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  با همبستگي بلندبرد يك بعدي زنجيرتايي   عايق در مدل سه- گذار فاز فلز

  3، محمدرضا رحيمي تبار1مهدي اسماعيل زاده، 2و1ايوب اسماعيل پور

 تهران - ايران دانشگاه علم و صنعت- دانشكده فيزيك ـ1

  تهران -شهيد رجايي دانشگاه -گروه فيزيك  ـ2
  تهران -صنعتي شريفدانشگاه  دانشگاه - دانشكده فيزيك ـ3

  چكيده
  را برد بلندهمبسته اندرسون با بي نظمي تايي سه   يك بعدي در مدل زنجير عايق براي-در اين مقاله گذار فاز فلز

  آن، در صورت وجود همبستگي بلند برد ميان انرژي هاي جايگاهيآلياژ سه تايي كه مي دهيمنشان  و كرده مطالعه
 آن را براي گذار فاز سيستم  به  بحراني  و مقداركرده يك پارامتر نظم تعريف  سپس.مي دهد عايق -گذار فاز فلز

مدل سه تايي  آلياژي در مقايسه با مدل به اين روش نشان مي دهيم كه  .بدست مي آوريمازاي  هر نماي همبستگي 
ازي را رسم مي كنيم كه  درآخر نمودار فضاي ف. به همبستگي ضعيف تري نياز دارد براي گذار فازدوتايي آلياژي

 .حالت هاي گسترده را از حالت هاي جايگزيده جدا مي كند
 

Metal-Insulator transition in a ternary model of 1-d chain with long range correlated disorder 
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Abstract 

We study Metal-Insulator transition of one dimensional diagonal Anderson ternary model with long range 
correlated disorder. We show that a ternary alloy shows Metal-Insulator transition when the random 
distribution of site energies is assumed to have a long range correlation. In this paper, we define a purity 
parameter, and for any given correlation exponent we calculate the critical purity parameter for which 
extended states are obtained. In this way, we show that the ternary alloy requires weaker correlations than 
the binary alloy to present a phase transition from localized to extended states. A phase diagram which 
separates the extended regime from the localized one for the ternary alloy is presented, obtained as the 
critical purity parameter in terms of the corresponding correlation exponent. 

 
  مقدمه -1
حدود چهل سال اعتقاد بر اين بود كه همه حالتهاي الكتروني در   

اخيراً ]. 1[  نظم يك بعدي جايگزيده هستند سيستمهاي الكتروني بي
 نظمي مطالعات زيادي در مورد سيستمهاي يك بعدي با بي

نظمي   و ثابت شده است كه همبستگي در بيهشد همبسته انجام 
در يك .  شودمي  حالتهاي الكتروني برخي ازنشد گسترده باعث 

هاي جايگاهي داراي همبستگي كوتاه برد  سيستمي كه انرژي
باشند، يك حالت انرژي گسترده وجود دارد كه باعث رسانايي 

ها توجه بسياري از محقين  اين يافته]. 2[شود الكتريكي سيستم مي
يج اخيراً نتا.عايق در يك بعد جلب كرد-فلز را به بررسي گذار فاز

هاي نيمه  آزمايشگاهي وجود حالتهاي گسترده را در ابر شبكه
  ]. 3[يد كرده استيهادي كه داراي همبستگي كوتاه برد هستند را تا

همبستگي بلند برد در پتانسيل جايگاهي در يك سيستم الكتروني 
دمورا . شود باعث بوجود آمدن يك باند انرژي رساناي پيوسته مي

 در ند كه چگونه وجود همبستگي بلند بردنشان داد]  4 [1و اليرا

                                                 
1 - Demoura & Lyra  
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انرژي جايگاهي باعث بوجود آمدن حالتهاي گسترده پيوسته در 
همچنين همبستگي بلندبرد آمار ترازها را در . شود سيستم مي

دهد و باعث گذار از شكل پوآسون به شكل  سيستم تغيير مي
دهند كه  مطالعات اخير نشان مي .]5[شود غيرپوآسون مي

 بلندبرد در فاصله اتمها باعث بوجود آمدن حالتهاي همبستگي
راي درك بيشتر اثر همبستگي بلندبرد روي ب. ]6[شود گسترده مي

با استفاده از تئوري  ]7[ و همكارانش1گذار فاز، ايزائيل اف
اختالل رابطه بين طول جايگزيدگي و نماي همبستگي را بصورت 

همبستگي بلندبرد  ه كه چگوند نشان دادنه وتئوري محاسبه كرد
امواج  نتايج آزمايشگاهي حاصل از گذار.شود باعث گذار فاز مي

ندة همبسته، كار آنها ن با سطوح پراك2ميكرو در هدايت كنندة موج
 يآلياژي ي با انتخاب يك مدل سه تامقالهدر اين   ]. 8[يد كرديرا تا
نظم با همبستگي بلندبرد، مدل اندرسون را مورد بررسي قرار  بي
سپس  ).ادامه مقاله توضيح داده شده استدر  مدلاين  (دهيم ي م

پارامتر اين دهيم كه   نشان ميتعريف كرده ويك پارامتر خلوص 
تواند خواص جايگزيدگي سيستم را تغيير دهد و همچنين  مي

 نماي همبستگي  ودهيم كه براي يك سيستم با طول نشان مي
ص وجود دارد كه در معين، يك مقدار بحراني براي پارامتر خلو

با .  گذار از حالتهاي جايگزيده به گسترده رخ مي دهد،آن مقدار
استفاده از طول محدود مقدار پارامتر خلوص را در حد 

آوريم   نماي همبستگي بدست مي ازترموديناميكي براي هر مقدار
و بدين ترتيب فضاي فازي كه حالتهاي جايگزيده را از حالتهاي 

د را با استفاده از دو پارامتر خلوص و نماي كن گسترده جدا مي
  . باشد  ميمقاله نتيجه اصلي اين كهكنيم  همبستگي رسم مي

 
  تعريف مدل  -2

الكترونهاي غير بر براي ام  جايگاهدرمعادله شرودينگر را 
  همكنشي در تقريب بستگي قوي نزديكترين همسايه بصورت زير

i

iiiiiiii Ett

   :توان نوشت   مي
)1 (                           i ψψψψε =++ −−++ 1111 ,,  

2.انرژي الكترون ورودي است Eبطوريكه 
iΨ

i

 احتمال يافتن 
i و    انرژي پتانسيل جايگاهiε، الكترون در جايگاه

                                                 

11 +− = iiii tt ,,−i

{ }i

1  - Izraeilov 
2 - Wave Guide 

در . باشد  ميi به سايت   ترم جهش از سايت 
نظمي در انرژي جايگاهه  بيمقالهاين 

1

 و جمله جهش واحد εا 
با  انرژي جايگاهي .) (در نظر گرفته شده است 
احتمالهاي مختلف از سري

11 =− iit ,

{ }i  ε در آلياژ سه تايي استخراج 
توان سيستمي در نظر گرفت كه  يك سيستم منظم را مي. شود مي

سه انرژي پتانسيل . باشند در آن همه انرژيهاي جايگاهي صفر مي
BAiجايگاهي را به صورت  εε ε,=0=i گيريم  در نظر مي εيا   

توان  را مي) 1(معادله . كه در ادامه به توضيح آن خواهيم پرداخت
  : با استفاده از ماتريس گذار به صورت زير نوشت 
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توان با محاسبه حاصلضرب  توابع موج دوطرف زنجيره را مي

.  به يكديگر ربط داد بصورتماتريسهاي گذار

ماتريس گذاري است كه   و طول زنجيره در اين معادله،
  اينمطابق با عناصر. دهد  را به يكديگر ربط مي وجايگاه

  : شود  تعريف مي بصورت زيرنفلياپاماتريس، نماي 

N1

i1−

)3(                                            1
1

,lnlim NN
P

N∞→
=γ  

 با كاهش نمايي تابع موج ارتباط دارد و طول نماي لياپانف
γλα. (شود  تعريف ميجايگزيدگي عكس نماي لياپانف 1

{ }i

 ( 

نظمي  زيدگي مدل سه تايي با بيبراي مطالعه خواص جايگ         
يك رشته .  نياز به يك رشته همبسته بلندبرد داريم،همبسته بلندبرد

را با استفاده از روش فيلتر  εرد همبسته بلند بيها از پتانسيل
 ،اين رشته از انرژيهاي پتانسيل  ].9[ توان توليد كرد فوريه مي

  . ي مي باشندسوا داراي توزيع گبصورت رابطه زير همبسته و
)4(                                                        )()( 12 −−= αkks

شود و درجه همبستگي بين  ، نماي همبستگي ناميده ميαنماي
  ،)4(معادله كند با تعريف  هاي جايگاهي سيستم را بيان مي سيلنپتا
α 10-12[شود  تعيين مي نمايي است كه با استفاده از[. 

توجه كنيد كه 
DFA

50/=α50نظمي بدون همبستگي و   به بي/>α 
  . شود هاي مثبت مربوط مي به همبستگي

  
   مدل سه تايي آلياژي-3
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}شدر اين مدل، يك ر       داراي همبستگي بلندبرد با توزيع iεته{
توزيع ،aبا استفاده از يك پارامتر خلوص،. كنيم گاوسي توليد مي
   بلندبرد، يك رشته كه داراي همبستگيεp)(احتمال گاوسي،

ε

P(
)

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4a

ε = 0

ε = εΒ

1

-a

ε = εΑε

  
  .α=اي همبستگي هاي همبسته با نم  توزيع گاوسي از پتانسيل-1شكل

a  . پارامتر خلوص است 

aa n

  
هر مقدار از سري همبسته در . كنيم است را به سه ناحيه تقسيم مي

−≥≥ناحية  εاز  كوچكتر را صفر، هر مقدار a− را به 
. كنيم  نگاشت مي را به قدار بزرگتر از  و هرم−/50

   :بنابراين بطور خالصه خواهيم داشت
a50/
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)5(                                      

هاي همبسته با نماي  توزيع گاوسي از پتانسيل) 1(شكل   
 ميزان نظم پارامتر خلوص . دهد  را نشان ميα=همبستگي 

بنابراين در حد . كند سيستم را مشخص مي
a

0→

50/−

aًسيستم كامال  
در اين حالت يك زنجير آلياژي دوتايي داريم كه هر . نظم است بي

در  .اند  در آن بطور يكسان توزيع شده وكدام مقادير 
ي، براي هر مقدار از يادامه نشان خواهيم داد كه در حالتهاي سه تا

نماي همبستگي

50/

αدر حدتوان يك   مي a∞→N پيدا كرد كه 
حالت گسترده گذار فاز به ازاي آن سيستم از حالت جايگزيده به 

دهيم كه سيستمهاي سه تايي  همچنين نشان مي. انجام دهد
)0≠a ( با نماي همبستگي كوچكتري نسبت به سيستمهاي

  .دهند گذار فاز انجام مي ) a=0(دوتايي 
   محاسبات عددي -4
 را به صورت  در ادامه، خواص جايگزيدگي مدل سه تايي     

سيستم با طول مشخص دو يك براي . يمينما عددي مطالعه مي

نماي همبستگي و خلوصپارامتر  aα سيستم  طول جايگزيدگي
  با  جايگزيدگي طول   مشخص،α يك  براي. كنترل مي كنند را

E

λ

-2 -1 0 1 2
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a=0
a=1.5
a=2.5
a=3.25

N=3 104

α = 0.8

×

80/=
  

 αي برحسب انرژي براي نماي همبستگيطول جايگزيدگ . 2شكل 
N=×4103  . سايتبراي سيستمي با تعداد

a

a

a

  
).  را ببينيد2شكل ( ، افزايش مي يابد افزايش پارامتر خلوص

راي يك ب .شود تر مي  سيستم منظمبه اين دليل كه با افزايش
 سيستم گذار فاز ، به ازاي مقداري از سيستم با طول محدود

دهد كه طول جايگزيدگي انجام مي
N

λ بزرگتر از طول سيستم ،
بنابراين به ازاي يك مقدار بحراني از پارامتر ). N≥λ(باشد

جلوگيري از تأثير  براي .رخ خواهد دادگذار ) a(خلوص 
 را در حد ،طول محدود در حالتهاي گسترده

 براي هر مقدار از  ترموديناميكي

)(Nc

)ac

∞

(N

→Nαبدست آوريم  .  

 α=/80اي ه ازانرژي ب را برحسب جايگزيدگيطول ) 2(شكل 
چنانچه . دهد  سايت نشان ميتعدادبراي سيستمي با 

طول جايگزيدگي با افزايش پارامتر  شود، ديده مي  شكل ايندر
 ،)(، افزايش يافته و با افزايش بيشتر آن در خلوص

در . افتد گذار از حالت جايگزيده به حالت گسترده اتفاق مي
وصحالت بخص

4103×=N

3=a a25/

0=a

51/≥

نشان داده شده است ] 4و7[ در مرجعهاي
نماي  ند انرژي به ازايالتهاي گسترده در محدوده مركز باكه ح

دهيم كه اين  در زير نشان مي. آيند   بوجود ميαهمبستگي
 كه به ازاي α مقدار بحرانيوكند  يجه در مدل سه تايي تغيير مينت

. شود كنترل مي دهد، بوسيله پارامتر خلوص  آن گذار فاز رخ مي
براي يك نماي همبستگي

a

αبه  نياز با طول بزرگتري ، سيستم 
.  بزرگتري دارد كه گذار انجام دهدپارامتر خلوص بحراني 

N

ac
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 را با افزايش طول  رفتار αبنابراين، براي هر مقدار از
   .كنيم  محاسبه مي)سيستم

)(Nac

)N

Nac)(    حسب   بر  را  معكوس پارامتر خلوص بحراني) 3(شكل

N (system size)

1/
a c

1E+06 2E+06 3E+06

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

α = 0.7
α = 1
α = 1.1
α = 1.2
α = 1.3
α = 1.4
α = 1.5

  
  برحسب طول سيستم  معكوس پارامتر خلوص بحراني -) 3(شكل

براي هر مقدار از 
caN

αكه در شكل نشان داده مي شود .  
  

ر از  براي هر مقداطول سيستم  Nαمطابق اين . دهد  نشان مي
 شكل، در يك سيستم با طول مشخص، يك سيستم با نماي

  كوچكتري گذار فاز بزرگتر با پارامتر خلوص αهمبستگي 
 در گردد كه  شكل، مالحظه مياين  توجه بهبا . دهد انجام مي

 به ازاي هر حد ترموديناميكي 

ca

ca

∞→Nα به مقدار مشخصي از 
)(αca(  بصورت عددي، αca(دست آوردن  براي به. كند  ميل مي

  :  يمنكمي را به معادلة زير فيت ) 3(هاي شكل  داده
)6   (                                                   γ

ω
N

u
ac

+=
1

−)(Nc

  

                                                  .باشد  ميN→∞1 در حد a مقدار uواضح است كه  
 ، N61/>α=×6103 و براي ، α>/61براي (  

 براي پارامتر خلوص همه نتايج ).بصورت عددي حل شده است
 و نماي همبستگي مربوطه، در نمودار نهايت  در بي
مقاله نتيجه اصلي اين ) 4( نمودار .خالصه شده است) 4(شكل 

است و همه اطالعات مربوط به خواص جايگزيدگي را شامل 
براي . شود مي

6109×=N

))(( ∞ca

81/≅α 0 دريافتيم كه=∞)(ca

1>

بعبارت . گردد  مي
  . فاز فلزي داردفقط زنجير يك بعدي α/8ديگر، براي 

   خالصه-5
نظمي همبستة  ي با بيبطور خالصه، مدل اندرسون يك بعد    

و دريافتيم كه  بلندبرد را با معرفي مدل سه تايي مطالعه كرديم

را شامل  نام پارامتر خلوص  مدل سه تايي يك پارامتر نظم به
  جايگزيدگي  طول افزايش  موجب  افزايش پارامتر نظم. شود مي

6

5

a c(
) 4

3

2

1

α
0.75 1 1.25 1.5

7

Localized
Regime

Extended
Regime

∞

)(

1.75 2
  

∞  سيستم ي كه حسب نماي همبستگ  برca نمودار فازي -)4(شكل
  .كند جايگزيده را از گسترده  در حد ترموديناميكي جدا مي

  
. دمي شو فلز - گذار فاز عايقباعثو افزايش بيشتر آن شده 

همچنين پارامتر خلوص به نماي همبستگي در سيستم بستگي 
 αبراي يك. شود  كنترل ميαوسيلة نماي همبستگي   و بهدارد

مشخص سيستم با طول بزرگتر نياز به پارامتر خلوص بزرگتري 
نهايتاً نشان داديم كه پارامتر   . فلز انجام دهد-دارد تا گذار عايق
. كند ترموديناميكي به يك مقدار بحراني ميل ميخلوص در حد 

 رژيم بعنوان نتيجه اصلي نيز نمودار فازي رسم نموديم كه
كند و اين نمودار برحسب دو  سترده جدا ميجايگزيده را از گ

پارامتر، پارامتر خلوص بحراني در حد ترموديناميك و نماي 
  .شود همبستگي، مشخص مي
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