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  مقدمه -۱

 مورد فناوری از ایگسترده طیف در مغناطیسی مواد امروزه
 برق، تولید مانند کاربردهایی مواد این د.نگیرمی قرار استفاده
 اسپیکرها، ها،باتری اطالعات، پردازش اطالعات، سازیذخیره

 سرطان اندرم و هدفمند رسانیدارو حسگرها، زیست ها،کاتالیست
  کار به دما از وسیعی گستره در مغناطیسی مواد .[5-۱] دارند
 مواد کوریدمای به توجه با ییگرما نوسانات بنابراین، روند،می
 است. گذارتأثیر آنها مغناطیسی ویژگی بر مستقیم طوربه

 کاربردهای در هاآن هاستفاد موجب مغناطیسی مواد کوریدمای
 حسگرهای کاربردها، این از یکی است. شده فناورانه متنوع

 کار اساس .[6] است گرمایشی لوازم در استفاده مورد مغناطیسی
 کوریدمای به دما رسیدن با که است اینگونه حسگرهای این
 مغناطیسی خاصیت ماده حسگر، در استفاده مورد مغناطیسی ماده

 دما که هنگامی و شودمی متوقف گرمادهی و داده دست از را خود
 گرفته سر از گرمادهی کند، پیدا کاهش کوریدمای از کمتر به

 خطرات از توانمی بیرونی کنترل نبدو ترتیب بدین شود.می
 تنظیم مطلوب طور به را دما و کرد جلوگیری دما افزایش از ناشی
 کوریدمای واسطه به مغناطیسی نانوذرات ،همچنین کرد.

 رمادرمانیگ ،[۷] مغناطیسی هایسردساز مانند دیگری کاربردهای
 و [۱۱] گرما کمک به مغناطیسی ضبط ،[۱0-8] خودکنترلی

 عناصر شده، بیان کاربردهای در دارند. [۱2] مغناطیسی کلیدزنی
 قرار استفاده مورد گادولینیم و نیکل کبالت، آهن، جمله از تفاوتیم

سلول  درمانی گرما در گادولینیم عنصر ،مثال عنوانبه گیرند.می
 استفاده مورد [۱4] مغناطیسی سردسازهای و [۱۳] سرطانی های
 .است گرفته قرار

 شکل قبیل از تفاوتیم عوامل که است داده نشان هاپژوهش
 به مواد مغناطیسی ویژگی بر  شیمیایی ترکیب و [۱6] اندازه ،[۱5]

 اساس بر نازک الیه و نانومیله کروی، هایشکل با گادولینیم کوریدمای بر نوساختارنا شکل و اندازه اثر ،پژوهش این در :چكيده

 از اندازه کاهش با مینیگادول یکرو نانوذرات یکوریدما است. شده سازیشبیه ومپایر افزارنرم از استفاده با و کارلومونت الگوریتم
 قطر شیافزا با ،مینیگادول یهالهینانوم یکوریدما که شد مشاهده .دیابمی کاهش نیکلو 245 به کلوین 28۹ از نانومتر، ۱ به ۱0

 گادولینیم، نازک الیه ضخامت شیافزا با ،همچنین .ابدییم شیافزا ثابت، طول با همچنین و ثابت یابعاد نسبت کی در نانومیله
 ثابت و تطبیق پژوهشگران سایر توسط شده معرفی معادالت با ،سازیشبیه هایداده نهایت، در .ابدییم شیافزا یکوریدما

 شود.می استخراج معادالت

 ومپایر. کارلو،مونت سازیشبیه گادولینیم، شکل، و اندازه اثر کوری،دمای :کليدی واژگان

 

 

 

 

 

mailto:user@university.ac.ir


   

 82 تابستان ۱۳۹8| شماره دوم | سال ششم  

 

 اثر بررسی هایروش از یکی است. مؤثر کوریدمای خصوص
 سازیشبیه مغناطیسی، نانوذرات کوری ایدم بر شده بیان عوامل
 ،ایرایانه هاینوآوری افزون روز گسترش است. مغناطیسی ویژگی
 پیشرفته بسیار محاسباتی هایقابلیت افزایش و افزاری سخت
 بر زمان و پیچیده هایسازیشبیه انجام پذیریتوجیه به منجر
 روش کوریدمای سازیشبیه هایروش از یکی .است شده

 هایالگوریتم از طبقه یک کارلومونت روش است. کارلوونتم
 هایگیری نمونه بر خود نتایج محاسبه برای که است گرمحاسبه

روش از استفاده به گرایش ند.کمی اتکاء تصادفی شونده تکرار
 با دقیق پاسخ محاسبه که شودمی بیشتر زمانی کارلومونت های

 اهمیت به توجه با .[۱۷] ستا ممکننا قطعی هایالگوریتم کمک
 و اندازه اثر پژوهش این در ،شده بیان کاربردهای در کورییدما

 کارلومونت سازیشبیه روش به گادولینیم نانوساختارهای شکل
 است. گرفته قرار بررسی مورد

 محاسبات روش -۲

کوری نانوذرات گادولینیم از مدل اسپین سازی دمایبرای شبیه
س هامیلتونی اساشد. در این مدل انرژی سیستم براتمی استفاده 

 شوداست محاسبه می ۱ یکه به فرم معادلهاسپین کالسیک 
[۱8] . 

(۱)                                  

یک  j  ،iSو   iهای جایگاه اندرکنش تبادلی بین اتم ijJدر آن که 
جهت  jSای و بردار واحد نشان دهنده جهت اسپین موضعی لحظه

بردار واحد نشان دهنده جهت  ،همچنین اسپین همسایه است.
 آید.دست میهب 2 یاسپین از معادله

(2)                                                                         

که در آن  [۱۹] آیددست میهب ۳ی اندرکنش تبادلی نیز از معادله

cT کوری، دمایBk  ،ثابت بولتزمنz  فاکتور  عدد همسایگی و
 اصالح است.

(۳)                                                             

. [20] شدافزار ومپایر انجام ستفاده از نرممحاسبات عددی با ا
با استفاده از الگوریتم هینژ امانه وابسته به دما برای یک س ویژگی

. برای مدل اسپین [2۱ و ۱8] کارلو محاسبه شدو نواک مونت

سازی شده با معادلهکالسیک، وابستگی مغناطش به دمای شبیه
یک عدد ثابت  . که در آن [۱8] به خوبی قابل برازش است 4ی 

 است.

(4)                                               

گادولینیم با ساختار هگزاگونال و  ساختارهاینانو ،در این پژوهش
مورد بررسی قرار  کروی، نانومیله و الیه نازک های نانوذرهشکل

ها با نانومتر و نانومیله ۱0ا ت۱ هایگرفت. نانوذرات کروی با اندازه
های با نانومیله ،نانومتر و همچنین 50و طول  ۹ تا 2قطرهای 

نازک  هاینانومتر و الیه ۹تا  2و قطرهای  5نسبت ابعادی ثابت 
نانومتر مورد بررسی قرار گرفت. برای  ۹تا  ۱های با ضخامت

شرایط مرز دورهنانومتر با  ۱0 ۱0ایجاد الیه نازک، یک صفحه 
در نظر گرفته شد و ضخامت صفحه در  yو  xای در راستای 

 ( قرار داده شد.00۱) zجهت 

گام برای رسیدن مغناطش به  ۱0000تعداد  ،در این پژوهش
گیری مغناطش در هر گام برای میانگین 20000حالت پایدار و 

ندازه کلوین در نظر گرفته شد. ا ۱مرحله و گام افزایش دما برابر با 
سلول واحد، ثابت میرایی، اندرکنش تبادلی، گشتاور اسپین اتمی و 
 ثابت ناهمسانگردی برای عنصر گادولینیم به ترتیب برابر با

 6۳6/۳ ،۱ ،J/link 2۱-۱0×28/۱ ، 6۳/۷ ،J/atom 
دمای کمینه و بیشینه برای  ،. همچنین[۱8] است ۹۳/5×42-۱0 

 650و  صفرکوری نانوذرات گادولینیم برابر با سازی دمایشبیه
 کلوین در نظر گرفته شد.

 بحث و نتایج -۳

 نانوذرات کروی -۳-۱

حسب دما برای نانوذرات کروی گادولینیم در نمودار مغناطش بر
با  ،شودطور که مشاهده میرسم شده است. همان ۱شکل 

یابد. در دماهای باالتر از فزایش دما مغناطش کاهش میا
شود و به شکل یک دم دیده میکوری مغناطش صفر نمیدمای

شود. این پدیده ناشی از اثر اندازه محدود است. زیرا با توجه به 
ای ایجاد یک مغناطش خود به خودی لحظه ،امانهاندازه کوچک س

 . شودمی شود که به شکل دم در نمودار پدیدارمی
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 گادولینیم یکرو نانوذرات یبرا دما حسب بر مغناطش :۱شکل

شود که مغناطش ذره یک مشاهده می ۱در شکل  ،همچنین
نانومتری کاهش شدیدی نسبت به دما دارد و با افزایش اندازه، 

بد. یاشیب کاهش مغناطش بر حسب افزایش دما، کاهش می
کوری نیز با از دمای پساطش باقیمانده مقدار مغن ،همچنین

یابد. زیرا با افزایش اندازه ذرات اثر افزایش اندازه ذرات کاهش می
ای است کاهش میصورت مغناطش لحظهاندازه محدود که به

کوری برای نانو ذرات کروی گادولینیم محاسبه و در دماییابد.
با  ،شودطور که مشاهده میآورده شده است. همان 2شکل 

یابد و کوری به صورت توانی افزایش میافزایش اندازه ذرات دمای
کوری انبوهه ماده( ثابت میپس از رسیدن به یک بیشینه )دمای

اند که و همکارانشان بیان کرده [2۳] و ژیانگ [22] شود. کاو
تطابق  5 یبا معادله (Dاندازه ذره )با  کوری نانوذرات کرویدمای
nدر این معادله  دارد.

cT  وb
cT  به ترتیب دمای کوری نانوذره و

سازی های شبیهبا برازش منحنی بر داده. استانبوه گادولینیم 
دست هب ۱5۳6/0ای نانوذرات کروی گادولینیم برابر بر β ه،شد
 آمد.

(5)                                                   
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 یمنیگادول یکرو ذرات اندازه حسب بر کوریدمای :2شکل

   نازک الیه -۲-۳

حسب سازی شده الیه نازک گادولینیم برکوری شبیهدمای
شود که با می شاهدهآورده شده است. م ۳ضخامت در شکل 

کوری الیه نازک گادولینیم افزایش میدمای ،افزایش ضخامت
به حالت انبوهه ماده  الیه نازکیابد. در واقع با افزایش ضخامت، 

های سطحی و گشتاورهای مغناطیسی نزدیک شده و اثرات اتم
های یابد. در واقع با افزایش تعداد اتمها کاهش میمربوط به آن

یابد که منجر عمود برسطح، انرژی تبادلی مغناطیسی افزایش می
 .شودک میبه افزایش مغناطش الیه ناز

نسبت بین  [25]و همکارانش  و ژانگ [24]و همکارانش  فارل
 6ی کوری الیه نازک و حالت انبوهه ماده را با معادلهماید

tکه در آناند. توصیف کرده
cT کوری الیه نازک استدمای. λ  و

0C اند.نیز اعدادی ثابت 

(6)                                            

و  λادیر توان مقسازی شده میهای شبیهبا برازش منحنی بر داده

0C دست آورد.ها بر λ  0وC ی الیه نازک گادولینیم به ترتیب برا
 است. ۷46/۱و  ۱06۳/0برابر با 
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 ضخامت برحسب گادولینیم نازک الیه کوریدمای :۳شکل

   نانوميله -۳-۳

های گادولینیم در حسب دما برای نانومیلهنمودار مغناطش بر
 ،شودطور که مشاهده میرسم شده است. همان 5و  4شکل 

نانومتر کاهش مغناطش  5نانومتر و طول  ۱با قطر نانومیله 
شیب کاهش  ،قطربا افزایش  و بیشتری نسبت به دما دارد

مقدار  ،بد. همچنینیاحسب افزایش دما، کاهش میمغناطش بر
 قطر نانومیلهکوری نیز با افزایش از دمای پسمغناطش باقیمانده 

اثر اندازه محدود که  میلهقطر نانویابد. زیرا با افزایش کاهش می
یابد. شود، کاهش میای نمایان میصورت مغناطش لحظهبه

خالف نانوذرات کروی، در شود که برمشاهده می ،بر آنافزون
 ،ها مغناطش دارای نوسانات زیادی است. همچنیننانومیله

 (به قطر طول ابعادی )نسبت نسبت افزایششود که با مشاهده می
نسبت با افزایش نسبت منظر، یابد. ات افزایش می، نوساننانومیله

های سطح و گشتاورهای یابد و اثر اتمسطح به حجم افزایش می
شود. ها موجب ایجاد این نوسانات میمغناطیسی مربوط به آن

طور گشتاورهای روی سطح تمایل به چرخش دارند و فقط به
به همین شوند. ای با گشتاورهای داخلی ذره هم راستا میلحظه
صورت  ای در حال تغییر است که بهمغناطش به طور لحظه ،دلیل

 شود.حسب دما نمایان مینوسان در نمودار مغناطش بر
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 نانومتر 50 ثابت طول با گادولینیم هاینانومیله برای دما حسب بر مغناطش نمودار :4شکل
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 5نسبت ابعادی  های گادولینیم با: مغناطش بر حسب دما برای نانو میله5شکل

 6و در شکل  های گادولینیم محاسبهکوری برای نانو میلهدمای
با افزایش اندازه  ،شودطور که مشاهده میآورده شده است. همان

یابد. کوری به صورت توانی افزایش میدماینانومیله قطر 
های گادولینیم در کوری نانومیلهدمای شود،همچنین مشاهده می

ها افزایش میی ثابت، با افزایش قطر نانومیلهیک نسبت ابعاد
کوری بعدی دمایرازش یک صفحه منحنی بر نمودار سهیابد. با ب

ی توان معادلهها میحسب اندازه قطر و طول نانومیلهبر

 Dها ارائه کرد. که در آن را برای نانومیله 

های گادولینیم  برای نانومیله طول آن است.  hقطر نانومیله و 
 دست آمد.هب 2۱0۳/0برابر 
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 هاهای گادولینیم برحسب اندازه قطر و طول آنکوری نانومیله: دمای6شکل

  گيرینتيجه -4

کارلو مغناطش نانوذرات گادولینیم با روش مونت ،در این پژوهش
کوری این دمای .افزار ومپایر مورد شبیه سازی قرار گرفتنرم باو 

و سه شکل نانوذره کروی، نانومیله  تفاوتهای منانوذرات با اندازه
. مشخص شد که شیب و الیه نازک مورد بررسی قرار گرفت

افزایش  حسب دما، با کاهش اندازه نانوذراتکاهش مغناطش بر
خالف حالت انبوهه ماده، در دماهای باالتر یابد. در نانوذرات برمی

شود و یک مغناطش مغناطش صفر نمی کوریاز دمای
خودی با ماند که این مغناطش خودبهخودی اندک باقی میخودبه

کوری دمای ،یابد. همچنینکاهش اندازه نانوذرات افزایش می
نانومتر، از  ۱به  ۱0نانوذرات کروی گادولینیم با کاهش اندازه از 

ی معادلهکوری نانوذرات کروی با کلوین رسید. دمای 245به  28۹

 ۱5۳6/0برای گادولینیم  βقابل تخمین است که   

توان با معادلهها را میکوری نانومیلهاست. دمای

برای گادولینیم برابر  αتخمین زد.  ی

توان با ها را میکوری الیه نازکدمایدر نهایت،  است. 2۱0۳/0

به ترتیب برای   0Cو  λ تخمین زد.  یمعادله

 است. ۱06۳/0و  ۷46/۱گادولینیم 

 مراجع

[1]  M. Willard, L. Kurihara, E. Carpenter, S. 

Calvin, and V. Harris, “Chemically prepared 

magnetic nanoparticles,” International materials 

reviews, 49, 125-170, 2004. 

[2] K. Raj, and R. Moskowitz, “Commercial 

applications of ferrofluids, ”Journal of Magnetism 

and Magnetic Materials, vol. 85, 233-245, 1990. 

[3]  H. Zeng, J. Li, J. P. Liu, Z. L. Wang, and S. 

Sun, “Exchange-coupled nanocomposite magnets 

by nanoparticle self-assembly,” Nature, 420, 395-

398, 2002. 

[4]  E.A. Perigo, G. Hemery, O. Sandre, D. Ortega, 

E. Garaio, F. Plazaola, and F. J. Teran, 

“Fundamentals and advances in magnetic 

hyperthermia,” Applied Physics Reviews, 2, 

041302, 2015. 

[5] J. Taracson, and M. Armand, “Issues and 

challenges facing lithium ion batteries,” nature, 

414, 359-367, 2001. 

[6]  T. Todaka, T. Kishino, and M. Enokizono, 

“Low Curie temperature material for induction 

heating self-temperature controlling system,” 

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 

320, 702-707, 2008. 

[7]  O. Tegus, E. Brück, K. Buschow, and F. De 

Boer, “Transition-metal-based magnetic 

refrigerants for room-temperature applications,” 

Nature, 415, 150-152, 2002. 

[8]  M. Bañobre-López, A. Teijeiro, and J. Rivas, 

“Magnetic nanoparticle-based hyperthermia for 

cancer treatment,” Reports of Practical Oncology 

& Radiotherapy, 18, 397-400, 2013. 

[9]  M. Salimi, S. Sarkar, R. Saber, H. Delavari, A. 

M. Alizadeh, and H. T. Mulder, “Magnetic 

hyperthermia of breast cancer cells and MRI 

relaxometry with dendrimer-coated iron-oxide 

nanoparticles,” Cancer nanotechnology, 9, 7-15, 

2018. 

[10]  K.W. Baumann, J.M. Baust, K.K. Snyder, J. 

G. Baust, and R. G. Van Buskirk, 

“Characterization of Pancreatic Cancer Cell 

Thermal Response to Heat Ablation or 

Cryoablation,” Technology in cancer research & 

treatment, 16, 393-405, 2017. 

[11] D. Weller, G. Parker, O. Mosendz, A. 

Lyberatos, D. Mitin, N. Y. Safonova, and M. 



   

 86 تابستان ۱۳۹8| شماره دوم | سال ششم  

 

Albrecht, “FePt heat assisted magnetic recording 

media,” Journal of Vacuum Science & Technology 

B, Nanotechnology and Microelectronics: 

Materials, Processing, Measurement, and 

Phenomena, 34, 060801-0608012, 2016. 

[12]  T. Ostler, J. Barker, R. Evans, R. Chantrell, 

U. Atxitia, O. Chubykalo-Fesenko, S. El 

Moussaoui, L. Le Guyader, E. Mengotti, and L. 

Heyderman, “Ultrafast heating as a sufficient 

stimulus for magnetization reversal in a 

ferrimagnet,” Nature communications, 3, 666-672, 

2012. 

[13]  N.D. Thorat, R. A. Bohara, S. A. Tofail, Z. A. 

Alothman, M. J. Shiddiky, M. S. A Hossain, Y. 

Yamauchi, and K. C. W. Wu*, 

“Superparamagnetic Gadolinium Ferrite 

Nanoparticles with Controllable Curie 

Temperature–Cancer Theranostics for 

MR‐Imaging‐Guided Magneto‐Chemotherapy,” 

European Journal of Inorganic Chemistry, 28, 

4586-4597, 2016. 

[14]  I.A. de Castro, A. F. Chrimes, A. Zavabeti, K. 

J. Berean, B. J. Carey, J. Zhuang, Y. Du, S. X. 

Dou, K. Suzuki, and R. A. Shanks, “A Gallium-

Based Magnetocaloric Liquid Metal Ferrofluid,” 

Nano letters, 17, 7831-7838, 2017. 

[15]  A.G. Kolhatkar, Y.-T. Chen, P. Chinwangso, 

I. Nekrashevich, G. C. Dannangoda, A. Singh, A. 

C. Jamison, O. Zenasni, I. A. Rusakova, and K. S. 

Martirosyan, “Magnetic Sensing Potential of 

Fe3O4 Nanocubes Exceeds That of Fe3O4 

Nanospheres,” ACS omega, 2, 8010-8019, 2017. 

[16]  X. He, W. Zhong, C.-T. Au, and Y. Du, “Size 

dependence of the magnetic properties of Ni 

nanoparticles prepared by thermal decomposition 

method ”,Nanoscale research letters, 8, 446-456, 

2013. 

س. ا. جلیلیییش شییبیه سییازی هییای رایانییه ای )دینامیییک   [۱۷]
ه مولکولی و مونت کارلو(ش تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجی

 .۱۳۹5نصیرالدین طوسیش 

[18]  R.F. Evans, W. J. Fan, P. Chureemart, T. A. 

Ostler, M. O .Ellis, and R. W. Chantrell, 

“Atomistic spin model simulations of magnetic 

nanomaterials,” Journal of Physics: Condensed 

Matter, 26, 103202-103223, 2014. 

[19] D. Garanin, “Self-consistent Gaussian 

approximation for classical spin systems: 

Thermodynamics,” Physical Review B, 53, 17, 

11593-11605, 1996. 

[20] "VAMPIRE software package, Version 4. 

Available from http://vampire.york.ac.uk/.". 

[21] D. Hinzke, and U. Nowak, “Monte Carlo 

simulation of magnetization switching in a 

Heisenberg model for small ferromagnetic 

particles,” Computer physics communications, 121, 

334-337, 1999. 

[22]  L.-F. Cao, X. Dan, M.-x. Guo, H. Park, and 

T. Fujita, “Size and shape effects on curie 

temperature of ferromagnetic nanoparticles,” 

Transactions of Nonferrous Metals Society of 

China, 17, 1451-1455, 2007. 

[23] S. Xiong, W. Qi, Y. Cheng, B. Huang, M. 

Wang, and Y. Li, “Universal relation for size 

dependent thermodynamic properties of metallic 

nanoparticles,” Physical Chemistry Chemical 

Physics, 13, 10652-10660, 2011. 

[24] M. Farle, K. Baberschke, U. Stetter, A. 

Aspelmeier, and F. Gerhardter, “Thickness-

dependent curie temperature of Gd (0001)/W (110) 

and its dependence on the growth conditions,” 

Physical Review B, 47, 11571-11574, 1993. 

[25] R. Zhang, and R. F. Willis, “Thickness-

dependent curie temperatures of ultrathin magnetic 

films: effect of the range of spin-spin interactions,” 

Physical review letters, 86, 2665-2668, 2001. 

http://vampire.york.ac.uk/


 

*Correspondent Author Email: hamid.delavari@modares.ac.ir                  Summer 2019 | volume6 | Issue 2 | pages81-86 
 

Size and Shape Effect on the Curie temperature of 

Gadolinium of Nanostructures: Monte Carlo 

Simulation 

  A.R. Mohseni Basir, H. Delavari H.*, R. Poursalehi      

Department of Materials Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, P.O. Box 14115-143, Iran 

Keywords: Curie Temperature, Size and Shape Effect, Gadolinium, Monte Carlo Simulation, Vampire. 

 

Abstract: In this research, the effect of nanostructure size and shape on the Curie temperature of gadolinium (Gd) 

nanostructures with spherical, nanorod and thin film is simulated based on the Monte Carlo algorithm using 

Vampire software. The Curie temperature of spherical Gd nanoparticles decreases from 289 K to 245 K by reducing 

the diameter size of Gd nanoparticle from 10 nm to 1 nm. It was observed that the curvature temperature of 

gadolinium nanorods increases with increasing nanorod diameter at a constant dimensional ratio as well as with 

constant length. In addition, the Curie temperature increases by increasing the thickness of Gd thin film. Finally, 

the simulation data are extracted from the equations presented by other researchers in the equation. 
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