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 چکیده

منفیت برای بررسی از سنجه  .را بررسی می کنیم میدان مغناطیسی  در حضور 2/1اسپین    XXZهایزنبرگ مدل  ، گذار فاز کوانتومی دراین مقاله  

1J به کار می بریم. دو حالت پذیرفتاری مغناطیسی را به عنوان پارامتر نظم  یا مغناطش وستفاده می .کنیم. ا ها گی حالتمیزان درهم تنید   و

1J     و با هم مقایسه می کنیم.و را جداگانه بحث کرده 
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Abstract 

In this paper we investigate the quantum phase transition  of the  XXZ spin-
1

2
  Heisenberg  model in 

presence of  magnetic field term.To investigate the entanglement of states, we use of negativity as a 

measure to detect of states. We use the magnetization or magnetic susceptibility as a order parameter. 

We separately discuss 1J  and 1J     cases and compare together.   

PACS  NO. 

 مقدمه

جدو  ممددن   کنندد .  گذارهای فازی نقش مهمی درطبیعت ایفا می

جهان پیرامون نمونه هایی از گذار فاز هستند.  مب یا ذوب شدن یخ

گدذارهای فداز   چندین گذار فاز عبور کرده باشد.  تواند ازما نیز می

ویژگدی   میدد. در اثر تغییر یک پارامتر کنترل خارجی به وجود مدی 

-ت که تغییر کیفی در خواص سیستم به وجود میرایج منها این اس

گذار فاز هایی که در طبیعت داریم در دماهای متنداهی اتفدا    مید. 

وخیزهای گرمایی از  افتد و نظم ماکروسکوپی منها به وسیله افتمی

در طول سالهای اخیر نوع متفاوتی از گذار فازها که در رود. بین می

لد  کدرده   ه فیزیکدان هدا را ج افتد توجدمای صفر مطلق اتفا  می

با تغییر یک پارامتر کنترل غیرگرمایی از قبیل فشدار ، میددان   است. 

ر هدا کده موسدوه بده گدذا     مغناطیسی یا ترکی  شیمیایی این گدذار 

پس نظم سیستم تنها توسط افت شود. فازکوانتومی است حاصل می

وخیزهای کوانتومی کده ریشده در اصدل عدده قطعیدت هدایزنبرگ        

حوزه جدیدی از تحقیقات بده ارتبدا    .  ] 1[ خوردبه هم می دارند

بین درهم تنیدگی موضعی در سیستم های همبسدته یدک بعددی و    

وجود گذارفاز های کوانتدومی و مقیداب بنددی مربدو  بده نقدا        

بعضدی مطالعدات عدددی و    .  ]  3-2[بحرانی کوانتومی اشاره دارد 

یزنبرگ اسددپین در مدددل هددا 1منفیددتتحلیلددی از درهددم تنیدددگی و 

و دوخطدی  خنثدی  چهار خطدی روی سیسدتم هدای      -دوخطی 1

                                                   
1 Ngativity 



مدا در    .]6-5-4 [انجداه شدده اسدت    و اسپین های باالتر  دایمری

مددل هدایزنبرگ   موردن درهم تنیدگی گرمایی اینجا برای به دست 

 از منفیت استفاده می کنیم. 2/1اسپین 

 : 2/1اسپین  XXZ مدل هایزنبرگ

حضدور  در  یک بعدی همسانگرد2/1اسپین  XXZمدل هایزنبرگ 

  : صورت زیر است به  میدان مغناطیسی
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 پار امتر ناهمسانگردی ثابت جفت شدگی  ، و   Jیجمله 

,اطیسی خارجی و میدان مغن hاست .  ,x y z

i  ماتریس های

وری طنظر می گیریم به شرایط مرزی را تناوبی در پائولی هستند .
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N  وN  در حالت تعادل است.  هاتعداد کل مکان

 به وسیله ماتریس چگالیگرمایی ، حالت سیستم  
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 تابع پار  سیستم است تعیین می شود. 

Tkb

1
  ، 1Bk .   : منفیت به صورت زیر تعریف می شود 

(1                  )  i
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N   

مغناطش را به  2Tهستند که  2Tها ویژه مقادیر منفی  iکه  

ر مقداعنوان پارامتر نظم سیستم در نظر می گیریم.  مغناطش ، 

 نسبت به ماتریس چگالی برابر است با : ZSچشم داشتی عملگر 

(2) 

 LnzkTF   من گداه پدذیرفتاری    وانرژی مزاد سیستم اسدت

  مغناطیسی سیستم می شود :

(3) 

دو ذره را محاسبه می کنیم در ابتدا ماتریس چگالی گرمایی به ازای 

1تماه محاسبات را به ازای  .  .( 1رابطه ) از انجاه می دهیم

نمودار منفیت برحس  میدان  1منفیت را به دست می اوریم. شکل 

1Jدر حد دماهای کوچک به ازای   hمغناطیسی     و

1J     2برای دو مقدار رسم شده است . برای دو ذرهh  

2hو   . درهم تنیدگی ناپیوسته است ، 

 

 برای دو ذره hمیدان   بر حس  پارامترنفیت نمودار م -  1شکل 

ای ه از Tو   hبر حس  پارامترهای ودار سه بعدی منفیت نم

1J   1وJ   که هر دو یکسان  نیز در زیر رسم شده است

 هستند.

 

 برای دو ذره Tو   hنمودار سه بعدی منفیت برحس    – 2شکل 

1Jبه ازای دو مقدار مغناظش  ( 2) ی  با استفاده از رابطه   و

1J    رسم شده  3در شکل در حد دماهای بسیار کوچک

 که هردو برهم منطبق هستند.است 

 

 برای دوذره h میدان  بر حس  مغناطش نمودار - 3شکل 
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2hهمان گونه که می بینیم در میدان مغناطیسی به ازای    و

2h    . نمودار سه بعدی گذار فاز کوانتومی رخ می دهد

پذیرفتاری مغناطیسی 
B  1به ازایJ   1وJ     بر حس

که دقیقا  رسم شده است  4شکلنیز در  Tو   hپارامترهای 

 پارامترنظم و منففیت همخوانی دارند.نمودارهای 

 

1Jبه ازای  Tو   h   پذیرفتاری مغناطیسی بر حس  – 4شکل   برای دو

 ذره

 . حال ماتریس چگالی گرمایی را به ازای سه ذره محاسبه می کنیم 

در حد   hنمودار منفیت برحس  میدان مغناطیسی    5ل در شک

1Jدماهای کوچک به ازای    1وJ     . رسم شده است

3hبرای دو مقدار    3وh   1،  به ازایJ   نمودار (

4hبرای دو مقدار  خط چین ( و   4وh   به ازای  ،

1J    ناپیوسته است.) نمودار خط ممتد (  درهم تنیدگی 

 

1Jبه ازای  hبر حس   منفیتنمودار  - 5شکل   خط چین ( و (

1J   )برای سه ذره ) خط ممتد 

به  مغناطش برحس  میدان مغناطیسی ، (3)استفاده از رابطه   با 

1Jدو مقدار  ازای   1) نمودار خط چین ( وJ    نمودار (

رسم شده است . به ازای هر   6شکل در برای سه ذره  خط ممتد( 

1Jدو    1وJ   . در میدان مغناطیسی صفر گذار فاز داریم  

 

1Jبه ازای  hنمودار مغناطش بر حس   -  6شکل   خط چین ( و (

1J   )برای  سه ذره ) خط ممتد 

1Jبه ازای     3در میدان هایh   3وh    و  به ازای

1J    4در میدان هایh   4وh   گذار فاز اتفا  می 

نمودار سه بعدی پذیرفتاری مغناطیسی افتد . 
B  به ازای  

1J    1وJ     رهای بر حس  پارامتبرای سه ذرهh   وT 

 نیز در زیر رسم شده است که با رفتار منفیت همخوانی دارند.

 

1Jبه ازای  Tو   h   پذیرفتاری مغناطیسی بر حس  – 7شکل   برای سه

 ذره

 

1Jبه ازای  Tو   h   پذیرفتاری مغناطیسی بر حس  – 8کلش     برای

 سه ذره



 س چگالی کاهش یافته را به ازای ذره سوه حساب می کنیم . ماتری

در حد   hنمودار منفیت برحس  میدان مغناطیسی   9شکل در 

1Jدماهای کوچک به ازای    1وJ    برای ماتریس چگالی

3hکاهش یافته شامل دوذره رسم شده است . برای دو مقدار   

3hو   . درهم تنیدگی ناپیوسته است ، 

 

برای ماتریس چگالی کاهش  hمیدان   بر حس  پارامترنفیت نمودار م  -9شکل 

 یافته شامل دو ذره

1Jبه ازای  منفیتنمودار سه بعدی    1وJ     بر حس

که هردو بر  رسم شده است 10شکل نیز در  Tو   hپارامترهای 

 هم منطبق هستند.

 

1Jبه ازای  بعدی منفیتنمودار سه  - 10شکل    1وJ    بر

 ماتریس چگالی کاهش یافته شامل دو ذره برای  h حس 

دقیقا مشابه شکل های  و پذیرفتاری مغناطیسی مغناطشنمودارهای 

 به ازای سه ذره است . 8و  7،  6

 نتیجه گیری 

 HHZ مدل هایزنبرگمقاله گذار فاز کوانتومی مربو  به در این 

با  در حضور میدان مغناطیسی یک بعدی همسانگرد2/1اسپین 

مغناطش و یا پذیرفتاری  فیت وسنجه درهم تنیدگی من استفاده از

مغناطیسی به عنوان پارامتر نظم بررسی شد و مشاهده شد که 

درمورد حالت  سه ذره و همخوانی دارند .نظم  هایمنفیت و پارامتر

1Jماتریس چگالی کاهش یافته ی ذره سوه به ازای دو مقدار   

1Jو    یج یکسانی به دست ممد ولی نقا  گذار متفاوتی نتا

1Jحاصل شد ولی در مورد دو ذره به ازای دو مقدار    و

1J   مدکامال یکسانی به دست میج نتا . 
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