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یبررسی ساختار، مواد و پیشرفت های ادوات کوانتومی ابر رسانای نیمه هاد

سمینار درس  کوانتوم الکترونیک

آقای دکتر محمدنژاد: استاد 

۱۳۹۵۲آذر ماه 

دانشکده مهندسی برق
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:آنچه در این سمینار خواهید آموخت
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ابررسانایی

۴

دمای بحرانی.در دماهای پایین برای برخی از مواد رخ می دهد

مقاومت صفر

.ماده دیا مغناطیس می شود

ملتفاوت با رسانای کا

ابررسانای دمای باال

.ستابررسانایی پدیده ای کوانتومی ا
ابررسانایی



تاریخچه ابررسانایی

۵

۱۹۱۱پروفسور هلندی در سال 

.مقاوت جیوه تا حد اندازه گیری ناپذیری کاهش می یابد4kدر دمای زیر 

اثر مایسنز۱۹۳۳در سال 

.دمای بحرانی به جرم ایزوتوپی عناصر بستگی دارد۱۹۵۰در سال 

(سال اختالف۴۶. )ارائه شدBCSتئوری ۱۹۵۷در سال 

ابررسانایی دمای باال۱۹۸۶در سال 

ابررسانایی در الماس با دوپ بور۲۰۰۴در سال 

با دوپ بورSiCابررسانایی در ۲۰۰۶در سال 

با دوپ آهنLaCuSeOابررسانایی در نیمه هادی ۲۰۰۸در سال 



خواص ابررسانایی

۶

رماییمثل ظرفیت گ. بیشتر خواص ابررساناها از ماده ای به ماده دیگر متفاوت است

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

نواع ابررساناییا

نمودار سبز مقاومت و نمودار آبی ظرفیت گرمایی

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cvandrhovst.png?uselang=fa


اثر مایسنز

۷

.  خارجی قرار می گیردمیدان مغناطیسیزمانی که یک ابررسانا در یک 

عمقدر داخل ابررسانا نفوذ کند که به آن  λمیدان فقط به مقدار ناچیز

ه این ب. می گویند که با گذشت زمان این مقدار به صفر می رسدنفوذ لندن

خص می گویند و این اثر مشخصٔه ویژٔه ابررسانا را مشاثر مایسنرپدیده 

 10nmود برای بیشتر ابررساناها عمق نفوذ لندن تقریباً در حد. می کند
.می باشد

نمایش عبور میان مغناطیسی
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۸

-باردین -کوپر شرایفر

متوجه شد کوپر با مطالعه ی یک سیستم دو الکترونی: جفت الکترون های کوپر

م با هم که این الکترون ها هر قد هم که پیوندشان ضعیف باشد در دماهای خیلی ک

.جفت می شوند و یک حالت مقید را تشکیل می دهند

ه جفت کوپر عبارت است از دو الکترونی که اندازه حرکتهای مساوی و متضاد و انداز

.حرکتهای دورانی ذاتی مساوی و متضاد داشته باشند

{-p   , p   }

اهش نشان داد که تشکیل پیوند بین الکترونهای یک جسم باعث ک۹۱۵۶کوپر درسال 

.خواهد رسیدانرژیست و جسم به حالت پایدارتری

به این . ددر دمای صفر درجه کلوین تمام الکترونهای رسانش تشکیل زوج کوپر می دهن

.کمترین انرژی را دارد، حالت پایه میگویندحالت که سیستم



۹

خ دهد طبق این تئوری این زوجها به صورت همفاز با سایر زوجها، بدون اینکه تداخلی ر

.بنابراین مقاومت الکتریکی صفر در این حالت حاصل میشود. حرکت میکنند

.ی باشدمطابق این نظریه ابررسانایی یک پدیده کوانتومی در مقیاس ماکروسکوپیک م



۱۰

ه از آن تصور کنید شیر آب خانه تان را باز کرده اید و به جریان آبی ک

سرازیر می شود چشم دوخته اید که ناگهان جریان آب به طور وارونه

4ل هلیم دانشمندان ناسا با استفاده از ابر سیا! به سوی شیر باال می رود

.پدیده ی مشابهی را یافته اند

ان می صفر مطلق دمایی است که دانشمندان گم: " پیرسون می گوید

در این سرمای  .کنند سرد شدن بیشتر، در آن دما روی نمی دهد

به یک حالت کوانتومی وارد می شود که در آن 4شدید، هلیم 

".رفتاری بسیار اتفاقی دارد

به 4مشاهده ی موفقیت آمیز این اثر در هلیم : " پیرسون می گوید

ت دانشمندان کمک می کند تا به اندازه گیری بسیار دقیق سرع

کنترل سرعت چرخش زمین می تواند . چرخش زمین بپردازند

یک اطالعاتی درباره ی حرکت بسیار آهسته ی صفحه های تکتون

".نداین امر ممکن است در پیش بینی زلزله ها به ما کمک ک. بدهد

وپ افزون بر این، این پژوهش می تواند به ساخته شدن ژیروسک

اپیماها های بسیار بسیار دقیق، اما ساده در سیستم جهت یابی فض

.بینجامد
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تیكه دو بر اساس اثر جوزفسون، درصور. خاصیت تونل زنی یا اثر جوزفسون نام گرفت

ل شوند، به یكدیگر متص( حدود یك نانومتر)قطعه ابررسانا توسط یك عایق بسیار نازك 

.نمایندجفت الكترونهای كوپر می توانند از عایق عبور 

.جایزه نوبل دریافت کرد۱۹۷۳جوزفسون در سال 



۱۲

f= v

.اردجریان بحرانی به میدان مغناطیس عبوری بستگی د
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.ابررسانایی در الماس مشاهده شد۲۰۰۴در سال 

.است5.5evالماس نیمه رسانایی با شکاف باند 

الماس ابررسانایی زیر              3با دوپ زیاد بور تا 

11.4kاز خود نشان داد.

4Tبرای میدان های مغناطیسی زیر 

.ابررسانایی در نیمه هادی ها نیز دیده می شود

۲ابررسانای نوع 

×

هکاربرد در پیش گویی زلزل
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با دوپSiCابررسانایی در ۲۰۰۷در سال  

.بور مشاهده شد

1.4Kدمای بحرانی 

۲ابررسانای نوع 

ی هیدو هوسونو موفق به کشف ابررسانای۲۰۰۸در سال 

Feنیمه هادی با شکاف باند باال ودوپ LaCuSeOدر 

.شد4Kدر دماهای زیر 

ها این کشف محققان را به مسئله ابررسانایی نیمه هادی

.عالقه مند کرد

.ل شدپروفسور هیدو هوسونو موفق به دریافت جایزه نوب
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۱۶

.مشاهد شد0.5kابررسانایی در ژرمانیوم با دوپ گالیم در دماهای زیر ۲۰۰۹در سال 

.  بعد از الماس و سیلیکان کربید، گالیم سومین ماده ابررسانای نیمه هادی است

.نیز مشاهده شد7kدر دماهای زیر و در همان سال ابررسانایی در سیلیکون با دوپ گالیم 
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ه یک مغناصیس متر خیلی حساس است ک

میدان های مغناطیسی خیلی کوچک را 

.اندازه میگیرد

.بر طبق اثر جوزفسون کار می کند

(Superconducting QUantum Interference Devices)
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(Superconducting QUantum Interference Devices)
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سیک تنها بیت کال. مفهوم اصلی کامپیوتر کالسیک بیت است

بیت کوانتومی یا . را داشته باشد1و 0می تواند مقادیر 

قرار 1و 0کیوبیت می تواند در بر همنهی دو حالت پایه 

.داشته باشد

یکوصفرصورتبهاطالعات،معمولیکامپیوترهایدر

وصفرهایحالتکوانتومیکامپیوترهایدر.شودمیذخیره

یموازمحاسباتانجاماجازهکهشوندمیایجادصورتیبهیک

کندمیفراهمرامتعددی
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