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تونم زنی جوزفسونی از مونکول ىای مغناطیسی
ناىمسانگرد
دشتی ،نسترن۱؛ قربانزاده مقدو ،عهی
۱

۱

داًطکذٍ فیشیک ،داًطگاٍ تحصیالت تکویلی علْم پایَ سًجاى ،صٌذّق پستی ،1145-54154
سًجاى ،ایزاى

چكیده
در ایي هقالَ بَ بزرسی اثز جْسفسْى در هْلکْل هغٌاطیسی ًاُوساًگزد کَ
در اتصال با دّ الکتزّد ابزرساًا قزار گزفتَ است هی پزداسین .جزیاى
جْسفسْى عبْری در حذ ُنتًْل سًی را با رّش ًوْداری سهاى حقیقی اس ایي
ساختار بذست هی آّرینً .طاى هیدُین با داضتي جزیاى بزحسب جفتیذگي،
ضاُذ گذار صفز بَ پی در جزیاى ُستین.

تک هْلکْل هغٌاطیسی( )SMMبستزی هٌاسب بزای تْسعَی سیستنُای
تزابزد اسپیٌی است .اس ایيرّ در سالُای اخیز بسیار هْرد تْجَ قزار -
گزفتَاست .بذلیل ایٌکَ در تک هْلکْل هغٌاطیسی تًْلسًی کْاًتْهی،
گسستگی تزاسُا ّ بزُوکٌص کْلٌی بسیار باال است ،بزرسی اثز جْسفسْى
اس هیاى یک  SMMبا ّیژگی ُای هغٌاطیسی کَ در تضاد با ابزساًایی
بٌظز هی رسذ ،جالب خْاُذ بْد .سیستن را در رژین اًسذاد کْلٌی در
ًظز هی گیزین .بٌابزایي جزیاى جْسفسًْی را بَ صْرت ُن تًْلسًی با
رّش ًوْداری سهاى حقیقی بذست هی آّرین[.]۱،۳

شکم  : ۱اتصال جوزفسونی مونکول مغناطیسی ناىمسانگرد با
دو انکترود ابررسانا

ها اس هذل سیز بزای درک فیشیکی اثز جْسفسًْی در تک هْلکْل هغٌاطیسی
کَ در ضکل ً ۱طاى دادٍ ضذٍ است ،استفادٍ هی کٌین [:]۴،۲
∑
∑
( ∑

)
∑
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بَ تزتیب اًزژی تزاس ،بزُنکٌص کْلٌی ،قذرت جفت ضذگی تبادلی
بیي اسپیي هْلکْلی ّ الکتزًّیکی ،هیذاى هغٌاطیسی ّ گاف ابزرساًایی
را ًوایص هیدٌُذ .بذلیل ّجْد ًاُوساًگزدی ،عبارت ثابت ًاُوساًگزدی
 ّ Dتًْلسًی کْاًتْهی هغٌاطیسی ضذٍ  Mرا اضافَ هیکٌینُ.وچٌیي چْى
بزُوکٌص کْلٌی بسیار بشرگ است ،فقط یک الکتزّى هی تْاًذ تزاس
،هذل  BCSابزرساًا در
الکتزًّیکی را اضغال کٌذُ .اهیلتًْی
ًظزیَ هیذاى هتْسط است .بزای تْصیف دیٌاهیک هْلکْل هغٌاطیسی کافیست
| |
ّ هعادلَی هادر حاکن بز آى
کَ هاتزیس چگالی کاُیذٍ
را بیابین کَ بَ صْرت سیز دادٍ هیضْد:
∫∑

(

)

آٌُگِای گذار تعوین یافتَ ُستٌذ کَ با استفادٍ اس رّش ًوْداری سهاى

حقیقی [ ]۲قابل هحاسبَ اًذ .ها خْد را بَ رژین جفت ضذگی ضعیف (
) هٌحصز هیکٌین کَ اهکاى تًْل سًی جفتِای کْپز ّجْد ًذارد.
بٌابزایي تًْلسًی هزاتب باالتز هیتْاًذ جزیاى ایجاد کٌذ کَ پاییي-
است .در ًتیجَ رابطَی جزیاى بذیي
تزیي هزتبَ ُنتًْلسًی
صْرت دادٍ هیضْد:
Γ

∑

 εدلخْاٍ کذام حالت
هسالَ را چٌیي بزرسی هیکٌین کَ بَ اسای ُز
َُ حالت هْلکْل ،حالت پایَی سیستن خْاُذبْد .بزای حالت خاصی کَ
اس ً
تًْلسًی کْاًتْهی هغٌاطیسی ضذٍ  Mرا در ًظز ًویگیزین ،در هیذاى
هغٌاطیسی هثبت(هٌفی) سَ حالت هوکي بزای حالت پایَ دارین .جذّل ۱
،بز حسب باسٍی پاراهتزُای یاد ضذٍ ،حالت پایَ را ًطاى هی دُذ.
جدول: ۱

محدوده حانت پايو برای M=0
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نتیجو گیري

شکم  :۲جريان جوزفسون از  SMMبرحسب
قدرت جفتیدگی برای حانتی کو فرض
شده M=Dو  B=±1.5است.

شکم  :۳جريان جوزفسون از  SMMبرحسب
قدرت جفتیدگی برای حانتی کو فرض
شده M=Dو  B=0است.

جز یاى جْسف سًْی کَ تْ سط سّج ُای کْپز اًت قال هی یا بذ ،بَ دّ صْرت
جز یاى جْسف سًْی صفز ّ ا ست.اگز تزاس الکتزًّی کی دارای تک الک تزّى
را دار ین کَ تزت یب ا سپیٌی ج فت کْپز ب عذ اس
با ضذ ،جز یاى جْسف سًْی
اًت قال اس یک الک تزّد بَ الک تزّد دی گز تغی یز هی ک ٌذ .در غ یز
ایٌصْرت جزیاى جْسفسًْی صفز را دارین .در ضکل  ۲ّ۳بَ اسای ε ۰ ۵ ّ ۲
بَ صفز تغییز هی کٌذ
اس سوت ُ jای هٌفی در اّلیي گذار ،جزیاى اس
ّ در  jهثبت ،گذار اس جزیاى صفز بَ را دارین.
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