
 

 

 ّایضًبشي XXZ (دس هذل1/2,1/2,1/2ًاّوخَاًی وَاًتَهی دس سلَل سِ اسپیٌی)
 ًجاسباضی ، لادس ؛ یذهج، جالیی همذم

 لگشٍُ فیضیه داًطگاُ هحمك اسدبیلی ، خیاباى داًطگاُ ،اسدبی

 

 

 چىیذُ
وٌص بشای دٍ بش ّن  ، ٍ هیذاى هغٌاعیسی ایضًبشي بش حسب دهاXXZّ دس هذل   (1/2, 1/2 , 1/2)دس سلَل سِ اسپیٌی  سا ًاّوخَاًی وَاًتَهی ها دس ایي همالِ

بِ اصای همادیش باالی دها ٍ هیذاى اس فاص وَاًتَهی سا ًطاى هی دّذ. زدها ٍ هیذاى هغٌاعیسی ًماط گ تغییشبا پادفشٍهغٌاعیس ٍفشٍهغٌاعیس  هحاسبِ هی وٌین وِ 

 هغٌاعیسی ًاّوخَاًی وَاًتَهی بِ صفش هیل هی وٌذ .   
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Abstract  
In this paper, we compute the quantum discord in three-spin cell (1/2, 1/2, 1/2) in the Heisenberg XXZ model in 

terms of temperature and magnetic field for antiferromagnetic and ferromagnetic interactions, which shows the 

quantum phase transition points by varying the temperature and magnetic field. For large values of temperature 

and magnetic field, the quantum discord tends to zero.  
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  مذهِه
ًاّوخَاًی وَاًتَهی هی تَاًذ ّوبستگی ّای وَاًتَهی هغشح      

 وِ  ،ای هخلَط جذاپزیش سا ضٌاسایی وٌذْضذُ دس بشخی اص حالت

ًاّوخَاًی  دس ّن تٌیذگی بذست آٍسد.اص عشیك آى سا ًوی تَاى 

ّوچٌیي هی تَاًذ بشای پیص بیٌی ًماط گزاس فاص وَاًتَهی دس 

گضاسش  استفادُ ضَد. [5]هاّای پاییي ٍ د [4-1]دهاّای صفش 

 شی ًاّوخَاًی وَاًتَهی سا اًذاصُ گی هی تَاى ّایی ٍجَد داسد وِ

 . [7]ٍ آصهایص ّای اپتیىی اًجام داد NMR [6]دس 

 [8]ّواًغَس وِ تَسظ اٍلیَس ٍ صٍسن  ًاّوخَاًی وَاًتَهی،

 ّوبستگی وَاًتَهی است.هؼشفی ضذُ است ، اًذاصُ گیشی 

اًتَهی ولی تش اص دس ّن تٌیذگی است بِ ایي هؼٌی وِ ّوبستگی وَ

ًطاى  ًاّوخَاًی وَاًتَهی غیش صفش بشای حالت ّای جذاپزیش ،

 دٌّذُ حضَس ّوبستگی دس حالت ّای غیش دس ّن تٌیذُ است.

تاوٌَى واسّای هتؼذدی دس صهیٌِ ًاّوخَاًی وَاًتَهی دس هغالؼات 

تَهی دس سیستن ّای ، ّوبستگی وَاً [9,10]گزاس فاص وَاًتَهی 

ّواعَس وِ دس  ٍ.... اًجام ضذُ است. [11,12]دٍ ویَبیتی 

 غیش صفشدیذُ هی ضَد حالت ّایی با ًاّوخَاًی  [13,14]هشجغ

سشػت ًوایی هی تَاًذ با یه  حتی دس صَست ػذم دس ّن تٌیذگی

 ی بِ یه بیت گَاًتَهی هٌجش ضَددس یه هذل هحاسباتی وَاًتَه

فَْم ًاّوخَاًی وَاًتَهی دس پشٍتىل ّای اص ایي سٍ ه .  [15]

 اعالػات وَاًتَهی ًمص هْوی ایفا هی وٌذ. 

 2/1دس ایي همالِ ها بِ هغالؼِ ًاّوخَاًی وَاًتَهی بشای سِ اسپیي 

ٍلتی وِ دها افضایص پیذا هی  .ّایضًبشي هی پشداصین XXZهذل 

 یضاى ًاّوخَاًی واّص هی یابذ . وٌذ ه



 

 

  ًاّوخَاًی وَاًتَهی
یىی دس تؼشیف ًاّوخَاًی وَاًتَهی ابتذا بشخی اص هفاّین والس  

 .ًظشیِ اعالػات سا بیاى هی وٌین

ًتشٍپی ضاًَى بِ ایي آ ،داسد aوِ همذاس A بشای یه هتغییش تصادفی 

                                                                       :صَست بیاى هی ضَد
 

 (1)
a 2 a

a

H(A) P Log P ,  

P     است.A بشابش با احتوال هتٌاظش  Paوِ  : Pr(A : a)a                                                                                                                                                 

ا ّن تشویب ضذُ وِ ب A ٍBدس هَسد دٍ هتغییش تصادفی 

 :        اًذ،آًتشٍپی ضاًَى بِ ایي گًَِ بیاى هی ضَد

 (2)                 
a,b 2 a,b

a,b

H(A,B) P Log P ,   

  تَصیغ هطتشن است بشابش با احتوال Pa,bوِ 

 a,bP Pr A : a,B : b  ، پس بِ ایي تشتیب همذاس ول ّوبستگی بیي

 بشابش است با : B ٍAدٍ هتغییش

   (3)               H(A: B) H(A) H(A | B),   

           ًتشٍپی ضشعی بشابش است با، وِ آ

(4)
a,b 2 a,b

a,b

H(A | B) P Log P ، ِو  (Pa|b) ایي است احتوال

س پ (،Pb/Pa,b;Pa|bاست) B=b بِ ضشعی وِ  باضذ، A=aوِ 

 :بٌَیسین بِ ایي ضىل ینسا هی تَاً اعالػات هتمابل والسیىی
     (5)                     I(A: B) H(A) H(B) H(AB).                    

با اًتشٍپی فاى  ػذم لغؼیت بشای حالت دس حالت وَاًتَهی،

ًَیوي بیاى هی ضَد
2S( ) Tr( Log )    ،  ِبٌابشایي تؼوین یافت

I(A:B) : دس وَاًتَم بِ ایي ضىل بیاى هی ضَد 
                                      

(6)ab a b abI( ) : S( ) S( ) S( ),         

 

)abIهمذاس )  اص عشف  ًاهیذُ هی ضَد.اعالػات هتمابل وَاًتَهی

بؼذ اص هجوَػِ   Aهتَسظ دس هَسد ٍضؼیت دیگش ػذم لغؼیت 

}j یواهلی اص اًذاصُ گیشی ّا }  وِ سٍی سیستنB ذُ بِ اًجام ض

 : ایي صَست است
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   (7)  

               

هستمل اص جْت اًذاصُ گیشی دس  J(A:B)بٌابشایي ًسخِ وَاًتَهی 

 0تَاى بِ ایي ضىل تؼشیف وشد است وِ هی فضای ّیلبشت

(8)
j

ab a a|b
{ }

J( ) : S( ) minS ( ).  


                   

 ٍ I(A:B)والسیىی  هتَجِ ضذًذوِ بیاى اٍلیَس ٍ صٍسیه 

J(A:B)  اها دس بیاى وَاًتَهی هوىي است بشابش با ّن بشابش است

ِ اختالف ایي دٍ بصَست ًاّوخَاًی و ، باضذ یا بشابش ًباضذ

                               [16]وَاًتَهی تؼشیف هی ضَد : 

ab ab abQD( ) : I( ) J( ).    (9)  

 .(Q>0ٌفی است )یه همذاس ًاهًاّوخَاًی وَاًتَهی ّوَاسُ 

 

  ّایضًبشي دس سلَل سِ اسپیٌی XXZهذل 

(1/2,1/2,1/2) 
 ّایضًبشي غیشّوساًگشد   (1/2, 1/2, 1/2) یه سیستن سِ اسپیٌی

 XXZ    [17] .دس ًظش هی گیشین 1) ضىل(دس سلَل هثلثی 

 

 

 

 

 
 است.2/1هتٌاظش با اسپیي  دایشُوِ ّش سلَل هثلث اسپیٌی یه بؼذی، :1ضىل

 

 ػباست است اص:XXZ لتًَیي تَصیف وٌٌذُ سیستنّاهی
                       

3

i i 1 i i 1 i i 1 i

i 1

H [ ( ) ]x x y y z z zJ S S S S S S BS  



     (10 )

  
است  ضشیب ًاّوساًگشدی γ بیاًگش ضشیب جفت ضذگی Jٍ وِ

1بِ عَسی وِ 1   ٍ B اگش  ، ضذت هیذاى هغٌاعیسی است

(J>0) اگش هغٌاعیس ًٍطاى دٌّذُ بشّن وٌص آًتی فشٍ باضذ 



 

(J<0) ٍبیاًگش بشّن وٌص  فشٍهغٌاعیس است  باضذ , ,x y z

i i iS S S 

ٍ هیذاى  هی باضٌذ (هاتشیس ّای پاٍلیّا)iب بشحس ییػولگشّا

Bهغٌاعیسی هَثش  0  اسپیي ّا با سغَح ًطاى دٌّذُ اثش هتمابل

 هشصی است.

  . صیش سا دس ًظش هی گیشین  هجوَػِ ػولگشّای تصَیش 

(11) i icos( ) 0 e sin 1 ,e sin 0 cos 1       

بش حسب  ًاّوخَاًی وَاًتَهی ، ((J=1,J=-1دٍ همذاس  بِ اصای 

حاصل دس ضىل  ًتایج وِ ،هحاسبِ هی وٌین سا Bهیذاى هغٌاعیسی

     ًطاى دادُ ضذُ است. (3) ٍ (2) ّای

 B=0.5دس ًمغِ  J=-1دس ذ ًطاى هی دّ ( 3( ٍ )2ّای )ضىل 

دس J=1 دس حالی وِ دس گزاس فاص وَاًتَهی سخ هی دّذیه 

( 3( ٍ )2) ضىل ّا ّوچٌیي دس گزاس فاص اتفاق هی افتذ. B=1ًمغِ

وِ با افضایص دها هیضاى ًاّوخَاًی وَاًتَهی  هطاّذُ هی ضَد 

 واّص هی یابذ.

ی روش ادیش لبلبشای هم Tًاّوخَاًی وَاًتَهی سا بشحسب دهای  

 آهذُ است.  4ٍ5وِ ًتایج آى دس ضىلْای  ،ضذُ هحاسبِ وشدین

ًطاى هی دّذ وِ بِ اصای دها ٍ هیذاى هغٌاعیسی پاییي  4ضىل

حالت پایِ، ًاّوخَاًی وَاًتَهی اص صفش ضشٍع هی ضَد ٍ حالت 

الت ، بِ ایي ػلت وِ ًاّوخَاًی وَاًتَهی حپایِ جذاپزیش است

ّوچٌیي با هی دّذ.  ّای خالص ّواى ًتایج سٌجِ تاللی سا

بؼذی باػث  بشاًگیختِ حالتْای ِ، اثشافضایص دهای حالت پای

  .افضایص ًاّوخَاًی وَاًتَهی هی ضَد

صفش  ًاّوخَاًی ،حالت پایِ ًطاى هی دّذ وِ 4 ضىلّوچٌیي 

افضایص هی  ًاّوخَاًی سا ٍ با افضایص دها حالتْای بشاًگیختِ، داسد

 .داسد ِ ّویي دلیل ًوَداس ًمغِ بیطیٌِب ،دٌّذ ٍ ًمطی دس آى داسًذ

ٍ همذاس ًی بِ صفش هیل هی وٌذًاّوخَابا افضایص بیطتش دها  ٍ

 ّش ًوَداس با افضایص هیذاى هغٌاعیسی تغییش هیىٌذ. بیطیٌِ

ی دها ٍ هیذاى ّای وَچه حالت پایِ دس ّن بِ اصا 5دس ضىل  

باػث هی  ، تٌیذُ است ٍ با افضایص دها اثش حالتْای بشاًگیختِ دیگش

ضَد ًاّوخَاًی وَاًتَهی واّص یابذ. ٍلی بشای هیذاى ّای بضسي 

حالت پایِ جذاپزیش است، وِ با افضایص دها اثش حالتْای بشاًگیختِ 

اػث واّص ًاّوخَاًی ابتذا باػث افضایص ٍ سپس ب ،دیگش

 وَاًتَهی هی ضَد. 

 
با دس ًظش گشفتي  ، همذاس ًاّوخَاًی وَاًتَهی بش حسب هیذاى هغٌاعیسی  :2ضىل

J= -1  ٍ(5.0)-= γ . 

 

 
 J=1با دس ًظش گشفتي  ،همذاس ًاّوخَاًی وَاًتَهی  هیذاى هغٌاعیسی :3ضىل

ٍ(0.5 ); γ 



 

 
ٍ  J=-1با دس ًظش گشفتي  ،همذاس ًاّوخَاًی وَاًتَهی بشحسب دها :4ضىل

(5.0)-= γ. 

 

 
 ٍ J=1دس ًظش گشفتي  با ،همذاس ًاّوخَاًی وَاًتَهی بش حسب دها :5ضىل

(0.5); γ. 
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