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 الملخص

 

 ,x = 0.2, 0.4بُغب يخخهفت )    (        ) (      ) حى فٙ ْزا انبحذ حصُٛع انًشكباث انًغُاطٛغٛت انحشاسٚت فٙ انُظاو

 (. Cold crucible induction meltingانحذ )( حٛذ حى انصٓش باعخخذاو 0.8 ,0.6

 

يٍ انشٕائب عٍ  انعُاصش فٙ انًشكباث ٔخهْٕاَغب  يٍ صحتانخأكذ انبهٕسٚت انًصُعت ٔبعذ رنك حى ححضٛش يغاحٛق يٍ انعُٛاث 

انعُٛاث  (. بشكم عاو كاَج االخخالفاث طفٛفت فقذ أظٓشثiCAP 7600 ICP-OESطشٚق ححهٛم كًٛٛائٙ نهعُٛاث باعخخذاو جٓاص )

 (. x = 0.6, 0.8صٚادة طفٛفت فٙ َغبت انًُغُٛض فٙ انعُٛخٍٛ األٔنٗ ٔانزاَٛت )ٔانعُٛاث  كم فٙ َغبت عُصش انجٛشيإَٛو فٙ قهٛال اَقص

 

 LeBail andسٚخفهذ )انخُقٛح نٛباٚم  ٔ ٔأعانٛبحٕٛد األشعت انغُٛٛت نهًغاحٛق انًحضشة عُذ دسجت حشاسة انغشفت  ٔباعخخذاو

Rietveld Refinementُٛأٌ حجى ٔحذة ٔ طٕسٍٚاث ححخٕ٘ بشكم سئٛغٙ عهٗ ( حى ححذٚذ انبُٛت انبهٕسٚت نهعُٛاث. ٔجذ أٌ جًٛع انع

انخٙ  ( x = 0.2انعُٛت انشابعت ) يا عذا، x َغبت انعُاصش فٙ انًشكب يعايم( فٙ انطٕسٍٚ ٚخُاقص يع صٚادة unit cellانخهٛت )

ٔقذ نحجى ٔحذة انخهٛت.  جًٛع انعُٛاث يًا ٚشٛش إنٗ حقهص عاو ( رابخت حقشٚبا نهطٕسٍٚ فc/aٙانُغبت )أظٓشث عكظ رنك حٛذ  بقٛج 

(  x = 0.8, 0.6ٔ أٌ انضيشة انفشاغٛت نهعُٛخٍٛ األٔنٗ ٔانزاَٛت ) [1 0 0] ْٕ االحجاِ انخفضٛهٙ نجًٛع انبهٕساث أظٓش حُقٛح سٚخفهذ أٌ

 ْٙP63/mcm.  شيإَٛو فٙ جًٛع انعُٛاث كًا ٚحخٕ٘ انطٕس األٔل ٚحخٕ٘ عهٗ عُصش انج انطٕسحجى ٔحذة انخهٛت إنٗ أٌ ٚشٛش

  عهٗ األقم. (x = 0.8, 0.6انزاَٙ عهٗ عُصش انجشيإَٛو فٙ انعُٛخٍٛ األٔنٗ ٔانزاَٛت )

 

 8-بقٛى يا بٍٛ  انًجال انًغُاطٛغٙ ٔاعخخذو(. VSM( خٛاس )PPMSحى اخخباس انخصائص انًغُاطٛغٛت نهعُٛاث باعخخذاو جٓاص )

(. أيا فٙ Isothermal magnetization measurementsفٙ حانت قٛاط انًغُطت يع ربٕث دسجاث انحشاسة ) حغال 8حغال إنٗ +

ٔكاَج دسجاث حغال.  0.6كاَج قًٛخّ ف(  Isofield magnetization measurementsحانت قٛاط انًغُطت يع ربٕث انًجال )

يخخهفت عُٓا فٙ ( Field coolingانًغُاطٛغٛت  فٙ حانت قٛاط انًغُطت أرُاء حخفٛض دسجاث انحشاسة ) بٍٛ األطٕاس االَخقالحشاسة 

 Thermalعهٗ جًٛع انعُٛاث، فًٛا ٚعشف بـ "انخباطؤ انًغُاطٛغٙ" ) رنك ُٚطبقٔ( Field warmingصٚادة دسجاث انحشاسة )حانت 

hysteresis.) 

 

(، حٛذ كاَج دسجت x = 0.6أعهٗ قٛى نهعُٛت انزاَٛت ) . ٔكاَجدسجاث انحشاسة االَخقانٛت كاَج يخخهفت بٍٛ عُٛت ٔ أخشٖ أٌكًا 

كهفٍ فٙ حانت انضٚادة فٙ دسجاث  887حٕانٙ ٔكهفٍ،  886انحشاسة فٙ حانت قٛاط انًغُطت أرُاء حخفٛض دسجاث انحشاسة حٕانٙ 

(. First order phase transitionحذٔد اَخقال بٍٛ األطٕاس انًغُاطٛغٛت يٍ انذسجت األٔنٗ )انحشاسة. انخباطؤ انحشاس٘ ٚشٛش إنٗ 

( أكبش يٍ انقًٛت انُظشٚت فئَُا نى effective paramagnetic momentانعضو انًغُاطٛغٙ انفعال نهًادة انباسايغُاطٛغٛت ) ٔحٛذ كاٌ

 (.Curie-Weiss regimeاٚظ )ٔ -كٕس٘يُطقت َصم إنٗ 

  

 


