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دانشکده مهندسی برق
بررسی ساختار ،مواد و پیشرفت های ادوات کوانتومی ابر رسانای نیمه هادی
سمینار درس کوانتوم الکترونیک

استاد  :آقای دکتر محمدنژاد
آذر ماه ۱۳۹۵

۲

آنچه در این سمینار خواهید آموخت:

۳

ابررسانایی
در دماهای پایین برای برخی از مواد رخ می دهد.

دمای بحرانی

مقاومت صفر
ماده دیا مغناطیس می شود.

تفاوت با رسانای کامل
ابررسانای دمای باال
ابررسانایی پدیده ای کوانتومی است.
ابررسانایی

۴

تاریخچه ابررسانایی
پروفسور هلندی در سال ۱۹۱۱
در دمای زیر  4kمقاوت جیوه تا حد اندازه گیری ناپذیری کاهش می یابد.

در سال  ۱۹۳۳اثر مایسنز
در سال  ۱۹۵۰دمای بحرانی به جرم ایزوتوپی عناصر بستگی دارد.
در سال  ۱۹۵۷تئوری  BCSارائه شد ۴۶( .سال اختالف)
در سال  ۱۹۸۶ابررسانایی دمای باال
در سال  ۲۰۰۴ابررسانایی در الماس با دوپ بور
در سال  ۲۰۰۶ابررسانایی در  SiCبا دوپ بور
در سال  ۲۰۰۸ابررسانایی در نیمه هادی  LaCuSeOبا دوپ آهن

۵

خواص ابررسانایی

بیشتر خواص ابررساناها از ماده ای به ماده دیگر متفاوت است .مثل ظرفیت گرمایی

ابررسانا شدن را می توان گذار فازی به فاز دیگر قلمداد کرد مثل تبخیر آب

انواع ابررسانایی

۶
نمودار سبز مقاومت و نمودار آبی ظرفیت گرمایی

اثر مایسنز
زمانی که یک ابررسانا در یک میدان مغناطیسی خارجی قرار میگیرد.
میدان فقط به مقدار ناچیز  λدر داخل ابررسانا نفوذ کند که به آن عمق
نفوذ لندن می گویند که با گذشت زمان این مقدار به صفر میرسد .به این
پدیده اثر مایسنر میگویند و این اثر مشخص ٔه ویژ ٔه ابررسانا را مشخص
میکند .برای بیشتر ابررساناها عمق نفوذ لندن تقریبا ً در حدود 10nm
میباشد.

نمایش عبور میان مغناطیسی

۷

شرایفر -کوپر -باردین

جفت الکترون های کوپر :کوپر با مطالعه ی یک سیستم دو الکترونی متوجه شد
که این الکترون ها هر قد هم که پیوندشان ضعیف باشد در دماهای خیلی کم با هم
جفت می شوند و یک حالت مقید را تشکیل می دهند.
جفت کوپر عبارت است از دو الکترونی که اندازه حرکتهای مساوی و متضاد و اندازه
حرکتهای دورانی ذاتی مساوی و متضاد داشته باشند.

} {-p , p
کوپر درسال  ۹۱۵۶نشان داد که تشکیل پیوند بین الکترونهای یک جسم باعث کاهش
انرژیست و جسم به حالت پایدارتری خواهد رسید.
در دمای صفر درجه کلوین تمام الکترونهای رسانش تشکیل زوج کوپر می دهند .به این
حالت که سیستم کمترین انرژی را دارد ،حالت پایه میگویند.

۸

طبق این تئوری این زوجها به صورت همفاز با سایر زوجها ،بدون اینکه تداخلی رخ دهد
حرکت میکنند .بنابراین مقاومت الکتریکی صفر در این حالت حاصل میشود.
مطابق این نظریه ابررسانایی یک پدیده کوانتومی در مقیاس ماکروسکوپیک می باشد.

۹

تصور کنید شیر آب خانه تان را باز کرده اید و به جریان آبی که از آن
سرازیر می شود چشم دوخته اید که ناگهان جریان آب به طور وارونه
به سوی شیر باال می رود! دانشمندان ناسا با استفاده از ابر سیال هلیم 4
پدیده ی مشابهی را یافته اند.
پیرسون می گوید " :صفر مطلق دمایی است که دانشمندان گمان می
کنند سرد شدن بیشتر ،در آن دما روی نمی دهد .در این سرمای
شدید ،هلیم  4به یک حالت کوانتومی وارد می شود که در آن
رفتاری بسیار اتفاقی دارد".
پیرسون می گوید " :مشاهده ی موفقیت آمیز این اثر در هلیم  4به
دانشمندان کمک می کند تا به اندازه گیری بسیار دقیق سرعت
چرخش زمین بپردازند .کنترل سرعت چرخش زمین می تواند
اطالعاتی درباره ی حرکت بسیار آهسته ی صفحه های تکتونیک
بدهد .این امر ممکن است در پیش بینی زلزله ها به ما کمک کند".
افزون بر این ،این پژوهش می تواند به ساخته شدن ژیروسکوپ
های بسیار بسیار دقیق ،اما ساده در سیستم جهت یابی فضاپیماها
بینجامد.

۱۰

خاصیت تونلزنی یا اثر جوزفسون نام گرفت .بر اساس اثر جوزفسون ،درصورتیكه دو
قطعه ابررسانا توسط یك عایق بسیار نازك (حدود یك نانومتر) به یكدیگر متصل شوند،
جفت الكترونهای كوپر میتوانند از عایق عبور نمایند.
جوزفسون در سال  ۱۹۷۳جایزه نوبل دریافت کرد.

۱۱
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جریان بحرانی به میدان مغناطیس عبوری بستگی دارد.

۱۲

در سال  ۲۰۰۴ابررسانایی در الماس مشاهده شد.
الماس نیمه رسانایی با شکاف باند  5.5evاست.
×  3الماس ابررسانایی زیر
با دوپ زیاد بور تا
 11.4kاز خود نشان داد.
برای میدان های مغناطیسی زیر 4T
ابررسانایی در نیمه هادی ها نیز دیده می شود.
ابررسانای نوع ۲
کاربرد در پیش گویی زلزله

۱۳

در سال  ۲۰۰۷ابررسانایی در  SiCبا دوپ
بور مشاهده شد.
دمای بحرانی 1.4K
ابررسانای نوع ۲

در سال  ۲۰۰۸هیدو هوسونو موفق به کشف ابررسانایی
در  LaCuSeOنیمه هادی با شکاف باند باال ودوپ Fe
در دماهای زیر  4Kشد.
این کشف محققان را به مسئله ابررسانایی نیمه هادی ها
عالقه مند کرد.
پروفسور هیدو هوسونو موفق به دریافت جایزه نوبل شد.

۱۴

۱۵

در سال  ۲۰۰۹ابررسانایی در ژرمانیوم با دوپ گالیم در دماهای زیر  0.5kمشاهد شد.
بعد از الماس و سیلیکان کربید ،گالیم سومین ماده ابررسانای نیمه هادی است.
و در همان سال ابررسانایی در سیلیکون با دوپ گالیم در دماهای زیر  7kنیز مشاهده شد.

۱۶

۱۷

)(Superconducting QUantum Interference Devices

یک مغناصیس متر خیلی حساس است که
میدان های مغناطیسی خیلی کوچک را
اندازه میگیرد.
بر طبق اثر جوزفسون کار می کند.

۱۸

(Superconducting QUantum Interference Devices)

۱۹

مفهوم اصلی کامپیوتر کالسیک بیت است .بیت کالسیک تنها
می تواند مقادیر  0و  1را داشته باشد .بیت کوانتومی یا
کیوبیت می تواند در بر همنهی دو حالت پایه  0و  1قرار
داشته باشد.

در کامپیوترهای معمولی  ،اطالعات به صورت صفر و یک
ذخیره می شود .در کامپیوترهای کوانتومی حالت های صفر و
یک به صورتی ایجاد می شوند که اجازه انجام محاسبات موازی
متعددی را فراهم می کند

۲۰

۲۱
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