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Дисертаційна робота присвячена дослідженню властивостей 

одновісного спін – 1 магнетика  з конкуруючими векторними та тензорними 

взаємодіями найбільш загального для одновісної симетрії вигляду. Серед 

тензорних взаємодій враховано одноіонну анізотропію (ОА)  та біквадратну 

обмінну взаємодію (БОВ).  

Було виявлено, що наявність декількох конкуруючих взаємодій у 

досліджуваній магнітній системі обумовлює її високу чутливість до зміни 

значень констант модельного гамільтоніана та можливість реалізації в ній 

різних типів магнітного впорядкування.  

В залежності від значень параметрів модельного гамільтоніана та 

наявності зовнішнього магнітного поля у магнітній системі можлива 

реалізація наступних фаз: класичних фаз – фази з феромагнітним 

упорядкуванням уздовж осі Z (ФМФ), парамагнітної фази (ПМФ) та  фаз з 

квадрупольним упорядкуванням – осьової квадрупольної фази з упорядку-

ванням вздовж осі симетрії Z (ОКФ), площинної квадрупольної фази з 

площиною квадрупольного впорядкування XOY (ПКФ) та змішаної 

квадрупольно-феромагнітної фази (КФФ), у якій орієнтація осі 

феромагнетизму і площини квадрупольного упорядкування залежать від 

параметрів гамільтоніана. 

Існує інтервал значень параметрів гамільтоніана і величини зовнішнього 

поздовжнього магнітного поля h, коли можуть реалізовуватися тільки 
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симетричні (відносно перетворення exp(iαSZ)) фази: ФМФ, ПКФ і ПМФ. У 

безрозмірних координатах поле – температура побудована відповідна цьому 

випадку фазова діаграма, яка ілюструє переходи між фазами ФМФ, ПКФ і 

ПМФ та містить потрійну точку. Розраховано залежність координат потрійної 

точки θ̃С та ℎ̃С від параметрів гамільтоніана �̃� та �̃�0, що характеризують ОА та 

БОВ. Встановлено, що залежності координат θ̃С та ℎ̃С від значення �̃� при 

фіксованому значенні �̃�0, та від значення �̃�0 при фіксованому значенні �̃� є 

майже лінійними функціями. 

У тих самих координатах у певному інтервалі значень параметрів 

гамільтоніана фазова діаграма досліджуваного магнетика окрім вказаних 

симетричних фаз включає дві фази з порушеною симетрією: ОКФ та КФФ. 

Побудовано відповідну фазову діаграму на якій присутні дві мультикритичні 

точки: потрійна й тетракритична. Значення координат обох мультикритичних 

точок суттєво залежать від величин констант тензорних взаємодій. 

Досліджено конкуренцію фаз ФМФ і ПКФ, яка призводить до фазових 

переходів першого роду і може супроводжуватись гістерезисними явищами. 

Кожна з цих фаз може існувати  в певному діапазоні значень зовнішнього 

магнітного поля як метастабільна. Наявність областей метастабільності 

призводить до гістерезисного вигляду польової залежності відносної 

намагніченості. Досліджено відповідний гістерезис за скінченних температур. 

У безрозмірних координатах поле – намагніченість побудована петля 

гістерезису для різних значень температури. Зі збільшенням температури 

спостерігається зменшення площі петлі гістерезису, переважно за рахунок 

зменшення розміру петлі уздовж магнітного поля. 

Детально досліджено властивості фази ОКФ та отримано спектр 

спінових збуджень за наявності повздовжнього зовнішнього магнітного поля 

та визначено його вплив на структуру спектра. 

У роботі  розглядається такі значення обмінних інтегралів за яких в 

магнітній системі можуть реалізовуватися тільки однопіграткові упоряд-

кування.  За цих умов середні значення спінових операторів Sl(l = x,y,z) та  
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квадрупольних операторів Qp (p = 0;±1;±2), тобто  l
S  та  p

Q , можуть бути 

використані в якості компонент параметра порядку.  

За відсутності зовнішнього магнітного поля фаза ОКФ має дві відмінні 

від нуля компоненти параметра порядку:  0
Q  та  2

Q . 

 Включення магнітного поля призводить до появи у системі 

повздовжньої складової намагніченості: .0 z
S  

Було побудовано температурну залежність складової параметра порядку 〈𝑄2〉 у цій фазі. Виявлено, що з ростом температури величина 〈𝑄2〉  
зменшується (за модулем) і за деякого критичного значення температури θС 

стає рівною нуля. Оскільки в фазі ФМФ виконується умова 〈𝑄2〉 = 0, то 

відповідно, температура θС є температурою фазового переходу між фазами 

ОКФ і ФМФ, а сукупність значень θС, отриманих за різних значень 

напруженості магнітного поля, дозволяє отримати лінію фазових переходів 

між фазами ОКФ і ФМФ в координатах поле – температура.  

Досліджено фазовий перехід між фазами ОКФ та КФФ. Розраховано 

залежність безрозмірної критичної температури θ̃∗
 від параметрів анізотропії 

БОВ η і ζ  та доведено, що вона сильно залежить від ступеня анізотропії БОВ.  

Досліджено фазовий перехід між квадрупольними фазами ОКФ та ПКФ 

за відсутності зовнішнього магнітного поля. Було виявлено, що він може 

супроводжуватися явищами подібними до гістерезисних, які істотно 

відрізняються від гістерезису, який спостерігається в магнетиках з виключно 

векторними взаємодіями. Особливістю такого “гістерезису” є те, що він може 

реалізовуватися за відсутності зовнішнього магнітного поля, а гістерезисну 

поведінку проявляють квадрупольні складові параметру порядку 〈𝑄0〉 і 〈𝑄2〉, 
які є функціями константи одноіонної анізотропії D.  

Таким чином, у дисертаційній роботі було виявлено, що в одновісних 

магнетиках з одиничним спіном за наявності ОА та БОВ поведінка системи та 

її властивості істотно залежать від конкуренції між різними видами взаємодій. 

Значну роль у цій конкуренції відіграє БОВ та ступінь її анізотропії. Так, зміна 
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значення констант анізотропії БОВ впливає на наявність в магнітній системі 

тих або інших фазових станів.  

Для експериментальної перевірки результатів дисертаційної  роботи 

доцільно використовувати магнетик, в якому константи ОА та БОВ є порівняні 

з білінійною обмінною взаємодією.  

Ключові слова: одновісні магнетики, тензорні взаємодії, одноіонна 

анізотропія, біквадратна обмінна взаємодія, квадрупольні фази, параметр 

порядку, фазові переходи, магнітний гістерезис. 

 

ABSTRACT 

Saiko P.O. Quadrupole and quadrupole-ferromagnetic phases in uniaxial 

magnets with single-ion anisotropy and biquadratic exchange interaction.– 

Qualification scientific paper, manuscript.  

Thesis for the Candidate of Sciences degree in Physics and Mathematics (Doctor 

of Philosophy) by specialty 01.04.02 – theoretical physics  (104 — physics and 

astronomy). – Odessa I. I. Mechnikov National University, the Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Odessa, Ukraine, 2020. 

The thesis is devoted to the study of the properties of a spin-1 magnet with 

competing vector and tensor interactions with the most general form of uniaxial 

symmetry. Such types of tensor interactions as single-ion anisotropy (SIA) and 

biquadratic exchange interaction (BEI) are considered. 

It has been shown that the presence of several competing interactions in the 

system causes its high sensitivity to changes of the model Hamiltonian constants and 

its feasibility of implementing various types of magnetic ordering in it. 

According to the model Hamiltonian parameters and the presence of an external 

magnetic field, the following phases are possible in the magnetic system: classical 

phases  ̶  ferromagnetic phase with the ordering axis Z (FMP), paramagnetic phase 
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(PMP), and quadrupole ordered phases  ̶  axial quadrupole phase with the ordering 

axis Z (AQP), planar quadrupole phase with the ordering plane XOY (PQP) and 

mixed quadrupole-ferromagnetic phase (QFP) for which orientation of the  

ferromagnetism axis and of the quadrupole ordering plane depend on the 

Hamiltonian parameters. 

There is a range of Hamiltonian parameters and external longitudinal magnetic 

field h where only symmetric (relative to the transformation exp(iαSZ)) phases can 

be realized: FMP, PQP and PMP. The corresponding phase diagram in 

dimensionless field-temperature coordinates is constructed. This diagram illustrates 

the transitions between the phases FMP, PQP and PMP and contains a triple point. 

The dependence of the triple point coordinates �̃�С and ℎ̃С on the Hamiltonian 

parameters �̃� and  �̃�0 (corresponds to SIA and BEI) is calculated. It was found that 

the dependence of the coordinates �̃�С and ℎ̃С on �̃� at constant �̃�0 value, and its 

dependence on �̃�0 at constant �̃� value are almost linear functions. 

There is another range of Hamiltonian parameters where the phase diagram of 

the considered magnet in the same coordinates in addition to the specified symmetric 

phases also includes two phases with broken symmetry: AQP and QFP. The 

corresponding phase diagram was built. There are two multicritical points on this 

phase diagram: triple and tetracritical. The coordinates of both multicritical points 

significantly depends on the tensor interaction constants. 

The competition of the FMP and PQP phases has been studied and it was shown 

that this competition leads to the first-order phase transitions and may be 

accompanied by hysteresis phenomena. A corresponding hysteresis loop in the field-

magnetization coordinates is constructed. Each of these phases can exist in a certain 

range of the external magnetic field as metastable one. The presence of metastability 

areas leads to a hysteresis look of the field dependence of the relative magnetization. 

The corresponding hysteresis has been investigated at finite temperatures. The 

hysteresis loop in the in dimensionless field-magnetization coordinates is 

constructed for different temperatures. It was observed that while temperature 
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increases, the area of the hysteresis loop decreases, mainly due to a decrease of the 

loop size along the magnetic field. 

The AQP phase has been studied in details and the spin excitation spectrum in 

presence of the longitudinal external magnetic field was obtained and its influence 

on the spectrum structure is determined. 

The case of the magnetic system with certain exchange integrals values are 

considered in the thesis, which leads to realization of only single-sublattice phases. 

In this case, the average values of spin operators Sl(l = x,y,z) and quadrupole 

operators Qp (p = 0;±1;±2), i.e  l
S  and  p

Q , can be used as components of the order 

parameter. 

The AQP phase has two non-zero components of the order parameter:  0
Q  and 

 2
Q  at absence of an external magnetic field. 

 The inclusion of a magnetic field leads to appearance of the longitudinal 

magnetization component in the system: .0 z
S  

The temperature dependence of the component 〈𝑄2〉 of the order parameter 

on the temperature is constructed for this phase. It has been found that the value of 〈𝑄2〉 decreases (by modulo) while temperature increases, and becomes zero at some 

critical temperature value θС. Temperature θC is the temperature of phase transition 

between the AQP and FMP phases, since the condition 〈𝑄2〉 = 0 is satisfied for FMP 

phase. Set of θC values at different values of the magnetic field strength allows to 

plot a phase transitions line between the AQP and FMP phases in field-temperature 

coordinates.  

The phase transition between the AQP and QFP phases has been investigated. 

The dependence of dimensionless critical temperature �̃�∗
 on the BEI anisotropy 

parameters η and ζ is calculated. It is proved that it strongly depends on the degree 

of BEI anisotropy. 

The phase transition between the AQP and PQP phases has been investigated at 

absence of an external magnetic field. It was found that it may be accompanied by 

phenomena similar to hysteresis, but which are significantly different from the 
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standard hysteresis for magnets with only vector interactions. Such “hysteresis” can 

be realized at absence of an external magnetic field while hysteresis behavior is 

shown by the quadrupole components of order  parameter – 〈𝑄0〉 and 〈𝑄2〉, which 

are depends on the single-ion anisotropy constant D. 

Thus, it has been shown that the behavior of the uniaxial magnets with unity spin 

in the presence of SIA and BEI and its properties significantly depend on the 

competition between different types of interactions. The BEI and its anisotropy 

degree play a significant role in this competition. The change of the BEI anisotropy 

constants affects the presence of certain phases in it. 

For the experimental check of the thesis results, it is advisable to use a magnet 

for which SIA and BEI constants are comparable to the bilinear exchange 

interaction. 

 

Key words: uniaxial magnets, tensor interactions, single-ion anisotropy, 

biquadratic exchange interaction, quadrupole phases, the order parameter, phase 

transitions, magnetic hysteresis. 
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БОВ     – біквадратична обмінна взаємодія 
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КФФ – квадрупольно-феромагнітна фаза, у якій орієнтація осі   

феромагнетизму та площина квадрупольного впорядкування 

змінюються при зміні параметрів гамільтоніана 

   КФ     – квадрупольна фаза 

МДМ    – метод динамічної матриці  
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    ОА    – одноіонна анізотропія 
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впорядкування XOY 
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ВСТУП 

Магнітні властивості притаманні багатьом речовинам, тому їх вивченню 

у фізиці завжди приділялася значна увага. Розвиток сучасних технологій 

вимагає постійного пошуку й синтезу нових матеріалів з унікальними 

властивостями та комплексного дослідження таких речовин, зокрема вивчення 

їх магнітних властивостей.  

Актуальність теми. Досягнення нанотехнологій дозволяють 

створювати магнітні структури із заздалегідь визначеними властивостями. 

При цьому, опис магнітних властивостей нових матеріалів вимагає виходу за 

рамки вже відомих, добре вивчених теоретичних моделей. 

Однією з найпростіших моделей, яку використовують для вивчення  

властивостей магнетиків є модель Гайзенберґа [1]. Вона є основою побудови 

квантової теорії магнетизму. Проте магнітні властивості речовин з 

магнітоактивними іонами достатньо повно описуються цією моделлю, коли 

величина спіну магнітного іона S = 1/2, а у випадку магнітних сполук з 

більшим значенням спіну ця модель не завжди є достатньою та не дозволяє 

пояснити їх властивості у повній мірі. Виникає необхідність розширення 

гайзенбергівської моделі, або використання більш придатних моделей.  

Експериментально досліджено багато магнетиків (DySb, TbTe, TmCu, 

CsMnBr3  та інші), в яких значну роль відіграють взаємодії мультиполів вищих 

порядків [2-4]. Вони впливають на формування властивостей основного стану, 

спектральні, термодинамічні та інші характеристики таких магнітних систем. 

Останнім часом підвищений інтерес викликає вивчення властивостей 

магнетиків з більш складною взаємодією між магнітними іонами, ніж 

звичайний гайзенберґівський обмін [5–13]. В таких речовинах, при значенні 

спіна магнітного іона S ≥ 1, гайзенберґівська білінійна ОВ може виявитися 

порівнянною або меншою за взаємодії, що описуються інваріантами вищого 

порядку. При дослідженні властивостей таких магнетиків доцільно 

узагальнити гайзенберґівську модель та врахувати поряд з обмінною 
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взаємодією інші взаємодії, а саме тензорні взаємодії, до яких належать – 

одноіонна анізотропія та обмінні взаємодії  вищих порядків за спіном [4].  

Експериментальні й теоретичні дослідження магнетиків із ОА та БОВ 

[14–19] дозволили встановити, що в таких системах виникають нові 

незвичайні магнітні структури. Серед них присутні квадрупольні фази з 

тензорними  параметрами порядку – так звані квадрупольні фази [4].  

Найменшим значенням спіну, за якого в магнетику присутня ОА є 

значення S=1, при цьому ОВ вищих ступенів за спіном у даному випадку 

зводиться до БОВ. Цей випадок є найбільш простим, але у той же час дозволяє 

дослідити основні властивості моделей магнетиків за наявності ОА та БОВ. 

Все це обумовило вибір магнетика з одиничним спіном для дослідження у 

даній дисертації.  

При дослідженні магнетиків з БОВ найчастіше увага приділялась 

магнетикам із ізотропною БОВ, проте магнітні системи з анізотропною БОВ 

вивчалися недостатньо, особливо у випадку скінченних температур. 

Результати теоретичного дослідження одновісного спін – 1 магнетика  з 

конкуруючими векторними та тензорними взаємодіями найбільш загального 

для одновісної симетрії вигляду можливо використовувати при створенні та 

вивченні нових магнітних матеріалів, що робить відповідні дослідження 

актуальними. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана на кафедрі теоретичної фізики та астрономії 

Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, а також є 

складовою частиною досліджень, які проводились за держбюджетною темою 

“Дослідження термодинамічних, критичних та кінетичних властивостей 

рідких металів та їх сплавів” №0118U000202. Напрямок роботи був 

узгоджений з планом наукових досліджень кафедри. 

Мета і задачі дослідження. Основною метою дисертаційної роботи є 

теоретичне дослідження властивостей одновісного магнетика (Z  ̶ вісь 

симетрії) зі спіном S = 1 з урахуванням одноіонної анізотропії та анізотропної 
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біквадратної обмінної взаємодії за відсутності або наявності повздовжнього 

зовнішнього магнітного поля у випадку скінченних температур, визначення 

властивостей впорядкованих фаз, що можуть реалізовуватися у таких 

магнетиках і переходів між цими фазами, та побудова фазових діаграм при 

різних значеннях параметрів модельного гамільтоніана.  

Відповідно до основної мети були поставлені та розв’язані наступні 

задачі: 

1. Дослідити конкуренцію між фазами ФМФ і ПКФ та розглянути 

особливості фазових переходів між ними за скінченних температур. 

2. Дослідити ОКФ та визначити вплив зовнішнього магнітного поля на 

структуру спектра спінових збуджень у цій фазі. 

3. Дослідити ФП між фазою ОКФ та іншими можливими фазами за 

наявності зовнішнього магнітного поля. 

4. Вивчити особливості ФП між ОКФ та ПКФ за відсутності зовнішнього 

магнітного поля.  

5. Побудувати ФД одновісного магнетика з ОА та анізотропною БОВ за 

наявності зовнішнього магнітного поля та вивчити поведінку можливих 

мультикритичних точок в залежності від констант ОА та анізотропії БОВ. 

Об'єктом дослідження є одновісні магнетики з тензорними взаємодіями 

– ОА та анізотропною БОВ у випадку одиничного спіну.  

Предметом дослідження даної роботи є впорядковані фази одновісних 

магнетиків з ОА і анізотропною БОВ; фазові діаграми, що ілюструють ФП за 

наявності або відсутності зовнішнього магнітного поля за скінченних 

температур; поведінка параметрів порядку в упорядкованих фазах; спектри 

спінових збуджень у різних фазах; гістерезисні явища, що супроводжують 

фазові переходи. 

Методи дослідження. У роботі, поряд з перевіреними часом підходами 

квантової теорії магнетизму, використовуються сучасні методи теоретичної 

фізики. Зокрема, використовується метод унітарного перетворення [5] та 
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метод динамічної матриці [19]. При необхідності, разом з аналітичними 

використовуються чисельні розрахунки.  

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі 

набуло подальшого розвитку дослідження магнетиків з тензорними 

взаємодіями на основі моделі одновісного магнетика зі спіном S=1 за 

наявності ОА та анізотропної БОВ найбільш загального вигляду. Був 

проведений детальний аналіз фазових станів, фазових переходів та інших 

властивостей таких магнетиків. У результаті проведених досліджень вперше 

були отримані наступні результати: 

1. Досліджено явища, які виникають при ФП між фазами ФМФ та ПКФ 

за скінченних температур та мають гістерезисний характер.  

2. Отримано спектр спінових збуджень у фазі ОКФ в найбільш 

загальному для одновісного магнетика випадку за наявності повздовжнього 

зовнішнього магнітного поля та визначено його вплив на структуру спектра. 

3. Виявлено, що критична температура ФП між фазами ОКФ та КФФ  

має специфічну нелінійну залежність від параметрів анізотропії БОВ η та ζ.  

4. Запропоновано альтернативний спосіб отримання фазової границі між 

фазами ОКФ та ФМФ на основі вивчення поведінки компоненти параметра 

порядку  2
Q . 

5. Доведено можливість "квадрупольного гістерезису" при ФП між 

фазами ОКФ і ПКФ за відсутності магнітного поля, який істотно відрізняється 

від гістерезису, що спостерігається у магнетиках за наявності магнітного поля.  

6. Побудовано ФД діаграму одновісного магнетика з ОА та 

анізотропною БОВ за наявності зовнішнього магнітного поля та досліджено 

поведінку можливих мультикритичних точок в залежності від значень 

констант ОА та БОВ. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 

дослідження теоретичної моделі магнітних систем з ОА та анізотропною БОВ 

можуть бути використані експериментаторами при підготовці та проведенні 

експериментів, а також використовуватися як теоретичне підґрунтя при 
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поясненні отриманих результатів. Результати проведених досліджень також 

будуть корисними при створенні магнітних матеріалів із заздалегідь 

визначеними властивостями, при проектуванні та виготовленні різних 

технічних приладів, наприклад, таких як низькотемпературні датчики 

магнітного поля, тиску та температури. 

Особистий внесок здобувача. В дисертаційній роботі було розглянуто 

відомості про сучасний стан дослідження магнетиків з тензорними 

взаємодіями, здійснено огляд експериментальних і теоретичних робіт з цієї 

тематики, обґрунтовано необхідність подальшого дослідження магнетиків з 

тензорними взаємодіями – ОА і анізотропною БОВ, виділено важливі 

проблеми, такі як вивчення конкуренції між взаємодіями в таких магнетиках,  

визначення властивостей упорядкованих фаз, які виникають у таких магнітних 

системах і виконано задачі щодо їх розв’язання. 

Усі наукові результати, що ввійшли в дисертацію, були отримані за 

особистою участю здобувача. Роботи [1-6] (зі списку статей автора за темою 

дисертації) опубліковані у співавторстві з І. П. Шаповаловим. 

У роботі [1] автору належить дослідження залежності координат 

потрійної точки від значень констант ОА і БОВ.  

У роботі [2] автору дисертації належить дослідження гістерезисних 

явищ за скінченних температур.  

У роботі [3] автору дисертації належить дослідження властивостей фази 

ОКФ та побудова границі між фазами ОКФ та ПКФ.  

У роботі [4] автору дисертації належить дослідження ФП між фазами 

ОКФ та ПКФ, побудова температурної залежності квадрупольної 

намагніченості 〈𝑄0〉 і 〈𝑄2〉 та аналіз “квадрупольного гістерезису” за 

відсутності зовнішнього магнітного поля.  

У роботі [5] автору дисертації належить побудова фазової діаграми 

магнетика зі спіном S=1 у повздовжньому магнітному полі за наявності ОА та 

БОВ.  
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У роботі [6] автору дисертації належить побудова та аналіз 

температурної залежності квадрупольної намагніченості 〈𝑄0〉 та 〈𝑄2〉, 
побудова фазової границі між фазами ОКФ та ФМФ, розрахунок спектра 

спінових збуджень у фазі ОКФ за наявності повздовжнього зовнішнього 

магнітного поля та визначення впливу магнітного поля на структуру спектра, 

побудова залежності критичної температури θ* фазових переходів між фазами  

ОКФ та КФФ від констант анізотропії БОВ η та ζ за різних значень 

напруженості магнітного поля.  

У роботах [1-6], що виконані із співавтором здобувачу також належить 

проведення чисельних розрахунків та графічне зображення фазових діаграм та 

інших графічних залежностей. 

Обговорення результатів та формулювання висновків проводились 

спільно з науковим керівником проф. М. П. Маломужем та І. П. Шаповаловим. 

Апробація результатів дисертації. Наукові результати дисертаційної 

роботи неодноразово доповідалися та обговорювалися на семінарах кафедри 

теоретичної фізики та астрономії Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова, а також на 6 наступних міжнародних наукових конференціях, 

школах-семінарах та симпозіумах: 

1. International Workshop «Magnetic Phenomena in Micro- and Nano-

Structures», May 27-29, 2010, Donetsk, Ukraine. 

2. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка 

та мікросистемні технології», 28 червня - 2 липня, 2010, Одеса, Україна. 

3. Young Scienstists Conference «Modern Problems of Teoretical Physics», 

December 22-24, 2010, Kyiv, Ukraine. 

4. Міжнародна конференція молодих учених і аспірантів ІЕФ-2011, 24-

27 травня, 2011, Ужгород, Україна. 

5. IV Young Scienstists Conference «Modern Problems of Teoretical 

Physics», October 23-26, 2012, Kyiv, Ukraine. 
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6. XVI Всеукраїнська школа-семінар та конкурс молодих вчених зі 

статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, 9-10 червня 2016, 

Львів.  

 Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 13 

наукових праць, у т.ч. 6 статей у фахових виданнях [1-6], що входять до 

“Переліку наукових фахових видань”, та 7 матеріалів конференцій [7-13].  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 161 

сторінці машинописного тексту, складається зі вступу, чотирьох розділів 

основної частини, у яких викладені результати досліджень, висновків, списку 

використаних джерел, що містить 133 посилання і 5 додатків.  Обсяг основного 

тексту дисертації складає 119 сторінок друкованого тексту. Робота  

ілюстрована 21 рисунком та 12 таблицями.  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 

мету та завдання роботи, наведено шляхи і методи їх розв’язання, визначено 

об’єкт та предмет дослідження, визначено наукову новизну та практичне 

значення отриманих результатів дослідження, визначено особистий внесок 

здобувача, наведено відомості про апробацію роботи, публікації, конференції, 

наведено стислу характеристику дисертації.  

У першому розділі наведені відомості про сучасний стан досліджень 

магнетиків, що містять поряд з обмінною взаємодією ОА та БОВ. Розглянуто 

основні підходи до вивчення такого типу магнетиків. Здійснено огляд 

експериментальних і теоретичних робіт з цієї тематики, обґрунтована 

необхідність подальшого дослідження магнетиків з тензорними взаємодіями – 

ОА та анізотропною БОВ.  

У другому розділі представлена методика вивчення магнетиків з ОА та 

БОВ. Розглянуто структуру гамільтоніана досліджуваної магнітної системи та 

його представлення за допомогою різних типів операторів. Обґрунтовано 

можливість використання методу унітарних перетворень та методу динамічної 

матриці при вивченні таких магнетиків.  
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У підрозділі 2.1 було розглянуто структуру гамільтоніана досліджуваної 

магнітної системи та його представлення за допомогою ермітових 

квадрупольних операторів S,Q, операторів Хаббарда Xpq та незвідних 

тензорних операторів. Було обрано модель гамільтоніана для дослідження 

одновісного магнетика з одиничним спіном за наявності зовнішнього 

магнітного поля та розглянуто симетрію відповідного гамільтоніана. 

У підрозділі 2.2 розглянуто метод побудови динамічної матриці, який 

дозволяє визначити можливі однорідно-впорядковані фази та спектри 

спінових збуджень у фазах досліджуваного магнетика. 

У підрозділі 2.3 наведено методи унітарних перетворень, які 

використовуються для діагоналізації модельного гамільтоніану. 

У підрозділі 2.4  сформульовані основні  результати розділу. 

У третьому розділі вивчені властивості симетричних фаз та гістерезисні 

явища, які можуть виникати у досліджуваній магнітній системі.  

   У підрозділі 3.1 розглянуто розв’язки системи рівнянь для параметрів φ, 

χ, ψ унітарного перетворення, яке приводить гамільтоніан магнітної системи 

до діагонального вигляду. Наведені типи розв’язків та відповідні їм фази, що 

виникають як за наявності зовнішнього магнітного поля, так і за його 

відсутності.  

   У підрозділах 3.2 та 3.3 надано коротку характеристику фаз ФМФ та 

ПКФ,  які були досліджені в роботах [14, 18, 91, 93, 104, 120].  

У підрозділі 3.4 наведено розрахунок для ентропії та вільної енергії 

магнітної системи у симетричних фазах ФМФ та ПКФ. 

У підрозділі 3.5 досліджується конкуренція фаз ФМФ і ПКФ, наведено 

діаграми стійкості, стабільності та метастабільності цих фаз. У випадку 

нульових і скінченних температур розраховано залежність відносної 

намагніченості 〈𝑆𝑍〉 від величини зовнішнього магнітного поля h, що має 

гістерезисний вигляд. Приведено залежність енергії перемагнічування W(η)   
від величини параметра η за нульової температури. 
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У підрозділі 3.6 вивченні деякі особливості ФД магнетика за скінченних 

температур за наявністі фаз ПКФ, ФМФ та ПМФ при різних значеннях 

параметрів гамільтоніана. Зокрема, розглянуто границю між ПМФ та іншими 

фазами. Особливістю ФД є наявність мультикритичної точки. Наведено 

залежність координат цієї точки від параметрів гамільтоніана D та K0, що 

відповідають ОА та БОВ. Встановлено, що ці залежності мають майже 

лінійний характер. 

У підрозділі 3.7 сформульовані основні результати розділу. 

 У четвертому розділі досліджені властивості несиметричних фаз та 

побудовані відповідні фазові діаграми за їх наявності. Також показано, що в 

досліджуваній магнітній системі поряд з класичним магнітним гістерезисом 

має місце особливий вид поведінки подібної до гістерезисної – 

“квадрупольний гістерезис”, який виникає у випадку відсутності магнітного 

поля. 

У підрозділі 4.1 вивчається фаза ОКФ. Властивості фази ОКФ були 

дослідженні в роботах [14, 119, 120]. У цьому підрозділі проведено більш 

детальне дослідження цієї фази.  Приведені гамільтоніан та компоненти ПП, 

розраховано спектр спінових збуджень у фазі, досліджено температурну 

залежність квадрупольних намагніченостей 〈𝑄0〉 та 〈𝑄2〉, вивчено залежність 

безрозмірної критичної температури θ̃∗
 від констант анізотропії БОВ η та ζ. 

Розраховані ентропія та вільна енергія у фазі ОКФ за наявності зовнішнього 

магнітного поля. 

У підрозділі 4.2 вивчено особливості фазового переходу між 

квадрупольними фазами – ОКФ і ПКФ за відсутності зовнішнього магнітного 

поля та виявлено подібне до гістерезисних явище – “квадрупольний 

гістерезис”. Наведена залежність квадрупольних намагніченостей 〈𝑄0〉 та 〈𝑄2〉 
від значення константи ОА D. 

У підрозділі 4.3 розглянуто фазу КФФ та її особливості за наявності 

зовнішнього магнітного поля.   
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У підрозділі 4.4 побудована ФД досліджуваного магнетика за 

скінченних температур на якій наявні п’ять фаз: симетричні фази  ПКФ, ФМФ, 

ПМФ та фази з порушеною симетрією ОКФ та КФФ. У цьому випадку на ФД 

присутні дві мультикритичні точки: потрійна та тетракритична. 

У підрозділі 4.5 сформульовані основні  результати розділу. 

Дисертаційна робота завершується ВИСНОВКАМИ, СПИСКОМ 
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ та ДОДАТКАМИ. 
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РОЗДІЛ 1 

УПОРЯДКОВАНІ СТРУКТУРИ В МАГНЕТИКАХ  
З ОА ТА БОВ 

В цьому розділі розглянуто відомості про сучасний стан дослідження 

магнетиків з тензорними взаємодіями до яких відносяться ОА та БОВ. Також 

зроблено огляд робіт в яких досліджувалися відповідні магнетики. Основну 

увагу приділено питанню вивчення взаємодій в таких магнетиках, вибору 

модельного гамільтоніана та визначенню властивостей впорядкованих фаз, які 

виникають в них.  

1.1. Взаємодії  в магнетиках зі спіном більшим  1/2  
Послідовний розгляд магнітних властивостей речовин можливий на 

основі мікроскопічного підходу. Такий шлях («з перших принципів») є дуже 

складним, оскільки він враховує взаємодію реальних атомів один з одним. 

Проблема побудови ефективного спінового гамільтоніана, що описує основні 

характеристики магнетика, такі як: намагніченість, сприйнятливість, спектри 

енергії й спінових збуджень та інші, є одним з найважчих завдань магнетизму. 

Розв’язання такого завдання у точному вигляді неможливе, тому для 

інтерпретації експериментальних даних використовуються наближені 

модельні гамільтоніани, які відображають найбільш важливі для даного 

дослідження властивості реальних магнетиків. 

1.1.1. Магнетики та гамільтоніан Гайзенберґа. Для дослідження 

властивостей магнетиків у різний час розглядали різноманітні моделі 

магнітних систем, які тією чи іншою мірою дозволяли пояснити їх властивості. 

Однією з таких моделей є модель Гайзенберґа. Ця модель вперше була 

розглянута в роботах Я. І. Френкеля [20] та В. Гайзенберґа [1]. Протягом 

довгого часу вона була основою для розвитку квантової теорії магнетизму. 

 У даній моделі, як і в будь-яких інших, враховують лише найбільш 

важливі характеристики речовини. Магнітну речовину представляють як 

систему спінів 𝑆, розташованих у вузлах кристалічної ґратки та зв'язаних 
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ізотропною обмінною взаємодією. При цьому взаємодія між спінами 

вважається попарною. ОВ слабко впливає на структуру кристалічної ґратки, 

що виправдовує такий напівфеноменологічний підхід. Якщо на таку систему 

діє зовнішнє магнітне поле h, то згідно до Гайзенберґа модельний гамільтоніан 

такої системи можна подати в наступному вигляді: 
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де Jij – константи, обумовленні ОВ, i та j  ̶  індекси, що нумерують вузли 

кристалічної ґратки, Sα(α = x, y, z) – спінові оператори. 

Константи Jij модельного спінового гамільтоніана можливо обчислити 

за допомогою квантової теорії атомів [21–22]. 

Використання модельного гамільтоніана (1.1) зводить задачу 

визначення магнітних властивостей речовини до дослідження властивостей 

ґраткового газу спінових стрілок.  

1.1.2. Обмінні взаємодії у гамільтоніані Гайзенберґа. Розглянемо 

більш детально, що являє собою обмінна взаємодія, яка входить до 

гамільтоніана (1.1). ОВ є специфічним квантовим ефектом, що виникає 

відповідно до симетрії хвильових функцій системи частинок відносно їх 

перестановок. Перестановочна симетрія хвильових функцій, а з нею і обмінна 

взаємодія, залежать від величини повного спіну, але не залежать від його 

напрямку. 

Енергія ОВ є доданком до енергії системи взаємодіючих частинок і 

обумовлена перекриттям хвильових функцій за ненульового значення повного 

спіну системи частинок. У разі безпосереднього перекриття двох хвильових 

функцій маємо прямий обмін, а в разі присутності частинки-посередника через 

яку відбувається взаємодія – непрямий обмін.  Гамільтоніан (1.1) має 
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загальний характер, а конкретний тип обміну (непрямий або прямий) 

визначається аналітичним виразом для константи обмінної взаємодії Jij  

(надалі можливе позначення J – без індексів i та  j).  

При обчисленні величини та визначенні знаку константи обмінної 

взаємодії J виникають певні труднощі. Складність розрахунків залежить від 

типу магнетика – металевий, напівпровідник, діелектрик, кристал чистих 

елементів або їх сполуки (впорядковані та невпорядковані), аморфні тверді 

тіла, металеве чи спінове скло та інші, а також від того локалізовані чи 

колективізовані атомні магнітні моменти в системі.  

ОВ між сусідніми магнітними моментами в (1.1) може призводити до 

паралельної або антипаралельної їх орієнтації, тобто до феромагнітного (J > 0) 

або антиферомагнітного впорядкування (J < 0).  

У реальних магнітних матеріалах окрім прямої ОВ можуть бути також 

присутні інші типи обміну [3]. При розгляді реальних магнетиків необхідно 

застосовувати особливий підхід для з’ясування типу обмінного зв’язку. 

Відповідний підхід, який частково ілюструє ситуацію для ОВ 

магнетиків, був запропонований Херрінгом [21]. В ньому представлені чотири 

основних механізми обміну в кристалах з металевим і неметалевим зв’язком 

для локалізованих і нелокалізованих моментів. До них належать: 

- прямий обмін Гайзенберґа; 

- непрямий обмін Крамерса-Андерсона (суперобмін); 

- непрямий обмін Рудемана-Кітеля-Касуї-Іосиди (РККІ); 

- обмін колективізованих електронів. 

Таким чином, окрім прямого обміну, серед них представлено різновиди 

непрямого обміну. Перший випадок непрямого обміну було теоретично 

розглянуто Крамерсом [24] та Андерсоном [25]. У подальшому він отримав 

назву суперобміну Крамерса-Андерсона. Другий випадок був передбачений 

Рудерманом і Кіттелем [26] та розвинутий Касуї і Іосидою, він отримав назву 

обмінної взаємодії Рудермана-Кіттеля-Касуї-Іосіди (РККІ). 
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Посередником, через який відбувається взаємодія при непрямому 

обміні, можуть виступати діамагнітні іони (O2−, Br−, Cl− та інші)  або електрони 

провідності.  

Суперобмін Крамерса-Андерсона має важливе значення в іонних 

твердих речовинах, таких як оксиди і фториди перехідних металів. 

 Найбільш яскравим прикладом суперобміну є ОВ в MnO (рис.1.1).  

 

Рис. 1.1. Схематичне зображення суперобмінної взаємодії між двома атомами 

Mn 

Взаємодія між магнітними атомами Mn опосередковується діамагнітним 

киснем через перекриття 3d-орбіталей метала й 2p-орбіталей кисню та 

часткову делокалізацію залучених електронів. У разі паралельної орієнтації 

магнітних моментів, розташованих на металевих центрах, делокалізація не 

відбувається, що робить енергетично вигідним антиферомагнітне 

упорядкування. Як правило, суперобмін залежить від величини магнітних 

моментів атомів металу та орбітального перекриття між металом і 

неметалевим елементом. При обчисленні відносної величини та знаку 

непрямої ОВ у магнітних діелектриках враховують електронну конфігурацію 

та розташування магнітних іонів, симетрію їх кристалічного оточення. 

Взаємодія РККІ – це непряма обмінна взаємодія між магнітними іонами, 

яка здійснюється через колективізовані електрони провідності. Вона може 

відігравати важливу роль, якщо немає прямого перекриття хвильових функцій 

неспарених електронів. У цьому випадку взаємодія між двома магнітними 

моментами на вузлах i та j опосередковується поляризацією електронів 
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провідності. Для цього механізму обміну є характерною коливальна поведінка 

константи J обмінної взаємодії, яка змінює знак в залежності від відстані між 

локалізованими моментами. Серед іншого, цей механізм пояснює обмін          

4f-електронів у рідкоземельних матеріалах та відповідає за коливання 

константи міжшарового обмінного зв'язку в багатошарових структурах. На 

відміну від прямої ОВ цей тип взаємодії є далекосяжним. 

Таким чином, взаємодія РККІ відіграє важливу роль у магнетизмі 

рідкоземельних магнетиків і розбавлених твердих розчинів магнітних іонів у 

немагнітній металевій матриці. 

Слід зазначити, що окрім розглянутих механізмів обміну існують і інші. 

1.1.3. Узагальнення гайзенберґівського гамільтоніана та тензорні 
взаємодії. Гамільтоніан (1.1) є найпростішим, але не єдиним можливим. Він  

включає лише ізотропну ОВ що має білінійну за спіновими операторами 

форму, та зовнішнє магнітне поле. Навіть така проста модель дозволяє 

пояснити особливості поведінки багатьох магнетиків. Однак, 

експериментальні дослідження доводять існування великої кількості таких 

магнітних матеріалів властивості яких дана модель пояснити не може. 

Наприклад, до таких речовин належать: CsFeBr3, ТmAu2, GdMg, EuS та інші.  

Модель Гайзенберґа дозволяє достатньо повно пояснити магнітні 

властивості речовин у випадку магнетиків із спіном S = 1/2, але у випадку коли 

магнетик має спін S > ½ у вузлі, пояснити властивості такого магнетика за 

допомогою цієї моделі не завжди можливо. Для того щоб більш детально 

описати властивості таких речовин необхідно розширити гайзенберґівську 

модель [27]. Тобто, потрібно узагальнити гайзенберґівський гамільтоніан з 

урахуванням інших взаємодій та з’ясувати доцільність використання 

модельного гамільтоніана Гайзенберґа з додатковими складовими.  

На відміну від ізотропної ОВ, яка відповідає електростатичній взаємодії 

електронів незаповнених оболонок один з одним, у гамільтоніані необхідно 

врахувати магнітні взаємодії, такі як: взаємодія спінових магнітних моментів 
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електронів один з одним (спін-спінова взаємодія) і взаємодія спінових та 

орбітальних магнітних моментів електронів (спін-орбітальна взаємодія) . 

Врахування магнітної взаємодії приводить до того, що двовузельний 

член у гамільтоніані (1.1) набуває анізотропного вигляду, тобто відбувається 

виділення осі “легкого” або “важкого” намагнічування. У випадку коли є одна 

єдина виділена вісь магнітного впорядкування (вісь Z) його можливо записати 

таким чином:  

   
ji

Y
j

Y
i

X
j

X
i

Z
j

Z
iijОВ SSSSSSJH

,

ξ          (1.2) 

де   ξ – константа анізотропії обмінної взаємодії.  

Сильна спін-орбітальна взаємодія у магнетиках є причиною виникнення 

додаткових негайзенберґівських членів у гамільтоніані магнітної системи. Їх 

внесок зрештою зводиться до того, що спіни відчувають електричні поля в 

кристалі через пов’язаний з цими спінами орбітальний момент. Спін-

орбітальна взаємодія може призвести до появи у гамільтоніані членів 

необмінного походження вищого порядку за повним моментом. 

Все це обумовлює необхідність включення в гайзенберґівський 

гамільтоніан системи магнітної анізотропії та врахування доданків більш 

високих ступенів за спіновими операторами [4]. 

Як наслідок, у гамільтоніані магнітної системи (1.1) з’являються 

додаткові взаємодії, які мають тензорну природу. Вони складаються з 

компонент тензора квадрупольного магнітного моменту. 

Якщо спін у вузлі S > 1/2, то при представленні гамільтоніана через 

спінові оператори можлива поява добутку операторів, що відносяться до 

одного вузла. У цьому випадку гамільтоніан крім двовузельних членів 

(кооперативна взаємодія) буде містити доданки, що відносяться до одного 

вузла кожен (локальна взаємодія). Ці доданки називають одноіонною 

анізотропією. У випадку, коли магнетик має єдину кристалографічну вісь Z, 

то ОА можна надати використовуючи наступний вираз:  
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iОА SDH            (1.3) 

де D – константа ОА. Залежно від знаку D, магнетик є легкоосьовим (D < 0) 

або легкоплощинним (D > 0). 

Наступними доданками до гамільтоніана (1.1) є ОВ вищих порядків за 

спіновими змінними. Поява цих доданків обумовлена наявністю додаткових 

інваріантів  гамільтоніана (1.1) до спінових обертань, у випадку якщо величина 

спіна магнітного іона S > 1/2. У цьому випадку незалежними інваріантами є (𝑆𝑖𝑆𝑗); (𝑆𝑖𝑆𝑗)2; … , (𝑆𝑖𝑆𝑗)𝑛, які необхідно враховувати. Одним із перших, хто 

звернув увагу на необхідність їх врахування при феноменологічній побудові 

гамільтоніана був Шредінґер [28].  

Значення спіну S = 1 є першим значенням, при якому в обмінному 

гамільтоніані виникає додаткова взаємодія ∼ (𝑆𝑖𝑆𝑗)2, яку називають 

біквадратною обмінною взаємодією, та відповідний доданок до гамільтоніана 

(1.1) в ізотропному випадку має вигляд: 

                                     

  ,
)(,
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                      (1.4)
 

де К – константа БОВ.  

Виникнення цієї обмінної взаємодії може бути обумовлено різними 

причинами. Це може бути суперобмін через немагнітні атоми [4], або сильна 

спін-орбітальна взаємодія [29]. У певних випадках вплив кристалічного поля 

також формально можна звести до обміну вищих порядків за спіном [4]. 

Магнітні системи, у яких значний вплив має ОВ вищих ступенів за 

спіновими операторами часто називають негайзенберґівськими магнетиками. 

 З можливих за значення спіну S > 1/2 тензорних взаємодій в подаль-

шому будемо розглядати одноіонну анізотропію та біквадратну обмінну 

взаємодію. 

Після узагальнення гайзенберґівської моделі, та включення у 

гамільтоніан додаткових складових, всі взаємодії, що входять до цього 
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гамільтоніана можна розділити на векторні та тензорні. Так, білінійна за 

спіновими операторами взаємодія та взаємодія вузельних спінів із зовнішнім 

магнітним полем можуть бути віднесені до векторних взаємодій. 

 Перша з цих взаємодій є кооперативною, а друга – локальною, бо вони 

представляють собою суму двочастинкових та одночастинкових доданків 

відповідно. 

За своєю природою одноіонна анізотропія відноситься до 

релятивістських взаємодій. Оператор ОА при перетвореннях системи 

координат змінюється за тензорним законом, тому ОА належить до локальних 

тензорних взаємодій. ОА має лінійну за квадрупольними операторами форму 

і квадратичну за спіновими.  

Біквадратна обмінна взаємодія належить до іншого типу тензорних 

взаємодій, та обумовлена кооперативними явищами. БОВ, будучи 

двочастинковою взаємодією, є білінійною за квадрупольними і 

біквадратичною за спіновими операторами.  

1.1.4. Величина констант ОА та БОВ в магнетиках. Вплив ОА та БОВ 

на властивості магнетика та відповідно необхідність їх введення до 

гайзенберґівського гамільтоніана (1.1) визначається співвідношенням значень 

відповідних констант взаємодій D, K та константи обмінної взаємодії J.  

Вплив ОА визначається співвідношенням констант D та J. Зазвичай, для 

феромагнетиків відношення констант ОА та ОВ, тобто D/J, становить                 

~ 10-2‒10-5 [3], але існує багато магнітних систем, в яких константа ОА 

порівняна або більша за константу ОВ, що може бути обумовлено як достатньо 

великою енергією ОА, так і відносно слабкою ОВ між магнітними іонами з тих 

або інших причин. 

До таких систем належать рідкоземельні метали, такі як: Dy, Tb, Nd, Pr 

та інші, а також їх сполуки [4]. 

Аналіз експериментів з непружного розсіяння нейтронів, вимірювання 

намагніченості в сполуках талію La3Tl, Pr3Tl [32-34], алюмінатах 
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рідкоземельних матеріалів ReAl2 (де Re – рідкоземельний елемент)   ̶  NdAl2, 

TbAl2, PrAl2, HoAl2, DyAl2 та інших [29-31], дає значення константи ОА 

порівняне або навіть більше за константу ОВ. 

В сполуках CsFeBr3, CsFeCl3 при величині спіна S=1 іона Fe2+ константа 

ОА D досягає 20-30 K, тоді як константа ОВ J має значення 3-5 і 0,3-0,4 K в 

залежності від площин взаємодії [35-37]. 

До сполук з сильною ОА (D ≥ J)  належать речовини зі спільною 

формулою  NiMF6·6H2O, де M = Si, Ti, Sn, Zr [38]. Так, у магнітному матеріалі 

NiZrF6∙6H2O, на основі вимірювань теплоємності кристалу, отримано значення 

констант D = 3,14 K, J = 0,084 K [39], а відношення констант ОА та ОВ D/J 

становить приблизно 37. У сполуці на основі заліза FeSiF6·6H2O відношення 

D/J становить 4 [40].  

У багатьох речовинах значення константи ОА залежить від тиску або 

температури. Так, у фторсилікаті нікелю NiSiF6∙6H2O, константа ОА суттєво 

залежить від тиску. При зростанні значення тиску від атмосферного до 8,6 кбар 

значення D/J  зростає від  -0,16 до 1,8 [41-42]. 

В роботах [43-44] були проведені експерименти з визначення констант 

ОА та ОВ в органічній сполуці NiCl2-4SC(NH2)2 (скорочено DTN), в якій для 

нікелю S = 1. Так, в роботі [43], за допомогою вивчення поведінки теплоємно-

сті, магнітокалоричного ефекту, вимірювань методом дифракційного 

непружного розсіяння нейтронів та інших методів, було з’ясовано, що 

константи ОА та ОВ мають такі значення: D = 8,12 K, Jab  = 0,17 K, Jc  = 1,74 K, 

де a, b, c – відповідні напрямки у ґратці кристала. За результатами роботи [44], 

маємо: D = 8,9 К, Ja,b = 0,18 К і Jc = 2,2 К. Таким чином, спіни іонів Ni сильно 

зв'язані вздовж тетрагональної осі, але слабко – у перпендикулярному до неї 

напрямі. Тобто, сполука є слабкозв’язаною системою ланцюгів з ОА більшою, 

ніж ОВ найближчих сусідів. 

На основі вивчення поведінки теплоємності, як функції зовнішнього 

поля, у сполуці Ni(C5H5NO)6(ClO4)2  були отримані наступні значення констант 

ОВ та ОА: J/k = − (0,20 ± 0,01) К та D/k = 6,6 ± 0,2 К [45], тобто співвідношення 
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констант |D/J|=33, а для сполуки Ni(C5H5N)2Ni(CN)4 одержані відповідні 

значення констант: |D/k |=1,9 K та |J/k| = 0,35 К, і відповідно їх співвідношення 

|D/J| = 5,43 [46]. 

Вплив БОВ визначається співвідношенням констант К та J.  Однією з 

причин появи БОВ може бути звичайний суперобмін. Так, у роботі [47], було 

показано, що механізм суперобміну здатний пояснити походження та 

величину БОВ. При суперобміні через немагнітні атоми відносний внесок 

біквадратного обміну в енергію магнітного впорядкування за великих значень 

спіна може становити десятки відсотків.  

До перших експериментальних досліджень з визначення константи БОВ 

належать роботи з вивчення електронного парамагнітного резонансу іонів 

Mn2+ в MgO, що містить 1% Mn [48]. В цих роботах було визначено, що для  

іонів Mn2+, які є найближчими  сусідами, коефіцієнти БОВ та ОВ дорівнюють 

К = 0,73 K і J = 14,6 K відповідно, а відношення коефіцієнтів біквадратного та 

білінійного обміну складає K/J ~ 0,05.  

У більшості рідкоземельних елементів БОВ порівняна, або навіть 

перевершує за величиною ОВ [49-51].  

Сполуки TmZn, TmCd є одними з перших магнітних систем, в яких 

отримана БОВ була більша, ніж білінійна спінова взаємодія. Автори роботи 

[49] вважають, що БОВ швидше за все є комбінацією прямого обміну та 

непрямої кулонівської ОВ через електрони провідності, або суперобміном  

через проміжні іони. 

Розрахунки констант ОВ та БОВ для сполук DyZn, TmZn, TmCd з 

“перших принципів” [52] добре узгоджуються з експериментальними 

результатами [50-51]. Вони показують, що в сполуках рідкоземельних 

елементів з цинком і кадмієм основний внесок в енергію БОВ дає орбітальна 

взаємодія електронів. Максимальні значення константи БОВ характерні для  

рідкоземельних елементів, що знаходяться на початку або в кінці 

рідкоземельного ряду [53].  
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До магнетиків у яких БОВ за величиною порівняна, або більша за ОВ 

також належать сполуки GeB6 , DyCu та інші [54-55].  

Результати експериментальних досліджень із з’ясування магнітних 

властивостей металевих багатошарових плівок показують, що вони також 

належать до матеріалів, яким притаманна сильна БОВ. Такі матеріали 

складаються з тонких (товщиною кілька десятків ангстрем) шарів різних 

речовин. У роботах [56-59] досліджуються такі матеріали: плівки Gd/Fe, 

Gd/Co, Gd/Si/Co, одержані на основі рідкісноземельного та перехідного 

металів, а також багатошарові плівки Fe/Si, які належать до типу “перехідний 

метал – немагнітний прошарок”. Дослідження магнітних властивостей тонких 

багатошарових плівок вимагає застосовування високочутливих методів. Так, у 

роботі [59] використовується СКВІД – магнітометрія і магнітооптичний ефект 

Кера. За допомогою цих методів було визначено температурну залежність 

константи БОВ для плівок Fe/Si, значення цієї константи зростає зі зниженням 

температури. Також було визначено, що відношення констант K/J можна 

апроксимувати лінійною функцією, що змінюється від 0,45 до 0,97 при зміні 

температури від 300 К до 25 К.  

1.2. Упорядковані фази в магнетиках з тензорними  взаємодіями 

 У попередньому підрозділі була доведена необхідність узагальнення 

гайзенберґівської моделі для пояснення магнітних властивостей складних  

речовин зі спіном у вузлі S > 1/2. Це можливо зробити якщо додати в 

гамільтоніан системи окрім ОВ також і тензорні взаємодії  –  ОА та БОВ. 

Таким чином, виникає необхідність вивчення властивостей магнетиків з 

конкуруючими векторними та тензорними взаємодіями, а також можливості  

реалізації в них різних типів упорядкування.  

1.2.1. Квадрупольні фази в магнетиках. Активне теоретичне вивчення 

магнетиків з ОА і БОВ почалося в другій половині минулого століття. Для 

вивчення властивостей таких магнетиків, та впливу ОА і БОВ на їх спінову 

структуру спочатку використовували методи квантової теорії магнетизму, що 
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були розроблені для дослідження магнетиків з векторними взаємодіями. Так, 

дані методи використовувалися у роботах [60–69] для вивчення магнетиків з 

ОА у простих випадках. У більш складних випадках такий підхід був 

неефективним, та не дозволяв отримати прийнятні результати  [70–71]. 

Це обумовлено тим, що включення до гамільтоніана магнітної системи 

ОА і БОВ призводить до цілого ряду цікавих ефектів, які мають чисто 

квантовий характер та не можуть бути пояснені в рамках феноменологічних 

моделей. Так, у гайзенберґівському магнетику, при певному співвідношенні 

параметрів його гамільтоніану (1.1) можлива наявність звичайного феро-

магнітного або антиферомагнітного стану. Включення додаткових взаємодій у 

вигляді ОА або БОВ призводить до появи нових структурних фаз, властивості 

яких суттєво відрізняються від властивостей парамагнітної, феромагнітної або 

антиферомагнітної фаз, характерних для гайзенберґівського магнетика. 

 Таким чином, виникає необхідність дослідження магнітних структур  

які неможливі у моделі Гайзенберґа. 

Як випливає з досліджень [16 – 18, 72 – 75], за умови, коли константи 

ОА та БОВ є величинами одного й того ж порядку, або більшими ніж 

константи білінійної за спіновими операторами ОВ, у магнітних сполуках 

поряд з розглянутими фазами можливе виникнення квадрупольної фази, яка 

характеризується наявністю далекосяжного порядку тензорного типу.  

Квадрупольна фаза була знайдена у середині минулого століття при 

виявленні та розгляді одного із різновидів магнетизму – квадрупольного 

магнетизму. Теоретичні дослідження квадрупольного магнетизму дозволили 

виявити фазу магнетика в якій магнітні моменти атомів розташовані 

“перпендикулярно” до певної осі (спіни вільно прецесують у площині 

перпендикулярній до осі квантування). Ця фаза отримала назву квадрупольної.  

Характерною особливістю цієї фази є те, що намагніченість (середнє 

значення проекцій спінів) системи за відсутності зовнішнього магнітного поля 

дорівнює нулю, тобто 0 S , де α   ̶ вісь упорядкування (подібно до 
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антиферомагнетиків), а квадрупольна складова параметра порядку відмінна 

від нуля. 

Квадрупольне впорядкування, яке виникає у магнітних системах з 

одиничним спіном, можна поділити на два різних типи в залежності від 

значення величини  2)( S [4, 83]. 

Так, у фазах з квадрупольним упорядкуванням першого типу, які будемо 

позначати – ОКФ, виконується наступна умова: 1)( 2  S , а величина Sα з 

рівною ймовірністю може приймати значення 1 і -1. Фази типу ОКФ є 

осьовими квадрупольними фазами, в яких вісь упорядкування α – це вісь, 

уздовж якої орієнтуються магнітні моменти іонів. 

Фазам з другим типом квадрупольного упорядкування, які відповідно 

будемо позначати – ПКФ, відповідає умова: 0)( 2  S , а магнітні моменти 

іонів вільно обертаються в площині, перпендикулярній до осі α. Тобто, фази 

типу ПКФ є площинними квадрупольними фазами, в яких вісь упорядкування 

є віссю перпендикулярною до орієнтації магнітних моментів іонів. 

Наявність нових фаз в магнетиках з ОА та БОВ та особливості поведінки 

характеристик магнетиків у цих фазах стали стимулом для більш детального 

їх вивчення.   

1.2.2. Квадрупольні та квадрупольно-феромагнітні фази в 
магнетиках з ОА. Велике число магнітних сполук, що складаються з 

регулярно розташованих магнітних іонів, між якими існує ОВ фіксованого 

знаку та інтенсивності, залишаються немагнітними при зниженні температури 

до значень близьких до нуля. Як показують дослідження, причиною такої 

особливості поведінки магнетиків, а саме відсутність магнітного порядку в 

зазначених випадках, є існування сильної ОА, коли константа ОА порівняна 

або більша за константу ОВ.  

В негайзенберґівских магнетиках ( значення спіна магнітного іона S ≥ 1) 

незаморожений орбітальний момент і спін-орбітальний зв'язок обумовлюють 

великі значення константи ОА, які є порівняними або більшими за константу 
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ОВ. До магнетиків з такими властивостями належать рідкоземельні 

інтерметаліди, наприклад TmZn [50], TmGd [51, 73] та інші. Носіями 

магнетизму в них найчастіше є рідкоземельні іони Tm3+ і Ge2+ [12]. Наявність 

ОА призводить до появи фаз з тензорним параметром порядку [4] – 

квадрупольних фаз. Властивості КФ в таких магнетиках з ОА різної симетрії  

розглянуті у роботі [6]. 

Однією з найперших робіт, в якій теоретично вивчаються особливості 

магнетиків з ОА є робота Морії [2]. До цієї роботи, врахування впливу ОА на 

властивості магнетика обмежувалося виділенням в кристалі осей магнітного 

впорядкування. В роботі [2] був введений критерій існування феромагнетизму 

та антиферомагнетизму. Також, в цій роботі було показано в НМП, що при 

D/2J0 > 1 (де J0 – нульова фур’є-компонента ОВ), навіть при абсолютному нулі 

температур (T = 0), за відсутності зовнішнього магнітного поля реалізується 

немагнітний квадрупольно-впорядкований основний стан. У таких магнетиках 

квантові властивості окремих спінів в ефективному магнітному полі грають 

вирішальну роль у формуванні динамічних і термодинамічних властивостей. 

В роботах [2, 76–84] було виявлено, що у випадку, коли константа ОА 

перевищує константу ОВ, в магнетику можливе формування однакового для 

всіх іонів синглетного спінового стану. З трьох можливих одноіонних 

спінових станів із проекціями Sz = ±1; 0 на вісь Z, останній (Sz =  0) виявляється 

найнижчим. Такі магнетики є синглетними. 

Упорядкування індуковане зовнішнім магнітним полем в магнітній 

системі з синглетним основним станом (при  |D| > |J|) на основі НМП було 

досліджено у роботі [85]. Для магнетиків з S = 1 була побудована і досліджена 

H - T (магнітне поле – температура) фазова діаграма. Було показано, що 

квадрупольно-впорядкована фаза існує в замкненій області площини H-T 

діаграми. При цьому, ФП із однієї фази в іншу був визначений як ФП другого 

роду, а температура фазового переходу залежить від магнітного поля.  

Ці передбачення підтвердилися експериментами [78–82], проведеними 

зі сполуками Ni, які характеризуються сильною ОА і слабким АФМ обміном. 
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Так, фазовий перехід індукований полем спостерігався в таких сполуках: 

Ni(NO3)2·6H2O [79, 81], Ni(NO3)2·4H2O [80] та Ni(C5H5NO)6(ClO4)2 [45, 82].  

Для магнетиків з легкоплощинною ОА в присутності зовнішнього 

магнітного поля перпендикулярного до “легкої площини” були побудовані 

теоретичні ФД за скінченних температур [84–87]. 

Серед праць з теорії синглетних магнетиків можна відзначити роботи            

[35, 88–90], в яких автори досліджували ФП з синглетного стану в магніто-

впорядковану фазу. В результаті проведених досліджень вони прийшли до 

висновку, що система в цілому стає намагніченою коли зовнішнє магнітне 

поле досягає деякого критичного значення, та кожен іон синглетного 

магнетика поляризується. Також, варто зазначити, що розглянуті ФП з 

парамагнітної фази у фазу з феромагнітним впорядкуванням вздовж осі Z не 

можуть розглядатися як звичайні фазові переходи типу “порядок – безлад”. 

Для таких фазових переходів в роботах  використовують поняття “магнітний 

ФП типу зміщення”.  

У роботі [88] на прикладі системи з феромагнітною ОВ між іонами зі 

спіном S = 1 показано, що для опису процесів упорядкування й намагнічування 

магнетиків з великою ОА можливо застосувати методи феноменологічної 

теорії, які спираються на використання потенціалу Ландау та дозволяють 

визначити тип відповідного ФП. В результаті проведених досліджень було 

виявлено подібність між температурними і польовими переходами в сильно 

анізотропних магнетиках, а також зазначено, що між ними є істотна 

відмінність: якщо перші − це переходи типу порядок – безлад, то другі − 

переходи порядок – порядок, тобто вони аналогічні переходам типу зміщення.  

Магнітне впорядкування в магнітних системах за відсутності 

зовнішнього магнітного поля у випадку цілочисельних значень спінів іонів зі 

значною за величиною легкоплощинною ОА вивчалося в роботі [89]. Було 

показано, що ФП до такого стану відбувається у вигляді магнітного ФП “типу 

зміщення”, а параметром порядку при таких переходах є величина магнітної 

поляризації іонних станів, яка виникає в точці ФП спонтанним чином. 
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Магнітне впорядкування в таких магнетиках відбувається в результаті 

конкуренції ОВ і ОА. 

В роботі [90] розглянуто магнітне впорядкування синглетного магнетика 

з великою ОА типу “легка площина” і антиферомагнітною ОВ між спінами, у 

випадку коли основним станом іонів з цілим спіном є синглетний стан, а 

антиферомагнітна фаза реалізується тільки за наявності зовнішнього 

магнітного поля. При цьому отримано наступний результат: фазове 

перетворення синглетної фази в антиферомагнітну є квантовим фазовим 

переходом, який відноситься до магнітних ФП типу зміщення. Показано, що 

до такого перетворення можна застосувати теорію ФП Ландау, в якій ПП є 

поляризація синглетного стану. В роботі відзначено нестандартну поведінку 

парапроцесу, що приводить до перетворення магнітного ФП типу зміщення 

другого роду в ФП першого роду. Побудовано ФД яка відрізняється від ФД 

класичних АФМ, на ній АФМ фаза оточена тільки синглетною фазою. 

В роботі [35] розглянуто АФМ з сильною ОА, яка перевищує ОВ у 

випадку коли основним станом є синглетний. Було показано, що індукований 

магнітним полем ФП із синглетного стану в багатоґратковий 

антиферомагнітний стан є магнітним ФП типу зміщення. За нульової 

температури цей перехід проходить неперервно та є переходом другого роду, 

а при Т ≠ 0 поведінка переходу змінюється на стрибкоподібну, а ФП є фазовим 

переходом першого роду. 

Наявність ОА у гамільтоніані магнітної системи обумовлює 

необхідність використання нових підходів і теоретичних методів при 

дослідженні її властивостей. Одним із таких методів, що дозволяє більш повно 

розглянути можливі види однорідного впорядкування в таких магнетиках, є 

метод унітарного перетворення, розглянутий у роботах [5, 15, 91–92].  

В цих роботах була запропонована методика зведення модельного 

гамільтоніана до діагонального вигляду за допомогою унітарного 

перетворення.  Було використано два підходи. Так у роботах [5, 91–92] було 

застосовано унітарне перетворення n-рівневої системи з використанням 
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операторів алгебри ASU(n) (де n = 2S+1), а у [15] було застосовано інший 

еквівалентний підхід − унітарне перетворення n-рівневої системи з 

використанням операторів Хаббарда. 

Використання цього метода дозволило розглянути різні типи спінових 

структур, існування яких обумовлено конкуренцією таких взаємодій як ОА та 

ОВ.  Так у роботі [91] було показано, що в одновісних магнетиках за наявності 

поздовжнього зовнішнього магнітного поля можуть реалізуватися наступні 

симетричні фази: ФМФ, ПКФ та фаза з порушеною симетрією КФФ. Фаза 

КФФ є квадрупольно-феромагнітною фазою, у якій напрям осі феромагнітного 

впорядкування та орієнтація площини квадрупольного упорядкування 

залежать від параметрів гамільтоніана. 

Всі ці фази спостерігалися експериментально в роботі [93], при 

досліджені магнітних властивостей  фторсилікату нікелю в області температур 

0,05 - 0,5 К  та за умови всебічного стиснення при зміні тиску від атмосферного 

до 9,5 кбар. У фторсилікаті нікелю при зміні тиску константа ОА  D змінюється 

значно більше ніж константа ОВ J.  При цьому, зі збільшенням тиску магнетик 

перетворюється  з легковісного в легкоплощинний.   

На основі результатів дослідження температурної залежності магнітної 

сприйнятливості при сталому полі та польової залежності магнітної 

сприйнятливості при незмінній температурі була побудована ФД в 

координатах (Т, Н). ФД у випадку D/J0 = 1,8 приведена на рис.1.2.  

Вельми цікавими з точки зору вивчення властивостей фаз у магнетиках 

для яких ОА значно більша за ОВ є результати робіт [43–44], в яких вивчалися 

магнітні властивості органічної сполуки NiCl2-4SC(NH2)2. Так, у 

експериментальній  роботі [44] була вивчена поведінка теплоємності та 

особливості магнітокалоричного ефекту у цій сполуці. Було виявлено, що 

наявність ОА призводить до розщеплення спінового стану Ni (має спін S = 1) 

на трирівневу систему з основним станом Sz = 0 та збудженими станами Sz =±1, 

тобто основний стан магнетика є немагнітним. У даному випадку магнетик є 
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синглетним. Фазові переходи в магнетику індуковані зовнішнім магнітним 

полем. 

 

Рис 1.2. Фазова діаграма фторсилікату нікелю. (   ̶  експериментальні дані; 

суцільна лінія – теоретичні розрахунки з використанням методу унітарних 

перетворень). Рисунок запозичено з [93] 

На основі експериментальних даних роботи [43], спеціальних теплових 

вимірювань і вимірювань магнітокалоричного ефекту була збудована T - H 

фазова діаграма (рис.1.3).  

Результати зображені на цій діаграмі добре узгоджуються з 

результатами роботи [93]. Так, виявлено наявність фаз: КФФ, ПКФ  та ФМФ, 

а границі фази КФФ з фазами ПКФ і ФМФ добре узгоджуються з 

експериментальними результатами роботи [93]. Якщо порівняти результати 

роботи [43] з теоретичними результатами роботи [94], то можна зазначити, що 

вирази для hC1 в обох роботах цілком узгоджуються, але вирази для hC2  дещо 

відрізняються. 

У подальшому, властивості фаз що виникають у сполуці                  

NiCl2-4SC(NH2)2 досліджувались у роботі [95]. 

При проведенні числових розрахунків у роботах [96–98] було виявлено 

можливість появи багатьох цікавих фаз за наявності у магнетиків суттєвої ОА. 
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Рис. 1.3. T-H фазова діаграма побудована за результатами експериментальних 

даних теплоємності та магнітокалоричного ефекту. Рисунок запозичено з [43] 

Так, у роботах [96–97] було вивчено властивості основного стану 

гайзенберґівського антиферомагнітного ланцюжка (S = 1) з ОВ та ОА у 

зовнішньому полі з використанням методу ренорм ‒ групи матриці густини. 

Були побудовані ФД, що дозволяють відобразити всю повноту фаз які 

виникають в таких магнетиках. Зокрема, для ланцюжків кінцевої довжини 

було наведено докази наявності двох типів біконічних і двох типів спін-флоп 

структур. Досліджено особливості квантових ФП між цими фазами. Також 

було проведено аналіз поведінки спінових кореляційних функцій і розглянуто 

властивості фаз магнетика. 

В роботі [98], за допомогою моделювання магнітної системи методом 

Монте-Карло, було досліджено: класичний гайзенберґівський АФМ із 

одновісною обмінною анізотропією, модель XXZ, та конкуруюча планарна ОА 

на кубічній ґратці в магнітному полі. Також, було знайдено фазу що межує з 

антиферомагнітною та спін-флоп фазами − біконічну фазу. Встановлено, що 

ці фази стають термічно нестабільними значно раніше, ніж з’являється 
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невпорядкована парамагнітна фаза, що призводить до появи цікавих 

мультикритичних точок. 

Дослідження властивостей нових фаз у магнетиках з великою ОА 

дозволило зробити висновок, що наявність ОА призводить до появи 

додаткового ефективного поля квадрупольного типу й такі магнетики мають 

незвичні властивості. При цьому, відповідний квадрупольний порядок в 

розглянутому випадку можна представити як упорядкування спінів у площині 

перпендикулярній до осі феромагнетизму (наприклад, виділеної зовнішнім 

полем), що характеризується квадрупольним ПП. Незважаючи на відсутність 

векторного магнітного порядку, відповідні структури є спін-упорядкованими, 

а порядок у них визначається тензорними характеристиками. З цієї причини їх 

властивості відрізняються від властивостей парамагнетиків.  

1.2.3. Квадрупольні та квадрупольно-феромагнітні фази в 
магнетиках з БОВ. Зацікавленість у вивченні магнітних систем з істотним 

впливом БОВ виникла досить давно [17, 18, 99]. Магнетики з БОВ активно 

досліджувалися – як експериментально, так і теоретично [16–18, 74–75]. Було 

встановлено, що в таких системах виникають нові магнітні структури. 

Наприклад, БОВ дозволяє пояснити появу квадрупольних фаз в яких 

намагніченість дорівнює нулю, але тим не менш існує далекосяжний 

магнітний порядок, який характеризується тензорними параметрами порядку. 

EuSe, EuO, UO2 та інші, є прикладами речовин, в яких може реалізуватися 

квадрупольне впорядкування [4]. Результати робіт [16, 18, 72–73] доводять, 

що БОВ, наряду з ОА, також є механізмом, що призводить до існування 

квадрупольних фаз. Наявність квадрупольних фаз є яскравим прикладом 

прояву квантових властивостей таких магнетиків.  

Крім того, в цих системах виникають інші цікаві магнітні структури з  

властивостями, які принципово неможливі в моделі Гайзенберґа. 

Як вже було зазначено раніше, негайзенберґівський характер ОВ можна 

описати гамільтоніаном із БОВ (1.4). Такий гамільтоніан з урахуванням БОВ 
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дозволяє описати більш широке коло явищ ніж модель Гайзенберґа.  В таких 

системах також можуть бути реалізовані різні фази, в залежності від 

співвідношення між константами обміну та дії зовнішніх чинників (зміні поля, 

температури та інше). 

Зокрема, в роботах [17–18] показано, що при різних співвідношеннях 

констант ОВ та БОВ можлива поява феромагнітних, антиферомагнітних і 

квадрупольних фазових станів. Для 3D-феромагнетика, за умови J > 0, K > 0, 

можливе існування феромагнітної (J > K) та квадрупольної (K > J) фаз. У 

феромагнетику з негативною константою БОВ (K < 0) може реалізуватися 

феромагнітна, квадрупольна або квадрупольно-феромагнітна фаза [18]. 

Також, було виявлено, що при K > 0 БОВ прагне забезпечити паралельну або 

антипаралельну орієнтацію спінів системи. БОВ у певній мірі виконує функції 

магнітної анізотропії типу “легка вісь”, але з різницею, що ця вісь ніяк не 

пов’язана з кристалографічними осями та може займати будь-яке положення в 

просторі. 

В працях по вивченню впливу БОВ на властивості магнетиків 

використовувались різні підходи. Так, в роботах [94, 100] використання 

кластерного наближення дозволяє вивчити властивості ФП в магнетиках з ОВ 

і БОВ. В роботі [100] розглянуто S = 1 модель Ізінґа та використано 

наближення двочастинкового кластера для вивчення впливу магнітного поля. 

Так, одним з результатів цієї роботи є те, що за наявності ненульового поля 

ФП із фази ПКФ в ПМФ може змінюватися на каскад фазових переходів       

ПКФ↔ФМФ↔ПМФ. 

В роботі [18], для S = 1 магнетиків з БОВ, виявлено можливість 

існування за нульової температури КФ з основним синглетним станом, яка 

відповідає квадрупольній фазі ПКФ. За допомогою спеціального 

представлення для спінових операторів було визначено спектр спінових хвиль 

та інтервал стійкості КФ. Також було виявлено, що за скінченних температур 

можливе існування квадрупольного впорядкування що відповідає фазі ОКФ.  
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Однією з важливих робіт, в якій досліджувався вплив ОВ і БОВ на 

властивості магнетика є робота [101]. В цій роботі були розраховані спектри 

зв’язаних станів магнонів у феромагнітній фазі, та показано, що ФМ фаза є 

нестійкою при певному відношенні констант ОВ і БОВ. Також була показана 

можливість існування квадрупольної фази та ФП з фази ФМФ в КФ. 

Для вивчення магнетиків з БОВ широко використовуються чисельні 

методи. Дослідження з їх використанням [16, 18, 102–103] показують, що для 

моделі Гайзенберґа зі спіном S = 1 та біквадратичним зв’язком притаманна 

наявність різноманітної фазової діаграми з великою кількістю фаз. 

Так, у роботі [16] вивчалися магнетики з великим значенням константи 

БОВ з використанням чисельного дослідження систем рівнянь в НМП для 

таких магнетиків. В результаті досліджень було виявлено, що у таких 

магнетиках може виникати квадрупольне впорядкування, але не показано, чи 

може воно бути основним станом системи. У роботі [18] це питання було 

досліджено більш детально. 

У роботі [102] вивчається модель Гайзенберґа з білінійною ОВ та ОА і 

БОВ у випадку спіна S = 1. Для 2-х та 3-х вимірних випадків розглянуто ФП 

та критичну поведінку системи при великих значеннях ОА. На основі 

чисельних розрахунків була побудована ФД. У роботі показано, що у випадку 

коли білінійна ОВ є антиферомагнітною, а значення константи БОВ 

позитивне, то БОВ разом з білінійною ОВ “руйнує” фазу що обумовлена ОА, 

а при негативному значенні константи БОВ її внесок в процес є протилежним. 

Серед чисельних методів дослідження магнетиків з БОВ широко 

використовується метод Монте – Карло. Так у роботі [103], за допомогою  

квантового моделювання Монте – Карло, вивчається модель БОВ з SU(2)  

симетрією у дво- та тривимірних випадках. Фазові діаграми за нульової 

температури в обох випадках схожі та мають проміжну фазу яка  

характеризується скінченним значенням квадрупольного моменту, відповідно 

до теорії середнього поля та напівкласичної теорії. У випадку тривимірної 

моделі розглянуто ФП для квадрупольної фази за скінченної температури. 
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Показано, що ФП в КФ є переходом другого роду, що відрізняється від 

передбачень теорії середнього поля. Також, у роботі розглянуто критичну 

поведінку у двох граничних випадках з SU(3) симетрією.  

1.2.4. Квадрупольні та квадрупольно-феромагнітні фази в 
магнетиках з ОА та БОВ. У попередніх розділах розглядалися переважно 

магнетики в яких наряду з ОВ присутні лише ОА або БОВ. Значний інтерес 

представляють магнетики в яких ОА та БОВ присутні одночасно. В таких 

магнетиках квантові властивості окремих спінів в ефективному магнітному 

полі відіграють вирішальну роль у формуванні динамічних і термодинамічних 

властивостей. Врахування суттєвих за величиною ОА та БОВ виявило ряд 

незвичайних, з точки зору феноменологічної теорії, властивостей. Серед них 

можна виділити такі як: нееквідістантність одноіонного спектру, поява 

додаткових віток в спектрі елементарних збуджень, можливість існування 

квадрупольної фази як основного стану системи та інші. Все це спричинило 

активний інтерес до дослідження магнетиків з ОА та БОВ. 

Метод унітарного перетворення, розвинений в роботах [5, 15, 91‒92] для  

магнетиків з ОА, може бути також використаний для вивчення магнетиків з 

БОВ. Так в роботі [15] були досліджені магнетики з S = 1 та ізотропними ОВ, 

БОВ та ОА за скінченних температур. Були виявлені впорядковані фази, серед 

яких дві фази є фазами квадрупольного впорядкування: ОКФ  і ПКФ. Кожна з 

двох КФ при певних значеннях параметрів гамільтоніана може реалізуватися 

в якості основного стану.  

В роботах [19, 104–110]  були розглянуті одновісні магнетики з суттєвою 

ОА та анізотропною БОВ при S = 1. Було проведено дослідження цих 

магнетиків в поздовжньому магнітному полі за нульової температури та 

розглянуто деякі випадки відмінних від нуля температур. В результаті цих 

досліджень побудовано ФД на яких присутні різноманітні фази. Серед них 

присутні квадрупольні фази ОКФ, ПКФ та КФФ. Розглянуто ФП можливі  між 

ними. Так, за нульової температури, зі збільшенням величини магнітного поля 
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при відповідних значеннях величини критичного поля виникають ФП між 

фазами ПКФ↔КФФ, КФФ↔ОКФ↔ФМФ або КФФ↔ФМФ. Величина 

зовнішнього магнітного поля визначає області існування цих фаз, а критичні 

значення поля залежать від параметрів гамільтоніана. У дослідженнях була 

отримана необхідна умова реалізації у магнетику фази КФФ. 

В роботах [104–110] досліджено властивості негайзенберґівських 

магнетиків зі спіном магнітного іона S = 1 у випадках ізотропної, або 

анізотропної ОВ, БОВ та наявності ОА відповідного типу. Було розглянуто 

властивості цих фаз та побудовані ФД при різних співвідношеннях констант 

гамільтоніана.  

В роботі [105] досліджувались АФМ з одиничним спіном за наявності 

легкоплощинної ОА та ізотропної БОВ. Були виявлені ФП за температурою, а 

також визначено умови реалізації КФ та критичні температури переходу в 

ПМФ.  

Негайзенберґівський феромагнетик з анізотропією як ОВ, так і БОВ було 

досліджено в роботі [106]. В ній вивчалися фазові стани магнетика та можливі 

ФП як по матеріальним константам, так і за температурою. Досліджувався 

вплив пружних взаємодій на ФП. Також була знайдена залежність 

температури ФП з КФ фази в ПМФ від константи анізотропії БОВ.  

У роботі [107] досліджувався магнетик з анізотропною ОВ, БОВ та 

легкоплощинною ОА. Для цієї магнітної системи було отримано вираз для 

густини вільної енергії та досліджено магнонні спектри в різних фазових 

станах системи. Також були розглянуті граничні випадки для феромагнетика 

Ізінґа та магнетика з ізотропною ОВ. Окрім цього, досліджено температури 

фазового переходу в парамагнітний стан для одно-, дво- і тривимірних 

магнетиків.  

Дослідження проведені у роботі [108] показали, що в розглянутій 

магнітній системі за нульової температури можуть бути реалізовані чотири 

фази: феромагнітна, антиферомагнітна, нематична та ортогональна нематична.  
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В роботі [109] автори звернули увагу на важливість дослідження впливу 

анізотропії ОВ на фазовий стан та динамічні властивості негайзенберґівського 

феромагнетика. Так, було показано що співвідношення параметрів 

анізотропної ОВ визначає тип магнетика, що реалізується. Були досліджені 

динамічні властивості системи в околі орієнтаційних ФП, а також ФП за 

модулем магнітного моменту.  

Статичні та динамічні властивості двопідґраткового негайзенбер-

ґівського магнетика зі складною міжіонною анізотропією білінійної та 

біквадратичної ОВ було досліджено в роботі [110].  

Аналіз наявних робіт з дослідження властивостей негайзенберґівських 

магнетиків, в яких поряд з ізотропною ОВ враховуються анізотропія ОВ, БОВ 

та ОА  показує, що попри наявність багатьох наукових праць із вивчення таких  

магнітних систем вони потребують додаткового вивчення та теоретичного 

дослідження.  

 

1.3. Висновки  до розділу 

1. У магнітних системах зі спіном, що перевершує 1/2, поряд з 

білінійною обмінною взаємодією можуть бути присутніми тензорні взаємодії, 

найважливішими з яких є ОА та БОВ. 

 2. У тому випадку, коли білінійна взаємодія у системі з будь-яких 

причин є ослабленою, тензорні взаємодії можуть відігравати визначальну роль 

у формуванні магнітної структури речовини. 

 3. Наявність тензорних взаємодій може призводити до появи нових 

фазових станів, які принципово не можуть існувати в магнетиках зі спіном 1/2, 

зокрема квадрупольних фаз. 

4. Послідовний розгляд робіт, в яких досліджувалися магнетики з 

тензорними взаємодіями показує, що анізотропія БОВ істотно впливає на 

властивості магнітної системи і тому вимагає додаткового вивчення. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАГНЕТИКА ЗІ СПІНОМ S = 1 У 
ЗОВНІШНЬОМУ МАГНІТНОМУ ПОЛІ ЗА НАЯВНОСТІ ОА ТА БОВ 

 

У даному розділі розглянуто структуру гамільтоніана досліджуваної 

магнітної системи та його представлення за допомогою різних типів 

операторів:  

1) ермітових квадрупольних операторів S,Q;  

2) операторів Хаббарда Xpq;  

3) незвідних тензорних операторів. 

Приведено методи розв’язання поставлених у дисертаційному 

дослідженні задач, серед яких: метод унітарних перетворень та метод 

побудови динамічної матриці. Перший метод дозволяє розв’язати задачу з 

діагоналізації гамільтоніана за допомогою унітарних перетворень та 

визначення всіх можливих типів упорядкованих фаз у моделі, а другий – 

визначити спектри спінових збуджень у впорядкованих фазах магнетика. 

 2.1. Гамільтоніан системи – його представлення та симетрія 

У попередньому розділі було показано, що для опису магнітних 

властивостей багатьох речовин є необхідним включення до гамільтоніана 

Гайзенберґа (1.1) доданків пов’язаних з ОА та БОВ. Відповідно, у загальному 

випадку гамільтоніан магнетика зі спіном S = 1 у зовнішньому магнітному полі 

за наявності ОА та БОВ має більш складний вигляд ніж (1.1). 

У даній роботі проводились дослідження магнетика на основі 

гамільтоніана який включає чотири складові: НОВ – оператор енергії ОВ,       

НОА – оператор ОА, НБОВ – оператор енергії БОВ, НЗ – оператор зеєманівської 

енергії.  

У такому випадку, гамільтоніан системи представлятиме суму цих 

чотирьох операторів: 

                         БОВОАЗОВ HHHHH  .                   (2.1) 
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Кожна зі складових гамільтоніана (2.1) може бути представлена у 

відповідному вигляді за допомогою спінового оператора  𝑆 ⃗⃗⃗  (𝑆𝑋, 𝑆𝑌, 𝑆𝑍) (див. 

додаток А). 

Компоненти спінового оператора SX, SY, SZ у циклічному базисі мають 

такий матричний вигляд [111]: 
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Для них виконуються наступні комутаційні співвідношення [111]: 

 [𝑆𝑛𝛼 , 𝑆𝑚𝛽 ] = 𝑖𝑒𝛼𝛽𝛾𝑆𝑛𝛾𝛿𝑛𝑚 , 

 

де α, β, γ пробігають набір значень {x, y, z}, eαβγ  – антисиметричний одиничний 

псевдотензор 3-го рангу, що є сукупністю величин, які змінюють знак при 

перестановці будь-яких двох індексів, і δnm – символ Кронекера. 

Для проекцій спінових операторів у випадку спіну S = 1, що 

розглядається у нашій роботі є справедливою наступна рівність:  

           2)()()( 222  ZYX SSS .                                    (2.3) 

Розглянемо детально, який саме вигляд має кожна з складових 

гамільтоніана (2.1). 

 Оператор НОВ у випадку ізотропної ОВ можна представити таким чином: 

                         
ji

jiijОВ SSJH
,


.                           (2.4) 

 Вираз для оператора НОВ (2.2) можна представити у більш розгорнутому 

вигляді: 

             
ji

Z
j

Z
i

Y
j

Y
i

X
j

X
iijОВ SSSSSSJH

,

.                       (2.5) 

У загальному випадку, коли ОВ є анізотропною, оператор енергії 

анізотропної ОВ може бути представлений: 



52 

 

         Y
j

Y
i

X
j

X
i

Z
j

Z
i

ji
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,

,                     (2.6) 

де ξ1, ξ2 − константи анізотропії ОВ. 

За умови рівності констант анізотропії ξ1 = ξ2 = ξ оператор енергії 

анізотропної ОВ має одновісну симетрію (Z  ̶  вісь симетрії): 

                                    
ji

Y
j

Y
i

X
j

X
i

Z
j

Z
iijОВ SSSSSSJH

,

.                (2.7) 

Якщо зовнішнє магнітне поле має довільний напрямок, то оператор 

зеєманівської енергії НЗ можна записати таким чином:    

                                
i

Х
i

i

Z
iЗ ShShH || ,                                        (2.8) 

де h|| та h +  − паралельна та перпендикулярна вісі Z компоненти магнітного 

поля відповідно. 

У випадку, коли зовнішнє магнітне поле h спрямоване уздовж осі Z (hZ, 

а h=0), оператор зеєманівської енергії НЗ приймає більш простий вигляд: 

                            
i

Z
iЗ ShH .         (2.9) 

 Оператор ОА можна подати за допомогою наступного виразу: 

       
i

Y
i

X
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Z
iОА SSESDH

222

,                       (2.10) 

де D та Е – константи ОА.     

У випадку одновісної симетрії (Z  ̶  вісь симетрії) HОА  має більш просту форму:  

   
i

Z
iОА SDH

2

.                                  (2.11) 

В ізотропному випадку для оператора БОВ можна використати вираз: 

                                               
ji

jiijБОВ SSKH
,

2
.                                     (2.12) 

Мікроскопічний розрахунок властивостей магнетиків на основі 

гамільтоніана (2.1) можна проводити безпосередньо в термінах спінових 

операторів, але при дослідженні також можуть бути обрані інші оператори 

виходячи зі зручності проведення розрахунків.  
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Часто буває зручним використання базису операторів Хаббарда Xpq.  

Вперше ці оператори були введені Дж. Хаббардом у роботі [112], при 

досліджені систем сильно взаємодіючих електронів у кристалі, для більш 

зручного та спрощеного розгляду гамільтоніана при переході від нульового 

наближення до одновузельної задачі.  

Оператори Хаббарда представляють собою проекційні оператори, які 

будують на ортонормованих власних станах багатоелектронного атома чи іона 

у вузлі ґратки.  

Вони описують переходи між станами магнітного атома (або іона),  |𝑞〉 →|𝑝〉 тобто:  𝑋𝑝𝑞 = |𝑝〉〈𝑞|, де p и q номера відповідних станів [113]. Усі 

елементи матриці, яка відповідає операторам Хаббарда дорівнюють нулю, 

окрім єдиного одиничного елемента, що розташований на перетині р-го рядка 

та q-го стовбця. 

Для них вводяться наступні операції: 

− множення операторів, яке виконується згідно з формулою: 

   ps
i

qrijrs
j

pq
i XXX         (2.13) 

( i та j − номери вузлів кристалічної ґратки); 

− комутація операторів, виконується за наступним правилом: 

      
 rq

i
psps

i
qrijrs

j
pq

i XXXX ],[ .        (2.14) 

− операція спряження операторів, яка виглядає наступним чином: 

    qp
i

pq
i XX 


.       (2.15) 

Також, для діагональних операторів Хаббарда справедливе твердження: 

 
i

Iq
i

p
pp
i

X ,       (2.16) 

де  I –  одинична матриця. 

 Будь-який оператор може бути однозначно виражений через оператори 

Хаббарда. 

Завдяки простим правилам алгебри операторів Хаббарда Xpq, 

використання цих операторів є зручним при розрахунках. При розв’язанні 
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багатьох задач, пов’язаних з вивченням властивостей магнітних систем, 

застосування операторів Хаббарда є найбільш прийнятним математичним 

апаратом. 

Окрім згаданих вище спінового оператора 𝑆 ⃗⃗⃗   та операторів Хаббарда, для 

представлення гамільтоніана (2.1) можна використати незвідні тензорні 

оператори (спінові оператори Стівенса [114]) 
m
lO , де l  ̶  ранг тензора (l = 1, 

2,…, 2S; m = 0, 1, 2,…, 2S). 

 В нашій роботі будемо користуватися визначенням операторів m
lO , яке 

запропоновано у роботі [91]: 
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Такий вибір зв’язку між операторами m
lO  та спіновими операторами 

відрізняється від приведеного в роботі [115], у нашому випадку він є більш 

зручним. 

Водночас, можна записати оператори 
m
lO  використовуючи оператори 

Хаббарда: 
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            (2.18) 

Цей запис стає більш зрозумілим якщо скористатися матричним 

виглядом операторів m
lO . 

Матричний вигляд операторів m
lO  в представленні циклічного базису 

можна отримати враховуючи їх визначення (2.17) та матричний вигляд їх 

складових – компонент оператора  спіну Si (i={x,y,z}) (2.2). 
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Таким чином, у матричному вигляді оператори m
lO  в представленні 

циклічного базису можна записати: 
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 В таблиці Б.1 приведено закон множення операторів m
lO  на одному 

вузлі, який можна отримати з формул (2.13) та (2.18). 

 На основі результатів множення операторів 
m
lO на одному вузлі згідно 

таблиці Б.1 можна отримати правила їх комутації  (див. таблицю Б.2). 

Для представлення гамільтоніана також можна використати ермітові 

квадрупольні оператори Qp (p = 0,±1,±2).  

Оператори Qp та компоненти оператора спіну Si (i = {x,y,z}) пов'язані між 

собою наступним чином:  

  ISQ z 23
20  ,    zyyz SSSSQ 1

,   
zxxz SSSSQ 1
, 

      222 yx SSQ  ,    xyyx SSSSQ 2
.            (2.20) 

Оператори Qp мають відповідний матричний вигляд в представленні 

циклічного базису: 
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Використовуючи матричний вигляд операторів (2.21), можна записати 

зв’язок між операторами PQ та операторами Хаббарда: 
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    (2.22) 

Зв’язок між операторами PQ та m
lO  задається відповідними формулами: 
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Використовуючи формули (2.23) та таблиці Б.1 і Б.2, можна отримати 

закони множення та комутації операторів 
PQ . У таблиці 2.1 приведено 

відповідні закони комутації операторів Qp. 

   Таблиця 2.1 

Таблиця комутації операторів Qp
 на одному вузлі 

 ZS  XS  YS  0Q  1Q  1Q  2Q  2Q  
ZS  0 YiS  XiS  0 1iQ  1iQ  22  iQ  22iQ  
XS  YiS  0 ZiS  13iQ   20 QQi   2iQ  1iQ  1 iQ  
YS  XiS  ZiS  0 13 iQ  2iQ   20 QQi   1 iQ  1iQ  
0Q  0 13iQ  13  iQ  0 XiS3  YiS3  0 0 

1Q  1 iQ   20 QQi   2 iQ  XiS3  0 ZiS  XiS  YiS  
1Q  1iQ  2 iQ   20 QQi   YiS3  ZiS  0 YiS  XiS  

2Q  22 iQ  
1iQ  

1iQ  0 XiS  YiS  0 ZiS2  

2Q  22iQ  1iQ  1iQ  0 YiS  XiS  ZiS2  0 
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Як відомо з квантової теорії, енергетичний спектр окремого атома 

залежить від величини атомного спіну S. В даній роботі розглядається 

магнітна система з одиничним спіном. В такій системі окремий атом (іон) 

може перебувати в трьох станах, тобто така система є трирівневою. Всі 

можливі переходи між рівнями системи описуються за допомогою восьми 

незалежних операторів, які належать до алгебри операторів ASU(3) [115, 116]. 

Твірні цієї алгебри можуть бути обрані різними зручними для розрахунків 

способами, як в ермітовому так і в неермітовому вигляді. 

Для подальших розрахунків у нашій роботі в якості базисів твірних 

операторів алгебри операторів ASU(3) будуть використовуватися різні базиси, 

що побудовані на основі операторів які можна використовувати для 

представлення гамільтоніана досліджуваної магнітної системи. До них 

відносяться: базис операторів Хаббарда Xpq, базис незвідних тензорних 

операторів 
m
lO  та базис ермітових операторів Q. 

У випадку S = 1 до відповідних базисів входять наступні оператори: 

− базис операторів Хаббарда — оператори Xpq (p,q=0;±1);  

− базис незвідних тензорних операторів m
lO  включає 3 тензора першого 

рангу: 
0

1O ,
1

1O ,
1

1O

 та 5 тензорів другого рангу: 
0

2O ,
1

2O ,
1

2O
,

2

2O ,
2

2O
; 

− базис ермітових операторів Q включає 3 спінових оператора SX,SY,SZ та 

п’ять квадрупольних операторів QP. 

Розглянемо який вигляд матиме гамільтоніан (2.1) у базисі ермітових 

операторів Q за наявності тензорних взаємодій. 

 За допомогою базису ермітових операторів Qp складову HОА 

гамільтоніана (2.1) можна представити у такому вигляді:  


i

iОА QDH 0

3

1
,        (2.24) 

а складову гамільтоніана НБОВ , відповідно: 

             



   2222111100

, 3

1
jijijijiji

ji
ijБОВ QQQQQQQQQQKH .           (2.25) 
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Якщо БОВ анізотропна, то вона може бути представлена в наступному 

вигляді: 

    ,ζ
3

1

,

2222111100 



  

ji
jijijijijiijБОВ QQQQQQQQQQKH       (2.26) 

де η та ζ − константи анізотропії БОВ, а відхилення значень η та ζ від одиниці 

характеризує ступінь анізотропії БОВ. 

У цьому випадку складова гамільтоніана  НБОВ  комутує з оператором               

Z − компоненти магнітного моменту системи, тобто вона має вісь симетрії 

(вісь Z). 

Використовуючи базис ермітових операторів Q гамільтоніан 

одновісного  спін-1 магнетика у повздовжньому зовнішньому магнітному полі 

h (h  Z ) можна подати таким чином: 
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        (2.27) 

Важливою властивістю будь-якого гамільтоніана є його симетрія. 

Врахування симетрії гамільтоніана магнітної системи дозволяє більш 

ефективно визначати термодинамічні параметри, що описують макроскопічні 

магнітні стани системи. 

Для аналізу симетрії гамільтоніана (2.27) необхідно обчислити 

комутатори операторів базису Q та гамільтоніана системи.  

У результаті  проведених розрахунків для відповідних комутаторів були 

отримані результати, що наведені у таблиці 2.2. 

З аналізу отриманих формул (див. таблицю 2.2) випливає, що симетрія 

гамільтоніана (2.27) залежить від того, які значення приймають його 

параметри ξ, η, ζ, h, D, J0  та K0.  

Так, при різних значеннях вказаних параметрів, можливі наступні 

випадки: 
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а) при довільних значеннях вказаних параметрів дорівнює нулю тільки 

перший комутатор таблиці 2.2. Тобто для гамільтоніана наявна лише одна 

операція безперервної симетрії – інваріантність щодо перетворення exp(iαSZ), 

де α − довільний кут. Іншими словами, маємо “одновісний” гамільтоніан  (з 

віссю симетрії  Z). При цьому ОВ, анізотропія якої задається параметрами ξ ,η, 

ζ, також має одновісну симетрію.  

Таблиця 2.2  

Комутатори операторів базису Q та гамільтоніана системи 

№ 

п/п 
Комутатор Розраховане значення 
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Порушення одновісної симетрії ОВ можуть спричинити доданки, які 

мають вигляд: 

 Y
j

Y
i

X
j

X
i

j,i
ij SSSSJ 21 ξξ  ,  

        11

2

11

1

 jiji
j,i

ij QQQQK ,                   (2.28) 

    22

2

22

1 ζζ  jiji
j,i

ij QQQQK . 

У роботі розглядається одновісний випадок, коли виконуються умови: 

ξ1 = ξ2 = ξ, η1 = η2 = η,  ζ1 = ζ2 = ζ.                       (2.29) 

 б) при виконанні умов h = D = 0, ξ = η = ζ = 1 перші три комутатора таб-

лиці 2.2 дорівнюють нулю, що відповідає симетрії SU(2). У цьому випадку 

гамільтоніан має вигляд: 

    
ji

jiij
ji

jiij SSKSSJH
,

2

,


                                  (2.30) 

та ОВ є ізотропною. 

в) якщо при цьому виконується умова Jij = Kij , то всі вісім комутаторів 

таблиці 2.2 дорівнюють нулю та має місце симетрія SU(3).  

Слід зазначити, що формула (2.27) задає найбільш загальний вигляд 

одновісного гамільтоніана. Додавання до гамільтоніана (2.27) будь-якого 

доданку призводить до простого перенормування констант, або до втрати 

одновісної симетрії. Цим було обумовлено вибір гамільтоніана (2.27) для 

подальшого розгляду. 

2.2. Визначення спектрів спінових збуджень у впорядкованих фазах  
магнетика за допомогою динамічної матриці 

 Як відомо, для вивчення властивостей магнетиків важливе значення має 

знаходження спектрів спінових збуджень. Для визначення спектрів спінових 

збуджень у впорядкованих фазах магнетика можна застосовувати різні методи 

їх розрахунку. Одним із таких методів, що використовується у даній роботі, є 

метод побудови динамічної матриці, або просто метод динамічної матриці,  

розроблений Шаповаловим І. П. [19]. 
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Розглянемо основні особливості цього методу, наведені в роботі [19]. 

Для його використання необхідно спочатку позначити енергетичні рівні 

окремого іона  f. Для цього, починаючи з найнижчого рівня, позначимо їх за 

допомогою натурального числа m, відповідно різним значенням проекції спіну 

на вісь Z. Тобто, найнижчим буде рівень з m = 1. 

Надалі будемо використовувати оператори Хаббарда Xnm, які утворюють 

множину X  та для яких справедливо наступне: 

− оператори ...,,...,, 13121 n
fff XXX  є операторами знищення спінових збуджень 

на вузлі f;  

− оператори ...,,...,, 11312 n
fff XXX  є операторами народження спінових 

збуджень на вузлі  f. 

 Будемо вважати, що виконується таке припущення: використовучи 

відповідне наближення, комутатори всіх операторів з множини X  з 

гамільтоніаном можна подати у вигляді лінійної комбінації операторів, які 

належать до цієї ж множини.  

Виконання цього припущення, у випадку коли комутатори операторів 

знищення з гамільтоніаном дають в результаті лише лінійні комбінації 

операторів знищення, дозволяє записати таку відповідність: 
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          (2.31) 

Використовуючи рівності для комутаторів (2.31), складемо динамічну 

матрицю: 

    �̂� = (𝑎11 ⋯ 𝑎1𝑛⋮ ⋱ ⋮𝑎𝑛1 ⋯ 𝑎𝑛𝑛). 
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Зрозуміло, що у випадку коли динамічна матриця є діагональною            

(aij = 0, i ≠ j), величини aij є значеннями енергій спінових збуджень на вузлі  f  

при переході з основного стану в стан з n = 2,3…. Зважаючи на той факт, що 

матриця �̂� є діагональною, то її елементи aij також є власними значеннями цієї 

матриці. Між множиною операторів Хаббарда, що входять в динамічну 

матрицю та множиною власних значень цієї матриці існує взаємно-однозначна 

відповідність. Вирази для власних значень динамічної матриці в �⃗�  − просторі 

збігаються з виразами для віток спектру спінових збуджень.  

Вирази для власних значень матриці �̂� в �⃗�  – просторі, у випадку коли 

вона не є діагональною, також збігаються з виразами для віток спектру 

спінових збуджень: ε𝑚(�⃗� ) = ω𝑚(�⃗� ). Тобто, розглянута вище відповідність 

зберігається, а для знаходження власних значень динамічної матриці �̂� 

використовується секулярне рівняння:    

      0

...................................

...

...

2221

1211




k

k

aa

aa

.       (2.32) 

Зауважимо, якщо розглянути інший випадок, а саме коли динамічна 

матриця будується на операторах народження спінових збуджень 1n
fX , то 

вирази для власних значень матриці в �⃗�  − просторі будуть відрізнятися від 

виразів для віток спектру лише знаком: ε𝑚(�⃗� ) = −ω𝑚(�⃗� ). 

У випадку, коли для побудови динамічної матриці використовують 

разом оператори знищення та оператори народження, то справедливою буде 

така закономірність − для операторів знищення вирази для власних значень 

динамічної матриці збігаються з виразами для відповідних віток спектра, а для 

операторів народження −  відрізняються знаком.  

Динамічна матриця потребує розширення, якщо комутатори деяких 

операторів множини X з гамільтоніаном є лінійною комбінацією до якої 

входять недіагональні оператори Хаббарда, що не належать до множини X  

операторів переходу між збудженими рівнями. Розширення матриці 
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виконується на основі результатів розрахунку комутаторів цих операторів 

переходу та гамільтоніана.  

Особливістю використання МДМ для фаз магнетика є те, що матриця  

гамільтоніана системи повинна бути діагональною. Якщо ж гамільтоніан не є 

діагональним необхідно привести його до діагонального вигляду. Для цього 

можна використати відповідні перетворення, наприклад такі як метод 

унітарного перетворення запропонований в роботі [5], або у роботі [15] та 

визначити відповідні параметри перетворення. У подальшому, відповідно до 

знайдених параметрів, необхідно провести перетворення повного 

гамільтоніана системи. Зробивши це перетворення можливо здійснити 

побудову відповідної динамічної матриці. 

Метод динамічної матриці дозволяє визначати спектри спінових 

збуджень у магнітних системах із тензорними взаємодіями. Цей метод є 

достатньо ефективним для використання як у випадку нульових температур, 

так і за скінченних температур. 

 2.3. Діагоналізація модельного гамільтоніана 

При розгляді властивостей магнітних систем з ОА та БОВ доцільно 

використовувати алгебру операторів АSU(n), тому що її оператори з точністю 

до числових коефіцієнтів збігаються з незалежними операторами, що 

описують переходи між рівнями енергетичного спектра окремого атома. 

Важливою характеристикою алгебри ASU(n) є її ранг r, який дорівнює r = n–1 

та визначає кількість незалежних комутуючих між собою операторів серед 

твірних цієї алгебри [113]. Так, у випадку S = 1 ранг відповідної алгебри 

ASU(3) дорівнює двом. Це означає, що серед її твірних є два лінійно-

незалежних комутуючих оператора. У базисі ермітових операторів Q − це 

оператори SZ и Q0. Будь-який інший оператор є унітарно-еквівалентним до їх 

відповідної лінійної комбінації. Тому, довільний оператор А, із розглянутого 

простору операторів Q, у певному базисі може бути представлений у вигляді: 

               
0

21 QSA Z  .                  (2.33) 
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Одним із завдань нашої роботи є знаходження такого базису для 

модельного гамільтоніана магнітної системи (2.27). 

Для розв’язання цього завдання доцільно використовувати метод 

унітарних перетворень. Він дозволяє розв’язати задачу з діагоналізації 

гамільтоніана за допомогою унітарних перетворень, які генеруються 

відповідними операторами алгебри ASU(n).  

Прикладами використання цього метода є роботи [117-118], в яких 

вивчаються властивості анізотропної моделі феромагнетика Гайзенберґа  за 

наявності зовнішнього магнітного поля довільного напрямку, коли 

розв’язання рівнянь самоузгодженості стає доволі складним. Так, в роботі 

[118] на його основі був запропонований зручний метод зменшення кількості 

ненульових компонент параметра порядку.  

Ефективність застосування методу унітарних перетворень при 

дослідженні магнетиків була також показана в роботі [5] на прикладі 

одновісного магнетика зі спіном S = 1. Використання цього методу за 

наявності сильної одноіонної анізотропії є доцільним, якщо скористатися 

унітарними перетвореннями групи SU(3). 

При дослідженні властивостей магнетиків зі спіном S > 1/2, для 

діагоналізації модельного гамільтоніана магнітної системи, доцільно 

застосовувати метод унітарних перетворень, що був запропонований               

Ф. П. Онуфрієвою для магнітних систем з ОА у роботі [5], а також у роботі 

[14] у випадку наявності в системі анізотропної БОВ. Використання цього 

методу дозволяє у подальшому розв’язати задачу з визначення всіх можливих 

типів упорядкованих фаз у магнетику, що описується модельним 

гамільтоніаном (2.27). 

Цей метод включає в себе два етапи. 

На першому етапі: 

− здійснюється перехід від модельного до одночастинкового гамільто-

ніана H0. При переході одночастинкові члени гамільтоніана враховуються точ-

но, а для двочастинкових використовується наближення молекулярного поля. 
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На другому етапі: 

− здійснюється перехід до системи базисних функцій, в якій 

одночастинковий гамільтоніан H0 є діагональним, що можна зробити за 

допомогою унітарного перетворення V. 

У роботі [15], для розв’язання самоузгодженої одноіонної задачі 

методом унітарних поворотів, було використано метод унітарних перетворень 

у дещо іншому вигляді ніж у роботах [5, 14].  Було запропоновано для 

унітарних перетворень застосовувати оператори, які відрізняються від 

операторів використаних у роботах [5, 14]. Вигляд цих операторів 

обумовлений відповідним зв’язком між спіновими операторами та 

операторами Хаббарда. 

В основі розвинутого підходу, що базується на простоті алгебри 

операторів Хаббарда [112], також лежать два етапи. 

На першому етапі:  

− гамільтоніан довільної N-рівневої системи записується в 

представленні операторів Хаббарда. В результаті, незалежно від конкретних 

характеристик фізичної системи та кількості її станів, гамільтоніан набуває 

однакового вигляду. 

 На другому етапі:  

− будуються оператори унітарних поворотів, що належать до групи 

U(N), при цьому в кожному з них генератор перетворення є антиермітовою 

комбінацією недіагонального оператора Хаббарда.  

За допомогою такого підходу можливо отримати закони перетворень для 

довільної N-рівневої системи в простому унітарному вигляді. Таким чином, 

при діагоналізації гамільтоніана дозволяє можна достатньо просто отримувати 

рівняння для параметрів перетворень. 

Для системи з одиничним спіном S = 1 обидва запропонованих метода 

дають еквівалентні результати. В нашій роботі був використаний метод 

запропонований у роботах [5, 14]. 
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Після виконання першого етапу підходу, одночастинковий гамільтоніан 

Н0 має вигляд: 
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де ...  позначає отримання середнього значення величини за всіма вузлами 

кристалічної ґратки. 

Надалі, вісь Y вибирається таким чином, щоб середні значення трьох з 

восьми елементів базису Q дорівнювали нулю: 

      .021  QQSY                          (2.35) 

Тоді, середні значення п’яти елементів базису Q що залишилися, а саме: 

 ZS ,  XS ,  0Q ,  2Q ,  1Q  будуть ненульовими (у загальному випадку) та 

можуть бути обрані в якості компонент параметра порядку системи. 

В результаті, гамільтоніан Н0 приймає наступний вигляд: 
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де використано наступні позначення для величин αn: 
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Якщо розглянути одночастинкові гамільтоніани які мають вигляд (2.36), 

то можна побачити, що вони утворюють п’ятивимірний лінійний простір з 

нескінченною кількістю елементів. Це обумовлено нескінченною кількістю 

різних наборів значень величин αn. При цьому оператори  SZ,
0

iQ ,SX,
1

iQ ,
2

iQ  

утворюють базис простору, а величини αn відіграють роль координат вектора 

в обраному базисі.  
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На другому етапі необхідно зробити перехід до базису в якому 

одночастинковий гамільтоніан H0 (2.36) є діагональним, тобто виконується 

умова:  

  0543  .                       (2.38) 

Це можна зробити за допомогою унітарного перетворення V. У нашому 

випадку унітарне перетворення є трипараметричним та може бути 

представлено у вигляді добутку трьох однопараметричних унітарних 

перетворень: 

     2

3

1

21 exp,exp,exp  QiVQiVSiV y , 

тобто 

                                  ySiQiQiVVVV   expexpexp 12

123 ,                    (2.39) 

де φ, χ, ψ  – параметри унітарних перетворень, що виконують роль кутів 

повороту у п’ятивимірному просторі. 

Якщо застосувати це унітарне перетворення, то базисні оператори в 

початкових координатах та у новому базисі будуть зв'язані таким чином: 

                   ,
~

,
~ 11   VQVQVSVS pppp             (2.40) 

де pS
~
,

pQ
~

 
− оператори у новому базисі.  

У матричному вигляді оператори унітарних перетворень V1,V2,V3 можуть 

бути записані як: 
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Використовуючи формули (2.41), можна отримати явний вигляд виразів 

операторів SZ,
0

iQ ,SX,
1

iQ ,
2

iQ  через відповідні оператори у новому базисі. 

Відповідні вирази для операторів наведено у доданку В. 

Застосовуючи до гамільтоніана (2.36) трипараметричне унітарне 

перетворення (2.39), отримуємо:  
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Для того щоб цей гамільтоніан був діагональним: 
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необхідно щоб виконувалась умова (2.38), тобто: 

                                       .0,,~;0,,~;0,,~
543                             (2.44) 

Відповідно, маємо систему рівнянь для параметрів  φ, χ, ψ.   

 Таким чином, у результаті проведення унітарних перетворень, була 

отримана система базисних функцій – новий базис, у якому одночастинковий 

гамільтоніан H0 є діагональним. 

 Відомо, що магнітні системи зі спіном S = 1 є трирівневими. Енергетичні 

рівні окремого іона відповідають значенням проекції спіну на вісь                

Z (SZ = 1, 0, -1). На основі гамільтоніана (2.43) можна знайти вирази для 

відповідних енергетичних рівнів:  

   ,,,~,,~
211 E  

       ,,,~2 20 E      (2.45) 

       ,,~,,~
211E .          

При дослідженні властивостей магнетика необхідно знати середні 

значення операторів. У новому базису середні значення для всіх операторів, 
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окрім Z
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 та 

0~
Q  дорівнюють нулю. Надалі, для зручності будемо позначати: 〈�̃�𝑍〉 ≡ σ та 〈�̃�0〉 ≡ λ.Значення цих величин будемо розраховувати згідно з 

відомими формулами статистичної фізики. За скінченних температур маємо:
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де En  – енергетичні рівні окремого іона (2.45), θ − температура в енергетичних 

одиницях.  

 Якщо врахувати формули (2.45) та запровадити позначення: 
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то вирази для величин σ та λ можна записати у більш простому вигляді: 
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Вирази (2.48) представляють систему рівнянь, яка в загальному випадку 

може мати три різних варіанти розв’язків, що відповідають трьом типам 

базисів. (Кількість l різних локальних координат – типів базисів визначається 

рангом r алгебри Лі: l = r+1. В досліджуваному випадку алгебри ASU(3) їх 

число дорівнює трьом.) 

За нульової температури ці базиси можна поділити на відповідні типи в 

залежності від значень σ та λ. Згідно з роботою [91], за відповідних значень  σ 

та λ маємо:  

− перший тип: σ = 1, λ = 1; 

− другий тип: σ = 0, λ = −2;         (2.49) 

          − третій тип: σ = –1, λ = 1.  

Вибір типу базису задає відповідні значення величин σ та  λ, що дозволяє 

знайти параметри φ, χ, ψ, та відповідні середні значення операторів в 

початкових координатах і тим самим однозначно визначити компоненти 

параметра порядку. 
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У випадку скінченних температур ситуація є більш складною – маємо 

спільну систему з п’яти рівнянь (2.44) та (2.48) із п’ятьма невідомими φ, χ, ψ, 

σ, λ. Це пов’язано з тим, що величини 
3

~ , 4
~ , 5

~ , що визначаються формулами 

(2.43), будуть функціями вже п’яти змінних − окрім параметрів φ, χ, ψ вони 

також будуть залежати від величин σ та λ. 

Зауважимо, що вибір базису визначає набір параметрів φ, χ, ψ, який 

відповідає певній впорядкованій фазі магнетика. Кожній фазі, згідно з (2.44), 

відповідає свій варіант цих параметрів.  

Використання даного метода діагоналізації гамільтоніана та МДМ 

дозволяє дослідити особливості впорядкування у магнітних системах з 

тензорними взаємодіями. 

2.4. Висновки до розділу  

1. У системах зі спіном S = 1 (на відміну від випадку S = 1/2) квадратичні 

форми за спіновими операторами на одному вузлі не можуть бути зведені до 

лінійної комбінації спінових операторів на цьому вузлі. Це призводить до 

розширення алгебри операторів, що описують всі взаємодії в системі до 

алгебри Лі SU(3). 

2. Для визначення спектрів спінових збуджень в різних фазах                  

SU(3)-магнетика доцільно використовувати метод динамічної матриці, 

розвинений в роботі [19]. 

3. Гамільтоніан SU(3)-магнетика в наближенні середнього поля може 

бути приведений до діагонального вигляду за допомогою унітарного 

перетворення, детально розробленого в роботах [5, 14-15]. 

4. Застосування до магнітних систем із тензорними взаємодіями метода 

унітарних перетворень дозволяє розв’язати задачу знаходження ймовірних 

типів однорідного впорядкування у магнетику та описати їх властивості, а 

використання методу динамічної матриці – знайти можливі спектри спінових 

збуджень у цих фазах. 
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РОЗДІЛ 3 

КОНКУРЕНЦІЯ СИМЕТРИЧНИХ ФАЗ ТА ГІСТЕРЕЗИСНІ 
ЯВИЩА 

У цьому розділі розглянуто властивості симетричних фаз, що можуть 

виникати у досліджуваній магнітній системі. Особливу увагу приділено їх 

конкуренції та гістерезисним явищам, які виникають у цьому випадку. 

3.1. Розв’язки та відповідні фази одновісного магнетика  

Наявність тензорних взаємодій у магнетику може бути причиною появи 

квадрупольного впорядкування магнітних моментів у системі [4]. Так, в 

одновісному магнетику з одиничним спіном, за наявності ОА та анізотропної 

БОВ, в залежності від величини зовнішнього магнітного поля, наряду з 

феромагнітним упорядкуванням (фаза ФМФ) можлива поява квадрупольного 

впорядкування різних типів (квадрупольні фази ОКФ, ПКФ та квадрупольно-

феромагнітна фаза КФФ)  [119]. 

Гамільтоніан магнетика в поздовжньому магнітному полі за наявності 

ОА та БОВ у найбільш загальному випадку має вигляд (2.27). У другому 

розділі описана процедура його діагоналізації. На основі цієї процедури можна 

отримати явний вигляд рівнянь (2.44) для параметрів φ, χ, ψ. Рівняння для цих 

параметрів були отримані у роботі [104]. Їх вигляд за скінченних температур 

для одновісного магнетика у загальному випадку приведено в додатку Г.   

За фіксованого типу нового базису унітарних перетворень гамільтоніана 

досліджуваного магнетика (в якості якого надалі вибрано базис другого типу 

(2.49)), кожному розв’язку системи рівнянь (2.44) відповідає певна 

впорядкована фаза магнетика.  

При цьому, відповідно до роботи [14], всю сукупність розв’язків можна 

розділити на три види, в залежності від значень параметрів унітарного 

перетворення гамільтоніана φ, χ, ψ. 
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Згідно з явним виглядом системи рівнянь (2.44) відповідна сукупність її 

розв’язків залежить від наявності або відсутності зовнішнього магнітного 

поля. 

За наявності зовнішнього магнітного поля (h ≠ 0) маємо: два розв’язки з 

незмінними параметрами, один розв’язок з одним змінним параметром та один 

розв’язок з трьома змінними параметрами, що задовольняють системі рівнянь 

(Г.1) − (Г.3) додатка Г (таблиця 3.1).  

Таблиця 3.1  

Розв’язки та відповідні фази магнітної системи при h ≠ 0 

 

 

Вид 

розв’язку 

 

Значення параметрів 

Відпо-

відна 

фаза 

Ненульові 

компоненти 

ПП 

Особливості 

фази 

З 

незмінними 

параметрами 

,/ 2 , 4/  ФМФ 〈𝑆𝑍〉,〈𝑄0〉 Симетрична, 

вісь Z – 

вісь симетрії 

0  ПКФ 〈𝑄0〉, 〈𝑄2〉 Симетрична, 

вісь Z – 

вісь симетрії 

З одним 

змінним 

параметром 

,/ 2 , 

 



)ς(

2sin
00 JK

h

4/  

ОКФ 〈𝑆𝑍〉,〈𝑄0〉 З порушеною 

симетрією 

З трьома 

змінними 

параметрами 

̶ КФФ 

〈𝑆𝑍〉, 〈𝑆𝑋〉, 〈𝑄0〉, 〈𝑄−1〉, 〈𝑄2〉 З порушеною 

симетрією 
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За відсутності зовнішнього магнітного поля (h = 0) маємо: три розв’язки 

з незмінними параметрами та розв’язок з одним змінним параметром, які 

відповідають системі рівнянь (Г.1) - (Г.3) додатка Г (таблиця 3.2).  

Таблиця 3.2  

Розв’язки та відповідні фази магнітної системи при h = 0 

 

Вид 

розв’язку 
Значення параметрів 

Відпо-

відна 

фаза 

Нену-

льові 

компо-

ненти 

ПП 

Особливості 

фази 

З незмін-

ними 

парамет-

рами 

,/ 2 , 4/  ФМФ 〈𝑆𝑍〉,〈𝑄0〉 Симетрична, 

вісь Z – 

вісь симетрії 

,/ 2 , 40 /,   ОКФ 〈𝑄0〉, 〈𝑄2〉 З порушеною 

симетрією 

0  ПКФ 〈𝑆𝑍〉,〈𝑄0〉 Симетрична, 

вісь Z – 

вісь симетрії 

З одним 

змінним 

парамет-

ром 

0 ,

 

 



 




)1(ζ
2

1
)ξ(2

2

1
)1(ζ)ξ(

sin

000

000
2

KJK

DKJK

4/ . 

КФФ 

〈𝑆𝑍〉, 〈𝑆𝑋〉, 〈𝑄0〉, 〈𝑄−1〉, 〈𝑄2〉 
З порушеною 

симетрією 

 

Кожному з розв’язків відповідають певні фази магнітної системи. 

Відповідність розв’язків певним фазам магнітної системи приведено у 

таблиці 3.1 та 3.2. 
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Зауважимо, що у загальному випадку, за відмінних від нуля температур 

та за наявності зовнішнього магнітного поля, в системі присутній розв’язок з 

трьома змінними параметрами. Його явний вигляд не приведено, оскільки він 

має надзвичайно громіздкий вигляд та не буде використовуватися в 

подальшому. Розв’язку з трьома змінними параметрами відповідає фаза КФФ.  

Надалі, у цьому розділі розглянемо властивості можливих симетричних 

фаз магнетика  ̶  ФМФ, ПКФ та їх конкуренцію, як за наявності зовнішнього 

поздовжнього магнітного поля (h ≠ 0), так і за його відсутності (h = 0).  

У роботі розглянуто випадок реалізації у магнітній системі лише 

однопідґраткових фаз. Це забезпечується виконанням наступних умов: Jij > 0 

та Kij > 0. В інших випадках можливо утворення більш складних структур які 

необхідно враховувати, але їх розгляд не є метою даної роботи. 

 3.2. Фаза ФМФ та її властивості 
У даному підрозділі розглядається класична фаза з феромагнітним 

упорядкуванням – фаза ФМФ (Z – вісь симетрії). За наявності зовнішнього 

магнітного поля, як і в випадку його відсутності, їй відповідає перший 

незмінний розв’язок (згідно таблиць 3.1 та 3.2) з наступними значеннями 

параметрів:  

,/ 2 , 4/ .            (3.1) 

Цю фазу було докладно досліджено у роботі [120]. Результати вивчення 

її   властивостей   будуть  необхідними  при  подальшому   дослідженні,  тому                

розглянемо найбільш важливі з них. 

 3.2.1. Гамільтоніан, компоненти ПП та умови реалізації фази. У 

даній фазі є тільки дві ненульові компоненти параметра порядку 〈𝑆𝑍〉 та 〈𝑄0〉, 
які відповідно дорівнюють: 

        
 

2

λσ 
 Z

S ,   2λσ30 Q ,                          (3.2) 

тому гамільтоніан системи в НМП є діагональним:   
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i

i

i

Z

i QSH
0

210 ,                            (3.3) 

де 

                                 .)2(
3

1
 ), 2( 0

0201  QKDSJh
Z

                        (3.4) 

 Вирази для енергетичних рівнів іона за нульової температури можна 

отримати врахувавши відповідні значення компонент параметра порядку:  

 1 Z
S , 10 Q .                  (3.5) 

Середнє значення енергії системи, що припадає на один іон, дорівнює:  

   
20

0

02

0 )(
3

2

3

1
)(2  QKQDSJShE

ZZ
.          (3.6) 

Відповідно до формул (2.45) та (3.4), вирази для енергетичних рівнів 

окремого іона можна подати у наступному вигляді: 

.
3

2

3

1
 2

,
3

4

3

2

,
3

2

3

1
 2

0

001

0

00

0

001







 QKDSJhE

QKDE

QKDSJhE

Z

Z

       (3.7) 

 У фазі ФМФ найнижчим енергетичним рівнем іона є рівень зі значенням 

проекції спіну SZ = 1, тому енергія основного стану, що припадає на один іон, 

дорівнює: 

    00
3

2

3

1
2 KDJhEОСН  .                 (3.8) 

Згідно з формулами (3.7), за будь-яких значень магнітного поля та 

температури, для енергетичних рівнів окремого іона виконується нерівність    

Е-1 ≥ Е1. Відповідно, необхідною умовою стійкості фази ФМФ є виконання 

нерівності Е1 < E0. З урахуванням значення енергетичних рівнів окремого іона 

згідно до формул (3.7) маємо:  

         0

00 22 QKDSJh
Z

.                               (3.9) 
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 3.2.2. Спектр спінових збуджень та умови стійкості. За допомогою 

метода динамічної матриці у роботі [120] були знайдені вирази для віток 

спектра спінових збуджень у фазі ФМФ досліджуваного магнетика за 

наявності магнітного поля:  

                       ),KJ(Sh)k( k

Z ς42ω 01 


                   (3.10) 

                  
       

      .KKQDJKQD

KJSKJJShk

kk

kk

Z

kk

Z

2
1

0

0

0

0

22

02

22

ξξ2ω



 


                  (3.11) 

 У випадку відсутності магнітного поля, вирази для віток спектра 

спінових збуджень можна отримати, якщо в формулах (3.10) та (3.11) 

підставити значення h = 0 та  Z
S  = 1. 

  Враховуючи, що величини kJ  та kK  є парними функціями хвильового 

вектора k


, за умови h ≠ 0 в довгохвильовій границі обидві вітки спектра (3.10) 

та (3.11) мають квадратичний закон дисперсії: 

            
2

2,1 ~)( kk


 .                (3.12) 

В роботі [121] показано, що для мод спектра спінових збуджень 

виконується нерівність )0()(  k


, за всіх ненульових значень хвильового 

вектора 0k


. Відповідно, стійкість мод спектра задається системою 

нерівностей, яка має наступний вигляд:  

         







,0)0(

,0)0(

2

1
                          (3.13) 

а межа стійкості фази ФМФ визначається системою рівностей: 

             







.0)0(

,0)0(

2

1
                               (3.14) 

Звідки, якщо врахувати вирази (3.10) та (3.11) для віток спектру, маємо:  

    ,)KJ(SJh
Z 0ς 2 000                           (3.15) 
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      .KKQDJKQD

KJSKJJSh

kk

kk

Z

kk

Z

2
1

0

0

0

0

22

0

2ξ2

ξξ2




             (3.16) 

За нульової температури компонента параметра порядку 〈𝑆𝑍〉 = 1, тому 

за наявності магнітного поля умови стійкості (3.13) можна подати таким 

чином: 

     
 

     







000000

00

ξ11ξ
ς2

JKKDJK)(Jh

,JKh
,             (3.17) 

або у більш спрощеному вигляді: 

2Chh  ,                                   (3.18) 

де hC2 – критичне значення поля стійкості фази, яке визначається як найбільше 

із значень величин hF1 та hF2, тобто: 

 212 ;max FFC hhh  ,               (3.19) 

де 

 001 ς2 JKhF  ,                                          (3.20) 

     0000002 ξ11ξ JKKDJK)(JhF  .               (3.21) 

У випадку відсутності поля, дві умови існування фази ФМФ мають такий 

вигляд: 

     00 KJ  ,                 (3.22) 

        )1(2)(2)ξ(2 00

2

00000  KDKKDKJKJJ k .     (3.23) 

 

3.3. Фаза  ПКФ та її властивості  

У досліджуваній магнітній системі присутня фаза з другим типом 

квадрупольного впорядкування  ̶ фаза ПКФ, площиною квадрупольного 

впорядкування якої є площина XOY. 
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Цій фазі, незалежно від наявності магнітного поля чи його відсутності 

(див. таблиці 3.1 та 3.2), відповідає тривіальний розв’язок: 

             0 .                         (3.24) 

 Розглянемо основні властивості цієї фази, що вивчалися в роботах [14, 

18, 91, 93, 104, 122, 128]. 

3.3.1. Гамільтоніан та компоненти ПП. Значення параметрів 

унітарного перетворення для даної фази (3.24) дозволяють зробити висновок, 

що воно є тотожним і відповідно новий базис співпадає з початковим базисом.  

Ненульові компоненти параметра порядку фази ПКФ мають вигляд: 

                     ,, 0  QS
Z                                   (3.25) 

 а інші компоненти ПП, відповідно дорівнюють 021  
QQS

X . 

 Для фази ПКФ досліджуваної магнітної системи є характерним таке 

впорядкування, при якому кожен іон знаходиться в стані з нульовою                  

Z − компонентою магнітного моменту (SZ = 0). Магнітний момент кожного іона 

умовно можна уявити, як такий, що здійснює прецесію в площині, 

перпендикулярній до вісі Z. Відповідно, для фази ПКФ  вісь Z є віссю 

аксіальної симетрії.  

У фазі ПКФ відмінні від нуля тільки діагональні компоненти ПП, тому в 

НМП гамільтоніан має діагональний вигляд: 

 
i

i

i

Z

i QSH
0

210 ,                   (3.26) 

де 

.)2(
3

1
 ), 2( 0

0101  QKDSJh
Z

                        (3.27) 

Вираз для середнього значення енергії системи, що припадає на один 

іон, має вигляд:   

     
20

0

02

0 )
3

2

3

1
)(2  QKQDSJShE

ZZ
.                (3.28) 

Енергетичні рівні окремого іона в цьому випадку дорівнюють: 
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 QKDSJhE

QKDE

QKDSJhE

Z

Z

                   (3.29) 

Розглянувши формули (3.29) можемо зробити висновок, що за будь-яких 

значень магнітного поля та температури виконується нерівність  Е1 ≤ Е-1, тому 

необхідною умовою стійкості фази ПКФ є виконання нерівності Е0 < Е1 або 

   Z

Z SJhQKD 0

0

0 22 .               (3.30) 

Таким чином, отримуємо вираз який відрізняється від необхідної умови 

стійкості фази ФМФ (3.9) лише знаком нерівності. 

Середні значення компонент параметра порядку 〈𝑆𝑍〉 та 〈𝑄0〉 
визначаються  системою рівнянь (2.46). Величини 1

~  та 2
~ , які входять в 

систему (2.44), у фазі ПКФ співпадають із величинами  α1 та α2. 

Згідно з формулою (3.26), у фазі ПКФ за нульової температури існує 

єдина ненульова компонента ПП 〈𝑄0〉, яка залишається незмінною при будь-

якому значенні зовнішнього магнітного поля що відповідає цій фазі: 

                           20 Q ,               (3.31) 

тому енергетичні рівні (3.29) у цьому випадку записуються наступним чином: 
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3
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,
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01

00

01

KDhE

KDE

KDhE









                                  (3.32) 

У фазі ПКФ найнижчим енергетичним рівнем іона є рівень зі значенням 

проекції спіну SZ = 0. Відповідно до цього, вираз для енергії основного стану 

що припадає на один іон має вигляд:   

0
3

8

3

2
KDEОСН  .             (3.33) 
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Якщо врахувати вирази для енергетичних рівнів магнітної системи в 

даній фазі (3.29), та той факт що основним станом системи є енергетичний 

рівень з SZ = 0, можна зробити висновок що за скінченних температур у фазі 

ПКФ у системі виникають спінові збудження зі значеннями проекцій спіну       

SZ 
= ±1.  

3.3.2. Спектр спінових збуджень у фазі ПКФ. Спектр спінових 

збуджень у фазі ПКФ за скінченних температур було розраховано за 

допомогою МДМ у роботі [122]: 

  

     
        .KJJShKJS

KKQDJKQD)k(

kk

Z

kk

Z

kk,





ξ2ξ

2ξ2ω

0

2
1

22

0

0

0

0

21



            (3.34) 

Враховуючи той факт, що величини Jk та Kk є парними функціями 

хвильового вектора �⃗� , то за наявності магнітного поля (h ≠ 0) в довгохвильовій 

границі обидві вітки спектра мають квадратичний закон дисперсії: 

          
2

2,1 ~)( kk


 .                          (3.35) 

Низькотемпературна границя для спектрів спінових збуджень має 

вигляд: 

         hKKDJKDk kk  2
1

002,1 4ξ4)(ω


.             (3.36) 

Відповідно до формули (3.34) для віток спектра спінових збуджень 

виконується співвідношення )()( 21 kk


 . Як показано в роботі [121] для 

однопідґраткових фаз, до яких відноситься фаза ПКФ, пом’якшення спектра 

спінових збуджень відбувається в центрі зони Бріллюена. Це призводить до 

того, що умовою стійкості спектра (3.34) для довільних значень k


 буде 

нерівність: 

      0)(2  k


.                                                      (3.37) 

Відповідно, рівняння для межі стійкості фази може бути записано 

наступним чином: 
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                (3.38) 

 З умови для межі стійкості фази ПКФ (3.38) за нульової температури 

було отримано значення критичного поля hC1, що відповідає втраті стійкості 

спектра спінових збуджень [122]: 

              0001 ξ414 JKDKDhC  .                       (3.39) 

 3.3.3. Особливості фази ПКФ за відсутності магнітного поля. За 

відсутності в системі магнітного поля, більшість основних результатів 

отриманих для випадку ненульового зовнішнього магнітного поля 

залишаються справедливими, якщо вважати h = 0. Водночас, відсутність 

магнітного поля призводить до появи деяких істотних відмінностей [119].  

Так, за наявності магнітного поля відносна намагніченість 0 Z
S . У 

той же час, за відсутності магнітного поля при будь-яких значеннях 

температури, відносна намагніченість 0 Z
S . Якщо це врахувати, то 

можливо представити температуру системи θ у явному вигляді, як функцію  

)( 0 Qf  [119]:  

        ,
))2/()22ln((

2
00

0

0





QQ

QKD
                                            (3.40) 

де θ = kT.   

 У роботі [119] було розраховано зв'язок критичної температури θС з 

параметрами гамільтоніана.  

Розглянемо проведений у роботі [119] розрахунок.  

У випадку відсутності магнітного поля, відповідно до формули (3.34), 

для обох віток спектра спінових збуджень маємо: 

             2
1

0

0

0

0

21 22 kk, KKQDJKQDk 


.  
          

(3.41) 

 Особливістю поведінки спектра спінових збуджень (3.41) є той факт, що 

він змінюється за лінійним законом ω(�⃗� )~𝑘 на межі стійкості в 
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довгохвильовій границі. Водночас за наявності магнітного поля h ≠ 0 

характерним є квадратичний закон дисперсії ω(�⃗� )~𝑘2  (3.35). 

Умова стійкості спектра має такий вигляд: 

  0]12][12[ 0

0

00

0  )(KQD)K/J(KQD ,                (3.42) 

а межа стійкості спектра спінових збуджень за скінченних температур 

описується формулою: 

    0]12][12[ 0

0

00

0  )(KQD)K/J(KQD .             (3.43) 

Вираз (3.43) можна записати у більш простому вигляді, якщо врахувати 

що у фазі ПКФ компонента ПП 〈𝑄0〉 є від’ємною, а константа J0 мала у 

порівнянні з константою K0 (J0 << K0 ). У цьому випадку перший множник у 

виразі (3.43) є додатнім, і тому маємо: 

    012 0

0  )(KQD .                        (3.44) 

Рівняння (3.40) та (3.44) дозволяють отримати вираз для критичної 

температури θС, за якої відбувається втрата стійкості фази ПКФ. 

Таким чином, у роботі [119] було знайдено що за умови η > ξJ0  зв’язок 

θС з параметрами гамільтоніана має наступний вигляд:  

                   DKDKln

D
С 




142141 00

.    (3.45) 

Як випливає з формули (3.44), та показують більш детальні дослідження, 

значення константи анізотропії БОВ η суттєво впливає на умови стійкості 

спектра спінових збуджень фази ПКФ.  

В залежності від значень констант гамільтоніана можлива так звана 

реєнтрантна поведінка області спектра, коли стійкість мод спектра у фазі ПКФ 

порушується, а потім відновлюється. Як показано в роботах [120, 122], це є 

можливим лише у тому випадку, коли в системі присутня анізотропна БОВ. У 

випадку коли   η = 1, тобто БОВ є ізотропною, моди спектра (3.41) можуть бути 

нестійкими лише за умови  ξJ0 > K0, а при ξ = 1 − за умови J0 > K0, що цілком 

узгоджується з результатами роботи [125]. 
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3.4. Ентропія та вільна енергія магнітної системи у фазах ФМФ та 
ПКФ 

При розгляді властивостей магнетика за скінченних температур та 

фіксованого об’єму, його основним термодинамічним потенціалом є вільна 

енергія. Згідно з означенням, зв’язок вільної енергії F магнітної системи з 

середнім значенням енергії та ентропією описується стандартною формулою 

статистичної фізики:  

   F=E-T Sen,                 (3.46) 

де E – внутрішня енергія, що визначається середнім значенням гамільтоніана 

магнітної системи, Sen – ентропія, яка у НМП є конфігураційною (тобто 

обумовлена можливістю різного розміщення іонів за вузлами кристалічної 

ґратки).  

Розглянемо, як можна визначити ентропію та вільну енергію магнітної 

системи.   

Згідно з формулою (3.46) вільна енергія магнітної системи  залежить від 

значення ентропії системи. Розглянемо, як можна визначити ентропію 

досліджуваної системи.  

Магнетик, зі спіном S = 1 у вузлах кристалу, може перебувати у станах, 

що задаються наступною хвильовою функцією: 

     



S

Sn

n nmcm )()( ,               (3.47) 

де |𝑛⟩ – стани на одному вузлі, n = {1;0;-1}.  

Якщо позначити ймовірність перебування магнетика в одному з 

можливих станів як рn(m), то у випадку чистих станів будемо мати: 

)()()( *
mcmcmp nnn  ,                   (3.48) 

а у випадку змішаних станів коефіцієнти сn(m) будуть випадковими числами. 

Ймовірності одноіонних станів pn(m) відповідають умові:  

 

  Визначимо ймовірність перебування іона у стані n наступним чином:  





S

Sn

n mp .1)(
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N

N
p n

n  ,               (3.49)  
де N − загальна кількість іонів у системі, Nn – кількість іонів, що перебувають 

у стані n. 

За умови, що спін S = 1 магнітний іон може знаходитись у трьох станах 

із значеннями проекцій спіну  SZ = {1;0;-1}, які відповідають значенням енергії 

іона Е1, Е0, Е-1.  

Якщо вважати, що у стані з SZ = 1 знаходиться N1 іонів, а у стані з SZ = −1 

знаходиться N2 іонів, то відповідно до зроблених припущень, та згідно з 

формулою (3.49), ймовірності перебування іона у стаціонарному стані з 

номером n = {1;2;3} мають такий вигляд: 

    .,, 2
3

21
2

1
1

N

N
p

N

NNN
p

N

N
p 


        (3.50) 

У випадку коли гамільтоніан магнітної системи розглядається у НМП, а 

ймовірності pn є однаковими на різних вузлах кристалічної ґратки, ентропію 

системи можна розрахувати таким чином: 


n

nnen ppkNS ln , 

де k – стала Больцмана.  

З урахуванням (3.50), вираз для ентропії системи має вигляд: 
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Вираз для ентропії (3.51) у конкретній фазі магнетика можна записати 

як функцію відмінних від нуля компонент ПП. Для цього треба використати 

вирази для компонент ПП у даній фазі.   

Для того щоб отримати вираз для вільної енергії у відповідній фазі, 

згідно з формулою (3.46), необхідно врахувати перетворені вирази для 

ентропії та середнього значення енергії  в цій фазі. 

Розглянемо розрахунки для ентропії та вільної енергії у фазах ФМФ та  

ПКФ [122]. У даних фазах відмінними від нуля є компоненти ПП  〈𝑆𝑍〉 та 〈𝑄0〉. 
Вирази для цих компонент ПП мають вигляд: 
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Тоді ентропію системи у фазах ФМФ та ПКФ з урахуванням формули 

(3.51) можна подати таким чином:  
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      (3.53) 

Якщо врахувати вирази для середнього значення енергії системи для фаз 

ФМФ та ПКФ у випадку наявності магнітного поля (3.6) та (3.28), які мають 

однаковий вигляд, то отримаємо вираз для вільної енергії що припадає на один 

іон:  
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                (3.54) 

У випадку відсутності магнітного поля, коли h = 0  та 0 Z
S , з формули 

(3.54) маємо відповідний вираз для вільної енергії, що припадає на один іон: 
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де величина  0
Q  визначається рівнянням (3.40). 

Таким чином, вирази для ентропії та вільної енергії у фазах ФМФ та 

ПКФ мають однаковий вигляд, але за однакових значень зовнішнього 

магнітного поля та температури вони відрізняються за рахунок різних значень 

відмінних від нуля компонент ПП у кожній з фаз. 

Відповідні вирази для вільної енергії у можливих фазах досліджуваного 

магнетика можуть бути використані при розгляді границь між фазами, 

побудови відповідних фазових діаграм та для розрахунків магнітного 

гістерезису.  
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      3.5. Конкуренція фаз ФМФ  і ПКФ  та гістерезисні явища 

Наявність декількох конкуруючих взаємодій у досліджуваній магнітній 

системі призводить до того, що її поведінка є дуже чутливою до невеликих 

змін величини констант взаємодій. В магнітних сполуках з константами ОА та 

БОВ того ж порядку, що й константи білінійної за спіновими операторами 

обмінної взаємодії, за відповідних умов можливе виникнення фази ФМФ та 

симетричної  квадрупольної фази ПКФ.  

Можливість реалізації цих фаз у магнетику визначається як значеннями 

параметрів гамільтоніана, так і величиною зовнішнього магнітного поля та 

температури. Все це обумовлює існування різних видів фазових діаграм.  

У роботі [122] було проведено класифікацію можливих видів фазових 

діаграм магнетика за наявності магнітного поля та нульовій температурі. 

Можливі типи фазових діаграм, умови реалізації для фаз ФМФ та ПКФ 

за наявності магнітного поля та нульовій температурі наведені у таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3  

Види ФД за наявності магнітного поля та нульовій температурі 
 

Тип 

ФД 

Під-

тип 

Наявні фази Умови реалізації 

1 А ФМФ 02

1 Ch , 02 Ch , або 02 Ch , 01 Ch ,

0QFh  

В ФМФ, ПКФ 
21 CQFC hhh  ; 0QFh  

 

 

У таблиці 3.4 представлено дані щодо границі стійкості, енергії 

основного стану та фазові границі фаз ФМФ і ПКФ за нульової температури.   

В таблиці 3.5 приведені відповідні вирази для критичних значень 

магнітного поля за нульової температури, які використовуються в таблицях 

3.3 та 3.5. 
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Таблиця 3.4  

Границі стійкості, енергії основного стану та фазові границі за 
нульової температури 

 

Фаза Границі стійкості 
спектра спінових 

збуджень 

Енергія основного стану 
на один атом, E0 

Фазові границі 

ФМФ hC2 

00
3

2

3

1
2 KDJh   

 

h=hQF 

 ПКФ hC1 
0

3

8

3

2
KD   

Таблиця 3.5 

Вирази для відповідних критичних значень магнітного поля за 
нульової температури 

 

Значення 

поля 

Вираз 

hQF D+2(K0−J0) 

hF1 2(ζK0−J0) 

hF2 J0(ξ −2) + ηK0 + |D + K0(η −2)+ξJ0| 

hC1       21

000 414 JKDKD     

hC2 max{ hF1, hF2} 

 

Надалі, розглянемо конкуренцію між фазами ФМФ та ПКФ і відповідні 

фазові діаграми. 

3.5.1. Конкуренція фаз ФМФ і ПКФ. Умови, при яких за наявності 

зовнішнього магнітного поля та відповідних значеннях параметрів 

гамільтоніана в досліджуваному магнетику можуть існувати фази ФМФ та 

ПКФ, були досліджені в роботах [19, 83, 120]. 

Розглянемо такий випадок, коли значення параметрів гамільтоніана 

досліджуваної  магнітної системи (2.27) обумовлюють можливість наявності у 

системі обох цих фаз.  
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За нульової температури умовою реалізації фази ФМФ є досягнення 

зовнішнім магнітним полем h  певного значення hC2, після чого фаза існує 

незалежно від значень інших параметрів гамільтоніана. Таким чином, фаза  

ФМФ  існує за умови h > hC2. Фаза магнетика ПКФ є стійкою в діапазоні 

значень зовнішнього магнітного поля 0 < h < hC1.  Відповідно, значення 

магнітного поля hC1 та hC2 є критичними значеннями, які визначаються 

відповідними виразами таблиці 3.5, величина яких залежить від параметрів 

гамільтоніана. 

У випадку, коли виконується умова hC1 < hC2, у діапазоні значень 

магнітного поля hC1 < h < hC2 обидві фази є нестійкими. У цьому діапазоні 

реалізується фаза зі спонтанно порушеною симетрією, або так звана змішана 

квадрупольно-феромагнітна фаза КФФ (властивості якої буде розглянуто в 

наступному розділі).  

Зауважимо, що за умови hC1 > hC2 кутова фаза КФФ не реалізується за 

будь-яких значень температури. У цьому випадку на фазовій діаграмі в 

координатах температура – поле присутні області, в яких можуть 

реалізуватися метастабільні стани, що призводить до виникнення в системі 

гістерезисних явищ. 

Надалі, обмежимося такими значеннями параметрів гамільтоніана за 

яких фаза КФФ не реалізується, що є можливим за виконання умови:                

hC1 > hQF > hC2, де hQF – точка, у якій енергії основного стану у фазах ФМФ та 

ПКФ є рівними. 

За розглянутих вище умов і нульової температури відповідні фазові 

діаграми згідно до наведеної класифікації (див. таблицю 3.3) відносяться до 

типу 1В та мають вигляд приведений на рис. 3.1.  

При побудові приведених на рис. 3.1 фазових діаграм були використані 

безрозмірні параметри:  �̃� = 𝐷/J0, �̃�0 = 𝐾0/J0,  ℎ̃ = ℎ/J0 .  

В обох випадках побудова ФД проведена за однакових значень 

параметрів: 6,0
~ D ; ;25,1

~
0 K ξ = 1; η = 0,85 та різних значень параметра ζ.   
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У випадку а параметр ζ = 1,2, а випадку б маємо: ζ = 0,85. Значення 

безрозмірних критичних магнітних полів ℎ̃𝐶1, ℎ̃𝑄𝐹 однакові в обох випадках: ℎ̃𝐶1 = 1,47;  ℎ̃𝑄𝐹 = 1,1.  

а) 

 

б) 

 

Рис. 3.1. Фазова діаграма 1В типу. Побудована за таких значень параметрів: 

6,0
~ D ; 25,1

~
0 K ; 1 ; 850, ; у випадку а: ζ = 1,2,  у випадку б: ζ = 0,85 

Згідно з таблицею 3.5, вираз для критичного магнітного поля ℎ̃𝐶2 має 

вигляд ℎ̃𝐶2= max{hF1,hF2} та визначається значенням параметра ζ.  Так, при 

виконанні нерівності ζ < ζ *, значення ℎ̃𝐶2 не залежить від параметра ζ. 

Значення ζ * знаходимо із рівності hF1 = hF2 . Звідки маємо: 

ζ * = (J0ξ  + ηK0 + |D + K0(η −2)+ξJ0|)/(2K0). 

На рис. 3.1  у випадку а: ℎ̃𝐶2 = 1, а  у випадку б: ℎ̃𝐶2 = 0,225 .  
Розглянемо більш детально поведінку фаз ФМФ та ПКФ. Відповідно до 

ФД їх стійкості та стабільності, у різних областях приведених на рис. 3.1, 

маємо:  

̶   в області 1 (0 < ℎ̃ < ℎ̃𝐶2): фаза ФМФ – нестійка, а фаза ПКФ є стабільною; 

̶  в інтервалі значень поля від ℎ̃𝐶2 до ℎ̃𝐶1 обидві фази стійкі;  

̶  в області 2 (ℎ̃𝐶2 < ℎ̃ < ℎ̃𝑄𝐹): фаза ФМФ  –  метастабільна, а фаза ПКФ  є 

стабільною; 

0 

1 2 3 4 

ℎ̃𝐶2 ℎ̃𝐶1 ℎ̃𝑄𝐹  

ℎ̃ 
0.5 1.5 1.0 

0 

1     2 3 4 

ℎ̃𝐶2 ℎ̃𝐶1 ℎ̃𝑄𝐹  

ℎ̃ 
0.5 1.5 1.0 
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̶ в області 3 (ℎ̃𝑄𝐹 < ℎ̃ < ℎ̃𝐶1): фаза ФМФ  –  стабільна, а фаза ПКФ є 

метастабільною; 

̶   в області 4 (ℎ̃ > ℎ̃𝐶1): фаза ФМФ − стабільна, а фаза ПКФ є нестійкою. 

У випадку скінченних температур границі між фазами  ПКФ і ФМФ 

можуть бути зображені відповідними лініями, а в координатній площині 

температура – поле маємо відповідну ФД. 

Вирази для границь стійкості фаз ФМФ та ПКФ, які визначають ФП між 

ними були отримані у роботах [19,120]. Обидва вирази мають однаковий 

вигляд, та при виконанні нерівності ζ < ζ * можуть бути записані таким чином: 
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             (3.56)  

 До виразу (3.56) входять компоненти ПП 〈𝑆𝑍〉 та 〈𝑄0〉, які при однакових 

значеннях температури θ та магнітного поля h в фазах ФМФ і ПКФ приймають 

різні значення. Тому, в координатах температура – поле, границі стійкості цих 

двох фаз не співпадають. 

Низькотемпературними границями областей стійкості фаз ПКФ і ФМФ 

є критичні значення магнітного поля hC1 та hC2 відповідно, які були отримані з 

виразу (3.56) з урахуванням значень параметрів за нульової температури [120]:  

 )JK(D[)](KDhC 0001 414  ,                        (3.57) 

 212 ;max FFC hhh  ,                (3.58) 

де hF1 та hF2 мають відповідні значення згідно з таблицею 3.5. 

Вираз для hF2 можна записати іншим чином, у випадку коли виконується 

умова:  

                  021 000000  KJKDJKKD ,             (3.59) 

звідки:  

        .K)(JDhF )1(212 002                  (3.60) 

Отримані вирази для критичних значень магнітного поля (3.57) та (3.60) 

співпадають з виразами, що були знайдені іншим способом у роботі [18]. 
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Виберемо такі значення параметрів гамільтоніана, за яких виконується 

умова hC1 > hC2. Розглянемо випадок скінченних, але достатньо низьких 

значень температур, за яких парамагнітна фаза ще не реалізується. 

Розрахована для цього випадку діаграма стійкості, стабільності та 

метастабільності фаз ФМФ і ПКФ зображена на рис. 3.2. 

Наведена на рис. 3.2 діаграма побудована в безрозмірних координатах θ̃ − ℎ̃ (θ̃ = θ/J0, ℎ̃=h/J0) та є узагальненням фазової діаграми 1В на випадок 

низьких скінченних температур.  

Розглянемо більш детально фазову діаграму приведену на рис. 3.2.  

 

Рис. 3.2. Діаграма стійкості, стабільності та метастабільності симетричних фаз 

ФМФ та ПКФ. Побудовано при 5,0
~ D ; 25,1

~
0 K ; 1 ; 850,  

Лінії 1 та 2 є границями стійкості фаз ПКФ та ФМФ відповідно, і 

описуються виразом (3.57). В області а (а1, а2) спектри фаз ФМФ та ПКФ 

одночасно є стійкими, а лінія 3 є границею стабільності фаз ФМФ та ПКФ.  

Лінія 3 визначається з умови рівності вільної енергії в цих фазах: 
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Таким чином, з аналізу приведеної на рис. 3.2 діаграми можна зробити 

висновок, що в області а1 фаза ПКФ є стабільною, а фаза ФМФ може 

реалізовуватися лише як метастабільна. Водночас в області а2 стабільною є 

фаза ФМФ, а фаза ПКФ може бути лише метастабільною.  

В області b фаза ФМФ є нестійкою та реалізується тільки фаза ПКФ, а в 

області c спостерігається протилежна ситуація. Різниця в значеннях 

компонентів ПП для ФМФ і ПКФ на лінії 3 зменшується зі зростанням 

температури. 

3.5.2. Гістерезис і енергія перемагнічування. Розглянемо залежність 

відносної намагніченості 〈𝑆𝑍〉 від величини зовнішнього магнітного поля h. 

На рис. 3.3 наведено польову залежність відносної намагніченості    〈𝑆𝑍〉 = 𝑓(ℎ̃) за фіксованих значень параметрів гамільтоніана магнетика та 

різних значень температури.  

 

Рис. 3.3. Залежність відносної намагніченості 〈𝑆𝑍〉  від величини ℎ̃: лінія 1 – θ̃ = 0, лінія 2 – θ̃ = 0,5, лінія 3 − θ̃ = 0,8. Побудовано за значень параметрів: �̃� = 0,5; �̃�0 = 1,25 
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Лінія 1 на рис. 3.3 відповідає випадку нульової температури (θ̃ = 0), а 

лінії 2 та 3 – випадкам скінченних температур: θ̃ = 0,5 та θ̃ = 0,8, відповідно. 

Критичні значення поля ℎ̃𝐶1(𝑖)та ℎ̃𝐶2(𝑖) (де i = 1;2;3 відповідає певній лінії) на рис. 

3.3 відповідають значенню температури за якої розглядається залежність. 

Якщо розглянути відповідну залежність, то можна зробити висновок, що 

у випадку нульової температури залежність відносної намагніченості 〈𝑆𝑍〉 від 

величини ℎ̃ має гістерезисний вигляд. При цьому петля гістерезису має форму 

прямокутника.  

У випадку скінченних але досить низьких температур, коли час життя 

метастабільних фаз ще достатньо довгий, (що можливо за виконання умови ℎ𝐶1 > ℎ𝑄𝐹 > ℎ𝐶2,, ℎ𝑄𝐹 > 0) у магнітній системі також є можливим виникнення 

гістерезисних явищ, подібних до таких, що мають місце за нульової 

температури.  

Розглянемо більш детально поведінку відносної намагніченості 〈𝑆𝑍〉 при 

зміні величини ℎ̃ за скінченних температур (θ̃ = 0,5 та θ̃ = 0,8).  
 Так, при невеликих значеннях магнітного поля у системі, стабільною є 

фаза ПКФ. Зі збільшенням величини магнітного поля, при переході через 

лінію рівності вільних енергій (лінія 3 на рис. 3.2), фаза ПКФ переходить зі 

стабільного стану в метастабільний, при цьому відносна намагніченість 〈𝑆𝑍〉, 
залишається безперервною.  

При подальшому збільшенні величини магнітного поля ℎ̃, на границі 

стійкості фази ПКФ (лінія 2 на рис. 3.2), відбувається фазовий перехід першого 

роду у фазу ФМФ, який супроводжується стрибкоподібним збільшенням 

величини відносної намагніченості 〈𝑆𝑍〉 до значення близького до одиниці 

(〈𝑆𝑍〉 < 1).  
При зміні напрямку магнітного поля ℎ̃ на зворотній, фаза ФМФ на лінії 

рівності вільних енергій безперервно переходить у метастабільний стан. На 

границі стійкості фази ФМФ (лінія 1 на рис. 3.2) відбувається фазовий перехід 
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першого роду, що супроводжується стрибкоподібним зменшенням величини 

намагніченості 〈𝑆𝑍〉 до значення близького до нуля ( 〈𝑆𝑍〉 > 0). 
Значення критичних полів ℎ̃𝐶1 та ℎ̃𝐶2 змінюються відповідно до зміни 

температури. Зі збільшенням температури інтервал між ℎ̃𝐶2 та ℎ̃𝐶1 
зменшується, що призводить до зменшення площі петлі гістерезису. 

Таким чином, можемо зробити висновок що у випадку скінченних 

температур зміна відносної намагніченості 〈𝑆𝑍〉 в залежності від величини  

магнітного поля ℎ̃ (лінії 2 та 3 на рис.3.3) за характером аналогічна випадку 

нульової температури, тобто залежність відносної намагніченості 〈𝑆𝑍〉 від 

величини магнітного поля h, як у випадку нульових так і за скінченних 

температур має гістерезисний вигляд (рис.3.3). Зі збільшенням температури 

спостерігається зменшення площі петлі гістерезису, переважно за рахунок 

зменшення розміру петлі уздовж магнітного поля. 

В роботі [127] було розраховано аналітичну залежність енергії 

перемагнічування від параметрів гамільтоніана за нульової температури. 

Формула для безрозмірної енергії перемагнічування що припадає на 

один іон має такий вигляд:  
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а за виконання умови (3.59) та hF2 > hF1: 
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З виразу (3.63) випливає, що величина �̃�1 суттєво залежить від констант 

анізотропії ОВ та БОВ. У випадку, коли величина �̃�1 задається формулою 

(3.64) із двох констант анізотропії БОВ η та ζ лише константа η впливає на 

величину �̃�1. Залежність безрозмірної енергії перемагнічування �̃�(η) , що 

припадає на один іон від величини параметра 𝜂 за нульової температури та 
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значень параметрів гамільтоніана �̃� = 0,5,    �̃�0 = 1,25,  ξ = 1 та довільному 

значенні  параметра ζ  надана на рис. 3.4. 

 

Рис. 3.4. Залежність безрозмірної енергії перемагнічування �̃�(η), що припадає 

на один іон, від величини параметра η за нульової температури 

Зі збільшенням значення константи η величина �̃�1 майже лінійно 

зменшує своє значення (рис. 3.4). 

3.6. ФД магнетика за скінченних температур за наявності 
симетричних фаз ПКФ, ФМФ та ПМФ 

 У попередньому підрозділі була розглянута діаграма стійкості, 

стабільності та метастабільності симетричних фаз   ̶ ПКФ та ФМФ, у випадку 

нульових та достатньо низьких температур, коли парамагнітна фаза ще не 

реалізується.  

Розглянемо досліджуваний магнетик у випадку таких значень 

температур за яких вже є можливим існування ПМФ.  

Особливості діаграми стійкості, стабільності та метастабільності 

симетричних фаз ФМФ та ПКФ за низьких температур у цьому випадку 
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залишають такими самими, як і у випадку приведеному на рис. 3.2, але надалі 

з ростом температури різниця в значеннях компонент ПП для ФМФ та ПКФ 

на лінії 3 зі збільшенням температури стає все менш суттєвою, а у деякій точці 

ця різниця взагалі зникає та виникає парамагнітна фаза. Відповідна точка є 

критичною точкою.  

Межу між фазою ПМФ та фазами ПКФ і ФМФ можливо побудувати на 

основі припущень наведених у роботі [126], а саме що температурі переходу 

між ПКФ і ПМФ відповідає максимальне значення функції 〈𝑆𝑍〉 = 𝑓(𝑇), а 

температурі переходу між фазою ФМФ і ПМФ відповідає мінімальне значення 

функції 〈𝑄0〉 = 𝑓(𝑇). Ці припущення обумовлені температурною поведінкою 

намагніченості 〈𝑆𝑍〉 та квадрупольної намагніченості 〈𝑄0〉 за фіксованого 

значення магнітного поля h. З ростом температури намагніченість 〈𝑆𝑍〉 у фазі 

ПКФ збільшується, а в ПМФ – зменшується, водночас квадрупольна 

намагніченість 〈𝑄0〉 у фазі ФМФ  зменшується, проходячи через нуль, а у ПМФ 

− збільшується та прямує до нуля. 

 Результати розрахунків для границь ПМФ з фазами ПКФ та ФМФ, на 

основі вище приведених міркувань, добре узгоджуються з результатами робіт 

[4, 89, 124, 128]. 

На рис. 3.5 приведена фазова діаграма досліджуванної системи в 

безрозмірних координатах θ̃ − ℎ̃ (θ̃ = θ/J0, ℎ̃=h/J0).  

Відповідна діаграма є узагальненням фазової діаграми підтипу 1В за 

нульової температури на випадок скінченних температур. Розглянемо більш 

детально особливості цієї фазової діаграми. 

Лінія 1 визначається умовою (3.61). Лінії 2 і 3 є межами ПМФ з ПКФ та 

ФМФ відповідно. 

Точка А(θ̃С, ℎ̃С) на ФД є критичною точкою та викликає особливий 

інтерес. Ця точка на фазовій діаграмі досліджуваної магнітної системи 

відноситься до так званих мультикритичних точок. Такі точки визначаються 

перетином двох або більше фазових границь, та допускають існування 



   97 

 

декількох упорядкованих фаз. Різні види магнітного впорядкування в цих 

фазах характеризуються багатокомпонентним параметром порядку. Між 

упорядкованими фазами можуть відбуватися фазові переходи – спонтанні за 

температурою та індуковані за магнітним полем. 

 

Рис. 3.5. Фазова діаграма магнетика за скінченних температур. Побудовано за 

значень параметрів гамільтоніана: �̃� = 0,5; �̃�0 = 1,25 (ξ = η = ζ = 1). 

          Так точка А(θ̃С, ℎ̃С) є бікритичною точкою, тобто точкою перетину двох 

ліній ФП другого роду й однієї лінії ФП першого роду. У цій точці сходяться 

три фазові границі, та вона є точкою рівноваги трьох фаз: ПКФ, ФМФ і ПМФ. 

Координати θ̃С та  ℎ̃С критичної точки А(θ̃С, ℎ̃С) є функціями параметрів 

гамільтоніана D та K0.  

Відповідні залежності координат точки А(θ̃С, ℎ̃С) від безрозмірних 

параметрів гамільтоніана �̃� і �̃�0 (�̃� = 𝐷/J0, �̃�0 = 𝐾0/J0) приведені на рис. 3.6-

3.9. На рис. 3.6 та рис. 3.7 приведено залежність координат критичної точки 

А(θ̃С, ℎ̃С) від значення величини �̃�0 при фіксованому значенні �̃� = 0,5.   
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Рис. 3.6. Залежність координати θ̃С критичної точки А(θ̃С, ℎ̃С) від значення 

величини �̃�0 при фіксованому значенні �̃� = 0,5  

        

Рис. 3.7. Залежність координати ℎ̃С  критичної точки А(θ̃С, ℎ̃С) від значення 

величини �̃�0 при фіксованому значенні �̃� = 0,5 
Значення координат θ̃С та ℎ̃С наведені на рис. 3.6 та рис. 3.7 та майже 

лінійно зростають при збільшенні величини �̃�0 . 
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Рис. 3.8. Залежність координати θ̃С критичної точки А(θ̃С, ℎ̃С)  від значення 

величини �̃� при фіксованому значенні �̃�0 = 1,25  

 

Рис. 3.9. Залежність координати ℎ̃С критичної точки А(θ̃С, ℎ̃С) від значення 

величини �̃� при фіксованому значенні �̃�0 = 1,25  
На рис. 3.8 та рис. 3.9 приведено залежність координат θ̃С та ℎ̃С 

критичної точки А(θ̃С, ℎ̃С) від значення �̃� при фіксованому значенні �̃�0 = 1,25. 
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Відповідні залежності також є майже лінійними. Відмінність полягає 

лише в тому, що величина θ̃С зі зростанням величини �̃� зростає досить 

повільно, а зростання значення величини ℎ̃С зі зростанням величини �̃� є більш 

швидким. 

3.7. Висновки до розділу 

1. В одновісних магнетиках з тензорними взаємодіями в певному 

інтервалі значень параметрів гамільтоніана та величини зовнішнього 

поздовжнього магнітного поля можуть реалізовуватися лише симетричні 

фази: ФМФ, ПКФ і ПМФ.  

2. На фазовій діаграмі в координатах поле – температура, що ілюструє 

переходи між фазами ФМФ, ПКФ і ПМФ, присутня потрійна точка.  

3. Залежність координат потрійної точки від параметрів гамільтоніана D 

і K0 мають майже лінійний вигляд. 

4. Конкуренція фаз ФМФ і ПКФ призводить до фазових переходів 

першого роду, які можуть супроводжуватися гістерезисними явищами. 

Досліджено відповідний гістерезис за скінченних температур та побудовано 

петлю гістерезису у координатах поле – намагніченість за різних значень 

температури. 

 Результати отримані в цьому розділі були опубліковані в статтях        

[126-127] у співавторстві з Шаповаловим І. П. 
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РОЗДІЛ 4  
НЕСИМЕТРИЧНІ ФАЗИ ТА ФАЗОВІ ДІАГРАМИ  

 

У цьому розділі досліджуються властивості несиметричних фаз та 

побудовано відповідні фазові діаграми за їх наявністю. Показано, що в 

досліджуваній магнітній системі поряд з класичним гістерезисом, у випадку 

відсутності магнітного поля має місце особливий вид поведінки подібної до 

гістерезисної – “квадрупольний гістерезис”.  

 

4.1. Фаза  ОКФ та її властивості 

В даному підрозділі розглядається одна з фаз із квадрупольним 

упорядкуванням − фаза ОКФ, яка відповідає першому типу квадрупольного 

впорядкування у магнітній системі, тобто є осьовою квадрупольною фазою.  

Фазі ОКФ відповідає наступний набір значень параметрів перетворень 

(див. таблиці 3.1 та 3.2): 

̶   при h ≠ 0: 2/ ,    λσςK
2sin

00 



J

h
, 4/ ,                             (4.1) 

  ̶   при h = 0: 2/ , 0 , 4/ ,                                (4.2) 

де введено позначення:  Z
S
~

,  0~
Q . 

Таким чином, за наявності магнітного поля фазі ОКФ відповідає 

розв’язок із одним змінним параметром, а за відсутності магнітного поля − 

розв’язок із незмінними параметрами. 

Властивості фази ОКФ були дослідженні в роботах [14, 119]. Розглянемо 

їх та проведемо більш детальне дослідження цієї фази. 

4.1.1. Гамільтоніан та компоненти ПП. У випадку наявності 

магнітного поля одночастинковий гамільтоніан магнетика можна привести до 

діагонального вигляду за допомогою трипараметричного унітарного 

перетворення операторів V (2.62).  Зв'язок базисних операторів у початкових 

координатах та в новому базисі задається формулою (2.40). Магнітна 



102 

 

структура досліджуваної системи цілком визначається середніми значеннями 

операторів 〈𝑆𝑙〉 та 〈𝑄𝑝〉, які можуть бути використані в якості компонент 

параметра порядку.  

Компоненти параметра порядку є функціями параметрів гамільтоніана, 

залежать від величин σ і λ та мають такий вигляд: 

 



 2sin

2

Z
S ,     230 Q , 0 X

S , 01  
Q ,  

 



 2cos

2

2
Q .                            (4.3) 

 За нульової температури, в базисі другого типу формули (4.3) 

приймають наступний вигляд: 

   2sinZ
S , 10 Q , 0 X

S , 01  
Q ,  2cos2

Q .               (4.4) 

 Враховуючи формули (4.1) та (4.3), вирази для компонент ПП можна 

подати таким чином: 

 00ς2 JK

h
S

Z


 ,  

       230 Q ,                    (4.5) 

   
 00

222

002

ς2

λσς
JK

hJK
Q




 ,     0,0 1  

QS
X

. 

Формули (4.5) були отримані у роботі [122]. На основі їх аналізу в роботі 

[122] було зроблено такі висновки:  

− відносна намагніченість 〈𝑆𝑍〉, в наближенні молекулярного поля, не 

залежить від температури, але залежить від магнітного поля − лінійно зростає з 

ростом зовнішнього магнітного поля від нульового значення за відсутності 

магнітного поля (h = 0) до певного значення, згідно з першою рівністю формули 

(4.5);  
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− відносна намагніченість 〈𝑆𝑍〉 > 0, тому умова існування фази ОКФ 

приймає такий вигляд: 

                                       K0ζ-J0 > 0.                                                     (4.6) 

 Таким чином, можливість реалізації фази ОКФ залежить, поряд з 

іншими параметрами гамільтоніана, від константи анізотропії БОВ ζ. 

Відмінна від нуля намагніченість 〈𝑆𝑍〉 у фазі ОКФ обумовлена тим що за 

наявності зовнішнього магнітного поля, спрямованого вздовж осі Z, 

ймовірність значення SZ = 1 виявляється більшою, ніж імовірність значення    

SZ = −1. 

 Згідно з виразом (4.5) для відносної намагніченості 〈𝑆𝑍〉, повздовжня 

компонента магнітної сприйнятливості χm у фазі ОКФ може бути представлена 

формулою: 

      00ζ2

1

JK
m 
 .                 (4.7) 

Як випливає з (4.7), повздовжня компонента магнітної сприйнятливості не 

може приймати нульове значення. 

 Таким чином, поведінка намагніченості 〈𝑆𝑍〉 та магнітної 

сприйнятливості χm у фазі ОКФ співпадає з поведінкою що характерна для 

ізотропного антиферомагнетика [123, 124]. 

 З урахуванням двох останніх виразів з формули (4.5) гамільтоніан 

системи в НМП, за наявності зовнішнього магнітного поля, може бути 

записаний наступним чином: 

            
i

i

i i

i

Z

i

Z
QQKQQKDSSJhH

22

0

00

000 ζ22
3

1
2 ,         (4.8) 

де величини J0 та K0 визначаються виразами 
i

ijJJ 0  і 
i

ijKK0 , відповідно. 

Тоді, середнє значення енергії, що припадає на один іон дорівнює: 

  

22

0

20

0

02

0 ς2
3

2

3

1
2  QKQKQDSJShE

ZZ
.     (4.9) 
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Якщо врахувати формули (4.1), (4.3) та значення σ і λ за нульової 

температури, то згідно з роботою [122] енергія основного стану за наявності 

магнітного поля не залежить від величини зовнішнього магнітного поля, а 

вираз для енергії основного стану має вигляд: 

 1ζ2
3

8

3

1
00  KKDEОСН .     (4.10) 

Згідно з методом унітарного перетворення у новому базисі, незалежно 

від наявності зовнішнього магнітного поля чи його відсутності, гамільтоніан 

H0 має діагональний вигляд (2.43). Відповідно, величини 1
~  та 2

~ , з 

урахуванням формул для параметрів (4.1) та (4.2), визначаються наступними 

виразами: 

  )(1
2

1
2

2

1~
001  KKD , 

  )(1
2

1

3

2

6

1~
002  KKD .    (4.11) 

 Енергія окремого іона, що відповідає різним значенням величини  �̃�𝑍(�̃�𝑍 = 1; 0;−1) визначається формулами (2.45), тому маємо: 

                    

.λ
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2σ2
3

2

,)σ)(1ς(λ
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3

1
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001
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0001

KKDE

KKDE

KKKDE









                (4.12) 

За скінченних температур величини σ та λ визначаються стандартним 

способом  ̶  за допомогою розподілу Гіббса (2.69). 

Якщо врахувати значення величин σ та λ за нульової температури, 

вирази для значень енергії (4.12) можна записати у такому вигляді: 
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             (4.13)  

 Розглянувши формулу (4.13) можна зробити висновок, що з 

урахуванням вибраних значень σ та λ, нижнім енергетичним рівнем іона буде 

рівень з 0
~

Z
S .  

Таким чином, енергія основного стану окремого іона дорівнює Е0 та 

основний стан магнітної системи є синглетним.  

Зауважимо, що у випадку наявності зовнішнього магнітного поля (h ≠ 0), 

відповідні розрахунки згідно з формулами (4.11) й (4.12) дозволяють зробити 

висновок, що величини 1
~  та 2

~ , енергетичні рівні окремого іона nE  й 

величини σ та λ не залежать від зовнішнього магнітного поля, але залежать від 

параметрів гамільтоніана та температури. 

Незалежність величин σ та λ від зовнішнього магнітного поля 

призводить до того, що у фазі ОКФ квадрупольна складова параметра порядку 〈𝑄0〉, яка задається другим виразом формули (4.5), також не залежить від 

магнітного поля h.  

Залежність величини 〈𝑄0〉 від безрозмірної температури θ̃ (θ̃ = θ/J0) 

приведена на рис. 4.1.  

Слід зазначити, що зі збільшенням поля фаза ОКФ переходить в 

феромагнітну фазу ФМФ, тобто відбувається фазовий перехід, який є ФП 

другого роду [107, 120].  

Критична температура θ̃С цього фазового переходу, що відповідає 

значенню температури за якого закінчується лінія  〈𝑄0〉 = 𝑓(θ̃),  залежить від 

величини безрозмірного магнітного поля ℎ̃. 

На рис. 4.1 величина критичної температури θ̃С відповідає значенню 

безрозмірного магнітного поля ℎ̃ = 4,5 (ℎ̃ = ℎ/J0).   
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Рис. 4.1. Температурна залежність квадрупольної намагніченості 〈𝑄0〉 за 

значень параметрів гамільтоніана: J0=1,0; ξ=1,0; D=1,2; K0=1,25; η=2,0; ζ =3,0 

Критичне значення магнітного поля hC, що відповідає ФП з фази ОКФ в 

фазу ФМФ, можна отримати врахувавши той факт, що розв’язок відповідний 

фазі ОКФ співпадає з розв’язком для фази ФМФ за умови sin 2χ = 1. 

Тоді, критичне значення магнітного поля hC є функцією температури та 

має наступний вигляд: 

hC (θ) = (σ+λ)(J0  - ζK0)                (4.14) 

Розглянемо температурну залежність величини квадрупольної 

намагніченості 〈𝑄2〉.  На рис. 4.2 представлена відповідна залежність за різних 

значень зовнішнього магнітного поля (де θ̃ = θ/J0).  

Оскільки в феромагнітній фазі ФМФ виконується умова 〈𝑄2〉 = 0, точки θ̃𝑐𝑚 (m = 1,2,3) для кожної кривої на рис. 4.2 є точками ФП з фази ОКФ в фазу 

ФМФ.  

Таким чином, сім’я кривих на рис. 4.2 дозволяє визначити множину 

точок фазової межі ОКФ↔ФМФ в координатах ℎ̃ − θ̃ . Ця межа приведена на 

рис. 4.3. 

Вона цілком співпадає с лінією втрати стійкості спектра спінових 

збуджень в фазі ФМФ, що побудована за алгоритмом роботи [120]. 
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Рис. 4.2. Температурна залежність квадрупольної намагніченості 〈𝑄2〉 за 

різних значень безрозмірного поля: 1 − ℎ̃ = 4,7; 2 − ℎ̃ = 5,0;  3 − ℎ̃ = 5,3. 
Лінії побудовано за значень параметрів гамільтоніана: J0 = 1,0; ξ = 1,0; D = 1,2; 

K0 = 1,25; η = 2,0; ζ = 3,0 

 
 

Рис. 4.3. Межа між фазами ОКФ та ФМФ за значень параметрів гамільтоніана: 

J0 = 1,0; ξ = 1,0; D = 1,2; K0 = 1,25; η = 2,0; ζ = 3,0 

Зауважимо, що при малих значеннях магнітного поля h залежність 

величини квадрупольної намагніченості 〈𝑄2〉 від поля є квадратичною. 
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Розглянемо гамільтоніан та компоненти ПП у фазі ОКФ за відсутності 

магнітного поля. Для діагоналізації гамільтоніана можна використати 

двопараметричне перетворення: 







 







 
  Y

SiQiV
2

exp
4

exp 2
.             (4.15) 

За відсутності зовнішнього магнітного поля у фазі ОКФ є дві відмінні від 

нуля компоненти ПП: 〈𝑄0〉 та 〈𝑄2〉. 
Враховуючи що оператори Sl та QP в старому та новому базисі пов’язані 

між собою співвідношеннями (2.40), вирази для операторів, середні значення 

яких є ненульовими компонентами ПП, дорівнюють: 

 00 ~~
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1
QSQ

Z  ,  02 ~~

2

1
QSQ

Z  ,                (4.16) 

а їх середні значення: 

  3
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Q ,  
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Q ,  )0( 1  

QSS
XZ

.    (4.17) 

 За нульової температури ненульові компоненти ПП приймають такі 

значення: 

10 Q , 12 Q .                (4.18) 

Відповідний гамільтоніан для фази ОКФ в НМП, за відсутності 

магнітного поля, має більш простий ніж (4.8) вигляд: 
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а середнє значення енергії, що припадає на один іон можна розрахувати за 

формулою: 
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 З урахуванням значень компонент ПП (4.18), вираз для енергії основного 

стану магнітної системи, що припадає на один іон, за нульової температури 

співпадає з виразом (4.10). 

    4.1.2. Спектр спінових збуджень у фазі ОКФ. Визначення відповідних 

віток спектра за скінченних температур доцільно проводити за допомогою 

МДМ [19]. 

 У новому базисі нижнім енергетичним рівнем окремого іона є рівень з 

0
~

Z
S , а стани з 1

~
Z

S  та 1
~

Z
S  є збудженими. Дві гілки спектра спінових 

збуджень за умови h = 0 були отримані в роботі [119] та мають такий вигляд: 
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           (4.21) 

             2/1

002 )ς)((ς2)( kk JKKKk 


.                         (4.22) 

Пом’якшення спектра спінових збуджень виникає у центрі зони 

Бріллюена (за умови 0k


), що обумовлено однопідґратковим 

упорядкуванням у магнітній системі [121]. Для всіх 0k


 справедлива 

нерівність )()k( 011 


, тому умова стійкості спектра спінових збуджень 

має вигляд 001  )( . 

Врахувавши явний вигляд вітки спектра (4.21), умову стійкості можна 

подати таким чином: 

                 012112 00000  DKKJDKK         (4.23) 

Розглянемо залежність умови (4.23) від значення константи одноіонної 

анізотропії D. Якщо значення константи одноіонної анізотропії D досить мале, 

то обидва множники в (4.23) додатні й умова стійкості спектра виконується. Зі 

зростанням величини D, у деякій точці, яку позначимо DC1, перший множник 

виразу (4.23) перетворюється в нуль, а другий множник залишається додатнім, 

відповідно умова стійкості порушується [121].  
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Якщо значення величини J0 досить мале, умову стійкості (4.23) можна 

записати у більш простому вигляді: 

                 01ςσλ1ησλ2 00  DKK                        (4.24) 

З виразу (4.24) знаходимо критичне значення константи одноіонної 

анізотропії DC1: 

                          1ςσλ1ησλ2 001  KKTDC                           (4.25) 

Вираз (4.25) в координатах θ − D описує межу стійкості фази ОКФ.  

 У довгохвильовому наближенні, тобто за умови �⃗�  → 0, в області 

існування фази ОКФ, вітка ω1(�⃗� ) має квадратичний закон дисперсії, а ω2(�⃗� )   ̶
лінійний. За таких саме умов, але на межі стійкості фази ОКФ, обидві вітки 

ω1(�⃗� ) та ω2(�⃗� ) мають лінійний закон дисперсії. Водночас, для вітки спектра 

(4.22) виконується умова ω2(0) = 0, незалежно від значень параметрів 

гамільтоніана.  

За нульової температури, коли виконується умова σ = 0, λ = −2, вирази 

для віток (4.21) і (4.22) співпадають з результатами роботи [14].  

У випадку ненульового зовнішнього магнітного поля узагальнення 

обчислень дозволяє отримати наступний вираз для першої вітки спектра: 

       21
2

1 4ω )k(M)k(LkL)k(


 ,               (4.26) 

де 

kkkkkkkk
FDECHGBAkL 22)( 2222 


, 

kkkk

kkkk

kkkk

kkkk

GHEF

HGFE

CDAB

DCBA

kM




 det)(


. 

Відповідні значення коефіцієнтів матриці M(�⃗� ) наведені у таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1 

Коефіцієнти матриці M(�⃗⃗� ) 
Коефі- 
цієнт 

Відповідний вираз 

kA         ,ηξλσχ2cosςχ2sinλσλσ3χ2sin 2

0

2

00 kk KJKJKDh   

kB     
kk KJ ηξχ2cosλσ   

kk EC      00 ςχ2cosχ2sinλσχ2cos KJh   

kD     
kk JK ξηχ2sinλσ   

kF   
kk JK ξηχ2sinσ2   

kG        ,ηξσ2χ2cosςχ2sinλσλσ3χ2sin 2

0

2

00 kk KJKJKDh   

kH   
kk JKcos ξχ2σ2  . 

   

В довгохвильовому наближенні, коли k → 0, отриманий закон дисперсії 

(4.26) є квадратичним, як і у випадку відсутності магнітного поля (4.21), тобто 
2

1 k~)k(


 . 

 Умова стійкості вітки спектра )(1 k


  має вигляд )(2 k


 >0, а відповідна 

межа стійкості: 

           0)0(ω1  .                                      (4.27) 

Враховуючи вираз (4.26) для вітки спектра, можна перейти від рівності 

(4.27) до наступної системи:  








.0)0(

,0)0(

M

L
 

Вираз для другої вітки спектра ω2(�⃗� ), у випадку ненульового 

зовнішнього магнітного поля, може бути записаний наступним чином: 

      

 
  .χ2cos))(λς(σχ2sin)ς)(λσ(χ2sin

χ2cos)ς)(σ(χ2sin)ς)(λσ(χ2sin2)(

1/22

0

2

0

2

0

2

02

kk

kk

KKJKh

JKJKhk



 


   (4.28) 

На відміну від випадку коли зовнішнє магнітне поле відсутнє, для вітки 

спектра (4.28) в довгохвильовому наближенні, коли �⃗�  → 0, має місце 

квадратичний закон дисперсії. Тобто, увімкнення магнітного поля змінює 

закон дисперсії вітки )(2 k


 з лінійного на квадратичний. 
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 Отримані результати цілком узгоджуються з результатами інших робіт. 

Так, за нульової температури вирази (4.26) і (4.28) − з результатами роботи 

[14], а за скінченних температур та відсутності зовнішнього магнітного поля – 

з результатами роботи [119]. 

 Слід зазначити, що за відсутності магнітного поля мода вітки спектра ω2(�⃗� ) при �⃗�  = 0 є голдстоунівською модою. Ця властивість втрачається з 

появою зовнішнього магнітного поля.  

Зауважимо, що умова (4.27) задає лінію ФП другого роду між фазою 

ОКФ та фазою КФФ.  

4.1.3. Ентропія та вільна енергія у фазі ОКФ. Розглянемо ентропію і 

вільну енергію у фазі ОКФ та отримаємо відповідні вирази за наявності 

повздовжнього зовнішнього магнітного поля.  

У даній фазі відмінними від нуля є компоненти ПП  0
Q  та  2

Q . Їх 

явний вигляд можна отримати використавши хвильову функцію іона для 

довільного вузла і у фазі ОКФ. 

За наявності повздовжнього зовнішнього магнітного поля, хвильова 

функція іона для довільного вузла і у фазі ОКФ визначається одним із виразів 

[89]: 

iii 1)
4

sin(1)
4

cos(1 





 , 

ii 02  ,                                   (4.29)  

             
iii 1)

4
cos(1)

4
sin(3 





 ,     

де 1 , 0  и 1  − власні хвильові функції оператора 𝑆𝑖𝑍, що відповідають 

власним значенням 1; 0; -1. 

Таким чином, за значення параметра χ згідно з (4.2), хвильова функція 

для довільного вузла і у фазі ОКФ, за відсутності зовнішнього магнітного 

поля, визначається формулами [6]:          ψ1𝑖 = 1√2 |1〉𝑖 − 1√2 |−1〉𝑖 ,   ψ2𝑖 = |0〉𝑖 , ψ3i = 1√2 |1〉𝑖 + 1√2 |−1〉𝑖.             (4.30) 
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 Відповідно, за скінченних температур в системі, маємо три типи вузлів, 

а незбуджений стан вузла описується хвильовою функцією ψ1і.  

Явний вигляд відмінних від нуля компонент ПП  0
Q  та  2

Q , для 

кожного типу вузлів у даній фазі, можна отримати використавши матричний 

вигляд операторів Q0 та Q2. 

Тоді, для кожного з трьох типів вузлів маємо: 

− для вузлів з хвильовою функцією i1 : 

    1  1

0

1

0  ii

*

ii QQ ,   )2(cos1

2*

1

2  iiii QQ ,      (4.31) 

− для вузлів з хвильовою функцією i2 : 

        2 2

0

2

0  ii

*

ii QQ , 0 2

2

2

2  ii

*

ii QQ ,               (4.32) 

− для вузлів з хвильовою функцією i3 : 

           1 3

0

3

0  ii

*

ii QQ , )2(cos 3

2*

3

2  iiii QQ .    (4.33) 

Отримаємо вирази для ненульових компонент ПП системи. Для цього 

врахуємо що незбуджений стан вузла описується хвильовою функцією ψ1і та 

зробимо припущення, що з N іонів магнітної системи 1N  іонів знаходиться в 

стані i2 , а 2N  іонів – у стані i3 . При цьому вираз для ентропії (3.51) не 

зміниться.  

Тоді, маємо: 

 
N

N

N

N
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N

N

NNN
Q 121210 31121 


 ,                     

 

,)2(cos2)2cos()2(cos

)2(cos0)2(cos
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N

N

N

N

NNN
Q

           (4.34) 

де χ – параметр унітарного перетворення, який приймає відповідне фазі ОКФ 

значення, згідно з формулою (4.1).  
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Відповідно до формули (3.51), отримаємо наступний вираз для ентропії 

системи у фазі ОКФ :  
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               (4.35) 

Таким чином, формула для вільної енергії, що припадає на один іон, з 

урахуванням виразу для середнього значення енергії системи (4.9), за 

наявності зовнішнього магнітного поля, у фазі ОКФ приймає такий вигляд:  

.
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(4.36)              

 Розглянемо ентропію та вільну енергії у фазі ОКФ за відсутності 

зовнішнього магнітного поля. У цьому випадку, фазі ОКФ відповідає нульове 

значення параметра  χ.  

 Згідно з формулою (4.35) вираз для ентропії системи в фазі ОКФ, за 

умови χ = 0, приймає вигляд:  
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              (4.37) 

Врахувавши середнє значення енергії системи (4.20), маємо наступний 

вираз для вільної енергії, що припадає на один іон, за відсутності магнітного 

поля в фазі ОКФ:  
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Таким чином, для фази ОКФ досліджуваної моделі магнетика, за 

наявності ОА та БОВ, отримуємо вирази для вільної енергії та ентропії в НМП. 

Ці вирази дозволяють розраховувати значення вільної енергії та ентропії в цій 

фазі, в залежності від величини магнітного поля, в широкому інтервалі 

температур. 

4.2. Фазовий перехід між фазами ОКФ і ПКФ та явища подібні до 
гістерезисних за відсутності зовнішнього магнітного поля 

Розглянемо досліджуваний магнетик за відсутності зовнішнього 

магнітного поля. Найбільш загальний вид одновісного гамільтоніана 

відповідного магнетика відповідає виразу (2.27) у випадку, коли h = 0 та має 

такий вигляд: 
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   (4.39) 

 Надалі, будемо розглядати випадок наявності лише однопідґраткових 

фаз, що можливо за додатних значень констант ijJ та ijK . 

Будемо вважати, що константи ОВ Jij є малими в порівнянні з 

константами D та Kіj. У цьому випадку, в системі реалізується лише 

квадрупольне впорядкування. При цьому макроскопічна намагніченість 

дорівнює нулю.  

За відсутності зовнішнього магнітного поля (h = 0) та за відповідних 

значень інших параметрів гамільтоніана, у магнетику можуть реалізовуватися 

квадрупольні фази: ОКФ та ПКФ. Можливість реалізації цих фаз визначається 

значенням констант анізотропії БОВ η та ζ. У випадку коли значення 

відповідних констант задовольняють нерівність:  
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  1ζ14  ,                        (4.40) 

у магнітній системі реалізуються лише дві фази: ОКФ та ПКФ [119]. 

Для магнетика, що визначається моделлю (4.39), в роботі [119] було 

досліджено спектр спінових збуджень у фазі ОКФ за скінченних температур. 

Було виявлено що спектр є стабільним, тобто енергія збуджень має додатне 

значення, для всіх 𝐷 < 𝐷𝐶(1)(𝑇), де 𝐷𝐶(1)(𝑇) є критичним значенням константи 

ОА, що відповідає фазі ОКФ та визначається наступною формулою: 

         1ς12 00

1  KKTD
)(

C .             (4.41) 

Спектр спінових збуджень у фазі ПКФ, було визначено в роботі [14]. 

Відповідна умова стабільності спектра має вигляд: 𝐷 > 𝐷𝐶(2)(𝑇), де 𝐷𝐶(2)(𝑇)   ̶ 
критичне значення константи ОА що відповідає фазі ПКФ, та визначається 

наступною формулою: 

        12 0

0)2(
KQTDC .                                (4.42) 

 За нульової температури Т = 0, вирази для критичних значень величин 𝐷𝐶(1)(𝑇) та 𝐷𝐶(2)(𝑇) мають вигляд: 

      141ς20 00

)1(  KKDC ,            

    .140 0

)2(  KDC                          (4.43) 

У випадку, коли реалізується умова (4.40) відповідно маємо нерівність:

       00 )2()1(

CC DD  .                                  (4.44) 

 У цьому випадку, на фазовій діаграмі у координатах (D, T), існує область 

у якій стабільними є обидві фази: ОКФ та ПКФ.  Конкуренція фаз у цій області  

визначається значенням вільної енергії у відповідних фазах. 

 Для визначення межі між фазами ОКФ та ПКФ необхідно порівняти 

вираз для вільної енергії у фазі ОКФ (4.38) з виразом для вільної енергії у фазі 

ПКФ (3.54).  

Таким чином, відповідна крива визначається наступною рівністю:   

   ПКФFОКФF  .                (4.45) 

Вона поділяє області стабільності та метастабільності фаз ОКФ і ПКФ. 
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На фазовій θ̃ − 𝐷  діаграмі, що зображена на рис. 4.4, представлені 

характерні області стабільного та метастабільного стану досліджуваного 

магнетика за низьких температур.  

При побудові фазової діаграми на рис. 4.4 використані безрозмірні 

координати: θ̃ = 𝑘𝑇/𝐾0, 𝐷 = 𝐷/𝐾0. 

 

Рис. 4.4. Характерні області на фазовій діаграмі за низьких температур та 

значень констант анізотропії η = 0,8 і ζ = 1,5  

Розглянемо більш детально властивості фаз ОКФ та ПКФ у характерних 

областях, що представлені на фазовій діаграмі магнетика (див. рис. 4.4).  

Крива 1 на рис. 4.4 є межею стійкості спектра спінових збуджень для 

фази ОКФ. В області що знаходиться з правого боку від кривої 1 фаза ОКФ  

абсолютно нестійка, тимчасом як фаза ПКФ − абсолютно стійка. 

 Крива 2 – це межа стійкості спектра спінових збуджень для фази ПКФ. 

В області що знаходиться з лівого боку від кривої 2 фаза ОКФ абсолютно 

стійка, тимчасом як фаза ПКФ – абсолютно нестійка. 

 Криві 1 та 2 описуються виразами (4.41) та (4.42) відповідно. Вільні 

енергії в обох фазах стають рівними (4.45) на кривій 3. Таким чином, фаза 

ОКФ є стабільною в області a1, що обмежується кривими 2 та 3. Тоді ж фаза 

ПКФ є метастабільною в цій області. В області a2, що обмежується кривими 1 

та 3, ситуація протилежна. За низьких температур час життя відповідних 

метастабільних станів досить великий. 
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За нульової температури енергії основних станів обох фаз стають 

рівними між собою лише в точці 2,1

~
D . Положення цієї точки визначається 

наступною формулою: 

)1(ζ2
~

2,1 D .                         (4.46) 

З формули (4.46) випливає, що з ростом ζ значення константи 2,1

~
D  

збільшується за лінійним законом і відповідно збільшується область на 

площині θ̃ − 𝐷 , у якій реалізується фаза ОКФ. 

Область у якій реалізується фаза ОКФ, та межі між фазами ОКФ і ПКФ 

в координатах θ̃ − 𝐷 , в залежності від значення константи ζ, наведені на         

рис. 4.5. Ця область обмежена осями координат і фазовою межею що 

відповідає значенню константи ζ. 

 

Рис. 4.5. Межа між фазами ОКФ та ПКФ: 1 – ζ = 1,1; 2 – ζ = 1,25; 3 – ζ = 1,5 

За скінченних температур та фіксованого значення константи 

одноіонної анізотропії D, значення критичної температури θ̃ суттєво зростає зі 

збільшенням значення параметра ζ.  
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Отримані результати дозволяють стверджувати, що в одновісних 

магнетиках із анізотропною БОВ за Т = 0 може бути енергетично вигідним 

виникнення квадрупольної фази ОКФ. Для того щоб фаза ОКФ 

реалізовувалась як основний стан системи, за наявності в магнітній системі 

ОА типу “легка площина”, необхідно щоб константа анізотропії БОВ ζ була 

досить велика, тобто виконувалась умова: 

.12/
~ζ 2,1  D  

Таким чином, можна зробити висновок, що в одновісних магнетиках з 

великим значенням анізотропії БОВ, врахування параметра ζ є необхідною 

умовою дослідження ФП між квадрупольними фазами ОКФ та ПКФ . 

У фазі ОКФ ненульовими є тільки дві складові ПП: 〈𝑄0〉 та 〈𝑄2〉, які є 

функціями константи одноіонної анізотропії 𝐷  (〈𝑄0〉 = 𝑓(𝐷 ) та 〈𝑄2〉 = 𝑓(𝐷 )).  
Залежності квадрупольних намагніченостей 〈𝑄0〉 та 〈𝑄2〉, від величини 

константи одноіонної анізотропії 𝐷  , за значень констант анізотропії η = 0,8 і  

ζ = 1,5 та нульової температури представлені на рис. 4.6.  

 

Рис. 4.6. Залежність квадрупольної намагніченості 〈𝑄0〉 та 〈𝑄2〉 від величини 𝐷  при значеннях констант анізотропії η = 0,8 та ζ = 1,5 

Розглянемо як квадрупольні намагніченості 〈𝑄0〉 та 〈𝑄2〉 залежать від 

зміни значення параметра 𝐷 .  
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При збільшенні значення константи одноіонної анізотропії 𝐷 , коли вона 

досягає значення 𝐷 𝐶1(θ) (крива 1), фаза ОКФ переходить у фазу ПКФ. 

Відбувається стрибкоподібна зміна величини 〈𝑄0〉 та 〈𝑄2〉. 
У випадку, коли значення величини 𝐷  змінюється в зворотному 

напрямку, при переході через лінію 3, фаза ПКФ безперервно переходить у 

метастабільний стан. При досягненні лінії 2 відбувається стрибкоподібна 

зміна компонент ПП та магнетик переходить в фазу ОКФ. 

Одному й тому ж значенню константи D відповідає існування двох фаз 

із різними типами симетрії.  

Аналіз залежностей (〈𝑄0〉 = 𝑓(𝐷 ) та 〈𝑄2〉 = 𝑓(𝐷 )) дозволяє зробити 

висновок, що фазовий перехід між квадрупольними фазами ОКФ і ПКФ за 

відсутності зовнішнього магнітного поля може супроводжуватися явищами 

подібними до гістерезисних, які істотно відрізняються від гістерезису, що 

спостерігається в магнетиках з виключно векторними взаємодіями. Їх 

особливістю є те, що такий “гістерезис” може реалізовуватися за відсутності 

зовнішнього магнітного поля, а гістерезисну поведінку проявляють 

квадрупольні компоненти параметру порядку 〈𝑄0〉 та 〈𝑄2〉, які є функціями 

параметра одноіонної анізотропії D, тобто таку поведінку можна назвати 

“квадрупольним гістерезисом”. Він має графічний вигляд, схожий на 

стандартну петлю гістерезису. За нульової температури Т = 0, відповідні петлі 

"квадрупольного гістерезису” мають прямокутну форму, а за низьких 

температур, як показують розрахунки, мають форму близьку до прямокутної.  

Площа петлі гістерезису зменшується зі зростанням температури.  

Енергію перемагнічування Q що припадає на один вузол, за один цикл 

“квадрупольного гістерезису”, можна розрахувати за формулою: 

       181ζ2 Q
~

,                (4.47) 

де �̃� = 𝑄/𝐾0. 
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Розглянувши вираз (4.47) можна зробити висновок, що в тому випадку, 

коли БОВ є ізотропною (ζ = η = 1) енергія перемагнічування 0
~
Q , тобто 

“квадрупольний гістерезис” є неможливим. 

4.3. Фаза КФФ та її особливості 

Квадрупольно-феромагнітна фаза КФФ була досліджена в роботах         

[14, 19, 83], але вона розглядалася у випадку більш простого вигляду 

гамільтоніана ніж (2.27). У випадку більш загального вигляду гамільтоніана 

відповідна фаза була досліджена у роботах [120, 122]. Розглянемо особливості 

фази КФФ досліджені в цих роботах. 

За наявності магнітного поля, фазі КФФ відповідає розв’язок з трьома 

змінними параметрами. Цей розв’язок, при відмінних від нуля температурах, 

має надзвичайно громіздкий вигляд. Тому у загальному вигляді його 

використовувати не будемо. 

У випадку відсутності зовнішнього магнітного поля, тобто за умови          

h = 0, фазі КФФ відповідає розв’язок системи рівнянь (Г.1) − (Г.3) додатка Г з 

одним змінним параметром, що має наступний вигляд (див. таблицю 3.2): 
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1ξ2
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KJK

DKJK
,  4 .       (4.48) 

Фаза КФФ є фазою з порушеною симетрією. 

За наявності магнітного поля параметри φ, χ, ψ є змінними, відповідно 

усі компоненти ПП у фазі КФФ будуть ненульовими.  

 Розглянемо досліджувану магнітну систему у присутності зовнішнього 

магнітного поля h за нульової температури (Т = 0).  

Відповідна система рівнянь для параметрів перетворень у цьому випадку 

була досліджена у роботі [122], та має такий вигляд: 
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де 
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Рівняння системи (4.49) зводяться до одного рівняння:  

1221 MNMN  .                           (4.51) 

Розвязок рівняння (4.51) був отриманий в роботі [122], він дозволив 

визначити низькотемпературну межу між фазами  КФФ та ПКФ. Він цілком 

узгоджується з (3.39), та має вигляд: 

                           0001

2 ξ414 JKDKDhh C

Z  .               (4.52) 

Було показано, що значення поля hC1 є критичним значенням магнітного 

поля, при якому відбувається ФП між фазами КФФ та ПКФ, та що цей ФП 

другого роду.  

З огляду на те, що на межі між фазою КФФ та іншою квадрупольною 

фазою – ОКФ, значення параметрів відповідні фазі ОКФ (4.1) повинні 

задовільняти систему рівнянь (4.49),  у роботі [122] було отримано наступний 

вираз для низькотемпературної межі між фазами КФФ та ОКФ: 

 GGJKh
Z  2)ς(2 00

1
,               (4.53) 

де величина G визначена як: 
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 Необхідність додатного значення підкореневого виразу (4.53) дозволяє 

отримати умову існування фази КФФ, тобто повинна виконуватись нерівність 

для величини G, що має наступний вигляд:  

         0 < G < 2.                (4.55) 

ФП між фазами КФФ та ФМФ може відбуватися лише в тому випадку,  

коли у досліджуваній магнітній системі не реалізується фаза ОКФ. Вираз для 

відповідного критичного значення магнітного поля низькотемпературного ФП 

між цими фазами співпадає з виразом (3.16).  

У роботі [122] також було розглянуто межі між фазою КФФ та іншими 

фазами у випадку скінченних температур. Так, рівняння для межі між фазою 

КФФ та ПКФ було отримано виключенням тривіального розв’язку з системи 

(B.1) − (B.3) додатку В, та врахуванням переходу до границі за φ → 0,  χ → 0  
та  ψ → 0.  

Було отримано вираз для рівняння межі між цими фазами, що має 

наступний вигляд: 
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        (4.56) 

Рівняння (4.56) задає лінію ФП між фазами КФФ та ПКФ. Цей перехід є 

ФП другого роду, що обумовлено безперервністю компонент ПП. 

З виразу (4.56) було отримано  критичне значення поля ℎ<2𝑍(𝑇): 
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Критичне значення поля ℎ<2𝑍(𝑇) є неявною функцією температури. Це 

обумовлено тим, що неявними функціями температури є середні значення 

операторів SZ та Q0, тобто значення величин 〈𝑆𝑍〉 та 〈𝑄0〉 які відповідають фазі 

ПКФ. 
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У роботі [122] було розглянуто вираз для критичного значення 

магнітного поля, що відповідає ФП другого роду між фазами КФФ та ОКФ, 

для випадку скінченних температур.    

Відповідний вираз має наступний вигляд:  

           TT
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GGJKh  2)( 00
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,              (4.58) 
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Лінія ФП другого роду між фазою КФФ та фазою ОКФ також 

визначається умовою (4.27). 

Критична температура θ* фазових переходів між фазами  КФФ ↔ ОКФ 

є неявною функцією констант анізотропії БОВ η та ζ.  

Залежність безрозмірної критичної температури θ̃∗ (θ̃∗ = θ*/J0) від 

величин η та ζ розрахована за різних значеннях безрозмірного магнітного поля ℎ̃ (ℎ/J0) та приведена на рис. 4.7 та рис. 4.8.  

Відповідні лінії побудовано за значень параметрів гамільтоніана:              

J0 = 1,0; ξ = 1,0; D = 1,2; K0 = 1,25.  

Залежність безрозмірної критичної температури θ̃∗ від параметра 

анізотропії БОВ ζ приведена на рис. 4.7. Аналіз ціє залежності дозволяє 

зробити висновок про те, що вона має специфічний нелінійний вигляд. 

 Зокрема, величина безрозмірної критичної температури θ̃∗ зростає зі 

збільшенням значення параметра ζ, досягає максимального значення, а потім 

починає зменшуватися. Водночас, більшому значенню безрозмірного поля ℎ̃ 

відповідає менше максимальне значення  безрозмірної критичної температури θ̃∗ та відповідно, менше значення параметра ζ за якого безрозмірна критична 

температура θ̃∗ має максимальне значення.   
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Рис. 4.7. Залежність безрозмірної критичної температури θ̃∗ від  величини  ζ за 

фіксованого значення η = 2,0 для різних значень безрозмірного магнітного 

поля:   1 – ℎ̃ = 2,5; 2 – ℎ̃ = 3,2; 3 – ℎ̃ = 3,8  

Залежність безрозмірної критичної температури θ̃∗ від параметра 

анізотропії БОВ η наведена на рис. 4.8.  

 

Рис. 4.8. Залежність безрозмірної критичної температури θ̃∗ від величини η за 

фіксованого значення ζ = 3,0 для різних значень безрозмірного магнітного 

поля: 1 – ℎ̃ = 2,5; 2 – ℎ  = 3,2; 3 – ℎ̃ = 3,8  
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 Ця залежність також має специфічний нелінійний  вигляд. Величина 

безрозмірної критичної температури θ̃∗ росте зі збільшенням значення 

параметра η, досягає максимального значення, та надалі практично не 

змінюється. Збільшення значення безрозмірного магнітного поля ℎ̃ за 

фіксованого значення параметра η призводить до зменшення значення 

безрозмірної критичної температури θ̃∗. 
Таким чином, значення критичної температури θ* фазових переходів між 

фазами КФФ ↔ ОКФ суттєво залежить від констант анізотропії БОВ ζ та η. 

Можливість ФП між фазами КФФ та ФМФ за певних умов обумовлена 

наявністю або відсутністю фази ОКФ.  Якщо за фіксованої температури, у 

певному інтервалі значень зовнішнього магнітного поля, фаза ОКФ існує, то 

цей ФП неможливий. У протилежному випадку ФП можливий, а лінія ФП 

другого роду між фазами КФФ та ФМФ  задається формулою (3.16), у якій 

значення величин 〈𝑆𝑍〉 та 〈𝑄0〉 відповідають фазі ФМФ. 

4.4. ФД одновісного магнетика з ОА і БОВ та мультикритичні точки 

У випадку коли магнітна система описується модельним гамільтоніаном 

(2.27), у певному інтервалі значень параметрів гамільтоніана за наявності 

зовнішнього повздовжнього магнітного поля та скінченних температур, окрім 

невпорядкованої парамагнітної фази (ПМФ) та фази феромагнітного 

впорядкування (ФМФ), також можлива реалізація квадрупольних фаз: осьової  

(ОКФ), площинної (ПКФ) та квадрупольно-феромагнітної фази (КФФ). Таким 

чином, число можливих фаз у системі дорівнює п’яти. З них три фази є 

симетричними: ФМФ, ПКФ та ПМФ, а дві – фазами з порушеною симетрією: 

ОКФ та КФФ.  

У розділі 3 розглядався випадок коли в системі, за відповідних значень 

параметрів гамільтоніана досліджуваного магнетика, можуть реалізовуватися 

лише три фази: ПМФ, ФМФ, ПКФ. Надалі розглянемо випадок, коли у системі 

існують усі п’ять фаз.  
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У таблицях 4.2 та 4.3 приведено вирази для фазових границь між 

можливими фазами та відповідні критичні значення магнітного поля.   

Таблиця 4.2 

Фазові границі за скінченних температур 

Фаза ФМФ Фаза ОКФ Фаза ПКФ Фаза КФФ 

З фазою ОКФ: 

h = h1 

З фазою ПКФ: 

F(ФМФ)=F(ПКФ) 

З фазою КФФ: 

h = h2 

З фазою ФМФ: 

h = h1 

З фазою ПКФ: 

F(ОКФ)=F(ПКФ) 

З фазою КФФ: 

h = ℎ<1𝑍  

З фазою ФМФ: 

F(ФМФ)=F(ПКФ) 

З фазою ОКФ: 

F(ОКФ)=F(ПКФ) 

З фазою КФФ: 

h = h2 

З фазою ФМФ: 

h = h2  

З фазою ОКФ: 

h = ℎ<1𝑍 

З фазою ПКФ: 

h = h2 

 

Таблиця 4.3 

Вирази для відповідних критичних значень магнітного поля за 
скінченних температур                                                             

Величина Вираз 

h1 2  Z
S (ζK0−J0) 

h2 
     

      2
1

0

0

00

0

2

00

2

000

12ξ2

ξ2ξ
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00
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Вони були розраховані у роботах [19, 104, 120, 122].  

Розглянемо границі між фазою ФМФ та квадрупольними фазами. Так, з 

фазою ОКФ границя цієї фази є межею її стійкості за умови hF1 > hF2. Ця лінія 

визначається відповідним критичним значенням магнітного поля h1 (таблиця 

4.3) та є лінією, на якій розв’язок системи (Г.1) – (Г.3), що відповідає фазі 

ОКФ, переходить в розв’язок відповідний фазі ФМФ.  
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Границя між фазами ФМФ і ПКФ визначається значенням вільної енергії 

у цих фазах та є лінією їх рівності. 

За умови hF2 > hF1 межа стійкості фази ФМФ є границею між фазами 

ФМФ і КФФ. Ця лінія визначається відповідним критичним значенням 

магнітного поля h2 та є лінією, на якій розв’язок системи (Г.1) – (Г.3), що 

відповідає фазі КФФ, переходить в розв’язок відповідний фазі ФМФ. Для 

визначення границі фаз ФМФ ↔ КФФ скористаємося рівнянням (див. таблиці 

4.2 та 4.3): 

        
   .12

22

2
1

0

0

00

02

00

2

000





KQD

JKQDKJSKJJSh
ZZ

       (4.60) 

 Розглянемо границі між квадрупольними фазами. 

 Конкуренція між фазами ОКФ і ПКФ за скінченних температур 

визначається вже не енергією основного стану, як у випадку нульової 

температури, а вільною енергією, яка залежить від значення зовнішнього 

магнітного поля. Тому, за скінченних температур між цими фазами  можливий 

ФП за полем, а межа між фазами ОКФ та ПКФ визначається рівнянням що 

відповідає рівності вільних енергій у цих фазах (як і у випадку відсутності 

магнітного поля (4.45)) (див. таблиці 4.2 та 4.3). 

На границі фази КФФ з фазою ОКФ за скінченних температур 

відбувається ФП другого роду, який визначається відповідним критичним 

значенням магнітного поля ℎ<1𝑍, що має відповідний вигляд згідно з таблицею 

4.3. 

Вираз для критичного значення магнітного поля, що відповідає межі між 

ПКФ та КФФ, співпадає з наведеним вище виразом для межі ФМФ ↔ КФФ. 

Але, при розрахунках необхідно врахувати що значення величин 〈𝑆𝑍〉 та 〈𝑄0〉 
в обох випадках різні, тому фазова границя у випадку фазового переходу ПКФ 

↔ КФФ буде іншою лінією в координатах температура  ̶  поле (θ, h).  
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Для визначення границь ПМФ скористаємося тими самими 

міркуваннями, що і для випадку визначення меж цієї фази в попередньому 

розділі.  

Дослідження гамільтоніана (2.34) в НМП дозволяє отримати систему 

двох неявних рівнянь для середніх значень операторів SZ та Q0, яку можна 

подати у такому вигляді: 

    
     




DQKSJhch

kTSJhsh
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Z

Z
Z

0

00

0

6exp221

exp22
   

                    


DQKSJhch
Q

Z 0

00

0

6exp221

1

3

1
,              (4.61) 

де, як і раніше, J0 та K0 визначаються виразами: 
i

ijJJ 0 , 
i

ijKK 0 . 

Використаємо температурну залежність величин 〈𝑆𝑍〉 = 𝑓(θ) та      〈𝑄0〉 = 𝑓(θ), що отримана шляхом чисельного розв’язку системи рівнянь 

(4.61) за відповідних значень параметрів гамільтоніана, для того щоб 

визначити межі ПМФ.  

Побудуємо фазову діаграму на основі розрахунків проведених для меж 

між фазами за певних значень параметрів гамільтоніана. 

На рис. 4.9, в безрозмірних координатах θ̃ − ℎ̃ (θ̃ = θ/J0, ℎ̃ = h/J0), 

побудовано фазову діаграму досліджуваного магнетика, на якій присутні всі 

наведені вище фази та відповідні границі між ними. 

Особливістю фазової діаграми, зображеної на рис. 4.9, є присутність 

двох мультикритичних точок: А(θ̃С1, ℎ̃С1) та В(θ̃С2, ℎ̃С2), на відміну від випадку 

фазової діаграми розглянутої у розділі 3 (рис. 3.5), де наявна лише одна 

мультикритична точка. 

Критична точка А(θ̃С1, ℎ̃С1) є точкою перетину чотирьох ліній ФП 

другого роду в якій знаходяться у рівновазі чотири фази: ПКФ, КФФ, ФМФ та 

ПМФ, тому критичну точку А(θ̃С1, ℎ̃С1) можна вважати тетракритичною 

точкою. 
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Рис. 4.9. Фазова діаграма одновісного магнетика з ОА та БОВ. Діаграма 

побудована за значень параметрів гамільтоніана: 𝐷 = 1,0;   𝐾 0 = 0,8; ξ = 1,0;   

ζ = 1,95; η = 1,0 

У критичній точці В(θ̃С1, ℎ̃С1) перетинаються три лінії ФП другого роду 

та знаходяться в рівновазі три фази: ОКФ, ФМФ і КФФ, відповідно критичну 

точку В(θ̃С1, ℎ̃С1) можна вважати трикритичною точкою. 

Чисельні розрахунки показують, що безрозмірні координати обох 

мультикритичних точок суттєво залежать від значення параметра D – 

константи ОА. 

4.5. Висновки до розділу  

1. Для моделі одновісного спін-1 магнетика найбільш загального 

вигляду отримано спектр спінових збуджень у фазі ОКФ за наявності 
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повздовжнього зовнішнього магнітного поля. Визначено, що наявність 

магнітного поля змінює закон дисперсії у довгохвильовому наближенні. 

2. Для фази ОКФ побудована температурна залежність складової 

параметра порядку 〈𝑄2〉. З ростом температури величина 〈𝑄2〉 зменшується за 

модулем, і за деякого критичного значення температури θС наближається до 

нуля. У фазі ФМФ виконується умова 〈𝑄2〉 = 0, а температура θС є 

температурою фазового переходу між фазами ОКФ і ФМФ. 

3. Сукупність значень θС, отриманих при різних значеннях магнітного 

поля, дозволяє отримати лінію ФП між фазами ОКФ та ФМФ в координатах 

поле – температура та є альтернативним методом визначення фазової межі. 

4. Залежність безрозмірної критичної температури θ̃∗, фазового 

переходу між фазами ОКФ та КФФ, від параметрів анізотропії БОВ η та ζ має 

специфічний нелінійний вигляд. 

5. Фазові переходи між квадрупольними фазами ОКФ і ПКФ за 

відсутності зовнішнього магнітного поля можуть супроводжуватися явищами 

подібними до гістерезисних. При цьому гістерезисну поведінку проявляють 

компоненти ПП 〈𝑄0〉 та 〈𝑄2〉, як функції параметра одноіонної анізотропії D. 

Виявлений “квадрупольний гістерезис” реалізується за відсутності 

зовнішнього магнітного поля. 

6. Побудовано ФД досліджуваного магнетика в координатах поле – 

температура за таких значень параметрів гамільтоніана, коли на діаграмі 

реалізуються п’ять однорідновпорядкованих фаз. На діаграмі присутні дві 

мультикритичні точки: потрійна та тетракритична.  

Результати отримані в цьому розділі були опубліковані в роботах       

[130-133] у співавторстві з Шаповаловим І. П. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації досліджується негайзенберґівський магнетик з 

урахуванням різних типів взаємодій − обмінної взаємодії, ОА та БОВ. 

Проведені у дисертації дослідження дозволяють зробити наступні висновки:  

1. В одновісних магнетиках з тензорними взаємодіями в певному 

інтервалі значень параметрів гамільтоніана та величини зовнішнього 

поздовжнього магнітного поля спостерігаються тільки три симетричні фази: 

ФМФ, ПКФ та ПМФ. Відповідно цьому випадку в безрозмірних координатах 

поле – температура побудовано фазову діаграму, що містить потрійну точку. 

Розраховано залежності координат потрійної критичної точки θ̃С та ℎ̃С від 

значення константи �̃� за фіксованого значення константи �̃�0 та від �̃�0 при 

фіксованому �̃�. Залежності мають майже лінійний характер. 

2. Конкуренція фаз ФМФ і ПКФ призводить до фазових переходів 

першого роду, які можуть супроводжуватися гістерезисними явищами. 

Побудовано залежність квадрупольної намагніченості від величини 

зовнішнього магнітного поля за скінченних температур,  що має гістерезисний 

вигляд. 

3. Отримано спектр спінових збуджень у фазі ОКФ в найбільш 

загальному для одновісного магнетика випадку за наявності повздовжнього 

зовнішнього магнітного поля. Визначено, що наявність магнітного поля 

змінює закон дисперсії у довгохвильовому наближенні. 

4. Побудовано температурну залежність квадрупольної складової 

параметра порядку 〈𝑄2〉 для фази ОКФ. З ростом температури величина 〈𝑄2〉 
зменшується за модулем і за деякого критичного значення температури θС 

наближається до нуля. Оскільки в фазі ФМФ виконується умова 〈𝑄2〉 = 0, то 

критична температура θС є температурою фазового переходу між фазами ОКФ 

та ФМФ. 
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5. Показано, що метод, використаний для побудови лінії фазового 

переходу між фазами ОКФ та ФМФ в координатах поле – температура є 

альтернативним методом визначення фазової границі. 

6. Показано, що безрозмірна критична температура θ̃∗ фазового 

переходу між фазами ОКФ та КФФ суттєво залежить від ступеня анізотропії 

БОВ, а відповідні залежності від параметрів анізотропії БОВ η та ζ мають 

специфічний нелінійний вигляд. 

7. Виявлено, що при ФП першого роду між квадрупольними фазами 

ОКФ та ПКФ за відсутності зовнішнього магнітного поля  квадрупольні 

складові параметра порядку 〈𝑄0〉 і 〈𝑄2〉, які є функціями параметра одноіонної 

анізотропії D,  проявляють поведінку подібну до гістерезисної. 

8. Доведено, що на фазовій θ̃ − ℎ̃ діаграмі магнетика, можуть бути 

присутні п’ять фаз: ФМФ, ПКФ, ПМФ, ОКФ та КФФ. У цьому випадку на ФД 

наявні дві мультикритичні точки: потрійна та тетракритична.  

Таким чином, у дисертаційній роботі була досліджена теоретична 

модель одновісного магнетика з ОА та анізотропною БОВ. Її властивості добре 

узгоджуються з відомими теоретичними результатами. При цьому вона 

розширює існуючі моделі та дозволяє передбачити нові властивості магнітних 

систем.  

Автор висловлює щиру подяку своєму науковому керівнику Миколі 

Петровичу Маломужу, а також Ігорю Петровичу Шаповалову за постійну 

увагу та сприяння при виконанні дисертаційної роботи. 
 



134 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1.   Heisenberg W. Zur Theorie des Ferromagnetismus/W.Heisenberg//     

Zeitschriftfür Physik. – 1928. – V. 49. № 9-10. – P. 619-636. 

2.       Moriya T. Theory of magnetism of NiF2 / T. Moriya // Phys. Rev. – 1960. – 

V. 117, No 3. – P. 635-647. 

3.       Вонсовский С. В.   Магнетизм  /  С. В. Вонсовский.  –    М.:  Наука,  1971.  

– 1032 с.   

4.     Нагаев Э.Л. Магнетики со сложными обменными взаимодействиями /      

Э.Л. Нагаев  – М.:  Наука,  1988. – 231 с. 

5.     Онуфриева Ф.П. Точное решение одноионной задачи для магнетика с 

одноионной анизотропией в поле произвольного направления/ 

Онуфриева Ф.П.  //ЖЭТФ. – 1981, − Т. 80, № 6. – С. 2372-2379. 

6.        Локтев В. М. Особенности статики и динамики магнитных диэлектриков 

с одноионной анизотропией /Локтев В. М., Островский В. С // ФНТ. –

1994. – Т. 20, №10. – С.983-1016. 

7. Фридман Ю. А. Фазовые переходы в ферромагнетике с биквадратичным 

обменным взаимодействием и одноионной анизотропией / 

Ю. А. Фридман, О. А. Космачёв, Б. Л. Эйнгорн // ФНТ. – 2005. – Т. 31, 

№ 6. – С. 687-694. 

8. Бернацкая Ю.Н. Топологические возбуждения в двумерной спиновой 

системе с  большим спином S≥1/ Ю.Н. Бернацкая, П.И. Голод// ТМФ.  –  

2009.  –  Т.160, № 1. – C.4-14.  

9.      Wierschem K.  Magnetic and nematic orderings in spin-1 antiferromagnets 

with single-ion anisotropy/ K.Wierschem, Y.Kato, Y.Nishida, C. D. Batista, 

and P. Sengupta //Phys. Rev. B. – 2012. –V.86, – P.201108. 

10.  Галкина Е.Г. Продольная спиновая динамика в фторосиликате никеля/ 

Е.Г. Галкина, Б.А. Иванов, В.И. Бутрим // ФНТ. –  2014. – т. 40, № 7. –    

С. 817-824. 



135 

 

11. Zapf V. S. Bose-Einstein condensation in quantum magnets /V.S. Zapf,  M. 

Jaime, and C. D. Batista//Rev. Mod. Phys. – 2014. – V. 86, No 2. –            

P.563-614. 

12. Kovalevsky M.Y. Quantum states, symmetry and dynamics in degenerate spin 

 S=1 magnets/M.Y. Kovalevsky, A.V. Glushchenko// JMMM. – 2014. – 

V.355. – P.192-196. 

13. Космачев О. А.  Двухподрешеточный негейзенберговский магнетик S=1 

со сложной межионной анизотропией/ О. А. Космачев, А. В. Кривцова, 

Ю. А. Фридман // ЖЭТФ. – 2018. – Т. 154, вып. 2 (8). – С. 382-391. 

14.     Onufrieva F. P.  Peculiarities  of  spontaneous  breaking  continuous  symmetry  

in magnets  with  tensor  interactions  /  F. P. Onufrieva,  I. P. Shapovalov  // 

J. Moscov. Phys. Soc. – 1991. – V. 1. – P. 63-83.  

15.     Вальков В. В.Унитарные преобразования группы U(N) и диагонализация 

многоуровневых гамильтонианов/Вальков В. В. // ТМФ.  –  1988.  –  Т.76, 

№ 1. – C.143-152.  

16.  Nauciel-Bloch M. Spin-one heisenberg ferromagnet in the presence of 

biquadratic exchange / M. Nauciel-Bloch, G. Sarma, A. Castets // Phys. 

Rev. B. – 1972. – V. 5. – P. 4603-4609. 

17.     Chen  H.H.  Dipole  and  Quadrupole  Phase  Transitions  in  Spin-1  Models 

/ H.H. Chen and and Peter M. Levy // Phys. Rev.B. – 1973. – Vol. 7. –               

P. 4267-4284. 

18. Матвеев В. М. Квантовый квадрупольный магнетизм и фазовые 

переходы при биквадратичном обмене / В. М. Матвеев // ЖЭТФ. – 1973. 

– Т. 65, № 4(10). – С. 1626-1636. 

19.   Шаповалов І. П.  Квадрупольна  фаза  магнетика  з  анізотропною           

біквадратною обмінною взаємодією / І. П. Шаповалов //УФЖ. – 2008. – 

Т. 53, №7. – С. 653-660.  

20. Elementare Theorie magnetischer und elektrischer Eigensrhaften der 

Metallebeim absoluten Nullpunkt der Temperatur / J. Frenkel // Zeitschrift fur 

Physik. – 1928. – Bd. 49, h. 1/2. – S. 31-45.  



136 

 

21.   Herring С., in: Magnetism IV, Chapter V and XIII, ed. G.Rado and H.Suhl/ 

Herring С.-Academic Press, New  York 1966 – p.409. 

22.     Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П., Статистическая физика, ч.2. – М:Наука, 

1978. 

23.    Getzlaff  M.   Fundamentals  of   Magnetism.   Springer-Verlag   Berlin, 

Heidelberg, New York, 2008 – p.387. 

24.    Kramers H. A. L'interaction entre les atomes magnetoge'nes dans un cristal 

paramagneotique/ Kramers H. A.  // Physica. – 1934. – V. 1. – P. 182-192. 

25.     Anderson P.W.  New  approach to the theory of superexchange interaction             

/Anderson P. W.// Phys. Rev. -1959. – V. 115 – P. 2-13. 

26.      Ruderman M. А. Indirect  exchange  coupling  of  nuclear magnetic moments 

by conduction electrons/ Ruderman M. А., Кitte1 С.//Phys. Rev. – 1954,V. 96 

– P. 99-102. 

27.    Каганов М.И., Чубуков А.В.  Взаимодействующие магноны // УФН. – 

1987. – Т. 153. – С. 537-578. 

28. Schrodinger E.  Exchange and Spin   / Schrodinger E.  //Proc. Roy. Irish 

Acad.- 1941. – V. 47.  – P. 39-52.   

29. Furrer A. Magnetic excitations of NdAl2 / A. Furrer, H. G. Purwins // 

Phys. Rev. B. – 1977. – V. 16, No 5. – P. 2131-2140.  

30.   Shelp W. Magnetization and magnetic excitations in HoAl2 /W. Shelp, 

A. Leson, W. Drewes [et al.] // Z. Phys. B. – 1983. – V. 51, No 1. – P. 41-47. 

31. Holden T. M. Magnetic excitations of DyAl2 in a magnetic field / 

T. M. Holden, W. J. L. Buyers, H. G. Purwins // J. Phys. F. – 1984. – V. 14. – 

P. 2701-2718. 

32. Bucher E. Induced-moment systems: paramagnetic region of La3Tl – Pr3Tl / 

E. Bucher, J. P. Maita, A. S. Cooper // Phys. Rev. B. – 1972. – V. 6, No 7. – 

P. 2709-2716. 

33. Anders K. Induced- moment ferromagnetism in Pr3Tl / K. Anders, E. Bucher, 

S. Darack, J. P. Maita // Phys. Rev. B. – 1972. – V. 6, No 7. – P. 2716-2724. 



137 

 

34. Birgeneau R. J. Neutron scattering from fcc Pr and Pr3Tl / R. J. Birgeneau, 

J. Als-Nielsen, E. Bucher // Phys. Rev. B. – 1972. – V. 6, No 7. –              

P.2724-2729. 

35.   Калита В. М.  Многоподрешеточная  магнитная  фаза,  индуцированная          

внешним  полем  в  синглетном  магнетике / В. М Калита,  В. М Локтев 

//  ЖЭТФ. – 2004. – Т. 125, № 5. – С. 1149-1158.  

36. Doner B. Magnetic excitations in the quasi one-dimensional 

antiferromagnetic singlet groundstate system CsFeBr3/ B. Doner, D. Visser, 

U. Steigenberger[et al.] // Z. Phys. B – 1988. – V. 72, No 4. – P. 487-496. 

37. Гехт Р.С. Магнитные состояния и фазовые переходы во 

фрустрированных антиферромагнетиках с треугольной решёткой / 

Р. С. Гехт // УФН. – 1989. – T. 159, № 2. – C. 261-296. 

38. Warner J. D. High-temperature series analysis of spin-one uniaxial 

ferromagnets: NiMF6 ·6H2O compounds / J. D. Warner, M. Karnezos, S. A. 

Friedberg, S. Jafarey, and Yung-Li Wang // Phys. Rev. B. – 1981. – V. 24, 

No 5. – P. 2817-2824. 

39. Karnezos M. Uniaxial ferromagnetism in NiZrF6·6H2O / M. Karnezos, 

D. L. Meier, S. A. Friedberg // Phys. Rev. B. – 1978. – V. 17, No 11. – P. 4375-

4383. 

40.    Varret F. Pulsed magnetic field study of  Fe2+ in some fluosilicates /F.Varret  

// J.Phys.Chem.Solids. – 1976. – V.37. – No3 – P.257-263. 

41. Барьяхтар В. Г. Магнитные фазовые переходы во фторсиликате никеля 

под давлением/ В. Г. Барьяхтар,  И. М. Витебский, А. А. Галкин, 

В. П. Дьяконов, И.М.Фита, Г.А.Цинцадзе // ЖЭТФ. – 1983. – T. 84, № 3. 

– C. 1083-1090. 

42. Дьяконов В. П.  Спин-спиновые взаимодействия и магнитное 

упорядочение в ферромагнетиках с одноионной анизотропией/ 

В. П. Дьяконов, Г.Г.Левченко, И.М.Фита, Г.А.Цинцадзе // ЖЭТФ. – 1984. 

– T. 87, №6. – C. 2193-2201. 



138 

 

43.   Zapf V. S. Bose-Einstein Condensation of S= 1 Nickel Spin Degrees of 

Freedom in NiCl2-4SC(NH2)2 /V. S. Zapf, D. Zocco, B. R. Hansen, M. Jaime, 

N. Harrison, C. D. Batista, M. Kenzelmann, C. Niedermayer, A. Lacerda, and 

A. Paduan-Filho // Phys. Rev. Lett. – 2006.- V.96. – P.077204.  

44.  Zvyagin S. A. Magnetic excitations in the spin-1 anisotropic heisenberg 

antiferromagnetic chain system NiCl2-4SC(NH2)2 /S. A. Zvyagin, J.Wosnitza, 

C. D. Batista, M. Tsukamoto, N. Kawashima, J. Krzystek, V. S. Zapf, M. 

Jaime, N. F. Oliveira, Jr., and A. Paduan-Filho // Phys. Rev. Lett. – 2007. – 

V. 98, No 4. – P.047205.  

45.    Algra H.A. Field-induced magnetic ordering in the S = 1 singlet ground-state 

system Ni(C5H5NO)6(Cl04)2 studed by specific heat/ H.A.Algra, J. Bartolome, 

L.J. De Jongh, C.J. O'Connor  and  R.L. Carlin// Physica B. –1978. –V. 93, 

Issue 1. – P. 35-46. 

46.     Čižmár E. Magnetic properties of  Ni(C5H5N)2Ni(CN)4 − 2d  S = 1 Heisenberg 

magnet with easy-axis anisotropy / E.Čižmár, M.Kačmár, M.Orendáč, 

A.Orendáčová, J. Černák, A. Feher // JМММ. –1999. – V.196-197. –  P.433-

434. 

47. Anderson P.W.Theory of Magnetic Exchange Interactions: Exchange in 

Insulators and   Semiconductors / Philip W. Anderson// Solid State Phys. -

1963. – V. 14. – Р. 99-214. 

48.    Harris E. A. Biquadratic exchange between Mn2+  ions in MgO/ E. A. Harris 

and J. Owen//  Phys. Rev. Lett. – 1963. –V.11, No 1/ –  P.9-10. 

49. Levy P.M. Large quadrupolar interactions in rare-earth compounds / 

P.M. Levy, P. Morin, D. Schmitt // Phys. Rev. Lett. – 1979. – V. 42, No 21. – 

P. 1417-1420. 

50. Morin P. Cooperative Jahn-Teller effect in TmZn / P. Morin, J. Rouchy, 

D. Schmitt // Phys. Rev. B. – 1978. – V. 17, No 9. – P. 3684-3694. 

51. Aleonard R. TmCd quadrupolar ordering and magnetic interactions / 

R. Aleonard, P. Morin // Phys. Rev. B. – 1979. – V. 19, No 8. – P. 3868–3872. 



139 

 

52.    Schmitt D. Ab initio calculation of indirect multipolar interactions in DyZn / 

D. Schmitt and P. M. Levy//Phys. Rev. B. – 1984. – V. 29,No5 – P. 2850 -

2853. 

53.  Schmitt D. Ab-initio calculation of indirect multipolar pair interactions in 

intermetallic rare-earth compounds / D. Schmitt, P.M. Levy // JМММ.  – 

1985. – V. 49, No 1-2. – P. 15–49. 

54. Hanzawa K. Antiferro-quadrupolar ordering in GeB6 / K. Hanzawa, T. Kasuya 

// J. Phys. Soc. Jap. – 1984. – V. 53, No 5. – P. 1809–1818. 

55. Aleonard R. Magnetic and quadrupolar properties in DyCu and related 

dysprosium cubic compounds / R. Aleonard, P. Мorin, J. Rouchy // JMMM. 

– 1984. – V. 46,  No 1-2. – P. 233–244. 

56.    McGrath O.F.K.Observation and interpretation of a partial Gd  twisted spin 

state in an epitaxial Gd/Fe bilayer/ O.F.K.McGrath, N.Ryzhanova, C.Lacroix,     

D.Givord,   C.Fermon, C.Miramond, G.Saux, S.Young, A.Vedyayev. // Phys. 

Rev. B. – 1996. – V.54. – №9. – P.6088-6091. 

57.     Hahn W. Experimental  determination  of  the   magnetic  phase  diagram of  

Gd/Fe multilayers/ W.Hahn, M.Loewenhaupt, Y.Y.Huang, G.P.Felcher, 

S.S.P.Parkin. // Phys. Rev. B. – 1995. –V.52. – №22. – P.16041-16048. 

58.     Меренков Д.Н.Фазовая Н-Т диаграмма многослойной пленки Gd/Si/Co с 

ферримагнитным упорядочением слоев/ Д.Н.Меренков, А.Б.Чижик, 

С.Л.Гнатченко, M.Баран, Р.Шимчак, В.О.Васьковский, А.В.Свалов // 

ФНТ. – 2001. – T.27,№2. – С.188-195. 

59.   Чижик А.Б. Магнитооптические исследования фазовой Н-Т диаграммы 

многослойной пленки Fe/Si/ А.Б.Чижик, С.Л.Гнатченко, Д.Н.Меренков, 

K.Fronc, R.Zuberek// ФНТ. – 2001. – T.27,№8. – С.886-895. 

60. Гинзбург С. Л. Спиновые волны в анизотропном ферромагнетике / 

С. Л. Гинзбург // ФТТ. – 1970. – Т. 12, № 6. – С. 1805-1809. 

61. Потапков Н. А. Функции Грина и термодинамические величины 

гейзенберговской модели с одноионной анизотропией / Н. А. Потапков 

// ТМФ. – 1971. – Т. 8, № 3. – С. 381-391. 



140 

 

62. Devlin J.K. Effect of crystal-field anisotropy on magnetically ordered system 

/ J.K. Devlin // Phys. Rev. B. – 1971. – V. 4, No 1. – P. 136-146. 

63. Носкова Л. М. О влиянии одноионной анизотропии на энергетический 

спектр и намагниченность гейзенберговского ферромагнетика / 

Л. М. Носкова // ФММ. – 1972. – Т. 33, № 4. – С. 698-707. 

64. Tanaka M. A green-function theory of an anisotropic ferromagnet / 

M. Tanaka, Y. Kondo // Progr. Theor. Phys. – 1972. – V. 48, No 6. – P. 1815-

1827. 

65. Кащенко М. П. Спиновые волны в гейзенберговском ферромагнетике с 

одноионной анизотропией / М. П. Кащенко, Н. Ф. Балахонов, 

Л. В. Курбатов // ЖЭТФ. – 1973. – Т. 64, № 1. – С. 391-400. 

66. Балахонов Н. Ф.Спектр и затухание спиновых волн в гейзенберговском 

ферромагнетике с одноионной анизотропией / Н. Ф. Балахонов, 

М. П. Кащенко, В. Н. Китаев, Л. В. Курбатов // ТМФ. – 1974. – Т. 19, № 1. 

– C. 102-114. 

67. Носкова Л. М. Спектр спиновых возбуждений одноосного магнетика в 

магнитном поле произвольного направления / Л. М. Носкова // ФТТ. – 

1976. – Т. 18, № 6. – С. 1669–1672. 

68. Казаков А. А. Функции Грина и намагниченность одноосных 

ферромагнетиков с одноионной анизотропией в поперечном поле / 

А. А. Казаков // ТМФ. – 1976. – Т. 26, № 1. – С. 117-125. 

69. Lindgard P. A. Bose operator expansions of tensor operators in the theory of 

magnetism / P. A. Lindgard, A. Kowalska // J. Phys. C. – 1976. – V. C9. – 

P. 2081-2092. 

70. Ostrovskii V. S. Exciton model of spin excitations in magnetic dielectrics. 

Biaxial antiferrodielectrics with one-ion anisotropy / V. S. Ostrovskii, 

E. G. Petrov // Phys. Stat. Sol. (b). – 1975. – V. 71, No 1. – P. 369-378. 

71. Островский В. С. Спиновая конфигурация и магнонный спектр 

сильноанизотропного антиферродиэлектрика / В. С. Островский // ФТТ. 

– 1976. – Т. 8, № 4. – С. 1041-1046. 



141 

 

72.   Blume M. Biqudratic exchange and quadrupolar ordering / M. Blume and 

Y.Y.Hsieh// J.Appl. Phys. – 1969. – V. 40, No 3. – P. 1249-1258.  

73. Chen H. H. Quadrupole phase transition in magnetic solid / H. H. Chen, 

P.M. Levy // Phys. Rev. Lett. – 1971. – V. 27, No 20. – P. 1383-1385. 

74.     Завадский  Э.А.  Магнитные  фазовые  переходы  /  Э.А.  Завадский,  В.И.  

Вальков. К.: Наукова думка, 1980. – 196 с.  

75.     Fraser  B.C.  Neutron  diffraction  study  antiferromagnetism  in  UOg  /  B.C.  

Fraser, G. Shirane, D.E. Cox et al. // Physical Review. – 1972. – V. 140. –  

P.1448-1452.  

76.     Tsuneto  T. Spin  ordering  in  a  system with  large  anisotropy  energy  in  a  

magnetic  field / T. Tsuneto  and  T. Murao // Physica. – 1971. – V. 51, No2. 

– P. 186-196. 

77. Ishikawa T. Collective  modes of  spin  excitations in  a  uniaxial  ferromagnet 

/ T. Ishikawa  and Y. Endo //J.Progr.Theor.Phys. – 1976, V.55. – P.650-651. 

78.   Carlin R.L. Field-dependent magnetic phenomena /R L. Carlin, A. J. Van 

Duyneveldt //J.Acc. Chem. Res. – 1980, V.13, Issue 7. – P.231-236. 

79. Wada N. Spin ordering of Ni(NO3)·6H2O in a magnetic field. The case of 

rhombic crystalline field / N. Wada, K. Amaya, T. Haseda // J. Phys. Soc. Jap. 

– 1977. – V. 43, No 1. – P. 341-342. 

80.   Wada N.Two Spin Ordered States under a Magnetic Field along Different 

Crystalline Axis in Ni(NO3)2·4H2O //N. Wada, K. Matsumoto, K. Amaya and 

T. Haseda// J. Phys. Soc. Jpn. – 1978. – V.45, No. 5. – P.1771-1772.  

81.    Wada N. / Field Induced Spin Ordering in a Weakly-Coupled-Pair System: 

Ni(NO3)2·6H2O / N. Wada, K. Matsumoto, K. Amaya and T. Haseda// J. 

Phys.Soc. Jpn. – 1979. – V.47, No 4. – P.1061-1068. 

82.     Diederix K. M. The first experimental evidence of a field-induced magnetic 

phase transition in an S = 1 singlet ground state system/ K. M. Diederix, H. 

A. Algra, J. P. Groen, T. O. Klaassen, N.J. Poulis and R. L. Carlin// Phys. Lett. 

A. – 1977. – V. 60, Issue 3. – P. 247-249.   



142 

 

83.     Вальков В.В. Влияние сильного кристаллического поля на спектральные 

свойства магнетиков с биквадратным обменом/ Вальков В.В., Мацулева 

Г.Н., Овчинников С.Г.//ФТТ. – 1989. – Т.31, №6. – С.60-68. 

84. Переверзев Ю.В. О фазовой диаграмме легкоплоскостного 

ферромагнетика в продольном магнитном поле/ Переверзев Ю.В., 

Борисенко В.Г.// ФТТ. – 1984. – Т.26,№4. – С.1249-1252.  

85. Переверзев Ю.В. Квантовые особенности фазовых диаграмм 

легкоплоскостных ферромагнетиков в магнитном поле/ Переверзев 

Ю.В., Борисенко В.Г.// ФНТ. – 1985. – Т.11,№7. – С.730-736. 

86.    Переверзев Ю.В. Спектр магнонов и фазовые переходы легкоплоскост-

ных   магнетиках   в магнитном поле/ Переверзев Ю.В., Борисенко В.Г.// 

ФНТ. – 1987. – Т.13,№11. – С.1185-1192. 

87. Онуфриева Ф. П. Низкотемпературные свойства спиновых систем с 

тензорным параметром порядка / Ф. П. Онуфриева // ФТТ. – 1984. – T. 26, 

№11. – C. 3435-3437. 

88. Калита В. М. К теории магнитных фазовых переходов в магнетиках с 

большой одноионной анизотропией / В. М. Калита, В. М. Локтев // ФНТ. 

– 2002. – Т. 28, № 12. – С.1244-1250. 

89. Калита В. М. О магнитных фазовых переходах типа смещения при 

спиновом упорядочении в магнетиках с сильной одноионной 

анизотропией / В. М. Калита, В. М. Локтев // ФТТ. – 2003. – Т. 45, № 8. 

– С.1450-1455. 

90. Калита В. М. Квантовые фазовые переходы и фазовая H–T диаграмма 

ван-флековского многоподрешёточного антиферромагнетика / 

В. М. Калита, В. М. Локтев // ФНТ. – 2006. – Т. 32, № 2. – С. 158-168. 

91.    Онуфриева Ф. П.  Низкотемпературные  свойства  спиновых  систем  с  

          тензорным  параметром  порядка  /  Ф. П. Онуфриева  //  ЖЭТФ.  –  1985.  

– T. 86, № 6. – C. 2270-2287.  



143 

 

92.    Онуфриева Ф. П.  Квантовая  теория  ферромагнетика  с  одноионной          

анизотропией  в  магнитном  поле  произвольного  направления  /  Ф. П. 

Онуфриева // ФТТ. – 1981. – T. 23, № 9. – C. 2664-2673.  

93.      Дьяконов  В. П.   Индуцированные  магнитным полем  фазовые  переходы  

в  синглетных магнетиках  с  ферромагнитным  обменом  /  В. П. 

Дьяконов,Э.Е. Зубов, Ф. П. Онуфриева, А.В. Сайко, И.М. Фита //  ЖЭТФ.  

–  1987.  –  T. 93,  № 5(11).  –  C.1775-1788.  

94. Levitskii R. R. Phase diagrams of spin-1 Ising model with bilinear and 

quadrupolar interactions under magnetic field. Two-particie cluster 

approximation / R. R. Levitskii, O. R. Baran, B. M. Lisnii // Eur. Phys. J. B. 

– 2006. – V. 50. – P. 439-443. 

95. Zapf  V. S. Magnetostriction in the Bose-Einstein condensate quantum magnet 

NiCl2–4SC(NH2)2 / V. S. Zapf, V. F. Correa, C. D. Batista [et al.] // 

J. Appl. Phys. – 2007. – V. 101, No 9. – P. 09E106 (2007). 

96.    Peters D. Spin-one Heisenberg antiferromagnetic chain with exchange and 

single-ion anisotropies/ D. Peters, I. P. McCulloch, and W. Selke // Phys. Rev. 

B. – 2009.- V.79, P.132406. 

97.   Peters D. Ground-state properties of antiferromagnetic anisotropic S = 1 

Heisenberg spin chains / D. Peters, I. P. McCulloch, and W. Selke // Phys. 

Rev. B. – 2012. – V.85, P.054423. 

98.    Selke W. Multicritical points in the three-dimensional XXZ antiferromagnet 

with single-ion anisotropy/ W. Selke// Phys. Rev. E .- 2013.-V.87,P. 014101.  

99.    Huang Nai Li. Biquadratic superexchange / Nai Li Huang and R. Orbach //   

Phys. Rev. Lett. – 1964. – V. 12, No 11. – P. 275-276. 

100. Левицький Р.Р. Вплив магнітного поля на термодинамічні 

характеристики спін-1 ізінговської моделі з білінійними та 

квадрупольними взаємодіями. Кластерне наближення / Р. Р. Левицький, 

О. Р. Баран // Журнал фізичних досліджень. – 2007. – Т. 11, № 3. – С. 303-

310. 



144 

 

101. Барьяхтар В.Г. К теории магнитоупорядоченных кристаллов с 

биквадратичным обменным взаимодействием / В. Г. Барьяхтар, 

В. В. Ганн, Д. А. Яблонский // ФТТ. – 1975. – Т. 17, № 6. – С. 1744-1748. 

102.   Hai-Feng Lü. Phase diagram and critical properties of the spin-1 Heisenberg 

model with single-ion anisotropy/ Hai-Feng Lü and Zhi-Fang Xu// Physics 

Letters A. – 2006. – V.360, Issue 1. – P. 169-173. 

103.   Harada K.Quadrupolar order in isotropic Heisenberg models with biquadratic 

interaction/ Kenji Harada and Naoki Kawashima// Phys. Rev. B. – 2002.– 

V.65. – P.052403. 

104. Шаповалов І.П. Фазові переходи в магнітодіелектриках із тензорними 

взаємодіями / І.П. Шаповалов // Журнал фізичних досліджень. – 1999. – 

Т. 3, № 2. – С.192-198. 

105. Фридман Ю. А.//Фазовая диаграмма негейзенберговского антиферро-

магнетика со спином единица / Ю. А. Фридман, Ф. Н. Клевец, 

В. Д. Спирин // ФНТ. – 2003. – Т. 29, № 12. – С. 1335-1340. 

106. Фридман Ю. А. Фазовые переходы в ферромагнетике с анизотропным 

биквадратичным обменным взаимодействием / Ю. А. Фридман, 

О. А. Космачёв, Ф. Н. Клевец // ФНТ. – 2006. – Т. 32, № 3, – С. 289-300. 

107.  Fridman Yu.A. Phase states of an S=1 magnet with anisotropic exchange 

interactions / Yu.A. Fridman, O.A. Kosmachev, Ph.N. Klevets// Journal of 

Magnetism and Magnetic Materials. – 2008. – V.320. – P.435-449. 

108.  Fridman Yu.A.Spin nematic and orthogonal nematic states in S=1 non-

Heisenberg magnet/ Yu.A. Fridman, O.A. Kosmachev, Ph.N. Klevets// 

Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2013. – V.325. – P.125-129. 

109.  Фридман Ю. А. Динамические и статические свойства негейзенбер-

говского магнетика со сложной межионной анизотропией/                      

Г.А. Гореликов, О.А. Космачев, А.В. Кривцова, Ю.А. Фридман// ФТТ. – 

2017. – Т. 59, вып. 3 – С. 491-499.   

110. Фридман Ю. А. Двухподрешеточный негейзенберговский магнетик           

S=1 со сложной межионной анизотропией /О. А. Космачев , А. В. 



145 

 

Кривцова , Ю. А. Фридман//ЖЭТФ. – 2018. – Т. 154, вып. 2 (8). – С.382-

391. 

111.   Ландау  Л. Д. Теоретическая физика  :  в 10 т. Т. 3 : Квантовая механика.  

Нерелятивистская  теория  /  Л. Д. Ландау,  Е. М. Лифшиц.  –  М.  :  Наука,  

          1974. – 752 с.  

112.   Hubbard J. Еlectron correlations in narrow energy bands / Hubbard J. // Proc. 

Roy. Soc. – 1964. – V.A281, №1386. – P.401-419.  

113.    Judd B. R. Operator Techniques in Atomic Spectroscopy / B. R. Judd. –          

N-Y.: McGrow-Hill, 1963. – 208 с.  

114.  Stevens K.W.H. Matrix Elements and Operator Equivalents Connected with 

the Magnetic Properties of Rare Earth Ions / K.W.H. Stevens // Proceedings 

of the Physical Society. Section A. – 1952. – Vol. 65. – P. 209-214.  

115.  Варшалович Д. А.  Квантовая  теория  углового  момента  / Д. А. 

Варшалович, А. Н. Москалев, В. К. Херсонский. – М. : Наука, 1975.  – 

438 с. 

116.   Эллиот Дж. Симметрия в физике : в 2 т. Т 2. / Дж. Эллиот, П. Добер – М.:  

    Мир, 1983. – 416 с.  

117. Церковников Ю. А. О расцеплении цепочек уравнений для 

двухвременных функций Грина/ Церковников Ю. А.//ТМФ. – 1971. – 

Т.7, №2. – С.250-261. 

118.  Рудой Ю. Г. Одночастичная функция Грина в анизотропной модели 

Гайзенберга. IV. Спектр и фазовый переход при наличии поперечного 

поля / Рудой Ю. Г., Церковников Ю. Л.//ТМФ. – 1975. – Т. 25, № 2. –       

С. 196-212. 

119.    Шаповалов И.П. Квадрупольные фазы и фазовые переходы в одноосных 

магнетиках с тензорными взаимодействиями/И.П. Шаповалов// ФНТ. – 

2013. – Т. 39, № 6. – С. 663-672. 



146 

 

120.   Шаповалов І.П. Феромагнітна фаза одновісного магнетика у присутності 

анізотропної біквадратичної обмінної взаємодії/ I.П.Шаповалов// УФЖ. 

– 2010. – Т. 55, № 3. – С. 307-312. 

121.   Блинц Р.,  Жекш Б. Сегнетоэлектрики  и  антисегнетоэлектрики.   –  М.: 

Мир, Москва,1975. – 400 с. 

122.  Шаповалов І.П. Упорядковані фази та фазові переходи в одновісних 

SU(3)-магнетиках: дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 – теоретична фізика 

/ І.П. Шаповалов – Одеса, 2013. – 122 с.  

123.   Андреев А.Ф. Спиновые нематики /Андреев А.Ф., Грищук И.А. / ЖЭТФ. 

− 1984. – Т.87, №2− С.467-475.  

124. Калита В. М.  Описание  упорядочения  температурной  зависимости  и 

магнитострикции одноподрешеточной системы спинов с  S=1 и 

большим биквадратичным обменом / В. М. Калита, А. Ф. Лозенко // 

ФНТ. – 1998. – Т. 24, № 10. - С. 958–964. 

125.   Вальков В. В. Фазовые переходы в анизотропных негейзенберговских 

магнетиках с тензорным параметром порядка / В. В. Вальков, Б. В. 

Федосеев // ФТТ. – 1990. – Т. 32, № 12. – С. 3522-3530. 

126. Сайко П.А. Фазовые переходы в магнетиках с тензорными 

взаимодействиями и низкотемпературные датчики магнитного поля  /   

И.П.Шаповалов,П.А.Сайко//Сенсорная электроника  и  микросистемные 

технологии. – 2010. – Т. 1(7), №4 – С. 17-20.  

127.  Сайко П.О. Гістерезисні явища в магнетиках з тензорними взаємодіями /  

І. П.  Шаповалов,  П. О. Сайко  //  УФЖ.  –  2011.  –  Т. 56,  № 3  – С. 248-

253.  

128. Левицький Р. Р. Вплив магнетного  поля  на термодинамічні 

характеристики спін-1 ізінґовської моделі з білінійними та 

квадрупольними взаємодіями. Кластерне наближення / Р. Р. Левицький, 

О. Р. Баран // Журнал фізичних дослосліджень. – 2007. – Т. 11, № 3. – С. 

303-310. 



147 

 

129.    Анисимов М.А.Фазовые переходы с взаимодействующими параметрами 

порядка/ Анисимов М.А., Городецкий Е.Е., Запрудский В.М.// УФН. – 

1981. – Т.133, вып.1, С. 103-137.  

130.   Сайко П.О. Квадрупольна фаза з порушеною симетрією в одновісному 

SU(3) – магнетику. / I.П. Шаповалов, П.О. Сайко // Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія Фізика. Випуск 30. – 2011. ̶  С. 80-

86. 

131.  Sayko P.A. Quadrupole hysteresis in uniaxial magnet with unity spin.  / I.P. 

Shapovalov, P.A. Sayko /Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 

2013. – V.348 – P.132-135.  

132. Сайко П.А. Магнитное упорядочение мелкодисперсного магнетика во 

внешнем магнитном поле. /П.А.Сайко, И. П. Шаповалов // Физика 

аэродисперсных систем. – 2014. – № 51. – С. 27-32. 

133.   Sayko P.A. Axial quadrupole phase of a uniaxial spin-1 magnet. /P.A. Sayko, 

I.P. Shapovalov /Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2015. – 

V.392 – P.134-138. 



148 

 

ДОДАТОК А 

СТРУКТУРА ГАМІЛЬТОНІАНА ДЛЯ ОДНОВІСНИХ 
КРИСТАЛІЧНИХ МАГНЕТИКІВ 

Гамільтоніан, що описує спін-спінову взаємодію в магнітній системі, у 

загальному випадку є функцією від компонентів векторних операторів спіну: 

 
iSHH ˆˆˆ  . 

У багатьох випадках при його розгляді можна обмежитись першими 

членами розкладу за степенями компонентів 
iŜ : 

        lkjiijkljiiji SSSSaSSaSH ˆˆˆˆˆˆˆ                 (А.1) 

Сумування відбувається за компонентами векторних операторів та за 

номерами вузлів кристалічної ґратки, в яких знаходяться спіни. Надалі, 

обмежимось випадком спінової взаємодії, що відповідає двовузельному 

наближенню. Це означає, що сумування за номерами вузлів lk,j,i,  зводиться 

до сумування за парами вузлів типу: 

                
     

),,,(),,,(),,,(

,,,,,,
,,,,,,

ikkifkikifkkiif

mlkifmlkif
lkji

kjiljlikklij

lkji



 
                          (А.2) 

Гамільтоніан системи повинен бути інваріантним відносно вибору 

напрямків осей системи координат. Якщо ґратка кристалу має певні типи 

симетрії, то вираз для гамільтоніана суттєво спрощується. Розглянемо суть 

проблеми на прикладі циклічних координат радіус-вектора. 

а) Циклічні координати компонентів радіус-вектора та спіну. 

При розгляді кристалічних магнетиків з осьовою симетрією бажано 

перейти від декартових координат векторів до їх циклічних координат: 

    xxxzyx ,,,, 0 ,           (А.3) 

де циклічні координати визначаються співвідношеннями: 

zxiyxxiyxx   0,, .         (А.4) 

При поворотах навколо вісі z на кут α ціклічні координати 

перетворюються за законом:  



149 

 

0

'

0

'' ,, xxxexxex
ii  





 .         (А.5) 

Для встановлення законів перетворення квадратичних комбінацій ki xx  

компонентів радіус-вектора теж бажано перейти до циклічних координат: 

0000 ,,,,,, xxxxxxxxxxxxxxxx ki  .      (А.6) 

Зазначимо, що дві комбінації: 00 xx  і  xx  будуть інваріантними 

відносно поворотів навколо вісі z на довільний кут. Дві комбінації 0xx  і 0xx  

за відповідних поворотів перетворюються як компоненти вектора: 

   00 xxexx
i




  ,    00 xxexx
i




  .        (А.7) 

Ще дві компоненти xx  і  xx  перетворюються за законами тензора 

другого рангу: 

     xxexx
i2

 і    


  xxexx
i2

.       (А.8) 

б) Перетворення бінарних добутків компонентів спіну. 

Цілком аналогічно при поворотах навколо вісі z перетворюються 

квадратичні комбінації компонент векторного оператора спіну: 

ZZ

ii
SSSeSSeS  




''' ,, 
,  

де  

zyx SSiSSS  0, . 

У згоді з означенням циркулярних компонент оператора спіну 

отримуємо: 

  ZZZZ SSSS   і     SSSS , 

   Z

i

Z SSeSS 


  ,    Z

i

Z SSeSS 


  , 

     SSeSS
i2  і    


  SSeSS

i2 ,        (А.9) 

що є цілком подібним до перетворень (А.7), (А.8). 

Користуючись цими законами перетворення комбінацій компонентів 

векторного оператора спіну розглянемо по черзі вигляд спінового 

гамільтоніана у квадратичному та біквадратичному наближеннях. 
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в) Спіновий гамільтоніан системи у квадратичному наближенні. 

В квадратичному наближенні спіновий гамільтоніан системи повинен 

конструюватись з інваріантів відносно поворотів навколо вісі z. Такими є 

  Z

j

Z

i

Z

j

Z

i SSSS 


 і    


jiji SSSS . Неважко переконатись, що виконується:

  

ji

Y

j

Y

i

X

j

X

i

ji

ji SSSSSS
,,

.  Векторні внески після сумування зникають. 

Таким чином, у квадратичному наближенні за осьової симетрії 

гамільтоніан має структуру: 

       
ij

Y

j

Y

i

X

j

X

i

Z

j

Z

ii SSSSSSSH 21

)2( ˆ
.    (А.10) 

г) Спіновий гамільтоніан системи у біквадратичному наближенні. 

Для побудови біквадратичних спінових внесків до гамільтоніана 

системи скористаємось наступним допоміжним співвідношенням 

     









  SSSSaaSSSSaaSSaSSa

2

1

2

1
.  

(А.11) 

 Неважко переконатись, що  

 YYXX
SSSSSSSS  

2

1
, 

 XYYX
SSSS

i
SSSS  

2

1
.       (А.12) 

Таким чином, твірними операторами біквадратичної спінової взаємодії 

є оператори квадрупольного моменту (ранг тензора вказується верхнім 

індексом): 
YYXX

SSSSQ 2
,   XYYX

SSSSQ 2
,   20 Z

SQ  .   (А.13) 

За своїм фізичним змістом це є незвідні оператори квадрупольних 

моментів. 

Так само, оператори 

  zxxzzyyz
SSSSQSSSSQ  11 , ,      (А.14) 

утворюють векторні складові квадрупольних операторів. 
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За допомогою тотожності, еквівалентної (А.11):  

         SSSaaSSSaaSSaSSa Z

ZZZ

212111
2

1

2

1
,      

відповідні комбінації компонентів спіну можна переписати у вигляді суми: 

  
1

2

1

111

  QbQbSSaSSa
ZZ

 ,      (А.15) 

що відповідає векторному представленню квадрупольних моментів. 

Остаточно, оператор біквадратичної взаємодії можна записати у вигляді: 

      



  

ji

jijijijijiiji QQQQQQQQQQKSH
,

2222111100)4(

3

1ˆ . (А.16) 

Оператори 22110 ,,,, 
QQQQQ  будемо також називати твірними 

операторами квадрупольної взаємодії. 

д) Тензорна структура коефіцієнтів розкладу в гамільтоніані (А.1). 

В найпростішому випадку, коли всі напрямки в кристалі є 

рівноправними, то коефіцієнти розкладу 
ija і 

ijkla  набувають вигляду: 


  ijija  ,  

  ijklijkla .    (А.17) 

В цьому випадку структура гамільтоніана суттєво спрощується: 

      


 
2ˆ

jiijkljiiji SSSSSH  .     (А.18) 

Якщо кристал має вісь симетрії, яку ми будемо ототожнювати з віссю ,z

коефіцієнти 
ija  набувають структури: 

    









  nnnnnna ijijijijijij

||||
.    (А.19) 

Це дозволяє квадратичним внескам до гамільтоніана (А.1) надати 

наступну форму: 

  .     (А.20) 

Розглянемо структуру біквадратичних внесків. Коефіцієнтна функція 

будується з квадратичних комбінацій   nnіnn , які є 

операторами проектування на вісь z, та осі x, y, що лежать в площині 

   y

j

y

i

x

i

x

iij

z

j

z

iijiкв SSSSSSSH ˆˆˆˆˆˆˆ |||   
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перпендикулярній до осі z. Утворюючи з них квадратичні комбінації 

симетричні відносно перестановок   , та  ,,  знаходимо: 

                          

 
 

 .21

||

||||






















nnnnnnnn

nnnnnnnna

ijkl

ijklijklijkl

              (А.21) 

Можна показати, що після сумування за індексами вузлів та компонентів 

оператора спіну призводить до гамільтоніана, аналогічного (А.16). 
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ДОДАТОК Б 

ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ ТА КОМУТАЦІЇ ОПЕРАТОРІВ Ol
m НА 

ОДНОМУ ВУЗЛІ 

Таблиця Б.1 

Таблиця множення операторів Ol
m на одному вузлі 
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Таблиця Б.2 

Таблиця комутації операторів Ol
m на одному вузлі 
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ДОДАТОК В 

ВИГЛЯД ВИРАЗІВ ОПЕРАТОРІВ ЕРМІТОВИХ 
КВАДРУПОЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ S,Q  У НОВОМУ БАЗИСІ 

Ермітові квадрупольні оператори S,Q  мають такий вигляд у новому 

базисі:  
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ДОДАТОК Г 

ЯВНИЙ ВИГЛЯД РІВНЯНЬ ДЛЯ ПАРАМЕТРІВ φ, χ, ψ ЗА 
СКІНЧЕННИХ ТЕМПЕРАТУР ТА НАЯВНОСТІ МАГНІТНОГО ПОЛЯ  

Рівняння (2.44) для параметрів φ, χ, ψ за скінченних температур та 

наявності магнітного поля для одноосьового магнетика у загальному випадку 

мають такий явний вигляд: 
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Третє рівняння може бути представлене у вигляді 

   02cos2sin 21  CC ,                                (Г.3) 

де величини С1 та С2 визначаються виразами: 
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 Вирази для величин 1
~  та 2

~  формули (2.43) мають вигляд: 

     2sin2cos~
211 CC ,              (Г.6) 
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