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چکیده

با وارد کردن نانوذرات مغناطیسی در بلورهای ماای نااتیا

سوسپانسایونهاای

کلوئیدی پایداری بهوجود میآیند که به ناا ررونااتیا هاا ناناه ه مایناوند

بلورهااای مااای رروکلس ا ری

نیییراای دیگاار از انااوا نااار هااای ناهاسااانگرد

مغناطیسی هس ند که با آمیخ ن نانوذرات مغناطیسی در محیط کلس ری

حاصا

مینوند رر ار سات گیری و هواص مخ لف این مواد ندیداً تحات ارار حراور

نانوذرات قرار میگیرند در این مواد عالو بر ناهاسانگردی مغناطیسی بلور مای
و دیگر پارام رهای مؤرر ی
کسر حجای و مغنااط

سلول بلور مای هالص با راز نااتی

یا کلس ری

ذرات از عواما میاای هسا ند کاه بار میادان گا ار و

ساتگیری میدان جیتنااا تایریر مایگ ارناد باا تغییاراین پارام رهاا مایتاوان
هواص این نو مواد را کن رل کرد از اینارو بررسای آنهاا اهایات بسایاری در
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صنای وابس ه به نانونار هاای ناهاساانگرد مغناطیسای دارد و در ساالهاای اهیار

کاربردهااای وساای وگس ا رد ای در حااوزن نانورناااوری یار ااه اساات مااا درایاان
مقاله ی

هاوتروپی

تیغة کلس ری

آمیخ ه به نانوذرات مغناطیسی با نرایط چنا زدگای

قوی در دیوار ها و نرایط چن زدگای مخ لاف در سا ور ذرات

رادر نظر گرر ه و به م العة گ ارباه حالات ررونااتیا

و بررسای پایاداری ایان

سیس م در حرور هایمان میدانهای الر ریری مغناطیسی و اپ یری میپاردازیم

نشان داد می ناود کاه ناانو ذرات در ناحیاة میاانی تیغاه کاه انار ی کا کایناه

مینود م راکم مینوند در این ناحیه نانوذرات تحت تایریر میادانهاا بیشا رین

انحراف را هواهند دانت هاچنین م ابق ان ظارمان معلو مینود کاه بسا ه باه

نو ناهاسانگردیها و ضخامت سلول گ ار به ازای ندتهای مخ لف لیایرر
هواهد داد

واژههای کلیدی :بلور مای نانوذرات مغناطیسی گ ار رازساه اری.

 .1مقدمه
در سال های اهیر هواص ویاه بلورهاای ماای و ترکی اات نانوکلوئیادی آنهاا موجاب گسا ر

روزاریون کاربردهای این مواد در صنای گوناگون ند اسات و گارو هاای پهوهشای بسایاری باه
تحقیق در این زمینه در ابعاد نظری و تجربی پرداه هاند [ ]1ررونااتیا

جالااة ایاان ترکی ااات هس ا ند کااه از آمیخ ا ن بلورهااای مااای نااتیا

ررومغناطیسی بهدست میآیند [ ]2, 3نااتی

هاا و رروکلسا ری

و کلس ا ری

هاا از

بااا نااانوذرات

ها یری از ساد ترین رازهای بلورهای مای هس ند که

در آن محور طولی ملرولها به طور میانگین تاای به صفبندی در ام داد مرجحی دارند کاه آن

را با جیتناای 𝒏𝒏 مشخص میکنند [ ]4راز کلس ری

دارای نوعی ساه ار مارپیچی است طوری

که در آن این ام داد از الیهای به الیة دیگر می پیچد و دورن تناوب این پیچ

مینود []5, 6

سلول ررونااتی

و رروکلس ری

نیی مانند سلول نااتی

باا گاا 𝑝𝑝 تعریاف

هالص ح ی در حرور میدانهاای

هارجی نیی نرایط تعادلی موضعی هود را حفظ کرد و هیچگونه پاسخی به میدان نایدهناد اماا

بهازای میدان بحرانی معینی آرای بندی ملرولها در آنها تغییر کارد و پیرربنادی واپیچیاد ای

میتواند به وجود آید این میدان آس انه به عنوان میدان گ ار رردریری ناناه ه مایناود هاچناین
تحت نرایط هاصی می تواند گ ار رازی بین این دو نو پیرربنادی ر دهاد [ ]4, 5ایان میادان
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بحرانی و پیرربندی در سلول های ررونااتی

و رروکلس ری

ندیداً تحت ارر پارام رهای وابس ه

به نانوذرات مغناطیسی قرار میگیرند با محدود ندن ملرولهاای بلاور ماای باه سا و ناانو ذرات

مغناطیسی بر ارر جفتندگی نظم بلور مای و نظم مغناطیسی برهمکن

ضعیف میان نظم بلوری و

میدانهای هارجی تقویت مینود و هاین امر باه بی اود پاساخ آنهاا باه میادانهاای هاارجی در
مقایسه با بلورهای مای هالص میانجامد امران گ ار میان رازهای ررونااتی
ویه در صنای الر رواپ یری از جاله صنعت ناایشگرها نق

به

و رروکلس ری

بسیار کلیدی دارد بنابراین با توجه

به اهایت این موضو ما در این کار به بررسی ارر هایمان میدانهای مغناطیسی الر ریری و ناور
تیغه کلسا ری

لییر بر ی

آمیخ اه باه ناانوذرات ررومغناطیسای و نارایط وقاو چناین گا اری

میپردازیم و پارام رهای مؤرر در این نو گ ار را مورد بحث قرار میدهیم
 .2فرمولبندی و تئوری مسئله

 1-2تیغة بلور مای کلس ری
ی

و چن

حاوی نانوذرات ررومغناطیسی با چن زدگی ضعیف

تیغة نازک بلور مای کلس ری

حاوی نانوذرات ررومغناطیسی با نرایط مرزی هاوتروپیا

زدگی نام ناهی در هر دو دیوار سلول در نظر میگیریم (نر  )1دیوار ها موازی صفحة

𝑥𝑥𝑥𝑥 در راصلة  𝑧𝑧 = 0تا 𝑑𝑑 = 𝑧𝑧 در نظرگرر ه مینوند نرایط چن

زدگی روی س و نانوذرات را

ضعیف و محدود ررض میکنیم کسار حجاای ناانوذرات 𝑓𝑓 را باه حاد کااری کوچا

میگیریم تا ب وان از برهمکن

نر  1ناای
ررونااتی

(الف)

دوق یادوق ی در ترکیب با تقریب هوبی چشمپونی کرد

(ب)

ساه ار سا گیری (الف) در ی

با نرایط مرزی هاوتروپی

در نظار

سلول کلس ری

در حرور نانوذرات

با نرایط مرزی هاوتروپی

(ب) در ی

سلول

پرتوی لییر ق ید در ام اداد 𝑦𝑦 در ام ادادمحور 𝑧𝑧 بار تیغاه تابیاد مایناود هایماان میادانهاای
مغناطیسی و الر ریری هارجی در هاین ام داد به آن اعاال مایناود پیرربنادی ایان سااه ار در

نر  2نشان داد ند است ام داد جیتناا و گش اور مغناطیسی نانوذرات را به ترتیب با زوایاای
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ق ی 𝜃𝜃 و 𝛽𝛽 و زوایای سا ی 𝜑𝜑 و 𝛾𝛾 مشخص میکنیم با توجه به نرایط چن
زوایای ) 𝜑𝜑(0) 𝛽𝛽(𝑑𝑑) 𝛽𝛽(0و )𝑑𝑑(𝜑𝜑 در هندسة مفروض اه یاری هس ند
()1

زدگی تعریف ند

𝑚𝑚 ̂𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛⃗ = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖̂ + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑗𝑗̂ +
̂𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐 ⃗⃗ = −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖̂ − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗̂ +

شکل  .2هندسة مسئله و سا گیریهای جیاتنااا و گشا اور دوق ای ناانوذرات در حراور میادانهاای مغناطیسای و
الر ریری و پرتوی لییر

ررض می کنیم ناونه در دمای رابت نگه دان ه نودو بررسیرا روی سااه ارهایی کاه چیاار زاویاة
م کور در باال رقط تابعی از 𝑧𝑧 بانند محدود میکنیم چگالی انر ی آزاد کا بلاور ماای تحات

نرایط چن

زدگی قوی روی دیوار های سلول و چن

صورت زیر مینویسیم[]7, 8

()2

زدگی ضعیف روی س و نانوذرات را به

𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐹𝐹 𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 +

که در آن جالة اول سات راست چگالی انر ی کشسانی رران
آزاد نانی از برهمکن

وجالة دو نام چگالی انر ی

نانوذرات مغناطیسی باا ملراولهاای بلاور ماای و میادان مغناطیسای و نیای

چگالی انر ی آزاد وابس ه به آن روپی سیس م است روابط ( )3جاالت بعدی به ترتیب نشااندهنادن

چگالی انر ی الر ریری مغناطیسی و پرتوی لییر است چگالی انر ی آزاد مربوط به سیم هر ی
از این تغییرات با روابط زیر داد مینوند]11ا[4 7

()3

2
1
2
2
∇ ⃗ . 𝑛𝑛⃗) + 𝐾𝐾2 (𝑛𝑛⃗.
∇( × ⃗𝑛𝑛( ⃗ × 𝑛𝑛⃗ + 𝑞𝑞0 ) + 𝐾𝐾3
) ))⃗𝑛𝑛 × ⃗
∇( 𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = (𝐾𝐾1
2
𝑇𝑇 𝐵𝐵𝑘𝑘𝑓𝑓
𝑊𝑊
)⃗
= 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑓𝑓𝐹𝐹
𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑓𝑓 (𝑛𝑛⃗.
𝑚𝑚(𝑓𝑓 𝑠𝑠𝑀𝑀 ⃗⃗ )2 −
𝐻𝐻 ⃗⃗ .
𝑉𝑉
𝑎𝑎
1
2
) ⃗𝐸𝐸 𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = − 𝜀𝜀0 𝜀𝜀𝑎𝑎 (𝑛𝑛⃗.
2
1
2
)⃗
𝐻𝐻 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = − 𝜒𝜒𝑎𝑎 (𝑛𝑛⃗.
2
) ⊥𝜀𝜀 ∥𝜀𝜀(𝐼𝐼
𝐹𝐹𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = −
1
(𝜀𝜀⊥ + 𝜀𝜀𝑎𝑎 sin2 𝜃𝜃) ⁄2
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در روابط باال 𝐾𝐾iها رابت های کشسانی بلور مای وابسا ه باه تغییار نار هاای گسا رد و هایاد و
پیچید هس ند ع ارت
𝜋𝜋 𝑞𝑞0 = 2در جالة دو انر ی کشسانی بلور ماای نانای از سااه ار پیچشای
𝑝𝑝0

رازکلسا ری

تعریااف مااینااود[]11

مییبااان اساات کااه در آن  𝑝𝑝0بااه عنااوان گااا کلسا ری

𝑉𝑉

نشااندهنادن حجام کا بلااور ∥𝜀𝜀 و ⊥𝜀𝜀 باه ترتیاب راباتهااای دیالر ریرای ماوازی و عااود باار

جیتناای 𝒏𝒏 و ⊥𝜀𝜀  𝜀𝜀𝑎𝑎 = 𝜀𝜀∥ −ناهاسانگردی دی الر ریری بلور مای هسا ند باه هااین ترتیاب
⊥𝜒𝜒  𝜒𝜒𝑎𝑎 = 𝜒𝜒∥ −ناهاسانگردی مغناطیسی بلور مای را نشان میدهد که مقدار مث ت در نظار گرر اه

مینود 𝑊𝑊 چگالی انر ی س حی 𝑎𝑎 ق ر م وسط نانوذرنررومغناطیسی 𝑓𝑓 کسر حجاای ناانوذرات
ررومغناطیسی و 𝑠𝑠 ⃗⃗
𝑀𝑀 مغناط

𝑚𝑚𝑓𝑓 𝑠𝑠𝑀𝑀 = 𝒔𝒔 ⃗⃗
𝑀𝑀( 𝐼𝐼 نیی کایت وابسا ه
ان ا ذرات ررومغناطیسی است) ⃗⃗

به چگالی حجای انر ی الر رومغناطیسی پرتوی لیایر اسات از معادلاة( )2و محاسا ة رواباط بااال

چگالی انر ی آزاد ک به صورت زیر بدست میآید

()4

1
1
̇𝐹𝐹 = (𝐾𝐾1 cos2 𝜃𝜃 + 𝐾𝐾3 sin2 𝜃𝜃)𝜃𝜃 2̇ + cos2 𝜃𝜃 (𝐾𝐾2 cos2 𝜃𝜃 + 𝐾𝐾3 sin2 𝜃𝜃)𝜑𝜑 2
2
2
1
𝐾𝐾2
𝑇𝑇 𝐵𝐵𝑘𝑘𝑓𝑓
I(ε⊥ ε∥ ) ⁄2
− 𝐾𝐾2 𝑞𝑞0 (cos2 𝜃𝜃)𝜑𝜑̇ + 𝑞𝑞02 +
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 −
1
2
𝑉𝑉
(𝜀𝜀⊥ + 𝜀𝜀𝑎𝑎 sin2 𝜃𝜃) ⁄2
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 −
+
𝑎𝑎
1
1
𝜃𝜃 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)2 − 𝜀𝜀0 𝜀𝜀𝑎𝑎 𝐸𝐸 2 sin2 𝜃𝜃 − 𝜇𝜇0−1 𝜒𝜒𝑎𝑎 𝐵𝐵2 sin2
2
2
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑠𝑠𝑀𝑀 −

برای یار ن حالت پایدار سیس م الز است چگالی انر ی آزاد ک را کاینه کنیم به این منظاور از

معادالت اویلراالگرانه اس فاد میکنیم و نرایط مرزی هاوتروپی

را روی دیوار های سالول باه

صورت  𝜃𝜃(0) = 𝜃𝜃(𝑑𝑑) = 𝜋𝜋2اعاال میکنیم اب دا اولین معادله را بر حسب 𝛾𝛾 و ̇𝛾𝛾 مینویسیم

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑑𝑑
𝜕𝜕𝜕𝜕
( )−
=0
̇𝛾𝛾𝜕𝜕 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜕𝜕𝜕𝜕

()5

با قرار دادن مقدار انر ی از راب ة( )4و ح ایان معادلاه ن یجاة𝜑𝜑 = 𝛾𝛾حاصا مایناود ایان بادان

معناست که در صورت اعاال هایمان میدانهای مغناطیسای و الر ریرای و تابانادن پرتاوی لیایر
زوایای سا ی ام داد جیتناای 𝒏𝒏 و باردار گشا اور مغناطیسای ناانوذر 𝒎𝒎 باه یا

اناداز تغییار

می کنند برای کاینه کردن انر ی بار حساب تغییارات سااتگیاری گشا اور دوق ای مغناطیسای

دومین معادلة اویلرا الگرانه را بر حسب 𝛽𝛽 و ̇𝛽𝛽 می نویسایم اماا ق ا از آن باا جداساازی جااالت
وابس ه به 𝛽𝛽 در چگالی انر ی آزاد و ساد کردن آن به ع ارت زیر میرسیم
()6

𝑓𝑓𝑓𝑓
(−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2 𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠)2
𝑎𝑎

که با توجه به کوچ

بودن زاویة𝛽𝛽 هواهیم دانت

𝐹𝐹𝛽𝛽 = −𝑀𝑀𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 +
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𝑓𝑓𝑓𝑓 2
𝜃𝜃 sin
𝑎𝑎

()7

𝐹𝐹𝛽𝛽 = −𝑀𝑀𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 +

به این ترتیب چگالی انر ی آزاد ک مس ق از𝛽𝛽 و ̇𝛽𝛽هواهد بود کاینه کردن انر ی نس ت به 𝜑𝜑 و
̇𝜑𝜑 با اس فاد از معادلة اویلراالگرانه و ان گرالگیری از آن نیی به ن یجةزیر میانجامد

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐾𝐾2 𝑞𝑞0
= ) ( = ̇𝜑𝜑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜃𝜃 𝐾𝐾2 cos2 𝜃𝜃 + 𝐾𝐾3 sin2

()8

حال با قرار دادن ع ارت( )8در راب ة ( )4چگالی انر ی آزاد ک را بر حسب زاویة 𝜃𝜃 و ̇𝜃𝜃 بدست

میآوریم

1
𝐹𝐹(𝜃𝜃,𝜃𝜃)̇ = (𝐾𝐾1 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2 𝜃𝜃 + 𝐾𝐾3 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝜃𝜃)𝜃𝜃̇ 2
2
𝜃𝜃 𝐾𝐾22 𝑞𝑞22 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2
1
𝑓𝑓𝑓𝑓 1 2
1
−
(
𝜃𝜃 − 𝜇𝜇0 𝜒𝜒𝑎𝑎 𝐵𝐵2 − 𝜀𝜀0 𝜀𝜀𝑎𝑎 𝐸𝐸 2 ) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2
𝑎𝑎 𝜃𝜃 2 𝐾𝐾2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2 𝜃𝜃 + 𝐾𝐾3 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2
2
2
1⁄
2
) ∥𝜀𝜀 ⊥𝜀𝜀(𝐼𝐼
𝑇𝑇 𝐵𝐵𝑓𝑓𝑓𝑓
𝐾𝐾2 2
—𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑠𝑠𝑀𝑀 −
1 + 𝑉𝑉 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + 2 𝑞𝑞0
(𝜀𝜀⊥ + 𝜀𝜀𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛2 𝜃𝜃) ⁄2

()9

با توجه به تعریف گ ار ساتگیری در نیدیری نق ةگ ارمیتوانیم ررض کنایم  𝜃𝜃 = 𝜋𝜋2 − ξکاه

در آن  ξزاویة کوچری است سپس تقریبهای زیر را به کار میبریم
̇2

()10

2

cosθ = sinξ = ξ , cos 2 θ = ξ , sin2 θ = 1 − ξ , θ2̇ = ξ

و با قرار دادن این مقادیر در راب ة ( )9چگالی انر ی آزاد ک برحسب  ξو ̇ ξبه دست میآید
2

()11

2

1
1
𝐾𝐾22 𝑞𝑞02ξ
𝑊𝑊𝑓𝑓
̇2
𝐹𝐹 (ξ,ξ)̇ = (𝐾𝐾1 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2 𝜃𝜃 + 𝐾𝐾3 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝜃𝜃)ξ − ( 2
()
2
) 2 𝐾𝐾 ξ + 𝐾𝐾 (1 − ξ2
𝑎𝑎
2
3
1 2
1
2
) − 𝜇𝜇0 𝜒𝜒𝑎𝑎 𝐵𝐵 2 − 𝜀𝜀0 𝜀𝜀𝑎𝑎 𝐸𝐸 2 ) (1 − ξ
2
2
1
𝐼𝐼(𝜀𝜀⊥ 𝜀𝜀∥ ) ⁄2
𝑇𝑇 𝐵𝐵𝑓𝑓𝑓𝑓
𝐾𝐾2
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑞𝑞02
—𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑠𝑠𝑀𝑀 −
1⁄ +
2
𝑉𝑉
2
(𝜀𝜀⊥ + 𝜀𝜀𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜃𝜃) 2

با توجه به ξ ≪ 1میتوان از جاالت با درجة باالتر  ξصرفنظار کارد در ایان صاورت ع اارت

روق را میتوان به نر زیر بازنویسی کرد
()12

1⁄
𝜀𝜀⊥ 2 𝜀𝜀𝑎𝑎 2

2

𝐾𝐾3 ̇ 2 1 𝐾𝐾22 𝑞𝑞02 ξ
2
(ξ ) −
𝐼𝐼 − 𝐴𝐴1 ξ −
ξ + 𝐴𝐴2
2
2 𝐾𝐾3
∥𝜀𝜀2
𝑓𝑓𝑓𝑓 1 2
1
( = 𝐴𝐴1
) − 𝜇𝜇0 𝜒𝜒𝑎𝑎 𝐵𝐵2 − 𝜀𝜀0 𝜀𝜀𝑎𝑎 𝐸𝐸 2
𝑎𝑎
2
2
≅ ̇)𝜉𝜉𝐹𝐹 (𝜉𝜉,

که در آن  𝐴𝐴2نام تاا جاالت مس ق از  ξاست

هاچنین با ح چیارمین معادلة اویلراالگرانه بر حسب  ξمعادلةزیر را به دست میآوریم
()13

که در آن

ξ̈ + 𝑅𝑅2 ξ = 0
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1⁄

()14
جواب این معادله به طور کلی به صورت زیر است

𝑎𝑎𝜀𝜀 𝜀𝜀 2
𝐾𝐾22 𝑞𝑞02 2𝐴𝐴1 2
( = 𝑅𝑅2
+
⊥ 𝐼𝐼 ξ −
)
𝐾𝐾3
𝐾𝐾3
∥𝜀𝜀 2𝐾𝐾3
)ξ(z) = C1 sin(Rz) + C2 cos(Rz

()15

که رابتهای ان گرالگیری  𝐶𝐶1و  𝐶𝐶2را با توجه به نرایط مرزی  ξ(0) = ξ(𝑑𝑑) = 0که نشاندهندن
بر روی دیوار های بلور مای است به دست میآوریم با توجه به راب اة ()13

نرایط هاوتروپی

𝜋𝜋2

و اس فاد از نرط مرزی 𝐶𝐶2 = 0 ξ(0) = 0و از نرط ξ(𝑑𝑑) = 0راب ة  𝑅𝑅2 = 𝑑𝑑2حاص مینود

حال با اس فاد از ع ارت
𝜋𝜋 𝑞𝑞 = 2وپس از جایگ اری در راب ة ( )14و مرتابساازی راب اهای
𝑝𝑝

میان نس ت سلولی𝑝𝑝 𝑑𝑑/ندت پرتوی لییر ررودی میدانهای الر ریری و مغناطیسای اعااالناد
در آس انة گ ار به دست میآوریم
2

(𝑑𝑑/𝑝𝑝)2
)𝐼𝐼√(
𝐵𝐵2
𝐸𝐸 2
−
−
+
) (𝐾𝐾32 ⁄2𝐾𝐾22 ) (𝐾𝐾3 𝜋𝜋 2 ⁄𝑑𝑑2 𝜇𝜇0−1 𝜒𝜒𝑎𝑎 ) (𝐾𝐾3 𝜋𝜋 2 ⁄𝜀𝜀0 𝜀𝜀𝑎𝑎 𝑑𝑑2 ) (𝐾𝐾 𝜋𝜋 2 𝜀𝜀 ⁄𝜀𝜀 1⁄2 𝜀𝜀 𝑑𝑑2
3
⊥ ∥
𝑎𝑎
2𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑2
=1−
𝑎𝑎 𝐾𝐾3 𝜋𝜋 2

()16
کااه یاا

رروکلس ری

معادلةهاا لولی گااون اساات ایاان معادلااه در واقاا رر ااار تیغااه را در ناحیااة گاا ار
اررونااتی

رازهای هاوتروپی

توصیف میکناد باا اسا فاد از ایان معادلاه مایتاوانیم سا ور جادایی

سلول نااتی

آن

آمیخ ه به نانوذرات ررومغناطیسی و رازهای رروکلسا ری

را در حرور میدانهای الر ریری و مغناطیسی و اپ یری بیابیم

 2 -2تیغة بلور مای کلس ری
در این بخ

حاوی نانوذرات ررومغناطیسی با چن زدگی قوی

تیغهای با هاان نرایط تعریفند در بخا

 1-2را در نظار مایگیاریم جای اینراه

ررض میکنیم در غیاب میدان هاای هاارجی کسار هاگان و یرساانی از ناانوذرات مغناطیسای باا
گش اورهای مغناطیسی در ام دادهای میانگین⃗𝑛𝑛 و ⃗𝑛𝑛 −داریم نر (1ب) کسر حجاای ناانوذرات

𝑚𝑚𝑣𝑣 𝑠𝑠𝑀𝑀 = 𝑠𝑠 ⃗⃗
𝑀𝑀 را که در جیت موازی و پادموازی با ساتگیری موضعی بلور
با گش اور مغناطیسی ⃗⃗

مای ⃗𝑛𝑛 قرار گرر هاند به ترتیب با  𝑓𝑓+و  𝑓𝑓−تعریف میکنیم[ ]12ملرولهای بلور مای رروکلس ری
تاای به سات گیری در ام داد میدانهای اعاالند دارند از طرری تحات نارایط چنا

زدگای

قوی در سا و ذرات بار ارار جفاتنادگی بسایار قاوی میاان جیاتنااا و باردار واحاد گشا اور
𝑚𝑚 در ی
مغناطیسی ⃗𝑛𝑛 و ⃗⃗
زیر به دست میآید

ام داد قرار میگیرند در این صورت چگالی انر ی آزاد ک باه نار
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kT
1
K1 2 cos2   K2q02  K3 2 sin2   B  f ln f  f ln f 
V
2





F


1

I    2
1

2
2
   a sin  

با ررض

f  f  1

 𝑓𝑓−هواهیم دانت



1
 01  aB2 sin2   Ms  f  f  01B sin 
2

و کاینه کردنچگالی انر ی آزاد ک

1
  0 aE 2 sin2 
2
نس ت به کسر حجاای ناانوذرات  𝑓𝑓+و
2M s  vB
1
f   exp( 
)) sin ( z
k BT
2
1
0

به این ترتیب می توانیم عالو بر تعیین نواحی گ ار م ناظر به نرایط چن
روند کامالً مشابه با بخ

زدگیهاای ضاعیف (باا

 )1-2با تعیین تغییرات ) (𝑓𝑓+ − 𝑓𝑓−برحسب زاویة انحراف جیت ناا ارر

میدان های هارجی اعاالند بر توزی نانوذرات را نییبررسی کنیم
 .3نتایج و بحث

اکنون با اس فاد ازمقادیر نوعی داد ند در

جدول 1-1ه لولیگونِ بهدستآمد توسط معادلة ()16را رسم میکنیم
جدول 1-1مقادیر نوعی مورد اس فاد در ن یهسازی گ ارساه اری لور مای رروکلس ری

-ررونااتی

𝑵𝑵 𝟏𝟏𝟏𝟏𝑲𝑲𝟑𝟑 = 𝟏𝟏𝟏𝟏. 𝟗𝟗 × 𝟏𝟏𝟏𝟏−

𝑵𝑵 𝟏𝟏𝟏𝟏𝑲𝑲𝟐𝟐 = 𝟕𝟕. 𝟓𝟓𝟓𝟓 × 𝟏𝟏𝟏𝟏−

𝑵𝑵 𝟏𝟏𝟏𝟏𝑲𝑲𝟏𝟏 = 𝟏𝟏𝟏𝟏. 𝟐𝟐 × 𝟏𝟏𝟏𝟏−

𝒏𝒏𝒏𝒏 𝟑𝟑 = 𝒂𝒂

𝜒𝜒𝑎𝑎 = 7 × 10−12

𝑚𝑚𝑊𝑊 = 5 × 10−10 𝑁𝑁⁄

𝟔𝟔𝟔𝟔 𝜺𝜺𝒂𝒂 = 𝟎𝟎.

𝜀𝜀⊥ = 2.25

𝜀𝜀∥ = 2.89

اب دا تیغه ای به ضخامت 𝜇𝜇𝜇𝜇 400پرند با بلور مای آمیخ ه با نانوذرات مغناطیسی با کسر حجای

معادل  𝑓𝑓 = 10−3در نظر می گیریم و باه ازای مقاادیرمعین نسا ت سالولی 𝑝𝑝𝑑𝑑/کاه از مشخصاات

هندسی مسئله است نااودار 𝐼𝐼√ را با ر حساب دو م غیار دیگار یعنای تغییارات نادت میادانهاای

مغناطیسی و الر ریری هارجی رسم میکنیم به این ترتیب

و 𝐵𝐵 برای گا های مخ لف با نرایط چن

ناودار سهبُعدی در مخ صات 𝐼𝐼√ و 𝐸𝐸

زدگی قاوی روی دیاوار هاای سالول و چنا

ضعیف روی س و نانوذرات به دست میآید (نر )3

زدگای
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(ب)

(الف)

شکل  . 3ناودار سه بعدی در مخ صات 𝐼𝐼√ و 𝐵𝐵 و 𝐸𝐸 برای گ ار راز رروکلس ری
م فاوت به ازای ( ،𝑓𝑓 = 10−3الف)با گا 𝜇𝜇𝜇𝜇 ( ، 444ب) با گا 𝜇𝜇𝜇𝜇 .1000

ناودارهای سهبعدی حاص

در حقیقت ناودار رازی وابس ه به پایداری حالت هاوتروپی

را نشان میدهند و س و آنها مرز گا ار رروکلسا ری

اررونااتیا

سیس م را مشخص میکند ناحیة باالی س ور ررای راز ررونااتیا
رروکلس ری

اررونااتی

برای دو نس ت سلولی

سالول

و وضاعیت تعاادلی موضاعی
و ناحیاة پاایین رراای رااز

را نشان میدهد مشاهد مینود هاانگونه که ان ظار میررات باا توجاه باه نارایط

مرزی هاوتروپی

و ناهاسانگردیهای مث ت به ازای گا های بیرگ ر در رقابت با ارر میدانهای

مغناطیسی و الر ریری هارجی گ ار در مقادیر بیرگ ری از ندت لیایر ر مایدهاد در حراور

هایمان میدان های الر ریری و مغناطیسی و اپ یری غیرصفر در نارای ی کاه ناهاساانگردیهاای
الر ریری و مغناطیسی هردو مث ت بانند با توجه به ام داد میدانهای اعاالی (نر  )2میدانهای

الر ریری و مغناطیسی هارجی ارر ساتگیری مخالف با میدان پرتوی لییر ررودی هواهند دانت
ل ا میدان های لییر در مقابله با ارر میدانهای هاارجی بارای برقاراری سااتگیاری هاوتروپیا
هاگن سعی در حفظ راز رروکلس ری

میکنند

هاچنین به منظور بررسی ارر نانی از تغییر کسر حجای نانوذرات ناودارهاای راوقرا باه ازای

گا های مخ لف برای هاین تیغه اما با  0/1کسر حجای ناونة ق لی) ) (𝑓𝑓 = 10−4رسم مایکنایم
(نر )4

از مقایسة نر های  3و  4مالحظه مینود که کاه

تراکم نانودرات در نسا تهاای سالولی

کوچر ر تیریر بیش ری دان ه و به تغییر ندت لییر و میدانهای آس انة گ ار میانجامند نر هاای

( 3ب) و ( 4ب) این تغییرات به ازای تراکمهای کا ر را میتوان به اه اللهای نانی از حراور
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نانوذرات در نظم ساتگیری محیط بلور نس ت داد بهویه از مقایسة نر هاای (4الاف) و (3ب)

مالحظه می نود که ارر تراکم نانوذرات به نوعی با ارر نس ت سلولی و تغییر گا سلول وابس ه است

به طوری که به ازای گا های کوچر ر با درصد حجای کا ر ذرات نر ( 4الف) ان ظار داریم
این گ ار ساه اری با اس فاد از تاب

نور لییری ر دهد که دارای ندتی معادل حال ی است کاه

در سلولی با تراکم بیش ر ذرات اما گا بیرگ ر نر (3ب) مورد نیاز است

(ب)

(الف)

شکل  . 4ناودار سهبعدی در مخ صات 𝑰𝑰√ و 𝑩𝑩 و 𝑬𝑬 برای گ ار رااز رروکلسا ری
(الف)با گا 𝝁𝝁𝝁𝝁𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 (ب) با گا

اررونااتیا

𝝁𝝁𝝁𝝁 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

باه ازای 𝟒𝟒𝒇𝒇 = 𝟏𝟏𝟏𝟏−

چنانچه هردو ناهاسانگردی الر ریری و مغناطیسی منفی بانند حرور میدانهای مغناطیسی و

الر ریری هارجی به تقویت اررمیدانهای لییر میانجامد برای این وضعیت به ازای ندت هااص

پرتو لییر ناودار تغییرات 𝑝𝑝 𝑑𝑑/را بر حسب 𝐸𝐸 و 𝐵𝐵 تحت هاان نرایط اولیه رسم میکنیم
راز پایدارندن رروکلس ری

را نشاان مای دهاد باا ارایای

نادت پرتاو لیایر تحات نارایط

ناهاسانگردی های منفی الر ریری و مغناطیسی حرور هایمان میدانهای هارجی و لییر منجر باه
ناپایداری این راز و اریای

نس ت سلولی تیغه هواهد ند (نر ( 5ب))

س و حاص از این ناودارها که تعیینکنندن س و جدایی رازهای رروکلس ری

هوموتروپی ا

و ررونااتی

اساات اهایاات نس ا ت ساالولی را در ر دادن گا ار آناارار ماایکننااد از ناااودار

بهدستآمد در نر  5می توان نس ت سلولی بحرانی را برای یا

نانوذرات مغناطیسی مشخص کرد بهعالو درمییابیم که باا ارایای

نس ت سلولی که در نیدیری آن گ ار ر میدهد اریای

سالول بلاور ماای آمیخ اه باا
نادت پرتاوی لیایر مقادار

مییابد مقادیر نس ت سلولی کاوچر ر
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نیی بیانگر این حقیقت است که نرط ر دادن چنین گ اری دان ن گا های بیرگ است یا

از ی

عاالً تنیا برای تیغههای دارای ضخامتهای کا ر از گا راز کلس ری

میتواناد ر دهاد اماا باا

توجه به ن یجة حاص برای ندتهای بیرگ ر نور لییر تابیاد باه تیغاه (نار ( 5ب)) ایان گا ار

ساه اری مارن است به ازای نس ت های سلولی بیرگ ر از ی

نیای ر دهاد باه ایان معناا کاه در

صورت تاباندن نور لییری باا نادت هاای زیااد وقاو چناین گا اری بارای تیغاههاای ضاخیم باا

ضخامت های بیش ر از گا راز کلس ری

نیی امرانپ یر هواهد بود بنابراین پارام ر نسا ت سالولی

تعریف ند و ندت نور لییر تابید راک ورهای میم و کلیدی در وقو چنین گ ارهای ساه اری

هس ند

(ب)

(الف)

شکل  . 5نااودار ساه بُعادی در مخ صاات 𝒑𝒑 𝒅𝒅/و 𝑩𝑩 و 𝑬𝑬 بارای (الاف) نادت )𝟐𝟐𝑾𝑾𝒎𝒎( 𝟑𝟑( 𝑰𝑰 = 𝟎𝟎. 𝟒𝟒 × 𝟏𝟏𝟎𝟎−ب) نادت

)

𝑾𝑾

𝟐𝟐𝒎𝒎

( 𝟑𝟑𝑰𝑰 = 𝟔𝟔. 𝟒𝟒 × 𝟏𝟏𝟎𝟎−

حال به بررسی ن ایج برای نارایط چنا

زدگای قاوی بار روی سا ور ذرات باا توزیا اولیاة

یرنواهت نانوذرات در سرتاسر حجم میپردازیم تحت این نرایط وبا رارض کوچا

میدانهای مغناطیسی نانی از هود ذرات(بخا

باودن ارار

 )2-2اعااال میادانهاای هاارجی باه ناپایاداری

سیس م در آس انة گ ار میانجامد برای چنین حال ی تغییرات)  (𝑓𝑓+ − 𝑓𝑓−رابرحساب زاویاة انحاراف

جیتناارسم میکنیم (نر )6

هاانگونه که مشاهد مینود بیشا رین مقادار )  (𝑓𝑓+ − 𝑓𝑓−را باه ازای  θ = 𝜋𝜋2هاواهیم دانات

بدییی است اعاال میدان ها به واپیچ

بلور مای و اریای

زاویة انحراف جیتناا از جیتگیاری

اولیه و موقعیت محور آسان(عاود بر س و دیوار ها) میانجامدواین واپیچ
بیش رین مقدار هود را دارد در نرایط چن

در ناحیة میانی سلول

زدگی قوی نانوذرات از انحاراف جیاتنااا ت عیات

میکنند و ارر جفتندگی نانوذرات و ملرولهای بلور مای و هاچنین ارر میدانها در ناحیة میانی
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بر ارر انر ی س حی نانی از دیوار های سلول غالب مایناود لا ا بیشا رین انحاراف ناانوذرات و

تاای به هاسویی با میدان های هارجی نیی مربوط به این ناحیه هواهد باود در حقیقات ذرات در

ناحیه ای از تیغه که انر ی ک کاینه مینود م راکم می نوند و در هندسة م ررناد ایان ناحیاة
میانی که ارر میدانها بی

از ارر انر ی س حی است ملرولها و به ت آنها نانوذرات تحات تایریر

میدانها بیش رین انحراف را هواهند دانت در حالیکه در نواحی نیدی
س حی غالب است ملرولها تاای به حفظ نرایط اولیه هاوتروپی

شکل .6

به دیوار ها که ارر انر ی

دارند

ناودار تغییرات )  (𝑓𝑓+ − 𝑓𝑓−بر حسب زاویة θ

این ن ایج در طراحی و کارکرد اس اب مغناطوااپ یری و دس گا هایی با پایةبلور مای آمیخ ه باه

نانوذرات مغناطیسی به ویه در صنعت ناایشگرها بسیار سودمند هواهد بود هاچنین با توجاه باه

حوز های تحقیقاتی جدید در زمینة نانوساه ارها[ ]3, 12, 7این موضو عالو بر جن ههای نظاری
آن اهایت ویه ای در حی ة تجربی درحوزن رناوری نانو هواهد دانت

 .4نتیجهگیری
در این مقاله ارر حرور هایمان میدانهای الر ریری و مغناطیسی و پرتاوی لیایر را بار ساا گیری
میدان جیتناای بلور مای رروکلس ری

با ناهاسانگردیهای دیالر ریری مث ت و منفای تحلیا

کاردیم نارایط ماارزی روی دیاوار هااا هاوتروپیا

قااوی و نارایط چنا

نانوذرات اب دا ضعیف و محدود سپس با حالت هاص قوی ررض ندند

زدگای روی سا و
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با اس فاد از معادالت اویلرااالگراناه راب اهای میاان نادت پرتاوی لیایر و نادت میادانهاای

الر ریری و مغناطیسی بحرانی و نس ت سلولی بحرانی در گ ار از بارت کلسا ری

نااتی

مانناد باه بارات

مانند یار یم با رسم ناودارهای رازی در صفحة مخ صااتی ( d/pو 𝐸𝐸 و 𝐵𝐵 و 𝐼𝐼√) سا وحی

ه لولیگون حاص ندند که بر اساس آنهاا م وراق باه تحلیا رر اار گا ار سااه اری بلاور ماای

رروکلس ری

ا ررونااتی

به صورت تابعی از نس ت سلولی ندیم ن یجه گرر یم با اریای

با توجه به نرایط اولیة هاوتروپی

قاوی سالول گا ار رااز رروکلسا ری

اررونااتیا

گاا و

باه ازای

میدانهای الر ریری مغناطیسی و میدان اپ یری بیرگ ری ر میدهد و انار ی بیشا ری بارای ر

دادن چنین گ اری الز است هاچنین اهایت و ارر مقادیر مخ لف نس ت سلولی در وقاو گا ار

سااه اری باارای ناارایط ناهاسااانگردی هااای مث اات و منفای تحلیا و بررساای نااد ایاان ن ااایج در
بیینهسازی صنای الر روا و مغناطوااپ یری وابس ه به بلورهای مای نانوکلوئیدی تیریر رراوانی دارند
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