазначимо, що вузькі за температурою стрибки ентропії мали місце у деяких
експериментах [25,31].
Слабо негейзенбергівські ФМ з k < kcr не мають стрибків у намагнічуванні і
найбільший ріст ентропії відбувається для них у точці Кюрі τ = τ C . При цьому
стрибок ентропії у точці ФП І у сильно негейзенбергівському ФМ, як на рисунку
5.7, більш ніж на порядок перебільшує зміну величини ентропії, яку можна
отримати, якщо намагнічувати гейзенбергівський ФМ (негейзенбергівський внесок
відсутній

k = 0 ) зовнішнім магнітним полем, співрозмірним з величиною
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критичного поля h  hcr (див. рис. 5.8). Величина ентропії гейзенбергівського ФМ на
рисунку 5.8 у полі h → 0 має степеневу залежність σ M (h) − σ M (h =
0)  h 2/3 [39, 40].

k=0
0,692

σM

τ=τC
0,688

-0,0001

0,0000

h

0,0001

Рис. 5.8. Польова залежність величини σ M (h) для гейзенбергівського ФМ k = 0
у точці τ = τ C .

Проаналізуємо температурну поведінку ентропії у сталому полі h ≠ 0 . На
рисунку 5.9 наведена температурна залежність внеску у ентропію σ M (τ ) , що
отримана з розв’язку рівняння (5.2.4) у слабкому магнітному полі h = 0.0001 . На
рисунку 5.9 також показано ентропію σ L (τ ) , розраховану за допомогою потенціалу
Ландау (5.2.5) у тому самому полі h = 0.0001 . Для обох кривих величини стрибка у
точці магнітного впорядкування виявилися різними (положення стрибків на рисунку
5.9 показано подвійними стрілками). Тим самим ми прийшли до декілька
несподіваного результату: критична температура ФМ впорядкування, отримана
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Рис. 5.9. Температурні залежності ентропії σ M (τ ) та σ L (τ ) , розраховані у
постійному магнітному полі за допомогою енергії (4.2.3) та за її розкладом (4.2.5).
На вставці показана залежність критичного поля від параметру негейзенбергівського
обміну k, де М – модельна крива, L – крива, отримана за допомогою потенціалу
Ландау.

шляхом

розкладу вільної енергії, виявилася майже такою, як і для точного

розв’язку. Значною, однак, виявилася відмінність величин стрибка ентропії.
На рисунку 5.9 (на вставці) показаний хід величини поля трикритичної точки
від величини параметра k негейзенбергівського обміну htkr (k ) , розрахований для
моделі (5.2.3) та для потенціалу Ландау (5.3.5). Як видно, відмінність у поведінці
кривих

htkr (k )

стає

особливо

негейзенбергівського обміну.

помітною

при

збільшенні

величини
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5.5. Висновки до п’ятого розділу
Побудована

фазова

H-T

діаграма

феромагнетика

з

білінійним

та

чотирьохспіновим ізотропним обміном. Отримано, що магнітне поле призводить до
зростання

критичної

температури

фазового

переходу

першого

роду

до

феромагнітної фази. Показано, що величина стрибка ентропії при фазовому переході
найбільша, коли магнітне поле прямує до нуля. Отримано, що величина стрибка
ентропії тим більша, чим більший внесок в обмінне поле від негейзенбергівського
обміну.
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РОЗДІЛ 6
ПОДВІЙНИЙ МЕТАМАГНІТНИЙ ФАЗОВИЙ ПЕРЕХІД У ІЗІНГІВСЬКОМУ
АНТИФЕРОМАГНЕТИКУ З ЛЕГКОПЛОЩИННОЮ КОНСТАНТОЮ
ОДНОІОННОЇ АНІЗОТРОПІЇ ТА ЗІ СПІНОМ ІОНІВ S=1

6.1. Вступ до шостого розділу

Дослідженню магнітних властивостей сильно анізотропних магнетиків
приділяється досить велика увага [1,2,3]. У цих магнетиках, навіть при низьких
температурах, можуть спостерігатися магнітні квантові фазові переходи (QPT) [2-6],
які, як відомо, можуть бути як першого (QPT I), так і другого (QPT II) роду. Для
антиферомагнетиків такого типу такі фазові переходи можуть бути, як показано у
[7], подібними до метамагнітних фазових переходів з утворюванням плато у
намагнічуванні.
Ідеологія квантових фазових переходів (QPT) з’явилася після піонерської
роботи Герца [9], завдяки якій тепер можна класифікувати їх як окремий вид
фазових переходів. Однією з причин, які призводять до появи QPT, є квантові
флуктуації, які є наслідком принципу невизначеності Гайзенберга. У ізінгівській
системі спінів до QPT [10] можуть призвести квантові флуктуації, які пов’язані з
конкуруючою одноіонною анізотропією легкоплощинного типу та обмінною
взаємодією.
Між термодинамічними фазовими переходами, та QPT існує аналогія у
термінології, яка дає можливість розрізняти квантові фазові переходи першого роду
QPT I та квантові фазові переходи другого роду QPT II. Як і у термодинамічному
фазовому переході першого роду QPT I супроводжується стрибкоподібною зміною
параметру порядку системи [10], QPT II, як і термодинамічний фазовий перехід
другого роду, супроводжується неперервною зміною параметру порядку системи
[11].

122

Особливий інтерес викликає QPT I, який реалізується при T ≠ 0, коли
незважаючи на скінченну температуру та прикладене зовнішнє поле h процес
намагнічування має ступінчатий характер з утворенням так званого “ плато ” [7,8], у
інтервалі полів існування якого намагніченість слабо залежить від зовнішнього
поля.
6.2. Вільна енергія та рівняння стану
Розглянемо модельний оператор Гамільтона системи:

1
=
Hˆ
I nα ,mβ Snzα Smz β + D ∑ ( Snzα ) 2 − h∑ Snzα
∑
2 nα ,mβ
nα
nα

(6.2.1)

де I nα ,mβ - константи обмінної взаємодії між магнітними іонами, положення яких
задається векторами nα та mβ , α та β – нумерують магнітні підгратки, другий
доданок у (6.2.1) – внесок анізотропії легкоплощинного типу(D> 0), третій доданок –
зейманівським внесок, S z - оператор проекції спіну. Всі константи виражені у
енергетичних одиницях.
Обмежимося розгляданням взаємодії тільки найближчих сусідів. Тоді,
позначимо константу міжпідграткової взаємодії ( α≠β ) як I1 > 0 , а внутрішню
константу взаємодії ( α=β ) - I 2 (а її внесок у вільну енергію будемо враховувати зі
знаком “мінус ”). При цьому, величина I 2 за модулем повинна бути суттєво меншою
ніж константа I1 , щоб не руйнувався принцип двохпідграткової моделі. Константи
взаємодій I1 та I 2 можуть бути виражені з урахуванням найближчих сусідів
виходячи з співвідношень: I1 = zn m I n m
α

α

α

α

де величина znα mα - число найближчих

сусідів всередині підгратки, а I 2 = znαmβ I nαmβ де величина znα mβ - число найближчих
сусідів іншої підгратки.
Для випадку Т = 0 визначимо енергію даного АФМ, яка може бути записана у
вигляді [10]:
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1
ET =0 = I1 < s1z >< s2z > − I 2 (< s1z > 2 + < s2z > 2 )
2
+ D(< ( s1z ) 2 > + < ( s2z ) 2 >) − h(< s1z > + < s2z >)

(6.2.2)

де I1 , I 2 - параметри обміну системи, < s1z >, < s2z >, < ( s1z ) 2 >, < ( s2z ) 2 > - квантові середні
спінових станів іонів підграток, які можуть приймати значення, що дорівнюють ± 1
чи 0 [7].
Для випадку Т= 0, як показано у [7], мінімізуючи рівняння (6.2.2) отримаємо у
якості основного стану АФМ стан з < s1z >= − < s2z >= 1 , який при дії зовнішнього
магнітного поля спричиняє фазовий перехід першого роду, та переводить у
проміжний стан з < s1z >= 1, < s2z >= 0 . У сильних полях реалізується ФМ фаза з
< s1z >=< s2z >= 1 .

Для випадку скінченних температур, тобто T≠0 вільна енергія, яка припадає на
два спіни магнітної комірки може бути записана у вигляді:
1
F= I1s1s2 − I 2 ( s12 + s22 ) + D(qzz(1) + qzz(2) ) − h( s1 + s2 ) +
2
(1)
qzz + s1 qzz(1) + s1 qzz(1) − s1 qzz(1) − s1
+
+
T(
ln
ln
2
2
2
2
qzz(2) + s2 qzz(2) + s2 qzz(2) − s2 qzz(2) − s2
+
+ (1 − qzz(1) )ln(1 − qzz(1) ) + (1 − qzz(2) ))
ln
ln
2
2
2
2

(6.2.3)

(1)
де s1, s2, qzz та qzz(2) – термодинамічні середні z – проекцій спінів та zz – проекції

компонент спінових квадрупольних моментів підграток.
Для пошуку рівноважних станів будемо використовувати рівняння станів, які
отримаємо за допомогою рівнянь:

∂F
∂F
∂F
∂F
0;= 0; =
0;= 0
=
(1)
(2)
∂qzz
∂s1
∂qzz
∂s2
Виконуючи операцію диференціювання виразу (6.2.3) за відповідними ПП,
отримаємо чотири рівняння станів, які у розгорнутому вигляді набувають значень:

2s
τ
(1 − k ) s2 − ks1 − h + ln(1 + (1) 1 ) =
0
2
qzz − s1

(6.2.4)
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τ
2s
(1 − k ) s1 − ks2 − h + ln(1 + (2) 2 ) =
0
qzz − s2
2

(6.2.5)

1 qzz(1) + s1 1 qzz(1) − s1
+ ln
− ln(1 − qzz(1) )) =
d + τ ( ln
0
2
2
2
2

(6.2.6)

1 qzz(2) + s2 1 qzz(2) − s2
0
d + τ ( ln
+ ln
− ln(1 − qzz(2) )) =
2
2
2
2

(6.2.7)

Рівняння (6.2.4) – (6.2.7) були отримані використовуючи (6.2.3), яке було
нормованим на ТN. У рівняннях (6.2.4) – (6.2.7) були введені наступні позначення: k
= I2/TN , τ = T/TN , d = D/TN h = H/TN TN = I1 + I2.
Рівняння (6.2.6) та (6.2.7) дають змогу отримати вираз для спінових
квадрупольних моментів підграток:

q =
(i )
zz

4e

−

2d

τ

− si (1 − 4e
4e

−

2d

τ

−

2d

τ

) + 4e

−

2d

τ

(6.2.8)

−1

Комбінуючи рівняння (6.2.4) та (6.2.5) отримаємо нелінійне рівняння стану:

2s
2ϕ
τ
τ
(1 − 2k ) s2 − h + k ln(1 + 2 2 ) + (1 − k ) ln(1 + (1)
)=
0
2
2
qzz − s2
qzz (ϕ ) − ϕ
=
де ϕ

(6.2.9)

1
τ
2s
(ks2 + h − ln(1 + (2) 2 ) .
1− k
2
qzz − s2

6.3. Розв’язок рівнянь станів
Розв’язки рівнянь (6.2.4) – (6.2.7) (або еквівалентне рівняння (6.2.9)) моделі
(6.2.3) дозволяють отримати польові залежності для середніх значень спінів
підграток при скінченній температурі T≠0.
Для прикладу на рисунку 6.1 наведений чисельний розв’язок (6.2.9) для
довільної температури Т/ТN=0.12 та d = D/TN=0.45 та константи обміну k = I2/TN=0.6.
Як видно з рисунку, чисельний розв’язок дає наступні розв’язки станів:

125

1.

Антиферомагнітний (АФ) стан. За відсутності зовнішнього магнітного

поля (h = 0), стійким виявляється АФ стан s1 (τ , h =
− s2 (τ , h =
0) =
0) . При зростанні
величини магнітного поля величина середнього спіну s1 першої підгратки, яка
орієнтована вздовж поля, змінюється слабо, залишаючись майже увесь час близькою
до насиченості. Більш суттєво змінюється величина середнього спіну другої
підгратки s2 ( s2 < 0 ), яка спочатку спрямована проти зовнішнього поля.

1

s1

h

S

z

s1= s2

R
VF

I2/TN=0.6

hPM

D/TN=0.45

h2
0
0,00

T/TN=0.12
1,00

0,45

h

R
AFM

0,90

s1

hRAFM

0,98

s2
-1

h

L
VF

hLAFM
h1

0,96

h

h1
0,24

h
0,28

Рис. 6.1. Польова залежність для спінів s1 (h) та s2 (h) при D/ТN =0.45 та
температурі Т/ТN=0.12. Константа обміну I2/ТN = 0.6, де ТN = I1+I2. Стрілками
позначені межі стійкості розв’язків рівняння станів. Пунктиром позначені точки
рівноважного QPT. На вставці показана залежність s1 (h) поблизу QPT.

Через сильну нелінійність моделі, по мірі зростання зовнішнього магнітного
поля h, з’являються нестійкі розв’язки з

∂s1
∂s
L
< 0, 2 < 0 у інтервалі полів  hVF
, hAFM  ,
∂h
∂h
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межі яких на рисунку 6.1 позначені стрілками. Чисельні значення меж для нестійких
розв’язків можна знайти за допомогою матриці Гессе, яка складається з других
похідних вільної енергії (6.2.3) за всіма параметрам порядку.

2

D/TN= 0.45

m
I2/TN= 0.6

T/TN=0.22
T/TN=0.16

1

"ПЛАТО"

T/TN=0.12
0
0.00

0.35

h

0.70

Рис. 6.2. Польова залежність намагніченості ізінгівського АФМ для трьох
довільних значень температур: Т/ТN = 0.12, 0.16, 0.22. Значення константи обміну
дорівнює I2/ТN = 0.6, константа легкоплощинної анізотропії D/ТN =0.45, де ТN = I1+I2.
Стрілками позначений гістерезис намагнічування QPT. Пунктиром позначені точки
рівноважного QPT.

2.

Проміжний стан з утворенням плато у намагнічуванні спостерігається у

L
R
інтервалі полів hVF
. Виникнення плато добре видно з графіку, що наведений
< h < hVF

на рисунку 6.2 для польової залежності намагніченості m= s1 + s2 . На рисунку 6.1
положення QPT зображене пунктирною вертикальною лінією. Поле QPT – I
знаходили з умови рівності енергій стійких розв’язків АФМ фази та проміжної фази,
у якій польова залежність намагніченості має вид плато (див. рисунок 6.2).
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Особливістю цього переходу є те, що величина середнього спіну s1 першої
підгратки практично не змінюється, а величина s2 середнього спіну після переходу
стає близькою до нуля. При QPT друга підгратка переходить у парамагнітний ван –
Флеківський стан, з основним станом 0 для спінів цієї підгратки.
3. Феромагнітний стан. У сильних полях, які перевищують h > hFM , з рівняння
стану отримаємо ФМ розв’язок з s1 = s2 . Перехід у ФМ стан також є QPT – I. При
цьому QPT основний стан спінів другої підгратки змінюється з 0 на 1 . Поле hII
цього QPT – I знаходили також з умови рівності енергій проміжного стану та ФМ
фази. Гістерезис у намагніченості при цьому QPT належить до інтервалу меж
R
стійкості проміжної фази та ФМ фази hFM < h < hVF
.

6.4. Фазова діаграма
Розглянемо поведінку вільної енергії (6.2.3) для розв’язків, що наведені на
рисунку (6.2). За низької температури Т/ТN = 0.12 поведінка вільної енергії наведена
L
R
спостерігається
на рисунку 6.3. З рисунку видно, що у області полів hVF
< h < hVF

точка самоперетину між двома АФ фазами з утворенням так званого “хвоста
ластівки”. У цій точці відбувається збіг енергій двох АФ фаз, що призводить до
появи ізоструктурного фазового переходу, який має квантову природу (детальна
поведінка поблизу точки самоперетину показана на вставці). При подальшому
зростанні

магнітного

поля

R
hFM < h < hVF

енергія

ФМ

фази

зменшується

наближаючись до енергії проміжного стану, утворює також “ хвіст ластівки ”, але на
відміну від попереднього випадку, мова іде про метамагнітний фазовий перехід.
При збільшенні температури Т/ТN = 0.16 поведінка вільної енергії (6.2.3) змінюється.
При такому значенні температури, ізоструктурний фазовий перехід зникає, а
залишається лише метамагнітний фазовий перехід між АФ та ФМ станами, який
відбувається у великих полях. Поведінка вільної енергії для наведеного значення
температури показана на рисунку 6.4. На вставці рисунку показана детальна
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Рис. 6.3. Поведінка вільної енергії для випадку Т/ТN = 0.12, константа
легкоплощинної анізотропії D/ТN =0.45, де ТN = I1+I2, константа обміну I2/ТN = 0.6.
На вставках показана поведінка вільної енергії поблизу точок фазових переходів.
поведінка вільної енергії поблизу точки метамагнітного фазового переходу. Як і у
розглянутому вище випадку, положення меж стійкості фаз знайдемо з визначника
матриці Гессе, яку можна отримати використовуючи рівняння (6.2.3).
Розв’язуючи рівняння станів для вказаних проміжків температур та
використовуючи поведінку рівнянь стійкості отримаємо фазову Н – Т діаграму
двохпідграткового ізінгівського антиферомагнетика з легкоплощинною константою
одноіонної анізотропії. Фазова діаграма наведена на рисунку 6.5, де видно, що для
довільно обраного значення параметра одноіонної анізотропії D/ТN =0.45 та
константи обміну I2/ТN = 0.6 у системі ізінгівського АФМ відбувається послідовність
двох квантових фазових переходів. Ізоструктурний квантовий фазовий перехід, який
відбувається у малих полях закінчується у ізольованій трикритичній точці.
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Рис. 6.4. Поведінка вільної енергії для випадку Т/ТN = 0.16, константа
легкоплощинної анізотропії D/ТN =0.45, де ТN = I1+I2, константа обміну I2/ТN = 0.6.
На вставках показана поведінка вільної енергії поблизу точки фазового переходу.
Положення цієї точки можна отримати, якщо врахувати, що у цій точці
збігаються межі стійкості відповідних фаз. Самі ж рівняння стійкості, як сказано
вище, знаходяться з розв’язку визначника матриці Гессе, отриманого за допомогою
других похідних рівняння вільної енергії (6.2.3) за параметрами порядку системи.
Метамагнітні фазові переходи першого роду, які відбуваються у великих
полях, зникають у другій трикритичній точці. Але, на відміну від розглянутого вище
випадку, лінія продовжується як лінія фазових переходів другого роду між АФМ та
ФМ станами, яка закінчується у точці Нєєля. Поведінка ліній стійкості фаз також
знаходиться з розв’язку визначника матриці Гессе для відповідних фаз. На вставці
рисунку 6.5 показана поведінка ліній метамагнітного фазового переходу першого
роду, який показаний суцільною лінією, пунктирними лініями відображені лінії меж
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Рис. 6.5. Фазова Н – Т діаграма двохпідграткового ізінгівського АФМ
легкоплощинного типу зі спіном S = 1.
стійкості фаз, штрих-пунктирна лінія – лінія фазових переходів другого роду між
АФМ та ФМ фазами, поблизу другої трикритичної точки.

6.5. Магнітна ентропія
Розглянемо

поведінку

магнітної

ентропії

системи

двохпідграткового

ізінгівського АФМ легкоплошинного типу у магнітному полі. Підставляючи
розв’язки рівняння стану для розглянутих випадків температур при незмінному
значенні параметру одноіонної анізотропії легкоплошинного типу D/ТN =0.45 та
параметру обміну I2/ТN = 0.6.
На рисунку 6.6 наведена поведінка магнітної ентропії ізінгівського АФМ за
низької температури Т/ТN = 0.12. Як було зазначено раніше, за цієї температури ми
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Рис. 6.6. Поведінка магнітної ентропії системи ізінгівського АФМ за низької
температури Т/ТN = 0.12, при значенні константи одноіонної анізотропії D/ТN =0.45
та параметру обміну I2/ТN = 0.6.
маємо два квантові фазові переходи. При ізоструктурному фазовому переході
перехід відбувається між двома АФМ станами. І, оскільки це фазовий перехід
першого роду, то параметр порядку змінюється стрибком у точці фазового переходу.
На рисунку 6.6 стрибок ентропії, який пов'язаний саме з цим ФП позначений як
ΔσAF-AF а сама поведінка ентропії до точки фазового переходу позначена як
рівноважна, тобто позначена суцільною лінією. Пунктирні петельні лінії –
відповідають нерівноважній поведінці, тобто відповідають S – подібній поведінці
параметру порядку системи наведеної на рисунку 6.1 (або 6.2). При збільшенні поля,
ентропія ван – флеківського парамагнітного стану зменшується (як видно з
рисунку). Точка мінімуму магнітної ентропії відповідає тому випадку, коли друга
підгратка, спіни якої спочатку були спрямовані проти поля, повністю розмагнічена.
При подальшому збільшенні магнітного поля, ентропія системи зростає, і у великих
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Рис. 6.7. Порівняння у поведінці ентропії системи для різних значень температур
Т/ТN = 0.12, 0.16, 0.22 та значенні константи одноіонної анізотропії D/ТN =0.45 і
параметру обміну I2/ТN = 0.6.
полях, як зазначалося раніше відбувається другий квантовий метамагнітний фазовий
перехід між ВФПМ та ФМ станами. Оскільки енергія ФМ стану до точки другого
фазового переходу була весь час нерівноважна, тому і ентропія ФМ стану також
показана пунктирною лінією як нерівноважна.
На рисунку 6.7 показана рівноважна поведінка магнітної ентропії системи у
порівнянні з іншими температурами. Суцільні лінії для кожного значення
температур позначають рівноважну поведінку, вертикальні пунктирні лінії
позначають стрибок ентропії у точках фазового переходу першого роду. Слід
зауважити, що така поведінка магнітної ентропії є типовою для поведінки
антиферомагнітних систем.
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6.6. Висновки до шостого розділу
Побудовано фазову H-T діаграму для ізінгівського антиферомагнетика зі спіном
іонів S=1 з легкоплощинною одноіонною анізотропією, у якого магнітне поле при
Т≠ 0 індукує два фазових переходи першого роду: магнітний квантовий фазовий
перехід першого роду з антиферомагнітного стану у проміжний, у якого друга
підгратка знаходиться у ван – флеківському парамагнітному стані та магнітний
квантовий фазовий перехід першого роду з проміжного стану у феромагнітний стан.
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