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نامھ برای دستیابی بھ یک ارتباط بین ساختار در این پایان

تھی جاھای اکسیژن در و نظم  YBCOالکترونی ترکیب ابررسانای 

ی فاز ساختاری آن در دماھای ای و بھ منظور مطالعھصفحھ پایھ

2مختلف، ابتدا یک محاسبھ انرژی کل برای ترکیب  3 6.5YBa Cu O با

ھای مختلف نظم تھی جاھا انجام شده است. استفاده از پیکربندی

بر اندازه ھای مختلف کھ تا چھار برااز ھشت ابرسلول پیکربندی

سلول واحد اولیھ ھستند برای انجام محاسبات ساختار الکترونی و 

ھا استفاده شده است. سپس با استفاده دستیابی بھ انرژی کل آن

ھای موثر دوتایی بر مبنای نگاشت ای برھمکنشاز روش بسط خوشھ

مدل آیزینگ دوبعدی از آن استخراج شده است. در نھایت شبیھ 

ھای دوتایی بدست آمده با استفاده از برھمکنشکارلو سازی مونت

انجام شده است کھ نتایج حاصلھ از آن  4040برروی یک شبکھ 

است. ھمچنین با  OIIدھد کھ پایدارترین ساختار فاز نشان می

 OIIبررسی سیستم در دماھای مختلف مشخص شد کھ یک گذار فاز از 

اتفاق افتاده است.   K2070دمای تقریبی  بھ فاز تتراگونال در

نتایج تجربی با نتایج حاصل از این تحقیق در دماھای پایین تا 

مطابقت دارد. برای دماھای باالتر نیز دلیلی بر رد  K1000حدود 

  از  نقطھ نظر تجربی ارائھ نشده است. OIIوجود فاز 
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ای بر ساختار ترکیب مقدمھ

 YBCOابررسانای 

 ASYNNNIو مدل 



 
 

  

  

  

  مقدمھ - 1- 1

ھای با کشف غیر منتظره ابررسانایی در پرووسکایت       

) تحوالت عظیمی Bednorz and Muller. 1986( 1986در سال  1اکسید مس

در فیزیک ماده چگال اتفاق افتاد. در حال حاضر ھیچ ساز 

شدگی قادر بھ توصیف کامل ابررسانایی دمای باال و کار جفت

نیست، بنابراین تحقیقات برای درک فرآیند ابررسانایی در 

- سامانھ این مواد بھ سوی یک توصیف کلی بر مبنای فیزیک

ھای الکترونی قویا� ھمبستھ سوق پیدا کرده است. از نقطھ 

شود بررسی نظر تجربی چند دلیل وجود دارد کھ موجب می

جزئیات ساختاری بھ ویژه در مقیاس نانو اولویت زیادی 

ھا داشتھ باشند. اولین دلیل شواھدی از بررسی ناھنجاری

بررسانایی گیرھای مختلف در اطراف دمای گذار ادر اندازه

شدگی، در ی احتمال این موضوع است کھ کھ جفتنشان دھنده

اثر برھمکنش با شبکھ بلوری اتفاق بیافتد. با اینکھ این 

اند، اما وجود ساز و مشاھدات ھنوز کامال� پذیرفتھ نشده

ھای الکترونی قویا� شدگی کھ ناشی از فیزیک سامانھکار جفت

دومین دلیل این  .(Carbotte, 1990)کند ھمبستھ باشد، را رد نمی

ساختاری و  2است کھ مشخص شده خواص ابررسانایی بھ نواقص

). در (Fujita and Shiohara, 1993 نوع نظم این نواقص وابستھ ھستند

نھایت محاسبات ساختاری بھترین منبع اطالعات برای 

-ھای بار حفره در الیھھای بار بویژه حاملی حاملمطالعھ

یبات اکسید مسی است. باور بر این است کھ در ترک 2CuOھای

ھا منشا می گیرد و ابررسانایی از جفت شدن ھمین حفره

ھا وابستگی دمای گذار ابررسانایی بھ تعداد این حفره

                                                
1 Copper-oxide  Perovskites 
2 Defect 



 

 
 

. بیشترین مطالعات بر )Perry, 1997( دلیلی بر این مسالھ است

2روی ترکیب 3 6+xYBa Cu O )YBCO2از دو الیھ صفحھ  ) کھCuO  و یک

قابلیت  xCuO، انجام گرفتھ است. الیھشده تشکیل xCuOالیھ 

کھ  xافزایش یا کاھش میزان اکسیژن را دارد و پارامتر 

ی میزان تواند بین صفر و یک متغییر باشد، تعیین کنندهمی

ھاست. این ترکیب بھ دالیل زیادی یک ماده اکسیژن زنجیره

بسیار منحصر بفرد برای تحقیق در مورد رابطھ خواص 

. چرا کھ نمودار )Cava et al., 1990(است  ساختاری و الکترونی

تر از بقیھ ی دمای پایین آن بسیار غنیساختار فازھا

cترکیبات است و رفتار  cT =T (x) کند خصوصیتی را نمایان می

برای تحقیق  xمعروف است. پارامتر  1ایکھ بھ رفتار پلھ

در مورد رابطھ ابررسانایی و ساختار الکترونی بسیار 

ھمترین مطلب در اینجا این باشد کھ مفید است. و شاید م

) xاکسیژن (میزان  2نھ تنھا بھ استوکیومتری cTدمای 

نیز  xCuOھا در صفحھبلکھ بھ پیکربندی اکسیژنوابستھ است 

ھایی کھ غلظت اکسیژن نمونھ. (Jorgensen et al., 1990)وابستھ است 

ھا متفاوت است، ممکن است مشابھی دارند ولی پیکربندی آن

 Veal et(باھم تفاوت داشتھ باشند   K30حتی تا  شانرگذا یدما

al., 1990(توان دھد کھ نھ تنھا می. این مشاھدات نشان می

- خواص الکترونی را بھ خواص ساختاری مربوط ساخت بلکھ می

توان آن را بھ نظم اکسیژن در این مواد ھم ارتباط داد. 

نامھ ھم بررسی نظم اکسیژن در صفحات ھدف این پایان

و ارتباط دادن پیکربندی  YBCOھای اکسید مسی زنجیره

 باشد.اکسیژن با مشخصات ابررسانایی ماده می

 

  مشخصات کلی - 2- 1

ابررساناھای اکسید مس از نظر ساختاری در ردیف        

کھ  YBCO شوند. ساختاربندی میای طبقھھای الیھپرووسکایت

                                                
1 Plateau-behaviour 
2 Stoichiometry 



 

 
 

کھ  2CuOھ) نشان داده شده است، از دو صفح1-1در شکل (

اند و ) از ھم جدا شدهY( 1توسط یک الیھ اتم ایتریوم

کھ در پایین قرار دارد  xCuOو یک الیھ BaOھمینطور دو الیھ

گذاری این است. روش استانداردی کھ برای نام تشکیل شده

 2شود برگرفتھ از یورگنسنعناصر در این ترکیب استفاده می

 Cu(2)قرار دارند  2CuOھای مسی کھ در ) است. اتم1990(

شوند و در مرکز ھرم چھار وجھی قرار دارد. نامیده می

ھا است، بر روی این ترین ھمسایھرئوس این ھرم شامل نزدیک

شوند و در رأس ھرم نامیده می O(3)و  O(2)ھای رئوس اکسیژن

O(4) قرار دارد. ھمچین در صفحھxCuO ھای جایگاهO(1)  ،O(5)  و

Cu(1) شود.نامیده می 3ود دارد، این صفحھ، صفحھ پایھوج  

 

  .YBCO (Pulsen, 1991)سلول واحد  :)1- 1(شکل

                                                
1 Yttrium 
2 Jorgensen 
3 basal plane 



 

 
 

و دیگر ابررساناھای اکسید  YBCOکھ بین  یک تفاوت عمده

مس وجود دارد این است کھ آالیش در دیگر ابررساناھای 

آید مانند اکسید مس با جایگزین کردن یک اتم بدست می

2 x x 4La Sr CuO 3کھ در آنLa  3باSr  شود، ولی در جایگزین می

YBCO توان با جاھای خالی میO(1)  وO(5)  نواقص شبکھ را بھ

آورد. تغییرات در استوکیومتری اکسیژن در محدوده وجود 

1<x<0 است، کھ در فرایند ایجاد این نواقص ابتدا تمام

O(1) ھا وO(5)شوند و سپس با استفاده از ھا برداشتھ می

شود. غلظت اکسیژن در اضافھ می نفرآیند اکسید کردن اکسیژ

و در دمای پایین و فشار   x=0دمای باال و فشار کم تقریبا 

باشد. با تغییرات دما و فشار اکسیژن می  x=1باالی تقریبا 

بھ  xتوان یک رابطھ برای فاز ساختاری تابعی از دما و می

گویند. این دست آورد کھ بھ آن نمودار فاز ساختاری می

از ساختاری در مطالعات بسیار حائز اھمیت است. نمودار ف

شود در دمای باال و با بررسی نمودار فاز ساختاری مشخص می

 xو در دمای پایین و مقدار  1کم فاز تتراگونال xمقدار 

و  xغالب ھستند. نمودار تغییرات  2باال فازھای ارتورمبیک

T و دمای گذارT O ین دو گروه تقارنی برای گذار ب

 رسم شده است. ماده 2-1تتراگونال و اورترومبیک در شکل 

YBCO  تغییرات خواص الکتریکی و مغناطیسی را بر حسب

ماده یک   x≥3/0دھد. برای میزان اکسیژن بھ خوبی نمایش می

ھای باالتر  xفرومغناطیس است و برای رسانای آنتینیمھ

در دماھای پایین خاصیت آید کھ ماده بھ صورت فلزی در می

 ابررسانایی دارد.       

دمای گذار ابررسانایی با افزایش میزان اکسیژن رابطھ 

بھ بیشترین مقدار خود یعنی  x=1مستقیم دارد، تقریبا در 

k 93 رسد. نکتھ مھم اینکھمیcT  1برای محدوده<x<85/0  در

  x<45/0>65/0ماند ، ھمچنین در محدوده ثابت می  k 90حدود 

است، دمای گذار در آالیش متناظر با  k60تقریبا حدود 

 صفر گذار فاز بین فاز تتراگونال و فاز اورتورومبیک بھ 
                                                

1 tetragonal 
2 orthorombic 
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