
 
 

 

  مرکز اصفهان– 1392  بهمه 30 و 29

Es.isfpnu.ac.ir : داًؾگاُ پیام ًَر هزکش اصفْاى                                        conf.isfpnu.ac.ir : ٍب عایت ّوایؼ 

1 
 

 NdO0.82F0.18FeAsپایٍ آَه  خًاص ترابردی ي مغىاطیسی ابررساوای

 2ؽؼثاى رضا،  لزتاًی؛1,*غالم پَر ، عواًِ
 داًؾگاُ حکین عثشٍاری -   گزٍُ فیشیک1

 داًؾگاُ فزدٍعی هؾْذ -  گزٍُ فیشیک 2

E-mail: samane.gholampur@yahoo.com 
E-mail: sh.ghorbani@um.ac.ir 

 

چكیذٌ  

خَاؿ تزاتزدی ٍ هغٌاعیغی اتزرعاًای فَق تا . تِ رٍػ اعتاًذارد حالت جاهذ تحت فؾار تاال عاختِ ؽذ NdO0.82F0.18FeAs ترکیب 

.  اًذاسُ گیزی ؽذ در دماَای مختلف تغال13در هحذٍدُ ی هیذاى ّای هغٌاعیغی صفز تا اًذاسُ گیزی هماٍهت الکٌتزیکی ٍ هغٌاعؼ ًوًَِ 

γH = B)  ضزیة ًاّوغاًگزدی
ab

C2/ B
c
C2) 89/2تلَرّا تمزیثا یکغاى اعت آهذُ تزای تک  تزای ًوًَِ فَق تؼییي ؽذ کِ تا همذار تذعت .

عاسٍکار غالة جْت  هیخکَتی حجوی Tc دٌّذ کِ در دهاّای ًشدیک  حغة هیذاى هغٌاعیغی ًؾاى هی ّای پغواًذ تز تمارى حلمِ

. تا اعتفادُ اس هذل تیي هحاعثِ ؽذ  چگالی جزیاى تحزاًی تزحغة هیذاى هغٌاعیظ تزای دهاّای هختلف.اعتهیخکَتی ؽار هغٌاعیغی 

. ًتایج تِ دعت آهذُ ًؾاى داد کِ چگالی جزیاى تحزاًی ٍاتغتگی ضؼیفی تِ هیذاى هغٌاعیغی در تاسُ هَرد هغالؼِ دارد 
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مقذمٍ  01

آّي – ای آرعٌیک در تزکیثات الیِ Tc=26 K تا دهای تحزاًی اتزرعاًایی 2008گزٍُ جذیذی اس اتزرعاًاّای دهای تاال در صاًَیِ 

 عال پیؼ تزای اتزرعاًاّای دهای تاال کَپزات پیذا ؽذُ تَد تزکیة هادر گزٍُ جذیذ، 22کِ در حذٍد  هؾاتِ آًچِ. کؾف ؽذ

LaOFeAs  ،در ایي اتزرعاًاّا صفحات . ؽَد اها تا جاًؾیٌی فلَئَر تِ جای اکغیضى ایي تزکیة اتزرعاًا هی. اتزرعاًا ًیغتFeAs 

ّا،  ّواًٌذ کَپزات. کٌٌذ ّای کَپزات ایفا هی  را در اتزعاًاCuO2 تاؽٌذ ًمؼ صفحات  اس یکذیگز جذا هیLaOّای  کِ تَعظ الیِ

فزٍهغٌاعیغی هادُ  فزٍهغٌاعیظ تَدُ ٍ تا افشایؼ چگالی آالیؼ حالت پاد تزکیة هادر ایي ًَع اتزرعاًاّا در چگالی آالیؼ پاییي پاد

  دهای اتزرعاًایی تِ تیؼ اس Laاس عزف دیگز تا جاًؾیٌی عایز ػٌاصز خاکی ًادر تِ جای . ؽَد فَق اس تیي رفتِ ٍ تزکیة اتزرعاًا هی

K50تٌاتزایي تزکیثات اتزرعاًای جذیذ دارای فزهَل ػوَهی.  رعیذREO1-xFxFeAs( RE-1111) اعت کِ در آى RE ػٌاصز خاکی 

تا  تحزاًی دهای افشایؼ تاػث  Laًادر در هکاى خاکی ػٌاصز جاًؾٌی راعتا ایي در. تاؽذ  هی(... Nd، Pr ،Ce  ،Smٍ هاًٌذ (ًادر 

  .]13-1[گزدیذ Tc=57 Kدهای 

 آًتی حالت حضَر در ؽًَذ، اتزرعاًا هی فزٍهغٌاعیغی آًتی ّوثغتگی کاهل فزًٍؾاًی تؼذ اس کِ ّا، کَپزات خالف تز تزکیثات ایي

 ٍجَد تزکیثات ایي در ّوشهاى عَر تِ آًتی فزهغٌاعیغی ٍ اتزرعاًایی ّای حالت دیگز ػثارت تِ .ؽًَذ اتزرعاًا هی ًیش فزهغٌاعیغی

. ]5[دارًذ

 :ی سیز ّای پغواًذ اس راتغِ ، تا اعتفادُ اس تمزیة تیي ٍ حلمJcِ چگالی جزیاى تحزاًی،

(1    )                                                                                                                                                Jc=20ΔM/Va(1- a/3b)  
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 M-B))ّای پغواًذ هغٌاعیغی  ارتفاع حلمِ MΔ حجن ًوًَِ ٍ Vعَل ٍ ػزض ًوًَِ ٍ ، b  ٍa ،1ی  کِ در هؼادلِ. ؽَد تؼییي هی

 :ؽَد صَرت سیز هحاعثِ هی  تMΔِ. تاؽذ هی

(2  )                                                                                                                                                     M(B-) - M(B+)=MΔ 

. تاؽٌذ  ّای تاالیی ٍ پاییٌی هی  هغٌاعؼ ؽاخ2ِی  تزتیة در راتغِ  تِ-M(B+ ٍ (M(B )کِ

 تزاعاط هذل چگالی جزیاى تحزاًی. تزرعی هی ؽَد NdO0.82F0.18FeAsاتزرعاًای  در ایي همالِ خَاؿ تزاتزدی ٍ هغٌاعیغی 

 .ؽذُ اعت رعن NdO0.82F0.18FeAs ی تزای ًوًَِ ٍ دها  هیذاى هغٌاعیغی تِ صَرت تاتؼی اس تحزاًی تیي 

 

وتایج ي بحث 02

 تا هؾاّذُ هی ؽَدکِ  عَر ّواى. دّذ صَرت تاتؼی اس هیذاى هغٌاعیغی در دهاّای هحتلف ًؾاى هی  هماٍهت الکتزیکی را ت1ِؽکل

تا صفز   تمزیثا تزاتزK36 در دهای  NdO0.82F0.18FeAs  اتزرعاًای هماٍهت.  یاتذ  ًیش افشایؼ هی الکتزیکی هماٍهتهیذاى،افشایؼ 

دار  هكK51 ؽَد تا ایٌکِ در دهای  عَر ًغثتا خغی سیاد هی  تا افشایؼ دها هماٍهت تِ. سیزا ایي دها کاهال سیز دهای تحزاًی اعتاعت

کِ تِ هیذاى هغٌاعیغی تاالتز دعتزعی  صَرتی در. کٌذ حالت ػادی گذار هی  سیزا هادُ تِؽَد  هیΩ 0075/0تا  تزاتز  تمزیثا ثاتت ٍآى

 .گیزی ًوَد راحتی اًذاسُ تَاى اس رٍی ایي هٌحٌی هیذاى هغٌاعیغی تحزاًی تاالیی را تِ تاؽذ هی

  در کاّؼ هماٍهت الکتزیکی ًغثت تِ حالت %10ٍ  % 90 اس رٍی هؼیار , Birr, ٍهیذاى تزگؾت ًاپذیز Bc2  ,هیذاى تحزاًی تاالیی

حاصل  Bc2 ٍلی همذار abهزتَط تِ هیذاى تحزاًی تاالیی در عَل صفحات % Rn 90 حاصل اسBc2گاّی اٍلات  ػادی تؼییي هی ؽَد

=H)لذا ضزیة ًاّوغاًگزدی . ]2[ؽَد ّا در ًظزگزفتِ هی c هزتَط تِ هیذاى تحزاًی تاالیی در راعتای هحَرRn 10%اس /  )

تلَرّا تمزیثا  آهذُ تزای تک اعت کِ تا همذار تذعت 89/2تزاتز  NdO0.82F0.18FeAsی  اعاط تزای ًوًَِ ؽذُ تزایي تخویي سدُ

 .]14 [یکغاى اعت

  کلَیي ًؾاى هی40  تا5ی دهایی تیي  حغة هیذاى هغٌاعیغی ٍ در هحذٍدُ را تز NdO0.82F0.18FeAsّای هغٌاعؼ   حلم2ِؽکل 

  عاسٍکار غالةTc دٌّذ کِ هیخکَتی حجوی در دهاّای ًشدیک  حغة هیذاى هغٌاعیغی ًؾاى هی ّای پغواًذ تز تمارى حلمِ. دّذ
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 .NdO0.82F0.18FeAsی  حغة هیذاى هغٌاعیغی تزای ًوًَِ  هماٍهت تز.1ؽکل
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ّای پغواًذ افمی ًیغتٌذ، دلیل ایي اًحزاف آى اعت کِ تزکیة اتزرعاًای  ؽَد حلمِ  هؾاّذُ هی2کِ در ؽکل  عَر ّواى

NdO0.82F0.18FeAsِخاعز حضَر یَى  دارای خاصیت پاراهغٌاعیظ اعت کِ ت Nd
 تاؽذ ٍ ّوچٌیي تا افشایؼ دها ارتفاع حلمِ  هی+3

  .رٍد یمتیي  ًتیجِ خاصیت پاراهغٌاعیغی اس ؽَد در  کلَیي ارتفاع حلمِ صفز هی40یاتذ تا ایٌکِ در دهای  ی پغواًذ کاّؼ هی
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 NdO0.82F0.18FeAsی  ّای پغواًذ تزای ًوًَِ حلمِ. 2ؽکل

 

حالت . اعت ی پاراهغٌاعیظ ٍاتغتِ تِ هیذاى لَی لزار گزفتِ رٍی یک هغٌاعؼ سهیٌِ ّای پغواًذ اتزرعاًایی تز  حلمِ تؼثارت دیگز

  دلیما درNd2O3هٌحٌی هغٌاعؼ . صَرت فاس هغٌاعیغی ثاًَیِ در تزکیة ٍجَد دارد اعت کِ تِ Nd2O3پاراهغٌاعیظ سهیٌِ ًاؽی اس 

Ndّای  تٌاتزایي پاعخ پاراهغٌاعیظ تَعظ یَى. ]15[لزار دارد Nd-1111ّای تاالیی ٍ پاییٌی هغٌاعؼ  تیي ؽاخِ
. گزدد  تؼییي هی+3

 یک چٌیي رفتار هغٌاعیغی هؾاتِ تا رفتار NdO0.82F0.18FeAs در اتزرعاًای Nd-Oو Fe-Asّای هتَالی  خاعز ٍجَد الیِ تِ

گزفت کِ  ًظز ػٌَاى یک اتزرعاًای پاراهغٌاعیظ در تَاى تِ را هی NdO0.82F0.18FeAsتٌاتزایي . گزدد  هؾاّذُ هیNd2O3هغٌاعیغی 

Nd ّای پاراهغٌاعیظ  در آى عْن هغٌاعؼ ًاؽی اس یَى
 .]16 [غالة اعت +3

 ًتایج تذعت آهذُ تزای چگالی جزیاى . تؼییي ؽذّای پغواًذ  حلمِاس رٍیتا اعتفادُ اس تمزیة تیي ، Jcچگالی جزیاى تحزاًی، 

کِ عَر ّواى .اعت  رعن ؽذNdO0.82F0.18FeAsُی  تزای ًوًَِ 3ؽکل حغة هیذاى هغٌاعیغی در ًوَدار دٍتل لگاریتوی  تحزاًی تز

 تمزیثا تزّای تشرگ  تا ایٌکِ در هیذاىاًذکی کاّؼ هی یاتذ، Jc ؽَد تا افشایؼ هیذاى، چگالی جزیاى تحزاًی هؾاّذُ هی 3در ؽکل 

ّای  گزدد کِ تا افشایؼ دها هکاى آى تِ هیذاى هؾاّذُ هی B-JCثاًَیِ در هٌحٌی   یک پیک.ؽَد  هیهغتمل اس هیذاى هغٌاعیغی

 چگالی جزیاى تحزاًی دارای ٍاتغتگی ،K5ٍ دهای ( B<2T ) تغال2تزای هیذاى هغٌاعیغی اػوالی کوتز اس . ؽَد کَچکتز جاتجا هی

، ٍاتغتگی K20اها تزای دهای .  تمزیثا هغتمل اس هیذاى هغٌاعیغی اعتB>2T حالی کِ تزای تغیار ضؼیفی تِ هیذاى هغٌاعیغی تَدُ در

ّا در ایي اتزرعاًاّا  دٌّذ کِ ًیزٍی هیخکَتی گزدؽارُ ایي ًتایج ًؾاى هی. چگالی جزیاى تِ هیذاى هغٌاعیغی اًذکی تیؾتز اعت

ّای هغٌاعؼ تا افشایؼ  کلی، حلمِ عَر  تِ یاتذ  هیکاّؼ Jc تا افشایؼ دها،. ]16 [تغیار تشرگتز اس عایز اتزرعاًاّای دهای تاال اعت 

 .یاتذ دلیل چگالی جزیاى تحزاًی تا افشایؼ دها، کاّؼ هی ّویي ؽَد، تِ ّا ًیش کَچکتز هی ؽًَذ ٍ ارتفاع آى تز هی دها جوغ
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 NdO0.82F0.18FeAsی   تزای ًوًَِ، Jcٍاتغتگی هیذاًی ٍ دهایی . 3ؽکل

شرح آزمایش . 3

 تِ خَتی تا یکذیگز NdAs, As, Fe  Fe2O3, FeF2,پَدرّای.  تا رٍػ فؾار تاال عاختِ ؽذNdO0.82F0.18FeAsًوًَِ چٌذ تلَری 

عاػت تحت 2درجِ علغیَط تِ هذت 1250تزکیة ٍتِ ؽکل لزؿ در آهذُ ٍ عپظ در یک تَتِ ی تزى ًیتزیذ لزار دادُ ٍ تا دهای 

. ]2 [ حزارت دادُ ؽذًذGPa  6 فؾار تاالی حذٍد

ّای  ی هیذاى  در هحذٍدُ((PPMSگیزی خَاؿ هغٌاعیغی  پذیزفتاری ٍ هغٌاعؼ ٍ هماٍهت ًوًَِ تا اعتفادُ اس دعتگاُ اًذاسُ

 .ؽًَذ ًتایج تذعت آهذُ تزرعی هی تغال در داًؾگاُ ٍلًَگًَگ کؾَر اعتزالیا اًجام گزدیذ کِ در اداهِ 13هغٌاعیغی صفز تا 
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