 14و  15اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  - 1395داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ى ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎى اﺑﺮرﺳﺎﻧﺎﯾﻰ

مطالعهی اثر قلهی دوم در ابررسانای پایه آهن BaFe1.9Ni00.1As2
حسینزاده ،محمد ؛ قربانی ،شعبانرضا ؛ عربی ،هادی
گروه فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد

چكیده
چگالی جریان بحرانی در ابررساناهای نوع  2از اهمیت زیادی برخوردار است .میتوان با بهبود میخکوبی گردشارها چگالی جریان بحرانی را افزایش داد .در بعضی از
ابررساناهای نوع  2در منحنی چگالی جریان بحرانی بر حسب میدان مغناطیسی اثر قلهی دوم دیده میشود که پدیدهی بسیار جذابی است .در این مقاله اثر قلهی دوم
در ابررسانای پایه آهن  BaFe1.9Ni00.1As2براساس سازوکار میخکوبی مطالعه و معلوم شد که احتماال اثر قلهی دوم با تغییر در حالت میخکوبی از حالت تک-
گردشاره به دستهگردشاره همراه است.

Study of the second peak effect in BaFe1.9Ni0.1As2 iron-based superconductor
Hosseinzadeh, Mohammad; Ghorbani, Shaaban Reza; Arabi, Hadi
Department of Physics, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad

Abstract
The critical current density in type-II superconductors is very important. It is possible to increase the critical
current density by improving pinning of vortices. Some of type-2 superconductors exhibit second peak effect in
the critical current density vs magnetic field curve and this is very interesting phenomenon. In this paper the
second peak effect in iron-based superconductor BaFe1.9Ni00.1As2 was studied based on the pinning
mechanisms, and it was concluded that the second peak effect is probably accompanied with changing in
pinning regime from single vortex to bundle vortex pinning.
PACS No.

موجود ،مانند فازهای ثانویه ،اتمهای ناخالصی ،دررفتگیها،

مقدمه
ابررساناهای نوع  2نسبت به نوع  1در میدانهای مغناطیسی

مرزدانهها و جاخالیها ،در ابررسانا هستند .وقتیکه گردشاره با

بسیار باالتری ابررسانا باقی میمانند و به همین دلیل قابلیت

مراکز میخکوبی برهمکنش میکند انرژی سیستم پایین میآید[ ]1و

کاربردی بیشتری دارند .وجود حالت مخلوط که در آن شار

بنابراین گردشاره تمایل دارد در آن مکان باقی بماند و به اصطال ح

مغناطیسی به صورت گردشاره درون ابررسانا نفوذ میکند وجه

میخکو

میشود .هرچه نیروی میخکوبی بیشتر شود ابررسانا

تمایز ابررساناهای نوع  2و  1است .اما حرکت این گردشارها بر اثر

قابلیت حمل بدون اتالف چگالی جریان بیشتری را دارد .این نیرو

اعمال جریان خارجی باعث اتالف و ایجاد مقاومت میشود[ ]1و

به ویژگیهای کشسان گردشارها و همینطور چگالی و قدرت مراکز
میخکوبی بستگی دارد[.]2

قابلیت کاربردی ابررساناهای نوع  2را محدود میکند .راه حل این

اگر گردشارها به صورت مستقل در نظر گرفته شوند ،یعنی از

مسئله جلوگیری از حرکت گردشارها یا به اصطال ح میخکو
کردن آنهاست .مراکز میخکوبی درواقع عیو

برهمکنش بین آنها صرفنظر گردد ،هر گردشاره را میتوان به

یا ناهمگنیهای

صورت یک رشتهی کشسان در نظر گرفت .اما اگر برهمکنش بین
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 1  t 

2 1 2

گردشارها در نظر گرفته شود ،شبکهی گردشارها را باید به صورت

()1

یک شبکه کشسان مورد مطالعه قرار داد .در حالتی که گردشارها

برای سازوکار میخکوبی  δℓو:

یک شبکهی متقارن را تشکیل میدهند انرژی کشسان کمینه است.

()2

52

 1  t 

2 56



J c t  J c 0  1  t 2

2 76

J c t  J c 0  1  t

برای سازوکار میخکوبی .δTc

ولی هر انحراف از حالت شبکهی متقارن نیروی کشسان بین

که در آن  t=T/Tcدمای کاهش یافته Tc ،دمای بحرانی و )Jc(0

گردشارها و انرژی سیستم را افزایش میدهد[.]3

چگالی جریان بحرانی در دمای تقریبا صفر است .بنابراین میتوان

در صورتیکه شبکهی گردشاارها کاامالص صالب باشاد و های
انعطافپذیری نداشته باشد در برهمکنش با مراکز میخکوبی ،که باه

با رسم دادههای تجربی چگالی جریان بحرانی بهنجار شده

نمایشاود.

برحسب  T/Tcدر کنار منحنیهای مربوط به روابط  1و  2سازوکار

صورت تصادفی در ابررسانا توزیع شدهاناد ،میخکاو

میخکوبی را تعیین کرد.

چون نیروهای ناشی از مراکز میخکوبی که تصادفی توزیع شدهاناد
همدیگر را خنثی میکنند[ .]1شبکه گردشاارها باا انعطاافپاذیری

قلهی دوم در منحنی چگالی جریان بحرانی بر حسب میدان

میتواند پیکربندی را به خود بگیرد که مجموع انرژی برهمکنش با

مغناطیسی یک اثر ویژه است .چگالی جریان بحرانی که معموال با

مراکااز میخکااوبی و اناارژی کشسااان کمینااه و بنااابراین گردشااارها

افزایش میدان مغناطیسی کاهش پیدا میکند ،در بعضی مواد در

شوند .طبق نظریاهی میخکاوبی مشاارکتی[ ]4باا تقسایم

میدان مغناطیسی خاصی ،Hon ،شروع به افزایش میکند و بعد از

شدن شبکهی گردشارها به دستههایی باا حجام  Vcانارژی کمیناه

رسیدن به یک قله در  Hpدوباره کاهش مییابد .در این مواد  Honو

میشود .گردشارها در هر دسته به صورت همدوس حرکات مای-

 Hpتابع دما هستند و با افزایش دما به سمت میدانهای مغناطیسی

میشوند و در این حجم نسبت به هم تغییر شکل

کمتر انتقال مییابند[ .]7قلهی دوم نه تنها در ابررساناهای فلزی

نمیدهند .اما هر دسته نسبت به دستهی دیگار بارای کمیناه شادن

بلکه در ابررساناهای دمای باال هم مشاهده میشود[ .]8برای

انرژی تغییر شکل میدهد .در این حالت نظام کوتااه بارد شابکهی

توصیف اثر قلهی دوم سازوکارهای مختلفی پیشنهاد شده است.

گردشارها حفظ ولی نظم بلند برد آن از بین میرود .هار دساته باا

این سازوکارها اوال عمومی نیستند ،یعنی این اثر را به عنوان یک

میشود که باه آن

اثر واحد در تمام مواد توضیح نمیدهند و ثانیا هیچکدام قطعی

حجم همدوسی یا همبستگی میگویند .ابعاد حجم همدوسی باه

نبوده و دارای اشکاالتی هستند[ .]7اثر قلهی دوم در ابررساناهای

میخکو

کنند یا میخکو

حجم  Vcبه صورت یک کل جابجا یا میخکو

پایه آهن که اولین بار در سال  2008کشف شدند هم دیده می-

ویژگیهای کشسانی شبکهی گردشارها و قدرت مراکز میخکوبی و

شود[.]10 ,9

بنابراین به ماده ،دما و میدان مغناطیسی بستگی دارد[.]4,3
مراکز میخکوبی یا ویژگیهای ابررساانایی متفااوتی نسابت باه

در این مقاله با استفاده از مدل "گریسن" به مطالعهی اثر قلهی

بقیهی ماده دارند ،یا کامال نرمال هستند[ ]5و بسته باه ماهیاتشاان

دوم بر اساس سازوکار میخکوبی در ابررسانای پایهی آهن

باعث تغییر موضعی دمای بحرانی  Tcیا طول پاویش آزاد میاانگین

 BaFe1.9Ni00.1As2پرداخته میشود.

الکترونی  ℓمیشوند و به این ترتیب از نظر سازوکار میخکاوبی باه
دو دستهی  δTcو  δℓتقسیم میگردند[.]3

آزمایش

"گریسن" و همکاران[ ]6نشان دادند در میدانهای مغناطیسای

تک بلور ترکیب  BaFe1.9Ni00.1As2به روش سلف-فالکا

پایین که میخکوبی گردشارها به صورت تک گردشاره و مساتقل از

در دانشااگاه ملاای ساائول کااره جنااوبی رشااد داده شااد .جزئی اات

هم اتفاق میافتد ،و از ویژگی کشسان شبکهی گردشارها مایتاوان

آمادهسازی در مرجع[ ]11آمده است .حلقاههاای مغنااطش توساط

صرفنظر کرد ،رفتاار چگاالی جریاان بحرانای بهنجارشاده بارای

سیساتم انادازه گیاری خاوا

مغناطیسای (Quantum Design

سازوکارهای میخکوبی گفته شده به صورت زیر است:

) PPMSدر گستره میدانهاای مغناطیسای صافر تاا  8/7تساال در
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دانشگاه والنگونگ استرالیا انجام گرفت .چگالی جریان بحرانی بار
اساس مدل "بین"[ ]12از روی حلقههای مغناطشِ اندازهگیری شده
در دماهااای  10/5 ،9 ،7/5 ،6 ،4/5 ،3و  12کلااوین بااا اسااتفاده از
رابطهی:
)J c  20M Va (1  a / 3b

()1

محاسبه گردید .که در آن  ΔMپهنای حلقهی مغناطش b ،و  aبه
ترتیب طول و عرض نمونه ) (b>aدر راستای عمود بر میدان
مغناطیسی و Vحجم نمونه است.

نتایج
چگالی جریان بحرانی برحسب میدان مغناطیسی و در دماهای
مختلف در شکل  1نشان داده شده است .همان طور که مشاهده
میشود ،چگالی جریان بحرانی بعد از کاهش اولیه دوباره شروع به
افزایش میکند و بعد از رسیدن به یک بیشینه دوباره کاهش می-
یابد .بنابراین در این ابررسانا اثر قلهی دوم مشاهده میشود.
برای بررسی سازوکار میخکوبی ،چگالی جریان بحرانی
بهنجارشده ،J(T)/J(3K) ،برحسب دمای کاهش یافته ،T/Tc ،در
میدانهای مغناطیسی مختلف در کنار منحنیهای روابط  1و  2رسم
شدند ،که در شکل  2نشان داده شده است .همان طور که در شکل
مشاهده میشود در میدانهای مغناطیسی پایین دادههای تجربی
نزدیک به منحنیِ مربوط به میخکوبی  δℓهستند ولی با افزایش

شکل  : 2منحنی چگالی جریان بهنجار شده بر حسب دمای کاهش یافته در
میدانهای مختلف و مقایسه با نظریه( .نقاط توپر از روی دادههای تجربی بدست
آمدهاند و خطوط پررنگ مربوط به روابط  1و  2هستند).

شکل  : 1منحنی چگالی جریان بحرانی برحسب میدان در دماهای مختلف.
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میدان مغناطیسی دادهها طوری با دما تغییر میکنند که قابل انطباق
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 δTcنیستند .برای توصیف علت انحراف دادههای تجربی از
منحنیهای نظری بایستی توجه کرد که بر اساس آنچه که گفته
شد روابط  1و  2مربوط به ناحیه میخکوبی تکگردشاره هستند که
در آن گردشارها به صورت مستقل از هم میخکو

میشوند.

بنابراین در میدانهای مغناطیسی باال که گردشارها ممکن است به
صورت دستههای کوچک یا بزرگ با حجم  Vcمیخکو

شوند

معتبر نیستند.
از شکل  2پیداست که با افزایش میدان مغناطیسی این انحراف
در دماهای پایینتر روی میدهد .از آنجایی که قلهی دوم در منحنی
چگالی جریان بحرانی هم همین رفتار را دارد ،یعنی در دماهای
پایین قلهی دوم در میدانهای باالتر رخ میدهد ،بنابراین میتوان
اینگونه نتیجه گیری کرد که قلهی دوم با تغییر در حالت میخکوبی
گردشارها از حالت تکگردشاره به دستهگردشاره همراه است.

نتیجه گیری
چگالی جریان بحرانی برحسب میدان مغناطیسی در دماهای
مختلف برای ابررسانای پایه آهن  BaFe1.9Ni00.1As2تعیین
گردید .اثر قلهی دوم در چگالی جریان بحرانی مشاهده شد .با
استفاده از مدل "گریسن" سازوکار میخکوبی در این ابررسانا
بررسی و مشاهده شد که در میدانهای مغناطیسی باال دادههای
تجربی با نظریه در توافق نیست .ازآنجایی که مدل "گریسن" برای
میخکوبی در حالت تکگردشاره بدست آمده ،اینگونه نتیجهگیری
شد که احتماال اثر قلهی دوم با تغییر میخکوبی از حالت میخکوبی
تکگردشاره به دستهگردشاره اتفاق میافتد.
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