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 فصل اول
 مواد مغناطیسی

 و مغناطیسی مواد انواع مغناطیس، منشا با مختصر چند هر آشنایی مغناطیسی مواد حوزه در فعالیت برای

 و مداری ای زاویه حرکت اندازه ها اتم در مغناطیس وجود منشا. رسد می نظر به الزم یک هر های ویژگی

 واقع الکترونهای نسبی مغناطیسی گیری جهت تعیین ولی است ها الکترون اسپینی ای زاویه حرکت اندازه

 روش ترین طبیعی. دارد بستگی ها الکترون بین برهمکنش به قرارگرفته بلوری شبکه یک در که یون یک در

 بر. است خارجی مغناطیسی میدان یک به آنها پاسخگویی به توجه مواد مغناطیسی خواص بندی دسته برای

 و فرومغناطیسپاد فرومغناطیس، پارامغناطیس، دیامغناطیس، فازهای به مغناطیسی مواد اساس این

 به سپس و ها دراتم مغناطیس وجود منشا به ابتدا پروژه این در. شوندمی بندیتقسیم مغناطیسفری

 در. داشت خواهیم اجمالی نظری ها برهمکنش این منشا و بلور یک در واقع اتمهای بین های برهمکنش

 .شود می پرداخته مغناطیسی فازهای این توصیف به ادامه

 مقدمه

 روی بر یا دهندمی نشان را دافعه یا جاذبه نیروی یک خود، از مواد آن توسط که است ایپدیده مغناطیس

 و اصلی قوانین وجود این با. است شده شناخته که است سال هزاران پدیده این گذارند؛می تاثیر دیگر مواد

 تا دانشمندان که شده باعث و باشندمی دقیق و پیچیده دهدمی توضیح را مغناطیسی پدیده که هاییمکانیزم

 مواد و مغناطیس به مدرن، فناوری وسایل از بسیاری. جویند دوری ها،آن درك از اخیر نسبتاً هایزمان

 الکتریکی، موتورهای ترانسفورماتورها، الکتریکی، ژنراتورهای شامل وسایل این دارند؛ تکیه مغناطیسی

 .باشندمی تصویر و صدا تولید هایسیستم اجزاء و تلویزیون رادیو، کامپیوترها،

 مواد مغناطیسی منشا

 میدان گردند؛می ایجاد الکتریکی باردار ذرات حرکت توسط مغناطیسی نیروهای دانیممی که طور همان

 .ندارد وجود مغناطیسی قطبی تک یعنی نیست مرکزی میدان یک مغناطیسی
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  نیست مرکزی میدان یک مغناطیسی میدان: 1 شکل

 

 مغناطیسی قطبی تک وجود عدم :2 شکل

 اتمی های هسته از بعضی گرچه .باشند می متحرك های الکترون جامدها، در مغناطیسی خاصیت منشاء

 قابل آثار تواند نمی که است ضعیف چنان آنها اثر ولی هستند دایمی مغناطیسی قطبی دو گشتاور دارای

 گیرد قرار کلوین درجه یک دمای زیر در نمونه اینکه مانند خاص شرایط تحت مگر باشد؛ داشته ای مالحظه

 .نماید تشدید را ها هسته تقدیمی حرکت که گیرد قرار فرکانسی با الکترومغناطیسی میدان تحت که وقتی یا
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 هسته حول الکترون : حرکت3 شکل

 مغناطیسی گشتاور( e.m.u =electromagnetic units) مغناطیسی، واحد 3/2×13-21 ها الکترون این

(Magnetic moment ) ها الکترون بین برهمکنشی کبالت، و آهن مثل مغناطیسی جامدهای در. [1] دارند 

 1323 حدود جامدها این از مکعب سپادمتر یک. کند می سو یک را ها الکترون جهت که دارد وجود

 گشتاور این جهت. شود می مغناطیسی واحد 133 کل، مغناطیسی گشتاور بنابراین دارند، الکترون

. شود می تعریف مغناطیسی ناهمسانگردی با و شود می نامیده همسانگردی نا آسان محور کل، مغناطیسی

 های هسته از بعضی گرچه. دانست متحرك های الکترون را مغناطیسی خاصیت منشاء توان می طورکلی به

 آثار تواند نمی که است ضعیف چنان آنها اثر ولی هستند دایمی مغناطیسی دوقطبی گشتاور دارای اتمی

 تحت نمونه که وقتی یا کلوین درجه یک دمای زیر خاص شرایط تحت مگر باشد داشته ای مالحظه قابل

 نظریه بنابراین. نماید تشدید را ها هسته تقدیمی حرکت که قرارگیرد فرکانسی با الکترومغناطیس میدان

 به کمابیش ها الکترون یونی بلورهای در. است الکترونی ساختارهای نظریه اول درجه در مغناطیس های

 های نظریه ظهور بدو در. گیرند می قرار توجه مورد خاص های هسته به مقید های الکترون عنوان

 مغناطیسی گشتاور و الکترون یک کل ای زاویه حرکت اندازه که داد نشان زیادی های آزمایش مغناطیس،

 اضافی سهم یک بنابرین. شد می داده نسبت آن انتقالی حرکت به که است مقداری از بزرگتر آن به وابسته

 این چون و شد داده نسبت الکترون به شد، می ناشی داخلی آزادی درجه بایک ذاتی خصوصیت از که

 اگر که داد نشان دیراك. شد نامیده اسپین بود، محورش حول الکترون چرخش مشابه اثر دارای خصوصیت

 برای اضافی ای زاویه حرکت اندازه یک باشد ناوردا نسبیتی طور به بخواهد کوانتمی مکانیک معادالت

 . [2]خواهدداشت  وجود الکترون

 حرکت. است انتقالی و وضعی حرکت نوع دو دارای زمین کره. بگیرید نظر در را زمین کره بیشتر فهم برای

 از یک هر. گویند می وضعی حرکت را خودش دور به زمین چرخش و انتقالی حرکت را خورشید دور به آن

 خورشید، دور به انتقالی حرکتاست.  خود به مخصوص ایزاویه حرکت اندازه دارای حرکت، نوع دو این

 اختصار بطور یا) اسپینی ایزاویه حرکت اندازه دارای وضعی حرکت و( L) مداری ایزاویه حرکت اندازه دارای

 .است حرکت اندازه دو این مجموع با برابر کل ایزاویه حرکت اندازه که است بدیهی. است( S اسپین
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 هسته حول الکترون حرکت: چپ خورشید دور زمین حرکت: راست: 1 شکل

 هوند قواعد و ها الکترون بین برهمکنش

ای اسپینی تاکنون منشاء اصلی ظهور مغناطیس که اندازه حرکت زاویه ای مداری و اندازه حرکت زاویه 

 که یون، یک در واقع هایاست، مورد توجه واقع گردید ولی تعیین جهت گیری مغناطیسی نسبی الکترون

شبکه بلوری قرار گرفته به برهمکنش بین الکترون ها بستگی دارد. در حالت کلی برهمکنش های  یک در

 : میان الکترون ها را به سه دسته تقسیم می کنند

 برهمکنش کولنی -1

 ش اسپین مداریبرهمکن -2

 اثر میدان بلور -3

 کولنی همکنش بر

 و شوند جفت همدیگر با مداری ای زاویه های حرکت اندازه که شود می باعث که کولنی همکنش بر

 جفت همدیگر با پائولی طرد اصل طریق از غیرمستقیم طور به اسپینی ای زاویه های حرکت اندازه همچنین

 انرژی کمترین داشتن به تمایل هستند توجه مورد مغناطیسی لحاظ از که هایی یون بیشتر برای. شوند

 ایزاویه حرکت اندازه نتیجه در و شود اشغال باید الکترونی تک حاالت از کدامیک که کند می تعیین کولنی

 .است S و L تثبیت مورد در هوند دوم و اول قاعده بیانگر همکنش بر این. شد خواهد تعیین اسپینی و مداری

 

 پائولی طرد : اصل1 شکل
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اشغال دوتائی فضای الکترون )دو الکترون با اسپین مخالف در یک اوربیتال( بایستی به  قاعده اول هوند:

الکترون زیادی باشد. اگر اشغال دوگانه  -دلیل نزدیکی دو الکترون شامل دافعه الکتروستاتیکی الکترون

ی یکسان وجود کمینه باشد آنگاه انرژی کمینه خواهد بود. یا به عبارت دیگر زمانی که بیشترین اسپین ها

 .داشته باشد انرژی کمینه خواهد شد

با ارضاء شرط اول، اگر الکترون ها در جهت های یکسان بچرخند، الکترون ها، بیشترین  قاعده دوم هوند:

 .گرددالکترون کمینه می -زمان را دور از هم خواهند بود؛ در نتیجه دافعه الکتروستاتیکی الکترون

 

 اشکال چند جمله ای های الژور:1 شکل

 

های تابع موج بیشتر است در نتیجه الکترون ها دور بیشتر باشد تعداد حباب L به عبارت دیگر هر چه مقدار

دهند. از نظر انرژی، انرژی ارضاء شده شرط اول بزرگتر از مانند و اثر رانش کولنی را کاهش میاز هم می

های دهد که پوستهشرط دوم هستند. برهمکنش کولنی همچنین نشان میهای مرتبط با ارضاء انرژی

در  .توانند از خود خاصیت مغناطیسی بروز دهندمربوط به آنها نمی S و L الکترونی پر، به علت صفر شدن

مراجعه  [4] ,[3]اینجا تنها به اشاره ای مختصر بسنده می کنیم، برای مشاهده ی اطالعات بیشتر به مراجع 

 شود.

 مداري اسپین شدگی جفت

 با مغناطیسی طور به اسپینی و مداری ای زاویه های حرکت اندازه آن طبق که مداری اسپین شدگی جفت

 مغناطیسی میدان مدارش، در الکترون حرکت که شود می ناشی حقیقت این از شوند می جفت یکدیگر

 سوم قاعده. شود می اعمال اسپینی ای زاویه حرکت اندازه روی بر مغناطیسی میدان این که کند می ایجاد

 . شود می نتیجه مدار –اسپین شدگی جفت از هوند

 بلوري میدان اثر

 زیرا. کنندمی تغییر اتم( اتمی هایمدار یا) موج توابع گیردمی قرار بلور یک درون در اتم یک کههنگامی

 ها اوربیتال شکل تغییر آن اثر که کندمی اعمال اتمی های الکترون بر الکتریکی میدان یک همسایه هاییون



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 جمع بندی

ر این پروژه به بررسی مواد مغناطیسی پرداختیم، در این بررسی به تعریف تک تک مواد پرداختیم و د

چگونگی رفتار هریک از مواد را در حضور میدان مغناطیسی توضیح دادیم. پس از معرفی هر دسته از 

صورت اختصاصی مواد موادهای مغناطیسی و کاربردها و ویژگی مواد مغناطیسی در فصل اول به 

فرومغناطیس را در فصل دوم بررسی دقیق تری انجام می دهیم و ویژگی های این دسته از مواد مغناطیسی 

را بیان می کنیم. پس از بیان ویژگی های این مواد رفتار آنها را در حضور میدان مغناطیسی شبیه سازی 

ه مواد فرومغناطیسی از دسته موادهایی هستند کردیم. نتایج شبیه سازی ها این موضوع را روشن می کرد ک

که در حضور میدان مغناطیسی مغناطیده شده و بردارهای مغناطیدگی آن در راستای میدان قرار میگیرند و 

هرچه میدان مغناطیسی خارجی قوی تر باشد بردارهای پدید آمده هم راستاتر خواهند شد. نکته ی دیگر 

که بیانگر این موضوع است که چنانچه میدان مغاطیسی تغییر کند  وجود هیسترزیس در این مواد است

میدان تغییرات القای مغناطیسی متناسب با تغییرات میدان نبوده و بر اساس شکل هیسترزیس تغییر شکل 

 می دهد.
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