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مطالعه وابستگی دمایی رسانش بایاس صفر در نانو سیم فلزی متصل شده به یک
ابررسانای موجd-
حمیدرضا امامیپور ،،1نرگس

مهرابزاد2

4بخش فیزیک ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
 2گروه فیزیک ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد ،تهران مرکز ،تهران ،ایران

چکیده
در این مقاله رسانش بایاس صفر را برحسب دما در اتصالی مطالعه میکنیم که بین یک نانو سیم فلزی و یک ابررسانای موج d-قرار گرفته
است .ابررسانا را در جهت ( )411و ( )441در نظر میگیریم و بر اساس نظریه پراکندگی رسانش بایاس صفر را برحسب دما و شدت پتانسیل
اتصال بهدست میآوریم و نتایج را با موارد حجیم مقایسه خواهیم کرد .نتایج نشان میدهند که در جهت ( )411منحنیهای رسانش بهطور کیفی
تفاوتی بین نانو سیم (فلز یک بعدی) و فلز نرمال دو بعدی را نشان نمیدهند درحالیکه در جهت ( )441رسانش بایاس صفر برحسب شدت
پتانسیل اتصال ،صعودی میباشد درحالیکه نتایج ما نشان میدهند که این منحنی برای مورد نانوسیم کاهشی میباشد که دلیل آن به ناپدید شدن
پیکهای رسانش در بایاس صفر مربوط میشود.

کلیدواژگان:

ابررسانایی ،نانو سیم ،رسانش بایاس صفر

مقدمه

رسانش بایاس صفر برای موارد مختلف ابررساناهای

یکی از مشخصههای فیزیکی مهم در اتصاالت

غیرعادی تا کنون مطالعه شده است که برای نمونه

ابررسانا-فلز نرمال رسانش بایاس صفر میباشد .اهمیت

میتوان به مراجع [ ]1-2اشاره نمود .در تمامی این

این مشخصه آنگاه مشخص شد که تاناکا و کاشیوا در

موارد اتصاالت مطالعه شده از یک ابررسانای غیر عادی

سال  4995نظریه تونلی خود را برای ابررساناهای غیر

و یک فلز نرمال دو بعدی تشکیل شده است.

عادی ارائه کردند [ .]4آنها پیکهای رسانش بایاس

در این مقاله به مطالعه رسانش بایاس صفر در اتصالی

صفر را در طیف تونلی مشاهده کردند که منشأ آن به

خواهیم پرداخت که بین یک ابررسانای موج d-و یک

تغییر عالمت پارامتر نظم ابررسانایی در سطح فرمی

نانو سیم فلزی قرار دارد .نتایج بهدست آمده نشان

مربوط میشود و در شرایطی اتفاق میافتد که زاویه

میدهند که منحنیهای رسانش هنگامی که ابررسانا در

ابررسانا نسبت به خط عمود بر فصل مشترک مخالف

جهت ( )411قرار دارد تفاوت چندانی بین اتصاالت

صفر بوده و نیز شدت پتانسیل اتصال نیز باال باشد.

نانو سیم/ابررسانا با فلز نرمال دو بعدی/ابررسانا نشان

پیکهای رسانش در اتصاالت تجربی ساخته شده

نمیدهند .اما هنگامی که ابررسانا در جهت ( )441قرار

آزمایشگاهی ،با وجود ابررساناهای غیر عادی مشاهده

میگیرد پیکهای رسانش که معموالً در اتصاالت دو

شدند و پس از آن از حضور این پیکهای رسانش

بعدی فلز نرمال ظاهر میشوند در نانوسیم فلزی از بین

بهعنوان نشانهای قوی از تقارن موج d-برای ابررسانای

میروند .ساختار این مقاله به این شکل است که ابتدا

دمای باالی کشف شده در سال  4991یاد میشود.

در بخش بعد سیستم مورد مطالعه و فرمولبندی مورد

نویسنده مسئولh_emamipour@yahoo.com :

مطالعه وابستگی دمایی رسانش بایاس …

2
نظر را بیان میکنیم سپس در بخش بعد به ارائه نتایج

پتانسیل

عددی مربوط به رسانش میپردازیم .الزم است اشاره

  r , k   k   x در نظر میگیریم که در

کنیم که مطالعه وابستگی دمایی رسانش بایاس صفر در
نانو سیم متصل شده به ابررسانای غیر عادی موج d-تا
کنون انجام نشده و برای اولین بار در این مقاله ما به آن
می پردازیم.

ابررسانا

جفتی

را

   

بهصورت

آن    x تابع گام میباشد که بهازای  x>0برابر یک
و برای  x<0برابر صفر میباشد.
همچنین 2 

میباشد.



 

 k      T  cos  2

  Tاز نظریه  BCSبرای تقارن موجd-

مدل و فرمول بندی

بهدست میآید که جزئیات مربوط به محاسبه آن در

مدل مورد نظر یک اتصال نانو سیم/ابررسانای موجd-

مرجع [ ]41آمده است .بهاینترتیب میتوان معادالت4

میباشد که بهطور نمادین در شکل 4نشان داده شده

را برای نواحی نانو سیم و ابررسانا حل نمود .با حل

است .پهنای نانو سیم  wبوده و ضخامت صفحهای که

این معادالت تابع موج نانو سیم بهصورت زیر بهدست

نانو و ابررسانا در آن قرار دارند را بینهایت کوچک در

میآید:

نظر میگیریم.

2
 e  be  2
   w 
 N x , y   
 w sin   y  
ixk x
2 
w 
 ae

که در اینجا  aو bضرایب بازتاب آندریف [ ]5و نرمال
 ixk x

ixk x

 
میباشند k x .بهصورت k x  k f   
w 
تعریف میشود .تابع موج در ناحیه دو بعدی ابررسانا
2

2

شکل .4نمایش نمادین سیستم مورد مطالعه  .زاویه بین جهت
( )411ابررسانا با خط عمود بر فصل مشترک میباشد ELQ .و
 HLQبهترتیب شبهذرات الکترونی و حفرهای را نشان میدهند.

از رابطه زیر تبعیت میکند [:]49-44
9

شبه ذرات از نانو سیم بهسمت فصل مشترک حرکت



دژن معروف هستند تبعیت میکنند:

k F2   2  d 


میکنند و از معادالت زیر که به معادالت بوگلیو بوف-

k F2   2  d 




4

      E  f  r , k  
 

 g r , k 




 r,k f r,k



h0   g r , k


  



 h0

  r , k


 



در اینجا  h0هامیلتونی تکذره بوده که بهصورت
 2 V 0  x    F

2


2m



 h0  تعریف میشود.

 Eانرژی شبهذرات میباشد که نسبت به انرژی فرمی
 E Fسنجیده میشود .فرض میکنیم که جرم مؤثر و
انرژی فرمی در دو طرف اتصال یکسان میباشند.

که در اینجا

2

  E    exp i  y   x
  


k F

S C

k F

  E    exp i  y   x
  


k F

D

k F

 .   E   رسانش بهنجار
2

شده در بایاسهای مخالف صفر بهصورت زیر است:
1
E ev
)
2kBT

( gNS (E )sec h 2
) G (ev

E ev
( gNN (E )sec h
)
2kBT
2

رسانش بایاس صفر بهنجار شده بهصورت زیر تعریف
می شود [:]9

مجلة پژوهش سیستمهای بسذرهای ،دورة  ،5شمارة  ،9تابستان 4991
5

نتایج عددی



2k BT  dE

 g  E  sec h  E

2k BT  dE

 g  E  sec h  E

2
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ZBC T , z  




2

NN



2

که در اینجا

 g NS  1  a  bبوده و g NN
2

بهصورت زیر تعریف میشود:
4 x F0

1

 q


 2  dq
2

2

2

cos

 F

1  q 

g NN 

z    x  F0 
2

2

2

9

2

را بهترتیب برحسب دما و شدت پتانسیل اتصال نشان
میدهند .الزم است اشاره کنیم که نتایج عددی بهازای

 1.7

w



  F  k Fبهدست آمدهاند z .پارامتر بدون

بعدی است که شدت پتانسیل اتصال را نشان میدهد.
این منحنیها برای جهتهای بلوری ( )411و( )441و
در دماها وشدتهای پتانسیل مختلف رسم شدهاند.

4



F q

شکلهای  2و 9منحنیهای رسانش بایاس صفر ZBC



2

 F

F0 

جهت بلوری ( )411بهازای  ،   0و جهت بلوری
( )441بهازای     4تعریف میشوند .همانگونه که

در اینجا   x ،  F ، zو  qپارامترهای بدون بعدی

از شکل ( 2)aمشاهده میشود در دماهای پایین و

هستند که بهصورت زیر تعریف میشوند:

بهازای  z=0یک بیشینه در  ZBCمشاهده میشود که



w

 7

w
ضرایب ) a(Eو ) b(Eنیز با اعمال شرایط مرزی بهشکل
;q 

;x  k x

w

2mwV 0

زیر بهدست میآیند:



;F  k F

2 x F3

a E  

 F1   z 2  F2 F3

x

 iz

x

2

9

2  F2 F3  F12
2
 F1   z 2  F2 F3



2

z 

x



b E  


که در آن  F2 ، F1و  F3بهشکل زیر تعریف میشوند:
9

 
cos 2  q 
 2  f q dq
 F2  q 2
i  
2
1  q 2 
 i 2    
i 4

41

2 e

1     e

E  
E  
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i 4
i 4

1     e
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افزایش دما باعث میشود که منحنی  ZBCبهازای
 z=0کاهش یابد در حالیکه بهازای ZBC , z=1,10

رفتاری افزایشی را نشان میدهد .علت این امر بهاین
واقعیت برمیگردد که با افزایش دما ،پارامتر نظم
ابررسانایی کاهش مییابد بهگونهای که در []41

0.47

k BT
0

پارامتر نظم ابررسانایی صفر شده و

لذا  g NSبه  g NNتبدیل میشود بهگونهای در
0.47

k BT
0

 ZBC ،بهسمت یک میل میکند.

شکل 2bمنحنی  ZBCبرحسب دما برای جهت بلوری

1     e

 i 2    

,  

 F

با افزایش  zاین بیشینه به سمت صفر میل میکند.

2  e

1     e

Fi 

( )441بهازای zهای مختلف ،نشان میدهد .نکته جالب
مشاهده شده در این نمودار این است که در دماهای

f1 
f3 

k T
پایین ،مثالً در 0
 ، Bمقدار  ZBCمستقل از
0
مقدار  zبرابر صفر میشود .این مطلب در تضاد با
اتصاالت دو بعدی ابررساناهای غیر عادی میباشد.

با قرار دادن ضرایب ) a(Eو) b(Eدر رابطه 5رسانش

همانگونه که مراجع [4و ]9نشان میدهند مقدار

بایاس صفر به دست می آید که در بخش بعد به ارائه

رسانش بایاس صفر به مقدار  zوابسته میباشد

نتایج عددی حاصل از آن می پردازیم.

بهگونهای که با افزایش  zمقدار  ZBCنیز افزایش یافته

مطالعه وابستگی دمایی رسانش بایاس …

1
و پیکهای رسانش بایاس صفر ظاهر میگردند .در

44

حالیکه اگر فلز دو بعدی را با یک سیم کوانتومی یک

1  e i 4 
2ie i 2   
2ie i 2   
;
f

;
f

2
3
1  e i 4
1  e i 4
1  e i 4
در جهت بلوری ( )441مقدار     4میباشد که

بعدی (نانوسیم) جایگزین کنیم این پیکها از بین
میروند که این مطلب در دماهای پایین از شکل2b
قابل

مشاهده

است.

f1 

در این حالت مقادیر  f 2 ، f 1و  f 3واگرا میشوند،
همانطور که معادالت 44نشان میدهند .در اینصورت
مقادیر  F2 ، F1و  F3نیز واگرا شده ،بهگونهای که مقدار
بازتاب آندریف بهسمت صفر ومقدار بازتاب نرمال
بهسمت یک میل میکنند (روابط 9را ببینید) و لذا
رسانش g NS  1  a  b
2

2

بهسمت صفر میل

خواهد کرد .افزایش دما باعث میشود که مقدار ZBC

k BT
افزایش یافته و در 0.47
0
این مطلب همانطور که در باال نیز ذکر شد بهدلیل
به یک برسد .علت

شکل .2منحنی رسانش بایاس صفر برحسب دما،بهازای شدتهای
پتانسیل مختلف اتصال .شکل aبرای جهت ( )411و شکل  bبرای
جهت ()441رسم شدهاند.

کاهش پارامتر نظم ابررسانایی مربوط میباشد.
در شکل 9منحنیهای  ZBCرا برحسب شدت پتانسیل
اتصال در دماهای مختلف رسم کردهایم .مقایسه
شکلهای ( 9)aو ( 9)bنشان میدهد که رفتار ZBC

بهطور کیفی برای جهتهای بلوری ( )411و ()441
یکسان است .اما بررسیهای دقیقتر تفاوتهای مهمی
را آشکار میسازد.
بهعنوان نمونه شکل( 9)aنشان میدهد که zهای
کوچک مقدار رسانش  ZBCدر دماهای پایین بیشتر
است .یعنی در  z=0مقدار  ZBCدر دمای
شکل .9منحنی رسانش بایاس صفر برحسب شدت پتانسیل اتصال

k BT
k T
 B  0.05تقریباً  ،1.75در دمای  0.2
0
0
تقریباً  1.5و در دمای  k BT  0.4تفریباً  1.3میباشد.
0

جهت ()441رسم شدهاند.

این روند در شکل  ،9bیعنی بهازای جهت بلوری

در دماهای مختلف .شکل  aبرای جهت ( )411و شکل  bبرای

یعنی مقدار رسانش برخالف اتصاالت دو بعدی غیر
عادی با افزایش  zکاهش یافته و بهسمت صفر میل پیدا
میکند .برای درک عمیقتر ویژگی غیرعادی ،معادالت
 41را بررسی میکنیم .در انرژیهای برانگیخته صفر
مقادیر  f 2 ، f 1و  f 3بهصورت زیر میباشند:

( )441معکوس میشود .یعنی در zهای کوچک مقدار
رسانش  ZBCدر دماهای باال بیشتر است ،بهعبارتی
دیگر همانگونه که شکل ( 9)bنشان میدهد بهازای
 z=0در دمای

k BT
 0.05
0

مقدار رسانش

ZBC

تقریباً
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صفر ،در دمای  k BT  0.2مقدار رسانش
0

ZBC

تقریباً  0.3و در دمای  k BT  0.4مقدار رسانش
0

5

بایاس صفر ناپدید میگردند .علت این امر ،آن است که
هنگامی که ابعاد فلز نرمال متصل شده به ابررسانا را
کاهش میدهیم و آنرا به یک فلز نرمال یک بعدی (نانو

 ZBCتقریباً  0.6است ،یعنی با افزایش دما مقدار

سیم) تبدیل میکنیم اثرات کوانتومی ظاهر شده باعث

 ZBCنیز زیاد میشود .اما در zهای بزرگ مقدار

میشود که بازتاب آندریف بهسمت صفر میل کند ،و

رسانش  ZBCدر هر دو جهت بلوری ( )411و()441

در نتیجه مقدار رسانش بایاس صفر بهسمت صفر میل

کاهش مییابد که شیب کاهشی برای جهت ()411

پیدا میکند.

تندتر است.

بهطور خالصه در این مقاله رسانش بایاس صفر را

در اینجا خوب است که مقایسه با موارد اتصال

برحسب دما و شدت پتانسیل اتصال در نانو سیم متصل

ابررسانا/فلز دو بعدی انجام شود .در مرجع [ ]4رسانش

شده به ابررسانای موج d-مطالعه کردیم .ابررسانای

تونلی در دمای صفر برای اتصال دو بعدی فلز

موج d-را در دو جهت ( )411و ( )441در نظر گرفته

نرمال/ابررسانای موج d-محاسبه شده است .در مرجع

و نتایج را با موترد دو بعدی مقایسه کردیم.

[ ]4تاناکا و کاشیوایا نشان دادهاند که بهازای   0

نتایج نشان میدهند هنگامی که ابررسانا در جهت

(جهت بلوری ( ))411رسانش در بایاس صفر با افزایش

بلوری ( )411قرار میگیرند طیف رسانش بایاس صفر

شدت پتانسیل اتصال ( )zکم شده و به صفر میرسد.

برای موارد یک بعدی و دو بعدی مشابه میباشند .در

مقدار بیشینه بهازای  z=0بوده و برابر 2است که با

جهت بلوری ( )441وضعیت فرق کرده و در اتصاالت

افزایش zمقدار آن کاهش یافته و نهایتاً صفر میشود.

دو بعدی که پیکهای رسانش در بایاس صفر تشکیل

k BT
این رفتار کامالً مشابه رفتار  ZBCبهازای  0.05
0

میگردند در مورد اتصال نانوسیم به ابررسانا این پیک

در شکل ( 9)aمیباشد .تأکید میکنیم که در مرجع []4
رسانش در دمای صفر محاسبه شده است و بنابراین ما
سعی میکنیم که مقادیر رسانش بایاس صفر در دماهای
نزدیک صفر مثل  k BT  0.05با نتایج مرجع []4
0

مقایسه کنیم .اما بهازای

  4

(جهت

بلوری( ))441وضعیت کامالً متفاوت است .بهعبارتی
دیگر در مورد دو بعدی هر چه شدت پتانسیل اتصال
( )zافزایش یابد مقدار رسانش در بایاس صفر نیز زیاد
و زیادتر میگردد بهگونهای که پیکهای رسانش در
بایاس صفر تشکیل میگردند (شکل  2cدر مرجع []4
راببینید) .درحالیکه نتایج ما نشان میدهند که در
دماهای پایین (مثالً  ) k BT  0.05مقدار رسانش
0

عمالً صفر است (شکل )9cو پیکهای رسانش در

ها کامالً از بین میروند که علت آن به ظاهر شدن اثرات
کوانتومی در کاهش فلز از حالت دو بعدی به یک بعدی
مربوط میشود.
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Investigating temperature dependence of zero bias conductance
in a Nano-wire connected to a d-wave superconductor
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Abstract
In this paper, we study zero bias Conductance versus temperature in a junction which is located between a
Nano-wire and a d-wave superconductor. We consider superconductor in two directions: (100) and (110).
Based on the scattering theory, we calculate zero bias conductance versus temperature and potential strength
of the junction and compare our results with bulk cases. Qualitatively, our results in the (100) direction do
not show any difference with bulk cases, while the difference between a Nano-wire (one dimensional metal)
and a two dimensional normal metal is remarkable when superconductor is in the (110) direction. On the
other hand, in two dimensional cases, zero bias conductance is an increasing function of potential strength
of the junction, while our results show that it is a decreasing function which is due to the disappearance of
zero bias conductance peaks.

Keywords: Superconductivity, Nano wire, Zero bias conductance
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