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ّ  كالسيكي اي تميز با رهيافت شبه ومغناطيس حوزهبررسي اثر مجاورت ابررسانايي در ساختارهاي فر
1مالك، زارعيان  ؛ 1عليد ممحملكي ، 

 دانشكده فيزيك ، مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ، زنجان 1

  
  چكيده

 متشكّل از دو اليه فرّومغناطيس، كه مغناطشهايي با آرايش پادموازي هم دارند، ِي تميزدر اين مقاله اثر مجاورت ابررسانايي در يك ساختار فرّومغناطيس حوزه ا
با استفاده از رهيافت تابع گرين شبه كالسيكي توابع پارامتر نظم ابررسانايي و چگالي حالتها را بر حسب پارامترهاي مشخّصه سيستم محاسبه كرده و . شود بررسي مي

نشان داده ايم كه در پيكربندي پادموازي مغناطشها احتمال اين امر وجود دارد كه . كنيم هاي مغناطيسي بررسي مي يي را به داخل حوزه هاي ابررسانا نفوذ همبستگي
  .اي تقويت گردد پارامتر نظم ابررسانايي در داخل فلزّ فرّومغناطيس با ساختار حوزه

  
A quasiclassical approach to the superconducting proximity effect in clean 

ferromagnetic domain structures 
 

ِMaleki, Mohammad Ali1; Zareyan, Malek1

1Physics Department, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, Zanjan 
. 

Abstract 
 

We investigate the superconducting proximity effect in a clean magnetic structure consisting of two 
ferromagnetic layered domains with antiparallel magnetizations in contact with a superconductor. Within the 
quasiclassical Green’s function approach we calculate the superconducting order parameter and the Fermi 
level proximity density of states in terms of the characteristic parameters of the system, and investigate 
penetration of the superconducting correlations inside the ferromagnetic domain structure. We have shown that, 
for the antiparallel orientation for the magnetization vectors of the domains, there is the possibility to enhance 
the superconducting order parameter inside the ferromagnetic domain structure. 
  
PACS No. 74 
 

  مقدمه
      ابررسانايي و فرّومغناطيسي بعنوان دو خاصيت متضاد خواص

هايي مثل اثر  پديده. ان بودنداز مدتها پيش مورد توجه فيزيكدان
 بخاطر وجود F/Sساختارهاي . مايسنر شاهدي بر اين امر است

پديده هاي جالب در آنها طي سالهاي اخير بطور گسترده مورد 
مواد فرّومغناطيس عموماً . اند مطالعه تجربي و نظري قرار گرفته

 در در اين مقاله اثر مجاورت ابررسانايي. دارند اي ساختاري حوزه
 .اي بررسي شده است ساختارهاي فرّومغناطيس حوزه

  
  سيستم و روش مطالعه

دو اليه .  نشان داده شده است1     سيستم مورد مطالعه در شكل 
 به يك توده  و  با ضخامت هاي F2 و F1فرّومغناطيس 

 با خالء يا يك عايق F2گر طرف دي. متّصل شده است) S(ابررسانا 
هاي   توسط ميدانF2 و F1هاي فرّومغناطيس  اليه. در تماس ميباشد

در   مشخص ميشوند كه بصورت ميدانهاي متوسطh و تبادلي 
 و ها يعني  ضخامت اين اليه. هاميلتوني در نظر گرفته ميشوند

 از طول موج فرمي 

1

h

1

dλ  بزرگتر و از مسافت پويش آزاد 
تحت اين شرايط . باشند  كوچكتر ميميانگين االستيك 

توانيم از توصيف شبه كالسيكي مسئله در حد تميز استفاده  مي
  تميز بصورت زير استمعادله آيلنبرگر در حد . نماييم

impl
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  به شكلσماتريس تابع گرين براي اسپين 

هست كه در حالت كلّي تابعي از   
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πω )12( ، جهت سرعت فرمي =+
)1(. باشد ومكان مي ±=σ ،برچسب اسپين الكترون 

)3,2,1(,ˆ =iiτ پتانسيل  ماتريسهاي پاولي و 
 و . ميباشند) كه حقيقي فرض ميشود(جفت شدگي ابررسانايي 

ماتريس تابع .  بترتيب توابع گرين بهنجار و نابهنجار هستند
در داخل هر . كند  صدق ميگرين در شرط نرماليزاسيون 

 بصورت  و هاي فرّومغناطيس، ميدانهاي تبادلي  كدام از اليه
هاي متوسط همگني در نظر گرفته شده و  ميدان

1̂)()(ˆ τrr Δ=Δ

σg

σf

1h

0(

1̂ˆ 2 =σG

2h

) =Δ r

σ
ˆ

.  است
 F1/Sيكي مرز  پتانسيل جفت شدگي در نزدِاز تغيرات خودسازگار

 را در داخل ابررسانا مقداري كنيم و لذا  چشم پوشي مي
فرض بر آنستكه ميدان تبادلي در داخل . كنيم ثابت فرض مي

 .ابررسانا برابر صفر است

)(rΔ

     معادله آيلنبرگر بايد در امتداد يك مسير كالسيكي كه از عمق 
شود   دوباره به همانجا منتهي مي"اتوده ابررسانا شروع شده و نهايت

 منظّم است، F1/F2 و F1/S عبور از فصل مشتركهاي [1].حلّ شود
بنابراين . باشد در حاليكه بازتابش از سطح عايق كامالً پخشي مي

 .امتداد مسيرهاي تابشي و منعكسه كامالً مستقلّ از همند

، در هر نقطه از G     با حلّ معادله آيلنبرگر ماتريس تابع گرين 
  و ، nω ،τآيد كه تابعي از  مسير كالسيكي بدست مي

. ميباشد
11l12l

∞<<∞− τ متغيري است كه مكان نقاط را روي مسير 
، τ ،0=τ ،Fv/l11=τ=∞−. سازد مشخص مي

Fvll /)( 211 +=τ ،Fvll /)( 2+10 ==ττ و +∞=τ 
بترتيب عمق توده ابررسانا، م

 و F1/F2 ،F1/S، )براي شاخه تابشي (F1/S ،F1/F2هاي  مشترك
. سازند را مشخص مي) براي شاخه منعكسه(توده ابررسانا عمق 
) l ( قسمتي از مسير در داخل ناحيهF1 بر روي شاخه 

 بترتيب F2 و F1كلّ طول مسير داخل . باشد مي) منعكسه(تابشي 

حلّ معادله آيلنبرگر محدود . باشند  مي و برابر 
بدين ترتيب كه ماتريس تابع گرين بايد در . به شرايط مرزي است

ها پيوسته بوده و در عمق توده ابررسانا  فصل مشترك

ّهاي تالقي مسير با فصل  حل

1112

12111 lll +=2l

±∞→τ ،

 
يك نمونه از . اي متّصل به ابررسانا يك ساختار فرّومغناطيس حوزه:  1شكل

  .ون نشان داده شده استمسير كالسيكي الكتر

l

 
به مقدار حدي خود يعني 

22
1 /)ˆˆ() Δ+Δ+= nnbulk ωττω 3(Ĝσميل نمايد .  

     تابع چگالي حالتها، به ازاي هر مسير كالسيكي معين، از رابطه 
  آيد زير بدست مي

 
 چگالي حالتها روي سطح فرمي براي حالت نرمال كه در آن 

هاي زير گاف  جا اين تابع را به ازاي انرژيما در اين. باشد مي
0N

Δ≤|| Eتابع چگالي حالتهاي كلّ توسط . كنيم  محاسبه مي
گيري از رابطه اخير روي تمامي مسيرهاي كالسيكي ممكنه  ميانگين

شكل ) با   (F2  و F1اين تابع در نواحي . آيد بدست مي
  يكسان 

0≥x

  
با  (S است، در حاليكه در ناحيه xرد كه مستقلّ از مكان را دا

0≤x ( بصورت

  
xدر اين روابط . باشد  مي

 و  
وابسته به مكان 

)(/)2)( 2
2 bEinAEEPn σσ += (2

2 b

)(/)2()/22(),( 2
22

22
2 bEinAbEvExinAbExEQ Fn σσσ +−Δ−+=
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21با  bbb   و ، =+

 با همچنين . باشند مي
impii ldb /=∫

∞
−=

1

2/) uedu zu

Feff vhEk /)(

2 (zE

dkA σσ =σσ ، فاز =+
21مؤثّري است كه توسط ضخامت كلّ  ddd  و يك ميدان =+

)()/(تبادلي مؤثر  212211 dddhdhheff . شود  تعين مي=++
دگي فازي را براي ساختارهاي ش اين رابطه امكان وجود يك حذف

  .كند اي مشخص مي حوزه
     پارامتر نظم ابررسانايي بصورت زير از روي تابع گرين 

  گردد نابهنجار محاسبه مي

هاي سرعت  گيري روي جهت دهنده متوسط  نشان...〉〈 كه در آن 
  .باشد فونون مي-ونكنش الكتر  ثابت برهمλفرمي بوده و 

  
  نتايج و بحث

ها را       در اين بخش بستگي توابع پارامتر نظم و چگالي حالت
  و ميدان تبادلي مؤثّر xبراي سيستم مورد مطالعه به مكان 

ها را بر حسب واحد  تمامي انرژي. كنيم بررسي مي
effh

)0(0 =Δ=Δ T02.021 ==كنيم و   بيان مي b

),( TxF

b انتخاب 
  . كنيم مي

 xبه مكان  بستگي پارامتر نظم سيستم 2     در شكل 
1h2h براي مقادير  وبه ازاي ميدانهاي تبادلي مختلف 

02 3.01 ξ== dcT1.0 d و T  رسم شده است كه =
00 /Δ= Fvξتميز مي اين . باشد  طول همدوسي ابررسانا در حد

 در Sدر ناحيه . است تابع به مقدارش در توده ابررسانا بهنجار شده
فلزّ براي يك . يابد  كاهش مي تابع F1/Sنزديكي فصل مشترك 

 ، تابع )چين منحني خط (غيرمغناطيسي با 

بصورت نمايي با 

F

02 == h1hF

x در طول همدوسي نرمال T/vFN =ξ افت 
، اين تابع )چين منحني نقطه (به ازاي . كند مي

مرتبه با پريودي از 
02 20Δ=h

hvFF /=
1 =h

ξكند كه  اي ميرا نوسان مي  با دامنه
NF ξξ 021حالت . >> 20Δ=−= hh

F

، نيز در )منحني پيوسته( 
 براي دو  نمودار تابع 2 شكل ِدر الحاقي. است شكل رسم شده

01حالت  12Δ=h ،02 20Δ−h) و )منحني پيوسته ،

01 20Δ=h ،02 12Δ−=h

F

12h

، نيز رسم )چين منحني نقطه (
  F2 و F1 در سه حالت اخير همچنان در نواحي تابع . است شده

 بستگي دارد  و ِهاي تبادلي موضعي با پريودي كه به ميدان
 . ميرا استF1دامنه اين نوسانات همواره در داخل . كند نوسان مي

h

 
است  پارامتر نظم ابررسانا كه به مقدارش در توده ابررسانا بهنجار شده:  2شكل

اي و فلزّ فرّومغناطيس با  براي فلزّ غيرمغناطيسي، فلزّ فرّومغناطيس تك حوزه
ها  ضخامت حوزه. hا اي ب ساختار حوزه 0=021 3.0 effξ== dd

0Δ

04Δ−=effh
4=effh

 
نمودار : الحاقي. اند  نوشته شدهبوده و ميدانهاي تبادلي بر حسب واحد 

 هاي تبادلي غيرصفر  پارامتر نظم براي دو حالت با ميدان
بيشينه  در منحني پيوسته). چين منحني نقطه (و )منحني پيوسته(

تابع در 
0Δ

048.0 ξ=px

effh

F

dhhx effp )/1( 2−=

021 20

  .افتد  اتّفاق مي
  

، در ، بسته به مقدار F2تواند در ناحيه  اما اين دامنه مي
اي كه تابع  فاصله.  تقويت گرددF1/Sاي از فصل مشترك  فاصله

رسد از رابطه   در آن فاصله به بيشينه مقدار خود مي
براي حالت . آيد  بدست مي

=

Δ=−= hh

dxp

effh=0 بوده و بنابراين  ميدان تبادلي مؤثّر 

ويت  تقF2در اين حالت پارامتر نظم در كلّ ناحيه .  است=
 به مقدار متناظرش براي حالت غيرمغناطيسي شده و در 

شدگي فازي بصورتي كامل صورت  رسد، بعبارت ديگر حذف مي
هاي نشان داده شده در الحاقي براي حالت. گيرد مي

dx =

 2 شكل ِ
براي حالت . باشد شدگي فاز به صورت جزئي مي حذف

01 12Δ=h ، 02 منفي  ميدان مؤثر 20Δ−=04Δh h−=eff
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ddp xبوده و  <= 8.0

pxx <pxx >

در اين حالت دامنه نوسانات پارامتر . 
  تقويت و براي  به ازاي F2نظم در ناحيه 

01براي حالت . شود تضعيف مي 20Δ=h ،02 12Δ−=h ميدان 
x مثبت بوده و 04Δ=effhمؤثر ddp >= دامنه . )3/4(

 
بر حسب  اي ها در داخل ساختار فرّومغناطيس حوزه رفتار چگالي حالت:  3شكل

Fvdh به ازاي متغير بدون بعد  /|| 220=E ،03.01 ξ=d و 

01 20Δ=h .هاي تبادلي در  ميدانF1 و F2موازي همندو : الحاقي.  پاد 
  . موازي همند

1h

2h

d

Fvd /| 203.0

 تقويت F2نوسانات پارامتر نظم در اين حالت در كلّ ناحيه 
رسند كه   به مقدار يكساني ميهر دو نمودار در . شود مي

  .باشد همواره كوچكتر از مقدار مربوط به فلزّ غيرمغناطيسي مي
x =

ها نيز خود را نشان       اين اثر در بررسي رفتار تابع چگالي حالت
ها در سطح انرژي فرمي بر  نمودار تابع چگالي حالت. دهد مي

زاي ، به احسب پارامتر بدون بعد  h| 21 ξ=d

020

 و 
1 Δ=h اين تابع شبيه چگالي . است  رسم شده3، در شكل

 0N2/π با پريود هاي يك فلزّ همگن حول مقدار نرمال  حالت
 در اينجا بر خالف وضعيت فلزّ همگن دامنه [2].كند نوسان مي
.  افزايش يابدتواند در يك محدوده از   مينوسانات

 مشخص اين محدوده تقويت تابع توسـط ميدان تبادلي مؤثّر 
ها تا  در اين وضعيت دامنه نوسانات چگالي حالت. شود مي

Fh | 22

effh

6/22

vd /|

−=Fvdh

0

در اين نقطه تابع به صفر . شود  تقويت مي
رسد كه متناظر است با چگالي حالتهاي فلزّ غيرمغناطيسي با  مي

effhشدگي فاز بطور كامل اتّفاق  دهد حذف  كه نشان مي

ها در داخل  رفتار مشابهي را براي چگالي حالت. است افتاده
 4، در شكل F1/S از فصل مشترك xابررسانا، در فواصل مختلف 

در اين وضعيت نوسانات حول مقداري است كه فقط به . بينيم مي

 
بر حسب متغير بدون بعد  رفتار چگالي حالتها در داخل ابررسانا:  4شكل

Fvdh به ازاي  /|| 220=E ،01 3.0 ξ=d و  .
 پادموازي همند و F2 و F1هاي تبادلي در  ميدان

01 20Δ=h

01 /xx =.  ξ
  
xفصل مشترك ( از مقدار صفر با افزايش .  وابسته است

F1/S ( كاهش يافته و در اين مقدار بطور يكنواخت از مقدار 
|عمق توده ابررسانا 

|| x

0N

0|

=

ξ>

)/()( 212211 dddhdhheff ++=

xكند ، بسمت صفر ميل مي.  
نتيجه گيري

اي       اثر مجاورت ابررسانايي در يك ساختار فرّومغناطيس حوزه
هايي پادموازي هم   متشكّل از دو اليه فرّومغناطيس با مغناطشِتميز

با استفاده از رهيافت تابع گرين شبه كالسيكي . بررسي شده است
ها را به ميدان   و چگالي حالتبستگي توابع پارامتر نظم ابررسانايي

 بررسي كرده، تبادلي مؤثر 
تواند در داخل يك فلزّ  ايم كه پارامتر نظم ابررسانايي مي نشان داده

  [3].اي تقويت گردد فرّومغناطيس با ساختاري حوزه
  ها مرجع
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