
  

 

  Fe1.06 Te0.6 Se0.4 ابررساناي لي تك كريستانمونههاي رسانندگي در وافت و خيز مقاومت ويژه
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  چكيده
. بدين با اندازه گيري مقاومت الكتريكي بررسي شده است   Fe1.06 Te0.6 Se0.4ابررساناي تك كريستال ياص الكتريكي، و ناهمسانگردي نمونهدر اين مقاله خو

 . رسانندگي اضافي با استفاده از مدلاندازه گيري شد  H||abو H||cتسال در دو جهت  13تا 0.5  درميدان هايويژه به دما  وابستگي دمايي مقاومت  منظور
مشاهده شد كه با افزايش دما يك گذار از  بحراني ميدان ميانگين براي هر دو جهت ذكر شده مورد بررسي قرار گرفت وي دماي در ناحيه AL الركين-آسالمازو

  گيرد. ي يك بعدي در خواص ترابردي  اين ابررسانا صورت ميي سه بعدي به ناحيهناحيه
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Abstract 
In this paper electrical properties and anisotropy of Fe1.06Te0.6Se0.4 single crystal have investigated by resistance 
measurements. For this purpose, temperature dependence of resistivity was measured in different magnetic field 
ranges from 0.5 to 13T for both H||c and H||ab directions. The excess conductivity in critical temperature region 
was investigated by using AL model for the both directions. As temperature increases, conductivity experiences 
a transition from 3D to 1D region for both directions. 
 

  
 
 
 

  مقدمه:
 (1111)در K26 كشف ابررسانايي با دماي گذار 

LaFeAsO1-xFx  ي زيادي در فيزيكدانان ماده چگال به عالقه
 )Ce, Nd, Sn( با ديگر النتانيدهاLa  . جايگزيني ]1 [وجود آورد
باال برد كه   K 56 دماي گذار را به   Gd1-xThxFeAsو تركيبات 

ابررساناي غير كوپرات باال ترين دماي گذار گزارش شده براي 
     . تحقيقات بيشتر  منجر به كشف ابررسانايي در تركيبات]2 [است

(BaSr)1-xKxFe2As2(122)  ،LiFeAs(111) وFeSe/Te(11) 

ه آهن رفتار فلزي بهتري در مقايسه با يابررساناهاي پا  .]6-3 [شد
 تمامي  تركيبات ابررساناهاي كوپرات از خود نشان مي دهند.

FeAs  وFeTe/Se تتراگونال هستند. سطح  داراي ساختاركريستالي
داراي قسمتهايي  مربوط به حفره و  FeTeو  FeSeفرمي در 

ي د كه به ترتيب در مركز و گوشه هاي منطقهالكترون ميباش
  FeSeباشد. دماي گذار در ابررساناي بريلوئن قرار گرفته اند مي

K8  گزيني يبا جاكه است Te  بجايSe  به   60٪به مقدار K14.5 

  .]7و6[بهبود ميابد
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مقاومت ويژه بر حسب دما در نزديكي دماي گذار  در ابررساناها
ابررسانايي به دليل تشكيل زوجهاي كوپر رفتاري متفاوت از حالت 

دهد. به طور كلي رسانندگي در اين ناحيه از خود نشان مي ،نرمال
) 2، حالت عادي)رسانندگي در 1متشكل از دو قسمت است: 

رسانندگي ناشي از افت وخيز هاي ابررسانايي. افت وخيز ها باعث  
مي شود كه آن را رسانندگي  ∆تغيير در رسانندگي به اندازه 

توان از روي رابطه زير  نامند. رسانندگي اضافه را مياضافي مي
  بدست آورد:

)١(               ∆σ ١

ρ
١

   

) عامل iشود. دو عامل تشكيل ميرسانندگي اضافي خود از 
عامل دوم  ]9و10[) عامل ماكي تامسون ii ]AL ]8 الركين-آسالمازو

توان از آن صرفنظر كرد. بنابراين دارد و مي ∆نقش كوچكي در 
  توان به صورت زير نوشت:رسانندگي را مي

)٢(             		 ∆      

به طور كلي براي ابررساناهاي آالييده به صورت بهينه مقاومت 
 تواندر نزديكي دماي گذار راميدر حالت عادي و  الكتريكي ويژه 

ρبه صورت بر حسب دما تغيير درنظر گرفت.    
ضرايبي ثابت اند كه از برازش   bو  aدما،  T كه درآن مي كند
در ناحيه خطي باالتر از دماي  تجربيهاي ي ذكر شده به دادهمعادله

  آيند.بحراني بدست مي
ي ميدان در ناحيه  ALرسانندگي اضافي بر اساس مدل 

  يميانگين از رابطه
)3( 	

∆
                                    

دماي كاهش يافته و برابر با  εكه در آن  آيد.بدست مي
/ دماي بحراني ميدان ميانگين   Tmf  و  

 بر حسب    dρ/dTتوان آن را از روي بيشينه منحني است كه مي

T   .تعيين كردβ  به ترابرد الكتريكي در  پارامتري است كه
بعد انجام گيرد  3راستاهاي مختلف بستگي دارد. وقتي ترابرد در 

ي ترابرد يك ، و برا -1بعد برابر با  2، براي  -5/0مقدار آن برابر با 
  باشد.مي -5/1بعدي 

A   مستقل از دماست و براي ابعاد ذكرشده برابر است
  :]11و12[با

 
 

 A(3D)=  
ħ

                          )4 (  

 

A(2D)=
ħ

 )5                           (  

 

A(1D)=
ħ

 )6                                  (  

                       
ي طول همدوسي در دماي صفر درجه 0كه در آن 

-هيال نيب يفاصله K300 ، d رسانندگي در دماي  كلوين،
مساحت سطح مقطع عرضي  sو  يدوبعد ستميدر س ياتم يها

  كانال براي سيستم يك بعدي است.
ي افت و خيزهابه بررسي  ALبا استفاده از مدل در اين مقاله 
 پرداخته شده است.   Fe1.06Te0.6Se0.4ابررسانايرسانندگي در 

  Kكمتر از نتايج به دست آمده نشان داد كه ترابرد در دماهاي 
در سه بعد صورت مي گيرد ولي با افزايش دما يك گذار   13.54

  گيرد.به يك  بعد صورت مي سه بعد از
  

 آزمايش:

 
فلوكس در  - به روش سلف Fe1.06Te0.6Se0.4تركيب تك بلور 

انستيتو ماكس پالنگ اشتوتگارت آلمان رشد داده شده است. 
آمده است. از بلورهاي رشد  ]13[سازي در مرجع جزئيات آماده

جهت  mm30.06×1.46×2.12 داده شده نمونه هايي به ابعاد 
مقاومت الكتريكي به روش  گيرياندازهاندازه گيري برش داده شد. 

 چهار ميله استاندارد توسط سيستم اندازه گيري خواص فيزيكي

)PPMS, Quantum Design( هاي مغناطيسي  در گستره ميدان
  .تسال در دانشگاه والنگونگ كشور استراليا انجام گرفت13صفر تا 

 
  : نتايج
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ويژه مقاومت به  تجربي مربوط) نتايج 1ب،( ) و1شكل(الف،
هاي به صورت تابعي از دما در حضور ميدانرا الكتريكي 

 H||cو H||abبه ترتيب در دو جهت  T13 - 0.5 مغناطيسي متفاوت

Tc دهد.نشان مي 
onset  ، ي مشخص كردننحوهكه Tc

onset     در
هاي اصلي رسم شكل ضميمه واقع در  سمت چپ و باالي شكل

استاهاي موازي با ر در T 5/0ميدان مغناطيسي براي شده است،
 K15  برابر به ترتيب، ab ،H||abموازي صفحه و  ،c ،H||cمحور 

   است. شكل ضميمه واقع در گوشه ي سمت راست K 7/14و
تسال  13و  5/0بر حسب دما در ميدان مغناطيسي  dρ/dTمنحني 

را نشان مي دهد. مكان بيشينه در اين منحني دماي گذار بحراني 
همانطور كه  مربوط به همان ميدان مغناطيسي است. ميانگين  

پيدا كاهش   از شكل پيداست با افزايش ميدان مغناطيسي 
نيز در  H||abمربوط به جهت  ي گذارپهناي ناحيه كند.مي

ماند، اما پهناي گذار در ميدانهاي مغناطيسي مختلف ثابت باقي مي
اين افزايش ميابد كه اندكي با افزايش ميدان مغناطيسي  H||cجهت 
هاست كه اين خود شارهاتالف انرژي دراثر حركت گرده ناشي از

  ].14و15[ شودميالكتريكي باعث بوجود آمدن مقاومت 
  

 

 

  
هاي مغناطيسي ميدانار مقاومت ويژه الكتريكي بر حسب دما در نمود.   1شكل

  .H||abدر جهت  (ب) و H||cدر جهت  (الف) مختلف
  

 
لگاريتمي تغييرات رسانندگي اضافي -نمودار لگاريتمي 2در شكل  

-ي كلوين (كه از بروندر جه 300كه به مقدار رسانندگي در دماي 

يابي مقاومت ويژه در اين دما بدست آمده) نرماليزه شده است به 
 H||abو در دو راستاي  5/0دماي كاهش يافته در ميدان مغناطيسي 

) به داده هاي تجربي 3از برازش معادله (دهد. نشان مي H||cو  
تعيين گرديد. منحني هاي برازشي با خطوط توپر در  Aضريب 

نشان داده شده اند. همانطور كه از شكل پيداست شاهد  2شكل 
براي هر دو  K  13.54در دماي D1به  D3ي يك گذار از ناحيه

) مقدار طول 4از برازش نواحي مختلف به روابط (جهت هستيم. 
 nmبه ترتيب برابر H||cو   H||abهمدوسي براي هر دو جهت 

67 ./ab =ξ وnm 82/0c= ξ  بدست آمد. لذا ابررساناي تك بلور
 ab =ξc/ ξ  =γ 1.22كوچكي برابر  يناهمسانگرد بيضر داراي
از اين رو اين نوع ابررسانا براي كاربرد در صنعت داراي   است.

  اهميت است.
    

 )الف

 )ب
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لگاريتمي رسانندگي نرماليزه شده به دماي كاهش يافته  -نمودار لگاريتم 2شكل 
  .H||cو  H||abدر دو جهت  T5/0 در ميدان اعمالي 

  
  

  نتيجه گيري:
در الكتريكي به دما  ويژه وابستگي مقاومتروي نتايج مربوط به  از

  H||c و  H||abهايمربوط به جهت 5/0ي مغناطيسي هاميدان
بدست آمد. از  K15 و  K14.7 دماي بحراني به ترتيب برابر 

تحليل داده هاي مربوط به رسانندگي اضافي شاهد يك گذار از 
- در هر دو جهت بوديم. با برازش داده D1ي به ناحيه D3ناحيه 

مقادير طول  D1و  D3روابط مربوط به ترابرد  هاي آزمايشگاهي به
 همدوسي  براي هر دو جهت بدست آمدند.
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ي اجازه كاري وماز آقاي پروفسور ونگ و پروفسور دو براي ه  
-استفاده از تجهيزات دانشگاه ولونگانگ استراليا صميمانه تشكر مي

   كنيم.   
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