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  Y358ساختار بلوري ابررساناي بررسی زیر
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  تهران،  خیابان آزادي ،ه صنعتی شریفدانشگا ،فیزیک دانشکده1
  تهران،  خیابان آزادي ،ه صنعتی شریفدانشگادانشکده فیزیک، ، آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس  2

  
  چکیده

انجام محاسبات در تقریب شبه . با روش ابتدا به ساکن بر پایه نظریه تابعی چگالی انجام شده است Y3Ba5Cu8O18 جدید يابررسانا ساختار بلوري ترکیبتحلیل 
ي زیرساختاري کوچکتر نتایج نشان می دهد که این ساختار پیچیده از بلوکها. پتانسیل و با استفاده از نرم افزار محاسباتی کوانتوم اسپرسو انجام شده است

YBaCu2O5  وBaCuO2  تشکیل شده که زیر ساختار دیگر ابررساناهاي خانوادهYBCO  این محاسبات نشان می دهد که ساختار تعادلی . تشکیل می دهندنیز را
خانواده هاي ابررساناهاي دماي باال نیز نتیجه شده است دیگر  با مقایسه با .گیرد شکل می cدر راستاي ابرسانا -نیمه رسانا- این ترکیب به صورت آرایه اي از ابررسانا

اختاري به عنوان ساین تشابه زیر. ابررسانایی داراي بلوکهاي زیر ساختاري مشابهی هستند ی از خصوصیات شیمیایی، ساختاري وتنوع داشتن که ساختار بلوري آنها با
  .اد می شودباالي اکسید مسی پیشنه هاي دماياروشی براي کشف دیگر ابررسان
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Abstract  
 

Structural analysis of new Y3Ba5Cu8O18 superconductor has been done by ab-initio density functional theory. 
These calculations have been done based on pseudopotential approximation by Quantum Espresso 
computational code. The results indicate that this structure have been composed from YBaCu2O5 and BaCuO2 
substructures which is a common feature in other compounds of YBCO family. It has been concluded that 
Y3Ba5Cu8O18has been formed in a superconductor-semiconductor-superconductor arrays in c direction. By 
comparing this structure with other high temperature cuprate superconductor, it has also been concluded that 
the substructure of their crystal is very similar although they have different stoichiometry, crystal symmetry and 
superconducting properties. This conclusion may be used to suggest new high temperature superconductor with 
higher transition temperature.    
  
PACS No. 47.25.Jb, 61.50.-f, 71.15.Nc, 71.15.Mb   
 

   قدمهم
اولین گام تعیین ساختار بلوري ترکیبات ابررساناي دماي باال      

براي فهمیدن سازوکار ابررسانایی در این ترکیبات و بهینه کردن 
نایی باالتر در این براي رسیدن به دماهاي گذار ابرساساختار 

 (Y358)ی در ترکیب ابررسانای با کشف. ترکیبات است
Y3Ba5Cu8O18+  1[ 2009در سال  کلوین 102دماي گذار با [

 YBa2Cu3O7 (Y123) باالتر از ترکیب کلوین  10که حدود 
مانند تعیین مقدار (است تالش براي تعیین استوکیومتري دقیق 

این گرچه ا. و ساختار بلوري این ترکیب انجام شده است) اکسیژن
 Y123 آن با ساختار  xمطالعات به جهت تشابه طیف پراش پرتو 

و وجود غالب فازهاي ناخواسته با چالشهاي زیادي مواجه بوده 
و با  Pmm2تقارن به صورت  ]2[در مرجع  به طور مثال.   است
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 ]3[مرجع در  ، درحالیکهشده است سه زنجیره تعیینپنج صفحه و 
دو ساختار  ]4[در مرجع  .گزارش شده است Pmmmتقارن 

در نظر براي این ترکیب  Pmmmو  Pmm2هاي  بلوري با تقارن
که ساختار شده است  گرفته شده و با بررسی طیف پراش نتیجه

است، اگرچه به دلیل وجود  Pmm2ارن این ترکیب داراي تق
فازهاي ناخواسته در نمونه ها این نتایج نیاز به بررسی و مطالعه 

  . دقیقتر دارد
با توجه به موفقیتهاي روشهاي ابتدا به ساکن بر پایه نظریه تابعی 

به ویژه  ،چگالی در تعیین ساختار بلوري ترکیبات مختلفی از مواد
 Y358روش می تواند براي ترکیب  ابررساناهاي دماي باال، این

نتیجه شد که از سه ساختار  ]5[مطالعه قبلی در  .نیز استفاده شود
اتمها و در نهایت زنجیره ها و متفاوت با استوکیومتري و چینش 

 دوو  CuO2، ساختار بلوري با شش صفحه صفحات اکسید مسی
از لحاظ انرژي ) Bساختار ( Pmmmو با تقارن  CuOزنجیره 
در این مطالعه زیرساختارهاي . از دو ساختار دیگر است پایدارتر

بلوري مورد بررسی دقیق قرار گرفته و جزییات  ساختاراین 
زیرساختار  در این مقاله،به عالوه . ساختاري آنها ارایه می شود

بلوري با زیرساختار دیگر ترکیبهاي ابررسانهاي دماي باالي اکسید 
  .  مشابه استخراج می شودمسی مقایسه و ساختارهاي 

  جزییات محاسبات
این محاسبات با استفاده از نرم افزار کوانتوم اسپرسو و روش     

هاي موج تخت در تقریب شیب تعمیم یافته انجام شده  شبه پتانسیل
در  kو تعداد نمونه برداري نقاط  Ry 50انرژي قطع برابر . است

از ) 2×12×12شبکه ( 36منطقه کاهش ناپذیر بریلوئن برابر 
آزمونهاي همگرایی انرژي کل بر حسب انرژي قطع و تعداد نقاط 

k 6-10تا دقت  ترکیبهاانرژي کل . به دست آمده است Ry  و
. همگرا شده است Ry/Bohr 4-10*4نیروي وارد بر اتمها تا 

از مرجع  Y358ترکیب در پارامترهاي شبکه و موقعیت اولیه اتمها 
و سپس با کمینه کردن انرژي کل بهینه شده  گرفته شده است ]4[

اي و مکان یونها در هر یک از براي محاسبه پارامترهاي شبکه . اند
، مقادیر ورودي از مقادیر بهینه Y112و  Y123ساختارهاي زیر

استفاده شده و بهینه سازي مجدد براي هر  Y358سازي ترکیب 
  . یک از آنها انجام شده است

  نتایج تحلیل  بحث و
انجام شده نشان داده است که ساختار با  ]5[ محاسبات قبلی     

با یک اکسیژن بیشتر نسبت به ( Y3Ba5Cu8O19ترکیب شیمیایی 
است داراي  Pmmmکه داراي تقارن ) ترکیب اولیه پیشنهاد شده

 1شکل . انرژي کمتر نسبت به دیگر ساختارهاي این ترکیب است
به عالوه در این شکل . را نشان می دهداین ترکیب ساختار بلوري 
 YBaCu2O5 یعنی بلوکهاي ترکیب این بلوري زیرساختارهاي 

(Y112) ،Y123  وBaCuO2 نیز نشان داده شده است .
زیرساختار  3دیده می شود این ساختار از  شکلاین همانطور که از 

Y112  و دو زیر ساختارBaCuO2 همچنین . تشکیل شده است
که در بین دو  Y112این ترکیب را می توان به صورت یک فاز 

در واقع . ساندویچ شده است نیز در نظر گرفت Y123ابررساناي 
 BaCuO2و  Y112نیز خود از دو زیرساختار  Y123ترکیب 

این دو فاز از لحاظ شیمیایی پایدار هستند و . تشکیل شده است
رت فازهاي ناخالصی در ممکن است مقداري کمی از آنها به صو

در و دیگر خانواده هاي این ابررسانا  Y123نمونه هاي ابررساناي 
  . هنگام ساخت ایجاد شوند

  
. Y123و  Y112و زیرساختارهاي آن  Y358ساختار بلوري ترکیب :  1شکل

  . بلوکهاي زیرساختار در شکل نشان داده شده است
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داده برازش نتیجه شده از  ساختارينتایج پارامترهاي  1در جدول 
براي سه ساختار حالت مورناگان حجم با معادله -هاي انرژي کل

Y358 ،Y123 و ،Y112 بدیهی است که . شده است ارایه
تشکیل  BaCuO2و  Y112خود از دو زیربخش  Y123ترکیب 

براي مقایسه داده ها با مقادیر تجربی مطالعات دیگر نیز . شده است
همانطور که از این جدول دیده . ده استدر این جدول آورده ش

در  Y123و  Y358می شود داده هاي محاسباتی براي دو ترکیب 
داده  Y112در مورد ترکیب . همخوانی خوبی با نتایج تجربی است

هایی براي مقایسه موجود نبوده است و بنابراین این داده ها می 
کیب تواند اولین داده هاي ساختاري گزارش شده براي این تر

که از  Y358مکان اتمها در ساختار  zنیز مولفه  2در جدول . باشد
 4-10*4کمینه کردن نیروي وارد بر اتمها با دقت همگرایی 

Ry/Bohr به دست آمده نیز در مقایسه با داده هاي تجربی براي 
ی خوبی بین هر دو داده ها همخوان. این ترکیب ارایه شده است

با داده هاي ارایه شده در . وجود دارد که یکدیگر را تایید می کنند
و  Y358اطالعات ساختاري کاملی براي ترکیب  2و  1جدول 

  .   زیرساختارهاي آن ارایه شده است
  

 Y112و  Y358 ،Y123پارامترهاي ساختاري سه ترکیب :  1جدول
اعداد . همراه داده هایی براي مقایسه نتایجمحاسبه شده از این مطالعه به 

  . داخل پرانتز اختالف با مقادیر تجربی را نشان می دهد

پارامترهاي 
 ساختاري

Y358 Y123 Y112 
مطالعه 
 حاضر

[4]   مرجع
مطالعه 
 حاضر

[6]   مرجع
مطالعه 
 حاضر

a (Å) 

3.861 
 

(+0.18%
) 

3.854 3.856 3.83 3.861 

b (Å) 3.888  
(-0.15%) 3.894 3.879 3.88 3.892 

c (Å) 30.963  
(-0.42%) 31.093 11.664 11.68 7.572 

c/a 8.019 8.068 3.025 3.05 1.961 
(b-a)/(b+a) 

*100 0.348 0.516 0.297 0.648 0.400 

V0 (Å3) 464.800 
(-0.39%) 466.627 174.463 173.569 113.784 

  
باالي اکسید مسی ساختارهاي ابررساناهاي دماي  3در جدول 
به همراه بلوکهاي زیرساختاري آنها ارایه  هاي دیگر از خانواده

همانطور که از این جدول مشاهده می شود  . شده است

بلوك مشترك در همه ترکیبات  BaCuO2و  Y112ترکیب 
است و تنها تعداد آنها در سلول واحد براي  YBCOخانواده 

، Bi ،Tlدر ابررسانهاي با پایه . ترکیبات مختلف متفاوت است
 BaCuO2که مشابه ساختار  CaCuO2نیز ترکیب  Hgو 

است نیز  Y112است و دیگر ترکیب اصلی که مشابه ساختار 
 ها مشاهده می شود که در بعضی از خانواده. مشاهده می شود

ساختار را  TlOو  BiOیا اکسیدهاي فلزي  CuO نیز ترکیب
  . کامل می کنند

  
مکان اتمها در ساختار ) cدر واحد پارامتر شبکه اي ( zمولف :  2جدول

Y358 محاسبه شده با کمینه کردن نیرو در مقایسه با داده هاي تجربی .  
اتم   مرجع[4] مطالعه حاضر 

Y 0.3772 0.38 

Ba 0.1201 
0.2574 

0.12 
0.24 

Plane Cu 
0.0566 
0.3217 
0.4352 

0.06 
0.31 
0.44 

chain Cu & O 0.1897 0.17 

plane O 
0.0466   0.0467 
0.3316   0.3314 
0.4237   0.4239 

0.05 
0.32 
0.43 

apical O 0.1283 
0.2501 

0.12 
0.24 

  
از این مقایسه نتیجه می شود که بلوکهاي با ساختار مشابه 

Y112  و بلوکهايBa(Ca)CuO2  بلوکهاي اصلی خانواده
 هاي ترکیب. هاي مختلف ابررسانهاي اکسید مسی هستند

BaCuO2  وCaCuO2 در حالیکه  ]7[هستند  نیمه رسانا 
فلز یا در ترکیبات مشابه می تواند حالت  Y112ترکیب 

یت در این صورت خصوص]. 8[ابررسانایی را نیز داشته باشد 
سید مسی در این کباالي ا دمامشترك ساختاري ابررساناهاي 

ابررسانا در راستاي -نیمه رسانا-است که از یک آرایه ابررسانا
در صورت نهایی شدن این . ایجاد شده اند cپارامتر شبکه اي 

نتایج، یک راهنمایی مهم براي کشف دیگر ساختارهاي 
ابررسانایی دماي باال با خصوصیات بهینه تر می تواند در 

  .  مختلف این زیرساختار باشد نظرگرفتن ترکیبات
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ترکیبات مختلف ابررساناهاي دما باالي  يزیرساختاربلوکهاي :  3 جدول
  . ترکیبات با ساختارهاي مشابه در یک ستون آورده شده است. اکسید مسی

 ساختار کامل زیرساختارها

--- BaCuO2 YBaCu2O5 YBa2Cu3O7 
CuO BaCuO2 YBaCu2O5 YBa2Cu4O8 
CuO (BaCuO2)2 2:YBaCu2O5 Y2Ba4Cu7O15 
--- (BaCuO2)2 3:YBaCu2O5 Y3Ba5Cu8O18 

BiO (CaCuO2)n BiSr2CuO5 Bi2Sr2CanCun+1O2n+6 
TlO (CaCuO2)n TlBa2CuO5 Tl2Ba2CanCun+1O2n+6 
--- (CaCuO2)n TlBa2CuO5 TlBa2CanCun+1O2n+5 
--- (CaCuO2)n HgBa2CuO4 HgBa2CanCun+1O2n+4 

  
   نتیجه گیري

 از انجام محاسبات بر پایه نظریه تابعی چگالی براي تعیین     
نتیجه شده است که این  Y358ساختار بلوري ابررساناي زیر

ترکیب نیز همانند دیگر ترکیبات ابررساناهاي دماي باال از بلوکهاي 
می شود براي پیشنهاد . فلزي و نیمه رسانایی تشکیل شده است

بهینه نیاز به چینش خواص بهینه ساخت ابررساناهاي جدید با 
آنها در سلول  دو یا تغییر تعدا Ba(Ca)CuO2و  Y112بلوکهاي 

  .واحد است
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