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 של ועבודה זו נעשתה בהדרכת

 פרופ' יוסף ישורון

  

 המחלקה לפיסיקה

 ןאיל-אוניברסיטת בר
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 תודות

 תודה מקרב לב לפרופ'  יוסי ישורון על שנתן לי את הזכות להיות חלק

 ועל סבלנות , על שהעניק לי מחוכמתו ומניסיונו כי רבים,מקבוצת מחקרו

והסיוע שנתן בכל שלבי  על ההדרכה ,להשלים את העבודה יוהאמונה ביכולת

, לחשוב בצורה עמוקה יותר ולהביע את לחקור המחקר, ובעיקר על שלימד אותי

 .עצמי בצורה ברורה יותר

, על סבלנותו הרבה, על שליווה אותי במחקר זהלפרופ'  אבנר שאולוב,  

 , על השעות הרבותעל ההסברים מקטן ועד גדול, על העצות, על דיונים פוריים

 .להמשיך לחקור כל הזמן ולהפוך בה א לפחד לחדש,לימד אותי לובעיקר על ש

בוריס שפירא וקבוצת מחקרו: על הנכונות  'ברוך רוזנשטיין ופרופ 'לפרופ

 לסייע בכל שאלה ועל הדיונים הפוריים.

 לפרופ' ישראל פלנר שהעביר אלינו את הגבישים מוליכי העל.

המעבדה בלתי  חם כץ ודני חלבי, שבלעדיהם עבודתלצוות הטכני:  מנ

    אפשרית.

ברצוני להודות לחברי המעבדה: ד"ר שוקי וולפוס, ד"ר אלכס פרידמן, 

 ובפרט לחברי לעבודה במעבדה: ,מנחם כץ ,פאינה קופנסקי ד"ר

 ךותמ איליה סושניקוב אשר עזרשחפפה והדריכה אותי ול רויטל קופליאנסקי

 .   במהלך יצירת העבודה

 על שבמחלקה לפיזיקה באוניברסיטת-עבודה זו בוצעה במרכז למוליכות

סגן  ועל כן ברצוני להודות לראש המחלקה פרופ' ריצ'ארד ברקוביץ', ,אילן -בר

 ולצוות מזכירות בוריס שפירא 'פרופ ,ליאוניד פייגל 'ראש המחלקה פרופ

 המחלקה: רחל רוטברג ושרה ביאלקוביץ'.   

 ה על העזרה שהעניק לי. לחברי דניאל תוד
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סביבת עבודה  העל שהיוו ,על שיתוף הפעולה ד"ר אלכס פרידמןל

 .בכל בעיה ועל הנכונות לעזור ,תומכת

 לאלי פרל תודה מיוחדת על העזרה והידע הרב שהעניק לי. 

   

למשפחתי היקרה על התמיכה הרבה שהעניקו לי במסעי בכל עת, ועל 

 מחקר.שאפשרו לי להקדיש את כל זמני ל
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 תקציר. 1
 

על ממשפחת -של מוליכי מערבולותבשריג ה תסקועהעבודת מחקר זו 

שני השיא ל את המקור הפיסיקלי, מתמקדת במציBa(FeR1-xRNiRxR)R2RAsR2Rים דפניקטיה

את  מיפיתי המחקר במסגרת .בעקומות המגנטיזציה של חומרים אלה האנומלי

  של בשני גבישים עם ריכוזים שונים ובזמן בטמפרטורה תלות שדה השיא השני

Ni, x=0.054,0.046 .בדיאגראמת  קו השיא השני את תימצא באמצעות מיפוי זה

משנים את כאשר  מערבולותשריג השל  ונותיובתכמייצג שינוי ה  H-Tהפאזות

את המגנטיזציה של הגבישים  והשוויתי כמו כן, מיפיתי .השדה או הטמפרטורה

היינו H//ab, -ו  H//c  כיווניםהשני ין כתלות בטמפרטורה, בשדה ובזמן בהנ"ל 

  ., בהתאמהAs -ו  Fe-בניצב ובמקביל למישורי ההולכה המוגדרים ע"י אטומי ה

 עשויים להיות פירושים שונים: H-Tא השני בדיאגראמת הפאזות קו השיל

 ;מעבר מבני בשריג המערבולות )2( ;סדר בשריג המערבולות-אימעבר סדר )1(

 מהתנהגות אלסטית לפלסטית. ,מערבולותה של תהדינאמי התנהגותבמעבר  )3(

אות כל התוצ אתיכול להסביר  האלהתרחישים מי מן ה בדקתיבעבודת מחקר זו 

המייחס את השיא השני  מודלהמבין שלושת המודלים, ש מצאתי הניסיוניות.

 ,של המערבולות, מהתנהגות אלסטית לפלסטית תשינוי בהתנהגות הדינאמיל

 . נראה כמודל המסתבר ביותר
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 קע תיאורטי וניסיוניר. 2

 

בטמפרטורות   על-התגלתה משפחה חדשה של מוליכי 2008בשנת                  

P) הנקראת As(כגון:  Pnictogen-בוהות מבוססי ברזל וג

1
PPnictidesהם  אלו . חומרים

Fe-As -ה העל מתרחשת בשכבות-שכבתיים, כאשר מוליכות P

2
P.  שכבות הולכה

המכילות ברזל הינן ממצא מפתיע למדי, שכן לברזל תכונות פרומגנטיות הידועות 

שעברו מאז התגלית, חלה  שניםלוש העל. בש-כתכונות ההורסות מוליכות

של חומרים משפחות  4עד היום נמצאו התקדמות משמעותית בחקר חומרים אלו. 

 :PP3,4 אלו

, 1111 המכונים ,RFeAs(O,F)  ,R=Ce, Pr, Sm, Ndחומרים מבוססי תרכובת  .1

 . K 56 ~בעלי טמפרטורת מעבר מקסימאלית של 

חומרים בעלי תרכובת ו ,AFeR2RAsR2R  ,A=Ba, Sr, Caחומרים בעלי תרכובת .2

AFeR2RSeR2R A=K, Rb, Cs, (Tl,K), (Tl,Rb)  עם טמפרטורת מעבר 122 ניםהמכו ,

 .K 38 ~מקסימאלית של 

,  עם טמפרטורת 111 המכונים, NaFeAsאו  LiFeAsחומרים בעלי תרכובת  .3

 .K 20 ~מעבר מקסימאלית של 

, עם טמפרטורת מעבר 11 המכונים, FeSeחומרים בעלי תרכובת  .4

 .K 8 ~מקסימאלית של 

 

, אבל, 5רו ביסודיות התכונות הפיסיקליות של הפניקטידים נחקהרבה מן  

במספר קטן  רק ככל הידוע לנו, התכונות המגנטיות של משפחה זו נחקרו עד כה

 משפחת הפניקטידיםכי קיים מכנה משותף ל שוב לצייןח. 6-14מאד של עבודות 

 .cuprates-המשפחת  על בטמפרטורות גבוהות,-ולמשפחה המקורית של מוליכי

-ם, ומוליכותיחומרים שכבתישתי המשפחות מאופיינות בכך שמוליכי העל הם 
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חשוב יותר לעבודה זו הוא הדמיון בתכונות  .העל בהם מתרחשת בשכבות

, )Second Magnetization Peak - SMP( המשפחות התגלה שיא שני המגנטיות. בשתי

-מוליך BiR2RSrR2RCaCuR2ROR8R (BSCCO),  -השיא השני ב אנומלי, בעקומות המגנטיזציה.

המתאר את לולאת המגנטיזציה  1 נראה באיור cuprates,-העל ממשפחת ה

ה השיא הראשון בלולאה משקף את הירידה ה"רגילה" של המגנטיזצי .בחומר זה

או  םדינאמייע"י השדה. השיא השני, האנומלי, הוא תוצאה של שינויים 

 תרמודינמיים במערך המערבולות כפי שיפורט להלן.

 

 

U1 איור:U  לולאת מגנטיזציה לוקאלית של R8+δROR2RCaCuR2RSrR2RBi   בטמפרטורה שלK 25  הלקוחה
יינת את מעבר ]. הקפיצה האנומלית של  המגנטיזציה (תופעת השיא השני) , מצ13ממקור [

 מצויינים בחץ. RsmpRB, ושיאה,  R onsetRBסדר . האינדוקציה של תחילת התופעה-אי -הפאזה סדר
 

 

מעבר הוא  cuprates-הת במשפחההסבר המוביל לתופעת השיא השני  

לפי תיאוריית מעבר  סדר.-ממבנה של סדר למבנה של אי מערבולותבשריג ה

ים מבנה מסויים (סדר) בשריג מתחת לקו שדה השיא השני קי ,סדר-סדר אי

. באיור איננו מסודר מערבולות, ומעליו (בשדות גבוהים יותר) שריג המערבולותה

באיור זה ניתן לראות כי קו  .BSCCOניתן לראות את דיאגרמאת הפאזות של  2

התלות   K 40-מעל ל. K 40טורה עד סדר תלוי חלש בטמפר-אי-סדר המעבר
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בתוך  םהסכמאתייהציורים  עליית הטמפרטורה. חזקה ושדה השיא השני קטן עם

אינו ו מסודר מתחת לקו המעבר מערבולותשריג הש דגישהדיאגראמה באים לה

), K 89. כאשר הטמפרטורות מתקרבות לטמפרטורה הקריטית (מעליומסודר 

 המערבולות מתנהג כנוזל.שריג 

 

 

U2 איור:U  פרטורות גבוהותהעל בטמ-במוליך מערבולותהפאזות של מערך  תדיאגראמ BSCCO 15. 

באיור זה ניתן לראות כי יש תלות חלשה של קו המעבר (השיא  .TRcR ~ 89 Kטמפרטורת המעבר 

 בשריג המערבולות מעבר מסדר הציורים הסכמאתיים מתארים .K 40השני) בטמפרטורה עד 

 סדר בשדות גבוהים, והתנהגות של נוזל בטמפרטורות גבוהות.-בשדות נמוכים לאי

 

   

-Co ,Ba(FeR1-אילוח ב שעברו pnictides של 122 במשפחה מדידות 

xRCoRxR)R2RAsR2R, המצאות שיא . 7,9,11,12,16 גם הן את האנומליה של השיא השני חשפו

 שלנו מניעה וגם במשפחת הפניקטידים היא cuprates-שני גם במשפחת ה

  .תי המשפחותשלהשוואת ההתנהגות המגנטית בין 

כתלות בזמן, בשדה חיצוני קבוע  בחומרים הנ"ל מדידות המגנטיזציה

. בדרך כלל נצפה 9,11,12 וטמפרטורה קבועה, הראו גם הן התנהגות אנומלית

 ית הטמפרטורה, אך בחומר זהילעליה מונוטונית של קצב הרלקסציה עם על
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ת הטמפרטורה עד לנקודת יישנה ירידה מתונה של קצב הרלקסציה עם עלי

  דה.. נקודת מינימום דומה נצפתה גם כתלות בשמינימום

-Ba(FeR1, מגלה שההתנהגות של H-Tריכוז נקודות האנומליה במישור 

xRCoRxR)R2RAsR2R העל בטמפרטורות גבוהות -היא בעלת אופי שונה מזו שנצפתה במוליכי

 בטמפרטורות נמוכותCuprates -בכפי שציינו לעיל,  .Cuprates-ממשפחת ה

אה איור ר ,נצפתה תלות חלשה בטמפרטורה לשדות המאפיינים את השיא השני

 ידינאמ-לצפי התיאורטי של מעבר פאזה תרמותלות חלשה כזו נמצאה תואמת  .1

מעבר כזה נצפה  .17-20 ממצב מסודר למצב לא מסודר ,מערבולותבמערך ה

BiR2RSrR2RCaCuR2ROR8-δ Rכמו:  ,Cuprates-בחומרים רבים ממשפחת ה
21NdR1.85RCeR0.15RCuOR4-

δR, 22 ו-YBaR2RCuR3ROR7-δ  R
התנהגות  נמצאה, Ba(FeR0.925RCoR0.075R)R2RAsR2R -ב לעומת זאת .23-25

שני, מראים ירידה חזקה עם עליית הם את השיא שונה לחלוטין: השדות המאפייני

כפי שנראה להלן, למרות התלות  .7,11 כבר בטמפרטורות נמוכות הטמפרטורה

אפשרות להסביר את הקו הנמדד אולי החזקה של קו המעבר בטמפרטורה, יש 

אי סדר. עם זאת, חשוב לציין שישנן עוד -בפניקטידים כמצביע על מעבר סדר

 . הסבר אחדבפניקטידים תהניסיונישתי אפשרויות סבירות להסבר ההתנהגות 

של מבנה מערך  ידינאמתרמו  הפאזמניח שהשיא השני מצביע על מעבר 

, ממבנה מעוין לריבועי. ההסבר השני מתאר את השיא השני כתוצאה מערבולותה

מהתנהגות אלסטית להתנהגות פלסטית  –של שינוי בקצבי הרלקסציה המגנטית 

 רויות.עם השינויים בשדה המגנטי החיצוני. להלן נרחיב ונדון בשלש האפש –
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1( Uמערבולותסדר בשריג ה-אימעבר פאזה מסוג סדרU  

 

סדר הוא תולדה של תחרות בין אנרגיית לכידה של -מעבר סדר אי

נקיים  בגבישיםהמערבולות במרכזי לכידה לבין האנרגיה האלסטית שלהם. 

שבין המערבולות גורמות לסידורן בצורה של שריג משושה הנקרא  הכוחות הדחיי

של מרכזי לכידה, שהם תוצאה של פגמים  םסוב. אולם, הימצאותשריג אבריקו

), Bragg glassהקיימים בכל דגם, גורמת ליצירתו של מבנה הנקרא זכוכית בראג (

שבו הסדר האופייני לגביש נשמר רק בטווחים קצרים ואובד בטווחים ארוכים 

 עברת השיא השני בקופרייטס הוא בממקובל לומר שמקורה של אנומליייותר. 

המשמעות של שיא במגנטיזציה  .אי סדר במבנה שריג המערבולות-סדר פאזה

הזרם שמקורה בהילכדות שטף מגנטי בפגמים בגביש  מקבילה להגדלה בצפיפות

: כאשר השדה גדל מספר המערבולות בדגם גדל סדר במערכת-היוצרים אי

הלכידה  אנרגיית השל מערבולות אחת בשניי (entanglement)ובגלל הסתבכויות 

 של המערבולות, שהייתה חלשה בשדות נמוכים, מתחזקת בשדות גבוהים.

כאשר השדה והטמפרטורה גדלים, כלומר, כאשר אנרגית הלכידה ביחד 

  ,עד למצב שבו הן משתוות לאנרגיה האלסטית עם האנרגיה התרמית גדלות

צב מסדר. -אילפאזה שבה שולט של שריג מסודר  שריג המערבולות עובר מפאזה

של  ישמאל(באגף האנרגיה אלסטית המתארת שוויון בין  ה 1זה מתואר במשואה 

 :תרמיתהאנרגיה הלכידה ביחד עם האנרגיית ) לבין המשוואה

1.  

קבוע  kהיא עמק החדירה של לונדון,  λהיא אורך הקורולציה,  ξזו במשוואה 

המגנטי היא קוונט השטף  ФR0R היא האינדוקציה,  Bהיא הטמפרטורה,  Tבולצמן, 

הוא קבוע לינדמן.  cRLR-ו א פרמטר הלכידהוה γ האנאיזוטרופיההיא  ε המינימלי, 
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 בטמפרטורה קבועה יש תלות של אנרגיות הלכידה והאלסטית רק בשדה:

בשדות נמוכים הביטוי לאנרגיה האלסטית הוא יותר גדול מהביטוי לאנרגיית 

נרגיה האלסטית יותר קטן מזה של אנרגיית הלכידה, ובשדות גבוהים הביטוי לא

דומיננטיות של אנרגיה אלסטית  מראותתלות של אנרגיות אלו בשדה  הלכידה.

דומיננטיות זו מניבה  ולהיפך בשדות גבוהים. ,על אנרגיית הלכידה, בשדות נמוכים

 מערכי מערבולות מסודרים ולא מסודרים, בהתאמה.

  דה ישנה גם תלות בטמפרטורה.כאמור, בנוסף לתלות של האנרגיות בש

אי סדר בשריג המערבולות מנבאות תלות -המטפלות במעבר סדר תהתיאוריו

 . הסיבה לכך היא שאנרגית הלכידה20חלשה מאד של השיא השני בטמפרטורה 

ושני גדלים  ,באורך הקוהרנטיות ובעומק החדירהוהאנרגיה האלסטית תלויות 

 BSCCO 21 -אלה תלויים חלש בטמפרטורה בטמפרטורות נמוכות. אכן, מדידות ב

שיא שני עם תלות שדה הראו  cuprates 22-24 -אחרים ממשפחת ה ובחומרים

  .חלשה בטמפרטורה

. אישור 26 יש עדות ישירה ממדידות של דקורציהסדר -אי—סדרלמעבר  

עקיף למעבר כזה ניתן לראות במדידות של עקומות מגנטיזציה בקצבים שונים 

, למשל, הראו שכאשר קצב העלאת BSCCO 27-המדידות ב של העלאת שדה:

השדה איטי קו השיא השני זז ימינה יחסית למדידות בהן הקצב מהיר, תוצאה 

רנזיינטים הם מצבים שבהם מצבים טהמרמזת על קיום מצבים טרנזיינטים. 

מצבים  .לדגם בצורה מהירה לפני שהספיקו להסתדר כשריג ותמערבולות נכנס

משקפים מערך לא מסודר זמנית של מערך המערבולות, כלומר, ככל  אלה

והזמן שלוקח לכל יותר מצבים טרנזיינטים  ושנגדיל את קצב עליית השדה ייווצר

יותר ארוך מאשר בקצב עליית שדה המערבולות להסתדר במבנה השריג יהיה 

 cuprates-ב תלות קו המעבר הסדר של שריג המערבולות יגדל.-נמוך ואי לכך אי

  .סדר-אי -על מעבר סדרבמצבים הטרנזיינטים מרמז בפרט  BSCCO-בכלל וב
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השיא   -  Cuprates -על ממשפחת ה-גם הוא מוליך  - LaR2-xRSrRxRCuOR4R -ב

נסיון לפרש את המעבר 28-32על פי כן, נעשה השני תלוי חזק בטמפרטורה. אף 

-LaR2 -. בבסיס הפרשנות נמצאת ההנחה שב21,26,28-29סדר-אי—כמעבר סדר

xRSrRxRCuOR4Rדר גודל של גם אנרגית הלכידה וגם האנרגיה האלסטית הן מס

האנרגיה התרמית. ההשפעה החזקה יחסית של האנרגיה התרמית היא האחראית 

 לירידה החזקה של שדה השיא השני עם הטמפרטורה.

 

   LaR2-xRSrRxRCuOR4R -בהתלות החזקה בטמפרטורה של קו המעבר הנראית 

גם בדגם שלי  ולכן בעבודה זו אני בוחן האם Ba(FeR1-xRNiRxR)R2RAsR2R -נראית גם  ב

 .סדר-אי—סדר השיא השני כנובע ממעבר הפאזה פרש אתל אפשר
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2( Uמערבולותמעבר מבני בשריג הU  

 

נוצרת  gap-אנאיזוטרופיה במהירות פרמי או באנרגית הבחומרים בעלי 

אינטראקציה הבאה לידי ביטוי  ,מערבולותבין האנאיזוטרופיה באינטראקציה 

. בגלל ו לזות זיחסי ותקרוב מערבולותברור בעיקר בשדות גבוהים בהם ה

 םרנגה מערבולותיתכן תרחיש של מעבר מבני במערך ה אינטראקציה זו,

ובמקומו  ,מערבולותשבירת הסימטריה ההקסגונלית (משושית) של שריג המ

תיווצר כך שבשדות גבוהים ו/או טמפרטורות גבוהות  תיווצר סימטריה מעוינת,

חומרים אלה בשדות  המאפיינת ינתימעובמקום הסימטריה ה ריבועית סימטריה

או בטמפרטורות  הגבוהים,בשדות  כאמור, .נמוכים ובטמפרטורות נמוכות

מתקצר והאינטראקציות ביניהם חזקות  מערבולותכאשר המרחק בין הגבוהות, ה

המעבר הזה אחראי  .7,33-35 ריבועיתהמעבר לסימטריה היותר, יכול להתרחש 

באיור הבא ניתן לראות את אפשרויות ליצירת השיא השני בעקומות המגנטיזציה. 

 :)B. Rosenshtein(מתוך סידור מבנה הפלקסונים

  

מעלות,  180 אפשרויות סידור מבנה שריג הפלקסונים. (א) סידור ריבועי. (ב),(ג) בשל סימטרית הסיבוב של 
 קיימות שתי אפשרויות לסידור מעוין.

 

הראו ששדה השיא  34,35שנעשו בשנים האחרונות  תיאורטיותבעבודות 

כפי שכבר עם הטמפרטורה.  יורד חזק, שנוצר כתוצאה מהמעבר המבני, השני

בלבד בחומר אחד  נצפתה בעבר בטמפרטורה זוכ חזקה תלותציינו לעיל, 
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ובחומר אחד ממשפחת הפניקדיטים  ,LaR2-xRSrRxRCuOR4R 29-, בCuprates -ממשפחת ה

Ba(FeR1-xRCoRxR)R2RAsR2R. התלות החזקה של השיא השני בטמפרטורה שנצפתה ב- LaR2-

xRSrRxRCuO ה מעבר פאזהובילה, אכן, להצעה שמקור השיא השני בחומר זה הוא ב

בטמפרטורות  (מעוין) ממבנה רומבי ,מערבולותשל שריג ה במבנה יתרמודינאמ

 .35,36בטמפרטורות גבוהות ושדות גבוהים  ריבועי נמוכות ושדות נמוכים למבנה

LaR2-xRSrRxRCuOR4R -מדידות פיזור נויטרונים שנעשו ב

ו שאכן מתקיים מעבר חוכיה 36

  .כזה

מתקיים מעבר פאזה מבני. בהתבסס על נקודות LaR2-xRSrRxRCuOR4R -כאמור, ב

דמיון בפרמטר למשל ה – LaR2-xRSrRxRCuOR4Rלבין  Ba(FeR1-xRCoRxR)R2RAsR2Rהדמיון בין 

האנאיזוטרופיה ובפרמטר התאמה לקו המעבר לפי תיאורית המעבר המבני 

הממופות עקומות בוהדמיון בעקומות המגנטיזציה ו והטמפרטורה הקריטית,

משריג מעוין לשריג  ,אפשרות למעבר פאזה מבניה 7 בעבר תהלעוה H-T,במישור 

 . Ba(FeR1-xRCoRxR)R2RAsR2R ,יקטידים עם אילוח של קובלטנפגם בריבועי, 

מכיוון שזהו חומר בעל המעבר המבני התאפשר LaR2-xRSrRxRCuOR4R  -ב

מעבר זה מתאפשר בגלל  .gap-אנאיזוטרופיה במהירות פרמי או באנרגית ה

ובגלל  ,A/cm2 105 JRcR ~ 37][ הקטן הזרם הקריטי כלומר,, הפינינג החלש

, דומה בחוזקוהפינינג  Ba(FeR1-xRCoRxR)R2RAsR2R -בהפלקטואציות התרמיות החלשות. 

הזרם מספיק קטן כדי שגם בחומר זה ולכן  דומה בגודלו הזרם הקריטי כלומר,

-LaR2  -ב γ ,)17,השונה ולכן למרות האנאיזוטרופיה יתאפשר מעבר מסוג זה.

xRSrRxRCuOR4R  ב 3לעומת- (Ba(FeR1-xRCoRxR)R2RAsR2Rיש להבדיל בין)γ המתייחס לגדלים כמו

המתייחס לאנאיזוטרופיה של אינטראקציות  ηעומק החדירה והשדה הקריטי לבין 

 גם ישנה אפשרות למעבר מבני) 0.03בשריג המערבולות והוא בסדר גודל של 

מעבר מבני נטען  וכי H//cמדובר במצב שבו יש לציין כי . 38 ידיםבפניקט

 .c34ונך לציר איוון המהשדה מופעל בכ שמתרחש גם כאשר
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 small angle neutronחקר נוספות נעשו לאחרונה באמצעותעבודות מ

scattering (SANS) 39 ,Bitter decoration 39 ו- scanning tunneling microscope 

(STM) 40 ל בחומרים בעלי תרכובת דומה- Ba(FeR1-xRCoRxR)R2RAsR2R עבודות מחקר אלו .

דווח  39תלות בשדה המגנטי החיצוני. במקור  מערבולותהראו כי למבנה שריג ה

, mT 4 ~בשדות נמוכים יחסית בטווח של  מערבולותעל סידור משושה של שריג 

בעל  מערבולותמתקיים שריג  T 9 ~דווח כי בשדות גבוהים בטווח של  40ובמקור 

מראה מבנה שונה מזה שנצפה בשדות  30. המבנה המתואר במקור סדר קצר טווח

  והוא קרוב יותר בצורתו למבנה ריבועי לא מסודר. 26במקור  נמוכים

 ובעל Ba(FeR1-xRCoRxR)R2RAsR2Rבעל אותו מבנה של  Ba(FeR1-xRNiRxR)R2RAsR2Rהחומר 

 K38 17טמפרטורת המעבר היא Ba(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAsR2R -טמפרטורת מעבר דומה, ב

לכן הגיוני יהיה לבדוק את מודל המעבר  Ba(FeR0.925RCoR0.075R)R2RAsR2R. -ב  K 25לעומת

 .Ba(FeR1-xRNiRxR)R2RAsR2Rהמבני גם בדגם 

  מבני בדגמים עם אילוחלמעבר פאזה  האפשרות חן אתבעבודה זו אני בו

Ni  במקוםCo. 

 

 

Uפלסטי-אלסטי מעבר 

 

 crossover -כפי שכבר אמרנו לעיל, ניתן לפרש את השיא השני כביטוי ל

של השיא  פרשנות זו מניחה שמקורושל מערך הפלקסונים.  תהדינאמיבהתנהגות 

אלסטית של התנהגות מ ,מערבולותשל מערך ה הבדינאמיק crossover-ב השני

מבוסס על  17,42,43מודל התיאוריה האלסטית  .41 להתנהגות פלסטית מערבולותה

-השטף אשר מקורם במרכזי-קופי של הכוחות הפועלים על קוויתיאור מיקרוס

 השטף. בבסיס מודל הלכידה הקולקטיבית-לכידה ובאינטראקציה בין קווי
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-שקווי נהטעה Vinokur )FGLV( 44-ו  Feigel'man ,Geshkenbein ,Larkinשפותח ע"י

השטף אינם קשיחים אלא בעלי אלסטיות מסוימת המאפשרת להם להתפתל 

בהתאם למרכזי הלכידה כדי לאזן את כוח לורנץ. לעומת זאת, לפי התיאוריה 

באיור הבא ניתן לראות  .מערבולותזוזה של דיסלוקציות בשריג ההפלסטית יש ת

תמונה של שריג המערבולות במצב ההתנהגות הפלסטית כאשר חץ מצביע על 

 מיקום הדיסלוקציה:

 

 

תמונה של שריג המערבולות במצב של התנהגות פלסטית עם חץ המצביע על 

 דיסלוקציה בשריג המערבולות. 

 

המקור לשיא השני נובע מתלות שונה של אנרגיית האקטיבציה לתזוזה של 

 .)בתחום האלסטי (האנרגיה עולה עם השדה) ובתחום הפלסטי (יורדת מערבולות

היינו ת, המגנטיהרלקסציה מתוך מדידת  חשבאת אנרגיית האקטיבציה ניתן ל

לקסציה, . אנרגיית האקטיבציה נמצאת ביחס הפוך לרהמגנטיזציה כתלות בזמן

כאשר  כלומר, ככל שהרלקסציה גדלה כך אנרגיית האקטיבציה קטנה ולהיפך.

 אנרגיית האקטיבציה גדלה כך גם ההתנגדות של הדגם לכניסת מערבולות גדלה

מכיוון שהאנרגיה הדרושה לתזוזת מערבולת גדלה כאשר יש אינטראקציה 

אחת צריך גם אלסטית בין המערבולות, כלומר, כאשר רוצים להזיז מערבולת 

להזיז עוד מערבולות הקשורות אליה באותו הקולקטיב. בגלל התנגדות 
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אחרות הנמצאות מחוץ לדגם המערבולות לכניסה למרכז הדגם מערבולות 

המשמעות ו ץכי הן נדחות כתוצאה מכוח לורנ "מתקשות" להיכנס הרוצות להיכנס

פוכה מתחילה היא שהמגנטיזציה גדלה עד לשיא הנקרא השיא השני. תופעה ה

כאשר אנרגיית האקטיבציה קטנה וכך גם ההתנגדות של החומר לכניסת 

שתי ההתנהגויות בין  crossover -בשדה ה .מערבולות קטנה והמגנטיזציה קטנה

השיקולים שלעיל מאפשרים גם לנבא את מקומו של שדה השיא  נוצר השיא.

 :41-ב 4ומשואה  45-ב 5ראה פרק  –השני כפונקציה של הטמפרטורה 

2.  

2BRpR=[1-(T/TRcR)4]. 

 

זו אני בוחן האם השיא השני נוצר כתוצאה ממעבר בשינוי בעבודה 

 התנהגות המערבולות מהתנהגות אלסטית לפלסטית.

 

של השיא  תלהיווצרומנגנונים אפשריים  3לסיכום, ניתן למצוא בספרות 

השני בפניקטידים. המטרה המרכזית של עבודה זו היא לנסות ולהצביע על אחד 

בחקר  תתמקדמידים. עבודת המחקר שלי מהם כמודל שמתאים לפניקט

-Ba(FeR1 ים אחידה יםבגביש מערבולותשל שריג ההמגנטיות דיאגראמת הפאזות 

xRNiRxR)R2RAsR2R עם אילוחx=0.046, 0.054 )TRcR ~ 17.5 K ,14.5 K כיםהתאמה), המשתייב 

זו משפחה רק לאחרונה הצליחו לגדל גבישים מ. pnictides-של ה 122ה למשפח

המחקר  ה משנית שלבמקום קובלט. מטר ניקלברו אילוח של שע של פניקטידים

הגבישים את ההתנהגות המגנטית של לראשונה לאפיין  , איפא,שלנו היא

  .החדשים
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 מדידה והדגמיםמערכת ה. 3
 

 SQUIDהמערכת הניסויית: מגנטומטר  .א

 SQUID – Superconducting -מערכת המדידה המרכזית במחקר זה היא ה 

Quantum Interference Deviceמסוג , MPMS-5S (MAGNETIC PROPERTY 

MEASUREMENT SYSTEM)  מתוצרתQuantum Design מערכת זו מאפשרת .

ותחום  kOe < H < 50 kOe 50-מדידות מגנטיות גלובאליות בתחום שדות של 

 .SQUID-מוצגת סכימת מבנה ה 3. באיור מס' K < T < 400K 1.7טמפרטורות של 

לראות את מיכל המכשיר המלא הליום נוזלי בתוך מעטפת תרמית  באיור זה ניתן

  הנמצאת בוואקום, המגנט, וסלילי החישה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U3 איור:U   תיאור של מערכתSQUID . 
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על -מבוססת על שימוש במוליכי SQUID-עקרון הפעולה של מערכת ה 

 וזפסון.'אפקט גיש תיאור סכמטי של  4איור מס' צד ימין של ואפקט ג'וזפסון. ב

אפקט מתרחש במערכת המכילה שכבה דקה של חומר מבודד המפריד בין שני ה

העל מבצע מנהור דרך המבודד וממשיך -על (צומת ג'וזפסון), כאשר זרם-מוליכי

 לזרום דרך מוליך העל מצידה השני של הצומת.

 

 

 

 

 

U4 איור:U  תיאור טבעת  –. שמאל על דרך צומת ג'וזפסון-תיאור תהליך המנהור של זרם –ימין

על המכילים שני צמתי ג'וזפסון המקבילים זה לזה, כאשר השינוי בשטף -המורכבת משני מוליכי

המגנטי הנמדד בין שני קצוות הטבעת, מניב תנודה שבה זמן מחזור יחיד מסמל קוונטת שטף 

 אחת.  

 

על המשמשים -המדידה מתרחשת בעת שהדגם מוזז בתוך סלילים מוליכי 

-) וממוקמים במרכז המגנט (סולונואיד מוליך6ם (סלילי חישה) (איור מס' כגלאי

באמבט הליום נוזלי, מחוץ לחלל הואקום בו  על). המגנט וסלילי החישה ממוקמים

מונע הדגם. בעת שהדגם מוזז דרך הגלאים המומנט המגנטי שלו משרה זרמים 

של  יר ליניאר, המתפקד כממיSQUID-בסלילי החישה. לסלילי החישה חיבור ל

זרם למתח. כמו כן, שינויים בזרמים המושרים יתורגמו לשינויים תואמים במתח 

 היוצא.  

על, המלופף בצורת שלוש -מערכת סלילי החישה, מורכבת מתיל מוליך 

טבעות בקונפיגורציה של גרדיומטר מסדר שני. עצם העובדה שסלילים אלו הם 

זרימה קבועה של זרם בזמן ללא על, מאפשרת -חלק מלולאה סגורה של מוליך
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איבודים. הסליל העליון מורכב מטבעת המסובבת בכיוון השעון, שני הסלילים 

נגד כיוון השעון ואילו הסליל התחתון בכיוון השעון. מטרתה  לופפיםם מיהאמצעי

של קונפיגורציה זו היא להקטין רעשים שעשויים להיווצר כתוצאה מתנודות שדה 

 .של הסביבה םסטאטיי , ורעשיםגבוה במגנט

 

U5 איור:U 46 קונפיגורציה של סלילי החישה, דרכם מונע הדגם . 

 

. לאורך ציר התנועה מוזזהמתח היוצא מסלילי החישה נמדד בעת שהדגם  

כתוצאה מההנעה,  םציר זה עובר במכרז סלילי החישה. למניעת רעשים תנודתיי

המתח נדגם בעת שהדגם מקובע בכל אחד ממקומות העצירה. תהליך זה נקרא 

הליך סריקת הדגם. רק עם תום תהליך הסריקה, מחושב המומנט המגנטי של ת

העל, אינה -הדגם. חשוב לציין כי עוצמת השדה המגנטי המושרת במגנט מוליך

מפריעה לדגימה מדויקת של שינויי שטף מגנטי בדגם הנמדד, כיוון שתרומתו של 

מור על אורך השדה קבועה בזמן הדגימה ורק שינויים בשטף נמדדים. חשוב לש

 והסריקה ב ךסריקה סביר, על מנת לאפשר לדגם סביבה של שדה קבוע. אור

 .cm 2: ואבמחקר זה ה תיהשתמש

שיטה זו ב). RSO )Reciprocating Sample Optionמדידות נלקחו בשיטת  

מדידת הדגם נעשית ע"י הזזה בצורה סינוסואידלית ומהירה דרך סלילי החישה. 

, )DSP( ידיגיטאל תנוע בעל איכות גבוהה ומעבד אותושימוש של שיטה זו במ
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 DCבניגוד לשיטת  מאפשר מדידות מהירות. המפחית רעש תדר נמוך למדידות,

לא עוצר את הדגם  RSO-שבה מנוע מבצע עצירה של הדגם בכל מדידה, מנוע ה

אופן מהיר ומדויק יותר המדידות מתבצעות בבכל קריאת מדידה. כתוצאה מכך, 

הרגישות במדידה  , עובדה החשובה למדידות רלקסציה.DC-טת הבשי מאשר

  .5X10-9 emu -מגיעה עד ל 
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 . דגמיםב

-Iron-על ממשפחת ה-גביש אחיד, מוליךהוא שמדדתי כל אחד משני הדגמים 

Pnictides   בעל תרכובתBa(FeR1-xRNiRxR)R2RAsR2R כאשר ,x=0.046 ,0.054 . הגבישים

 . self-flux38 , בטכניקת ארה"בשבIowa יברסיטת מאונP.C. Canfield על ידי  וגודל

 :ופרמטרים נוספים הדגמים מימדי ,משקל

 :Feבמקום  Ni 4.6%דגם א' בעל אילוח של   

    ~0.14mm X  mm 3.22 X mm 1.68  ומשקל שלmg 4.4. 

     500 kOe =50 T)=0(HRc2 R, 

     ξ=26Ă  38       . 

 :Feבמקום  Ni 5.4%דגם ב' בעל אילוח של 

 ~  2.5 mm X 2.8 mm X 0.14 mm  של ומשקלmg 6.6. 

HRc1R(0) = 230 OeR R ,   133 kOe = 13.3 T= )0(HRc2 R,   

1700 Ă = )0( λ     ,ξ = 50 Ă   --<     k = 3447.        

  5.4%בעל אילוח של  ניתן לראות תמונה אופטית של הדגם 1בתמונה מס' 

 

 

 

U 1תמונה:U 2על מסוג גביש אחיד בעל תרכובת של -דגם מוליךRAsR2R)R0540.RNiR0.946RFe(Ba 
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ם הינן מדידות מגנטיות גלובאליות ונערכו במגנטומטר מימדידות הדג 

SQUID .בטמפרטורות ושדות שונים ובכך סיפקו אפיון מגנטי מקיף של החומר  

 

 ZFC – FC.  (ZFC – Zero נקבעה במדידות דגמיםטמפרטורת המעבר של ה

Field Cooling, FC – Field Cooling)מקררים את הדגם בשדה אפס )ZFC( 

, לאחר מכן מעלים את ערך השדה לערך של המדידהמינימום הלטמפרטורת 

כפונקציה של טמפרטורה עד לטמפרטורת  ומודדים את המומנט (Oe 100)קבוע 

בנקודה זו מתחילים להוריד את הטמפרטורה שנית, הפעם בנוכחות . מקסימוםה

 FC-את טמפרטורת המעבר קובעים כטמפרטורה שבה קו ה.  (FC)שדה חיצוני

 .  ZFC-פוגש את קו ה

  Oe 100)מדדתי את המומנט כתלות בטמפרטורה בשדה חיצוני קבוע ( 

. תהליך )K4-30 חיצוני בכיוון מאונך לפני הדגמים, בטווח רחב של טמפרטורות (

. ZFC)המדידה כלל קירור הדגם לטמפרטורה הרצויה בשדה חיצוני אפס (

טמפרטורת מעבר א) 6(איור  4.6%עם אילוח של גם המדידות הנ"ל הראו כי לד

טמפרטורת מעבר של  ב)6(איור  5.4%, ולדגם עם אילוח של K17.5 של בקירוב 

 .K 14.5בקירוב 
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U6 איור:U  בעזרת טכניקת מדידה  מיםמדידת טמפרטורת המעבר של הדגFC –ZFC   100בשדה של 

Oe 5.4%: אילוח של ),ב 4.6%: אילוח של )א. 

  

 Nowikבלו  יתוצאות שקתואמות את התוצאות אלו של טמפרטורה קריטית 

et al.14  החום הסגולי רואים את של האיור בחלק השמאלי . 7המתוארות באיור

. ניתן לראות את "הקפיצה" עבור אילוחים שונים של ניקל כתלות בטמפרטורה

מסכם את  7החלק הימני של איור  פאזה מסדר שני.המציגה מעבר החום בקיבול 

 )א(

 (ב)
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הטמפרטורה הקריטית של את  מראה האיור .פאזות תבדיאגראמתוצאות הניסוי 

מעבר הפאזה (כוכבים אדומים) כפונקציה של אילוח הניקל. ניתן לראות כי עבור 

מעלות,  19-ו 15ניקל מקבלים טמפרטורה קריטית של  4.6%-ו 5.4%מינון של 

 בהתאמה. 

  

U7איור:U  :החום הסגולי כתלות בטמפרטורה עבור אילוחים שונים של ניקל. ניתן לראות את  שמאל

-R2RBa(FeR1 דיאגראמת פאזה שלימין:   "הקפיצה" בקיבול החום המציגה מעבר פאזה מסדר שני.

xRNiRxR)R2RAs  48-ו 14מתוך. 
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 Ba(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAsR2תוצאות המדידות לדגם  .4

 מדידות כתלות בשדה מגנטי חיצוניU .א

i. לולאות מגנטיזציה 

 יאורטי, במוליכי על בטמפרטורות גבוהותהרקע התכמו שהוזכר בפרק 

המצב המעורב עשוי להכיל פאזות מגנטיות נוספות הבאות לידי ביטוי בלולאות 

 המגנטיזציה כאנומליות.

כתלות בשדה מגנטי חיצוני בכיוון  של שני הדגמים מדדתי את המגנטיזציה

ור מאונך לפני הדגמים, בטווח רחב של טמפרטורות. תהליך המדידה כלל קיר

, העלאת השדה ZFC)הדגם לטמפרטורה הרצויה בשדה חיצוני אפס (

והורדת השדה  T 5של  יבאינטרוולים קטנים יחסית עד לערך שדה מקסימאל

מתאר את  8איור שדה (חצי לולאת היסטרזיס). -חזרה לאפס באותם צעדי

ה אנומליה מגנטית המוכרת כ"שיא שני" במגנטיזצי רואיםאיור ב תוצאות מדידה זו.

Magnetization Peak-SMP) Second  או(fishtailיתן לראות כי עם עליית . נ

גם שדה השיא השני, דהיינו מיקומה  . כמו כן,קטן רוחב העקומה הטמפרטורה

 של תופעת השיא השני תלוית טמפרטורה ושדה.
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U8 איור: U צוני המאונך לפני הדגם. ניתן לראות עקומות מגנטיזציה בטמפרטורות שונות, בשדה חי

 שעם עליית הטמפרטורה קטנה הלולאה והשיא השני "נדחק" לנקודות שדה נמוכות יותר.

R2RBa(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAs. 

 

ניתן לראות כי ככל שהטמפרטורה קרובה יותר לטמפרטורת המעבר כך מופיע 

  השיא בשדות נמוכים יותר.

 

ii. צפיפות הזרם 

 

צפיפות הזרם, שחושבה מתוך לולאות המגנטיזציה מוצגת  9באיור מס' 

  : Bean 49,50כתלות בשדה, בטמפרטורה קבועה על פי מודל המצב הקריטי של 

10∆m/(V• (a/2) • (1-a/3b))  =jab 
RpR 51 כאשר ,∆m דידה במ ומנטהוא הפרש המ

מימדי הדגם המאונכים הם  a,b, מייצג את נפח הדגם V בשדה עולה ובשדה יורד,

 jab -ו )b>a( לשדה
RpR  עמרובמטר סנטיביחידות של אמפר להזרם היא צפיפות, 

מתייחס לצפיפות הזרם הקריטית של  Bean. מודל persistentמציין זרם R PRכאשר 
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מכיוון  אך החומר, אך הוא אינו לוקח בחשבון אפקטים של רלקסציה.

 -מערכה בשעה  10%המגנטיזציה מאבדת עד  -יחסית  שהרלקסציה היא קטנה

 ניתן להשתמש במודל.

להבחין במקסימום העקומה המתפרש על פני טווח שדות רחב ניתן  

יחסית ובכך מקשה על קביעת נקודת המקסימום באופן חד משמעי.  צפיפות 

גבוהה יותר עבור טמפרטורות  ,JRSMPR, בטווח השיא השני תהזרם המקסימאלי

בטמפרטורות  peak-ב בצורה טובה נמוכות יותר אך כיוון שלא ניתן להבחין

את  מדודלא נוכל ל, בעזרת אמצעי המדידה שברשותנו  K7  –תר מהנמוכות יו

 בטווח הטמפרטורות הנמוכות. JRsmpR R  R לערכו ש

 ניתן לראות את צפיפות הזרם כתלות בשדה בטמפרטורות שונות. 9באיור 

, בטווח הטמפרטורות הקרוב לטמפרטורת JRsmpRניתן לראות כי צפיפות הזרם 

עוד ניתן לראות כי השיא השני  .ומטה A/cm2 104 המעבר, הינה מסדר גודל של 

 התלוי ישירות בצפיפות הזרם מתפרש על טווח שדות רחב.
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U9 איור:U  ב צפיפות הזרם כתלות בשדה מגנטי חיצוני ובטמפרטורה קבועה-R2AsR2R)R460.0RNiR540.9RBa(FeR .

 רחב.ניתן להבחין בקיומו של שיא הנפרש על פני טווח שדות 
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 טמפרטורהמדידות כתלות בUב. 

 

 השיא השני את השפעת הטמפרטורה (בשדה קבוע) עלאבחן בסעיף זה נ

המודלים הנ"ל לבין התנהגות  3התאמה בין הציפיות של בנסיון למצוא 

המגנטיזציה כתלות בטמפרטורה, התאמה שבעזרתה נוכל להכריע, או לפחות 

 .ים התיאורטייםלתמוך או לשלול אחד או יותר מן מהמודל

מטרה נוספת במדידה זו היא לבדוק אם יש קשר או התאמה בין מדידות 

 מגנטיזציה תלויות שדה לעומת תלויות טמפרטורה.

 

קורר  R2RBa(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAs המדידה נערכה באופן הבא: הדגם

ורה הופעל שדה מגנטי בשדה אפס, עם התייצבות הטמפרט K 5 של לטמפרטורה

עד  K1 המגנטיזציה נמדדה בטמפרטורות שונות בהפרש של ,  Hחיצוני קבוע,

לטמפרטורת המעבר ומהמגנטיזציה מצאנו את צפיפות הזרם. מדידה זו נערכה 

 עבור ערכי שדות שונים.

של המגנטיזציה, הפרופורציונית לזרם, יצרנו גרף של  תוצאות המדידהמ

ות הזרם תלות צפיפ הציור מראה .10באיור מס'  צפיפות הזרם הנראה

בשדות שונים. כפי שרואים בציור צפיפות הזרם יורדת עם  בטמפרטורה

אנומליה בעקומות אלו הבאה לידי ביטוי הטמפרטורה, אבל הציור מראה גם 

בשינוי צורת העקמומיות. העקומה מתחילה כעקומה קעורה ובנקודה מסוימת 

ספת שיש . נקודה נוTRkneeR -משנה את צורתה לעקומה קמורה בנקודת פיתול 

להתייחס אליה היא עניין השפעת גודל השדה המגנטי החיצוני על עקומה זו, 

ונראה כי ככל שערכו של השדה החיצוני גבוה יותר, כך ה"ברך" גבוהה יותר, 

, הפרופורציוני JR pRרחבה יותר ונדחקת לטמפרטורה נמוכה יותר. את הנקודה בה 
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אין הבדל בעקומת  עליהשמהטמפרטורה  ,TRirrR נזהה כלאפס  ףשוא למומנט,

 , כלומר המומנט הוא טמפרטורה עולה ויורדתהמומנט המתקבל מבחינת 

reversible ) ומתחתיה המומנט הוא ,(חוזר על עצמוirreversible  לא חוזר על)

 .עצמו)
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U10 איור:    Uב מדידות צפיפות הזרם כתלות בטמפרטורה בשדות מגנטים שונים-

R2RBa(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAsניתן להבחין בהופעתה של "ברך" בעקומה, דהיינו שינוי בעקמומיות . 

ככל שהשדה החיצוני גבוה יותר כך נקודת הברך רחבה יותר  ).העקומה הופכת מקעורה לקמורה(

  ונדחקת לערכי שדות נמוכים יותר.

 

 שנצפתה SMP-שינוי בעקמומיות מסתמן כתופעה מקבילה לתופעת הה

הזרם הקריטי מעקמומיות עקומת תופעת מעבר  בנוסף, במדידות תלויות השדה.

 בהמשך. רחיבתחומי לכידה שונים שעליהם נ קמורה מרמז עללקעורה 
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 מדידות רלקסציה מגנטיתU ג.

 

 דהיינו מדידה של התלות של המגנטיזציה בזמן, ,מדידות רלקסציה מגנטית

פרטורה נותרים קבועים בכל זמן הטמונערכו כאשר השדה המגנטי החיצוני 

ובמיוחד  .לבדוק אם התלות בזמן תחשוף התנהגות חדשה יאמטרתנו ה המדידה.

זמן או עם ה וייעלמ שדה ובטמפרטורההאם האנומליות שנמצאו כתלות בלבדוק 

כתלות  שהרי ,כפי שראינו במדידות תלויות טמפרטורה 'יתחדדו'אולי 

המשתנה  ת מומנט מקעורה לקמורהשינויים של עקומקיבלנו  בטמפרטורה

עזור תכתלות בזמן  בשדה המופעל. ידיעת התנהגות השיאברוחבה כתלות 

לקבוע אילו מן המודלים המתארים את סיבת תופעת השיא השני מתאים בדגם 

 זה.

בפרק זה אציג את המדידות התלויות בזמן ואחשוף היבטים נוספים שטרם עסקתי 

 בהם בעבודה זו.

 

i. תלויות בזמן טיזציהמגנ  לולאות 

 

קורר  R2RBa(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAs באופן הבא: הדגם בוצעתהליך המדידה 

שדה מגנטי חיצוני  פעללאחר מכן, הוובשדה חיצוני אפס  ,T, לטמפרטורה רצויה

  נמדדה במהלך זמן של שעה. ,M, המגנטיזציה. קבוע

רה בחרתי להציג את לולאת הרלקסציה המגנטית בטמפרטו 11באיור מס' 

בשני שדות הקשורים  , בצורה טובה,כיוון שבטמפרטורה זו ניתן להבחין K11 של 

. כל עמודה מייצגת את המגנטיזציה peak-וה onset-לאנומליה של השיא השני: ה

בזמן אחר. הנקודה התחתונה  Mבשדה חיצוני קבוע, כאשר כל עיגול מייצג את 

ודה העליונה ביותר מייצגת בזמן תחילת המדידה והנק Mבכל עמודה מייצגת את 
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 11באיור  כעבור זמן של שעה בקירוב. כבר ממבט ראשון ניתן להבחין Mאת 

, המנורמל כי קצב הרלקסציה ,inset-ב ואפילו בצורה טובה יותר, T 1.4בשדה של 

 ,S=dlnm/dlnt בין אנומלית השיא השני לבין אנומלית ה ימינימאל-.onset  
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  U11 איור: U  במדידות רלקסציה מגנטית- R2AsR2R)R460.0RNiR540.9RBa(FeR בטמפרטורה קבועה של 

11 K .ב נראית תהמינימאליהרלקסציה  בשדות שונים-inset בשדה שבין ה-onset .ובין השיא השני 
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ניתן לראות את תוצאות לולאת ההיסטרזיס "היושבת" על  12באיור 

 הרלסקציה.  תודידמ

0 10000 20000 30000 40000
-200

-180

-160

-140

-120

-100

-80

-60

 

 

M
(e

m
u/

cm
^3

)

H[Oe]

 magnetization=m/6.6E-4 (emu/cm^3)

11K

 

U21 איור: U ב מדידות רלקסציה מגנטית- R2AsR2R)R460.0RNiR540.9RBa(FeR  בטמפרטורה קבועה שלK 11 

 .בשדות שונים על פני מדידות לולאת היסטרזיס

 

באיור  אני מראה בטמפרטורה רלקסציהשל תלות הלהשלמת התמונה 

 .K 13-ו K 5 בטמפרטורה  תיהמגנט הרלקסציהשל ת ולולא 13מס' 
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U31 איור:U  ב מגנטית רלקסציהעקומת- R2AsR2R)R460.0RNiR540.9RBa(FeR .כתלות בשדה חיצוני קבוע )A( 

 .כל עמודה מייצגת זמן מדידה של שעה בקירוב  K 13.) בטמפרטורה של (K .B 5בטמפרטורה של 
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ii. הלכידה כתלות בטמפרטורה קצב הרלקסציה ואנרגית 

 

לצורך אפיון מדויק יותר נמדדה הרלקסציה בנקודות טמפרטורה ושדה 

כתלות  s=dm/dln(t),אנו מציגים את קצב הרלקסציה:  14נוספות. באיור מס' 

משולשים בטמפרטורה, במספר שדות מגנטים שונים. העקומה הנמוכה ביותר (

ואילו  ,T 1 ,המגנטי הנמוך ביותר) מייצגת את ערכו של השדה בצבע ירוק זית

 T 5. בשדה של T 5 ,) את הגבוה ביותרריבועים אדומיםהעקומה הגבוהה ביותר (

של  ואת מיקומ ראותהתנהגות קמורה וניתן לות מציג ותהעקומ T 4ושל 

 בשאר השדות ניתן גם לראות עקמומיות קעורה בעקומות אלו. .המקסימום

 52,53 הצפי הוא ;) אינה צפויהT 5-וב T 4-בתוצאה זו (למעט העקומות שנמדדו 

עם עליית הטמפרטורה עולה ש זו נובעת מכך הציפיי .לעקומה בעלת מקסימום

קצב הרלקסציה, אך החל מטמפרטורה גבוהה מספיק קצב הרלקסציה כל כך 

מהיר שבחלון המדידה שבאפשרותנו למדוד נמדוד את הרלקסציה רק בסופה, 

 ומכאן הירידה בקצב הרלקסציה בטווח הטמפרטורות הגבוהות. 
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U41 איור:U   העקומות מייצגות את/dlntmd  .כתלות בטמפרטורה במספר שדות מגנטים שונים

) T 1) מייצגת את ערכו של השדה המגנטי הנמוך ביותר (ירוק זיתביותר (צבע  ימניתהעקומה ה

 הדגם: ).T 5) את ערכו הגבוה ביותר (אדוםואילו העקומה הגבוהה ביותר (צבע 

R2RBa(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAs. 

 

  -) דומה למקסימום שנצפה בT 5בשדות גבוהים ( sהמקסימום של 

YBCO52, אבל בשדות נמוכים אנו רואים מינימום ב- s(T) אותו נסביר בפרק הדיון ,

Ba(FeR1-xRCoRxR)R2RAsR2R בפניקטידים, בגבישי רק ). מינימום כזה נצפה בעבר c.8(פרק 

7 

  .Ba(FeR1-xRNiRxR)R2RAsR2R 54 -וב

 כתלות בטמפרטורה S = dln(M)/dln(t)רלקסציה המנורמל, דהיינו: קצב ה

המוזז  S. התופעה הבולטת באיור היא המקסימום של 15מוצג באיור 

לטמפרטורות נמוכות יותר ככל שהשדה יורד. בנוסף, ניתן להבחין באיור 

 . inset-באיור וב T2.5 -ו T1.5 ניתן לראות זאת עבור  ;בשדות נמוכים S-במינימום ב

יורד עם עליית הטמפרטורה עד לנקודת מינימום  Sכפי שניתן לראות באיור, 

לא נראה מינימום ברלקסציה  ,cuprates -ב. וממנה מתחילה עליה קיצונית
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 BiR2RSrR2RCaCu2OR8+δR  -תופעה דומה ב אבל כן נראתה YBCO56  -ב, Sהמנורמלת, 

 .)57 -ב 1בתחום שדות מצומצם (ראה איור 
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U51 איור:U  קצב הרלקסציה המנורמלS .ב כתלות בטמפרטורה בשדות מגנטים שונים-inset  ניתן

יורד עם עלית הטמפרטורה עד לנקודת מינימום שמעליה רואים עליה  Sכי   יותר בבירור לראות

 .R2RBa(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAsהדגם:  מהירה.

 

-רובים להקנוצרת כתוצאה ממדידה בשדות  inset -בהמתוארת האנומליה 

HRc1R על אנומליה זו נרחיב בפרק האילוח השונה. .ולשדה השיא הראשון 

 

בזמן באופן לוגריתמי נוכל להשתמש המגנטית תלויה כיוון שהרלקסציה 

-של קים ההתיאוריבקשר שבין קצב הרלקסציה ואנרגית הלכידה על פי 

הלכידה אנו מציגים את תלות אנרגית  16באיור מס'  .UR0R=-kT/S 53,58 אנדרסון:

ניתן לראות שככל שערך השדה גבוה יותר כך  שדות.בטמפרטורה בכמה ערכי 

גם העקומה רחבה יותר. קיימת נקודת מקסימום באנרגית הלכידה המקבילה 

 לנקודת המינימום בקצב הרלקסציה.
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U16 איור:U  תלות אנרגית הלכידה בטמפרטורה בכמה שדות שונים. ככל שערך השדה גבוה יותר

 .R2R Ba(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAsהדגם:  ה רחבה יותר. ניתן להבחין באזור מקסימום בעקומה.כך העקומ

 

 

iii. קצב הרלקסציה ואנרגית הלכידה כתלות בשדה 

כתלות בשדה בכמה  Sמוצג קצב הרלקסציה המנורמל  17באיור מס' 

 יטווחכל ב Hיורד עם  S בשדות נמוכים טמפרטורות נבחרות. ניתן לראות כי

משנה את  והלאהמשם מינימום ומגיע לערך  אפשרותנו למדוד,שב טמפרטורותה

 ועולה. H-תלותו ב
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U71 איור:U  תלות הרלקסציה המנורמלתS ב בשדה במספר טמפרטורות- R2AsR2R)R460.0RNiR540.9RBa(FeR. 

 

 שחושבה כתלות בשדה UR0Rאנו מציגים את אנרגית הלכידה  18באיור מס' 

 Sמהוות תמונת ראי לתלות שבאיור  UR0Rשל עקומות ה .UR0R=-kT/S בעזרת הביטוי 

 בשדה החיצוני.
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U 81איור:U  תלות אנרגית הלכידהRoRU ב כתלות בשדה החיצוני- R2AsR2R)R460.0RNiR540.9RBa(FeR. 
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 תמונת סיכום -  T-H תדיאגראמ Uד.

 

 Sם הן בעקומות מינימוהמגנטית בשני הגבישים הראו  הרלקסציה מדידות

. נקודת מינימום שכזו מגדירה היטב את הנקודה בה T-כתלות בוהן  H-כתלות ב

אופי הרלקסציה המגנטית משתנה. שינוי קיצוני ברלקסציה עשוי להצביע על 

. בשלב זה לא נעסוק עדיין בסוג מערבולותה או באופי שינוי המתרחש בשריג

נקודת שזאת לפרק הדיון, אך כיוון השינוי או במשמעות הפיסיקלית שלו ונשאיר 

 S(TRm R -), וH-כתלות ב HRmR )S -מהווה אנומליה נוספת, שנכנה אותה כ ומינימום ז

מוצגת  19של הדגם. באיור מס'  T-H ת), נשבץ גם אותה בדיאגראמT-כתלות ב

, המכילה את כל האנומליות R2RBa(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAs לדגם  הדיאגראמה הכוללת

שלוקטו ממדידות תלויות (צורות מלאות)   HRirrR –ו  HRonR ,HRpeakR ,HRmR שנצפו עד כה:

  שלוקטו ממדידות תלויות טמפרטורה.(צורות חלולות)  TRmR-ושדה, 
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U91 איור:U ל טמפרטורה-שדה תדיאגראמ- R2AsR2R)R460.0RNiR540.9RBa(FeR מציגה את . הדיאגראמה הכוללת

בטמפרטורה. העיגולים המלאים מייצגים את המדידות תלויות נקודות שדה האנומליה כתלות 

 ,ירוקב TRmR\HRmR בכחול,HRon Rהשדה ואילו העיגולים החלולים את המדידות תלויות הטמפרטורה.  

HRpeakR ו ורודב-HRirrR  ירוק כההב.  
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 מדידות השוואתיות בדגם עם אילוח שונה. 5

Ba(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAsR2 

ת כאשר הדגם דומה אך עם אילוח שונה של משתנו תוצאותכעת נראה איך ה

 -- 4.6% במקום -- R2R(Ba(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAs( -- במקום ברזל ניקלשל  5.4%

(Ba(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAsR2R) -- .שראינו עד כה  

 

 מדידות כתלות בשדה מגנטי חיצוניU .א

 

i. לולאות מגנטיזציה  

י. ניתן ניתן לראות את המגנטיזציה כתלות בשדה מגנטי חיצונ 20באיור 

יותר,  גדוללראות מתוך איור זה כי באותן שדות שבהן נמדד הדגם בעל האילוח ה

מצאה מגנטיזציה קטנה יותר והשיא השני מופיע בטמפרטורת נמוכות יותר נ ,5.4%

 ..א4 , בפרק4.6%יותר,  קטןמאשר באילוח ה
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U

נות, בשדה חיצוני המאונך לפני הדגם. ניתן לראות עקומות מגנטיזציה בטמפרטורות שו U :20 איור

הדגם:  שעם עליית הטמפרטורה קטנה הלולאה והשיא השני "נדחק" לנקודות שדה נמוכות יותר.

R2RBa(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAs. 

 

ii. צפיפות הזרם 

 

, ביחס לאותן x=0.046 יותר בדגם זה, גדולכי הזרם הקריטי  21ניתן לראות באיור 

. תופעה נוספת הנראית בדגם זה היא x=0.054 אילוח עםטמפרטורות בדגם 

צפיפות הזרם בתחום השיא לצפיפות הזרם בתחום השיא השני היחס בין ש

  .x=0.054יחס זה בדגם עם אילוח מאשר נמוכה  הראשון
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U21 איור:U  הבחין בקיומו צפיפות הזרם כתלות בשדה מגנטי חיצוני ובטמפרטורה קבועה. ניתן ל

 .R2RBa(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAs הדגם: של שיא הנפרש על פני טווח שדות רחב.

 

 טמפרטורהבמדידות כתלות U .ב

 

נראה גרף של צפיפות הזרם אשר יצרנו מתוצאות המדידה של  22באיור מס' 

המגנטיזציה, הפרופורציונית לזרם. הציור מראה תלות צפיפות הזרם בטמפרטורה 

 בשדות שונים.
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U22 איור:    U מגנטים שונים. ניתן להבחין המדידות צפיפות הזרם כתלות בטמפרטורה בשדות

בהופעתה של "ברך" בעקומה, דהיינו שינוי בעקמומיות, בנקודת טמפרטורה מסוימת העקומה 

ונדחקת  הופכת מקעורה לקמורה וככל שהשדה החיצוני גבוה יותר כך נקודת הברך רחבה יותר

 הדגם: .T 1-ניתן לראות יותר בבהירות את שינוי העקמומיות ב inset-. בלערכי שדות נמוכים יותר

R2RBa(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAs. 

 

 מדידות רלקסציה מגנטיתU ג.

i. תלויות בזמן מגנטיזציה  לולאות 

בחרתי להציג  .5.4%דגם של לולאת הרלקסציה ניתן לראות את  23באיור 

ניתן לראות בצורה  מכיוון שבטמפרטורה זו K 6של  רלקסציה בטמפרטורה

 והמינימום של הרלקסציה. onset-הטובה ביותר את כל מרכיבי הרלקסציה, ה

. T 1.5ניתן לראות כי בדגם זה הרלקסציה המינמלית מופיעה בשדה של 

אך ניתן  K 6לא בוצעה מדידת רלקסציה בטמפרטורה של  4.6%בדגם  אמנם
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 . תופעתT 3, כי היא תופיע בסביבות 3סעיף -ף ג תתסעי 5לשער, לפי פרק 

 הרלקסציה המופיעה בשדה נמוך חוזרת על עצמה בשאר הטמפרטורות.
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U23איור : U  מדידות רלקסציה מגנטית בטמפרטורה קבועה שלK 6 .הרלקסציה  ושדות קבועים

 .R2RBa(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAs הדגם: בין השיא השני.ו onset-בשדה שבין ה inset-ב נראית תהמינימאלי

 

ii. קצב הרלקסציה ואנרגית הלכידה כתלות בטמפרטורה 

זזים שמאלה עם  רלקסציהניתן לראות כי המינימום והמקסימום ב 24באיור  

בנוסף ניתן לראות כי כמו בדגם של  עליית השדה והופכים להיות יותר רחבים.

גדלה עד  רלקסציהנקודת מינימום וממנה ה עד רלקסציהאילוח יש ירידה ב 4.6%

  בלתי צפוייה. נקודת מקסימום
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U24 איור:U   העקומות מייצגות אתdm/dlnt  .כתלות בטמפרטורה במספר שדות מגנטים שונים

) T 1העקומה הימנית ביותר (צבע ירוק זית) מייצגת את ערכו של השדה המגנטי הנמוך ביותר (

 הדגם: ).T 3) את ערכו הגבוה ביותר (שחוראילו העקומה הגבוהה ביותר (צבע ו

R2RBa(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAs. 

 

אשר קטנה  תהמינימאליהמנורמלת  רלקסציהניתן לראות את ה 25באיור 

. 4.6%-בגודלה ונמצאת בטמפרטורות נמוכות יותר ככל שהשדה גדל, בדומה ל

 תמנורמלת מינימאלי רלקסציהרטורות ישנן טמפ 5.4%, לדגם 4.6%בשונה מדגם 

 נמוכות יותר, תופעה אשר באה בהתאמה לטמפרטורה הקריטית הנמוכה יותר.
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U25 איור:U  קצב הרלקסציה המנורמלS כתלות בטמפרטורה בשדות מגנטים שונים. ב-inset 

ד לנקודת מינימום שמעליה רואים יורד עם עלית הטמפרטורה ע Sניתן לראות יותר בבירור כי  

 .R2R Ba(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAsהדגם:  עליה מהירה.
 

מתנהגת ביחס הפוך הטיבציה קניתן לראות את אנרגיית הא 26באיור 

, 5.4%, בדגם תהמקסימאליהמנורמלת. גם אנרגיית האקטיבציה  רלקסציהל

נים המנורמלת, מתרחשת בשדות נמוכים יותר ובגדלים קט רלקסציהבנוסף ל

 בהתאמה לטמפרטורה הקריטית הנמוכה יותר. 4.6%יותר מאשר בדגם 
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U26 איור:U  תלות אנרגית הלכידה בטמפרטורה בכמה שדות שונים. ככל שערך השדה גבוה יותר

 .R2RBa(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAs הדגם: כך העקומה רחבה יותר. ניתן להבחין באזור מקסימום בעקומה.
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iii. ב הרלקסציה ואנרגית הלכידה כתלות בשדהקצ 

 

 -רואים את המגנטיזציה והרלקסציה כתלות בשדה המגנטי ב 27באיור 

R2RBa(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAsת. באיור זה ניתן לראות כי שדה הרלקסציה המינימאלי 

)1.73 T 5-ב K( אינו סמוך לשדה ה-SMP  )2.9 T 5-ב K בעבר היה מקובל .(

אבל היום כבר  59) בין שתי התופעות "mirror image"" (לחשוב שיש "תמונת ראי

 .60 ברור שהתופעה מורכבת יותר ותמונת הראי איננה הכרחית
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U 27איור:U  2 -מגנטיזציה כתלות בשדה המגנטי החיצוני ב ,בירוקR AsR2R)R0.054RNiR0.946RBa(FeR 
 רלקסציה כתלות בשדה מגנטי חיצוני באותו הדגם. ,. בשחורK 5בטמפרטורה של 
 

, הרלקסציה 4.6%באותן טמפרטורות, יחסית לדגם ניתן לראות כי  28באיור 

רלקסציה יותר חד (פחות מרוח) המינימלית מופיעה בשדות קטנים יותר ושיא ה

 באותן טמפרטורות.
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U82 איור:U  תלות הרלקסציה המנורמלתS ב בשדה במספר טמפרטורות- R2AsR2R)R540.0RNiR460.9RBa(FeR. 

 

 11 תמטמפרטורהרלקסציה (חוץ  onset הוא כי זהבאיור דבר נוסף הנראה           

Kמתחיל ב  (-S-) 0.03יםS~ (תהקרובים אחד לשני וכי הרלקסציה המינימאלי 

. כלומר, רגיעת המערבולות מתנהגת באותה 0.015בשני הדגמים היא בסביבות 

, K 5צורה למרות האילוח השונה. דבר נוסף שניתן לראות הוא שבטמפרטורה של 

אילוח, ההפרש בערך הרלקסציה מהתחלת הרלקסציה  5.4%לדגם בעל 

באותה  4.6%א קטן יותר מאשר באילוח של הו תלרלקסציה המינימאלי

הפרש, בהתאמה). תופעה זו מתרחשת גם  0.03הפרש לעומת  0.015טמפרטורה (

שבה ערך הרלקסציה "קופץ" לערכים גבוהים  -K 11בשאר הטמפרטורות חוץ מ

תוסבר בפסקה  K 11בטמפרטורה של  Sכאשר השדה קטן. תופעת קפיצת ערכי 

 הבאה.

 

 K 5בטמפרטורות של  , בשחור,חלק מלולאת היסטרזיסאים רו B-ו A 29 באיור

ובנוסף רואים מגנטיזציה הקטנה עם הזמן בשדות קבועים, בירוק. ניתן  K 11-ו

הרלקסציה בשדה. כאשר הרלקסציה נמדדת  גודללראות כי ישנה תלות של 
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וזאת מכיוון שהשדה בשדות הקטנים משדה השיא הראשון הרלקסציה קטנה 

לבין שדה השיא הראשון פלקסונים רק  HRc1R, כלומר, בשדה שבין HRc1Rקרוב לשדה 

מתחילים להיכנס לדגם ואין חדירה מלאה ולכן הרלקסציה קטנה. כאשר השדה 

בגלל גדל ומתקרב לגודל שדה השיא הראשון ניתן לראות כי הרלקסציה גדלה 

ולכן ה"קפיצה" ברלקסציה נובעת  גדולה יותר של פלקסונים לדגם. החדיר

 של השיא השני. onset-ידה בשדות שבין שדה השיא הראשון לממד
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U 92איור:U מגנטיזציה כתלות בשדה. ב-A K 5 וב-B K 11 בירוק רואים מדידות מגנטיזציה הקטנה .

 .R2RBa(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAs הדגם: .עם הזמן (רלקסציה). בשחור רואים חלק מלולאות ההיסטרזיס

 

יוצאת דופן בגודלה, בשדה קרוב  ניתן לראות אנרגיית האקטיבציה 30באיור 

ואין להתייחס  תופעה זו הוסברה בפסקה הקודמת .K 11בטמפרטורה של  לאפס,

תופעה יוצאת דופן באיור לממצא זה כהתנהגות יוצאת דופן ברגיעת המערבולות. 

, את גדילת אנרגיית K 9בטמפרטורה של  ,הומעל T 4בשדות של  : רואים,זה

אנו  . תופעה זו ניתן להסביר כך:T 4האקטיבציה לאחר התאפסותה בשדה של 

 גדל. URoR-קטן ו Sולכן  רלקסציהמודדים את סוף ה
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U 30איור:U  תלות אנרגית הלכידהRoRU ב כתלות בשדה החיצוני- R2AsR2R)R540.0RNiR460.9RBa(FeR. 

 

 תמונת סיכום -  T-H תדיאגראמ Uד.

הדגם עם אילוח  של H-Tניתן לראות את דיאגראמת הפאזות  31באיור 

, irreversibility line-ה ניתן לראות כי כל מרכיבי השיא השני, .5.4% ניקל של

SMP ,HRmR\TRmRוה ,-onset ,נמצאים בשיפוע יורד כך שאם נמשיך קו דמיוני ,

, בהתאמה K 14תאפס תהיה בערך הטמפרטורה שבה ערך השדה שלהם י

ישנה תלות  5.4%, גם בדגם זה, 4.6%לטמפרטורה הקריטית. בדומה לדגם 

 חזקה בטמפרטורה בכל מרכיבי השיא השני.
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U13 איור:U לטמפרטורה -שדה תדיאגראמ- R2RAsR2R)R0540.RNiR460.9RBa(Fe מציגה את . הדיאגראמה הכוללת

נומליה כתלות בטמפרטורה. העיגולים המלאים מייצגים את המדידות תלויות נקודות שדה הא

בירוק,  TRmR\HRmRבכחול, HRon Rהשדה ואילו העיגולים החלולים את המדידות תלויות הטמפרטורה.  

HRpeakR בורוד ו-HRirrR  ירוק כההב. 
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 לציר  אונךמ החיצוני שדהכאשר המדידות  .6

c  בדגם עם אילוחNi 4.6% של 

דנו את הדגמים כאשר השדה החיצוני המופעל היה בכיוון עד כה מד

. בפרק זה נראה את המדידות של הםהקריסטלוגרפי של c ציר מקביל לכיוון

 .a\bהדגמים כאשר השדה החיצוני המופעל הוא בכיוון 

i.  מדידות כאשר השדה החיצוני מקביל לצירa 

יל קבמכאשר מודדים את הדגמים כשהשדה החיצוני המופעל בכיוון ה

מצפים למגנטיזציה יותר גדולה בכיוון זה מאשר בכיוון המאונך לו בגלל  cלכיוון 

המגנטיזציה פני השטח הגדול יותר של הדגם שדרכו עובר השטף המגנטי. ואכן 

היא קטנה יותר מן המגנטיזציה שנמדדה באותו דגם  הבאהנמדדת הנראית באיור 

 .באותם שדות וטמפרטורות cבכיוון המקביל לציר 

, כאשר כיוון השדה החיצוני ת ההיסטרזיסולולאאת  32ניתן לראות באיור 

כאשר כיוון בניגוד ללולאות הנמדדות  ,abמישור המופעל במערכת הוא בכיוון ה

באיור זה רואים שיא אנומלי עם  .cהשדה החיצוני הוא בכיוון המקביל לציר 

נמוכים יותר.  הורדת השדה, שיא המזכיר את השיא השני אבל מופיע בשדות

הפוכה ההתנהגות  ,עם עליית הטמפרטורה UגדלUהשדה שבו שיא אנומלי זה מופיע 

 שיא השני. התנהגות הל
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U23 איור: U  עקומות מגנטיזציה בטמפרטורות שונות, בשדה חיצוני המאונך לפני הדגם. ניתן לראות

 הדגם: השני "נדחק" לנקודות שדה נמוכות יותר. שעם עליית הטמפרטורה קטנה הלולאה והשיא
Ba(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAsR2R. 

 

 

 רלקסציההמינימום  cכאשר השדה החיצוני מופעל בכיוון הניצב לציר  

אותו ל ביחסיותר ויותר מרוח  גדוליםבשדות  טמפרטורות,הבאותן  ,ראהנהנמדד 

ואה לאילוח בפרק ההשו( . קודם הראינודגם כאשר השדה מקביל לאותו הציר

 4.6-%ל 5.4%בין דגם  רלקסציהבעקומת ה ,שינוי דומה )5 השונה תת פרק

בין מצב שבו  רלקסציה, לשינוי בעקומות ה(השיא מופיע בשדות גבוהים יותר)

(השיא מופיע בשדות  cלמצב שבו השדה מאונך לציר  cשהשדה מקביל לציר 

הכי  רלקסציהשיא ה ,K 11. באותן טמפרטורות, למשל , בהתאמהגבוהים יותר)

השדה מאונך כש 4.6%והכי מרוח במקרה זה (  4.6%ב חד ופחות 5.4%-חד ב

 ).cלציר 
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U33 איור:U  תלות הרלקסציה המנורמלתS ב בשדה במספר טמפרטורות-R2RAsR2R)R0460.RNiR540.9RBa(Fe. 

 

שני השיא ה cמאונך לציר כאשר השדה  4.6%של בדיאגראמת הפאזות  

. שדה השיא השני במקרה זה לא תלוי מתנהג בצורה שונה מכפי שראינו עד כה

 . בנוסף ניתן לראות כיK 12ועד  K 10.5בטמפרטורה בטמפרטורות של 

מופיעה בשדות יותר גדולים  תהמינימאלי רלקסציהה K 11בטמפרטורה של 

 מאשר השיא השני.
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U43איור:U ל טמפרטורה-שדה תדיאגראמ- R2RAsR2R)R0460.RNiR540.9RBa(Feהכוללת מציגה את  . הדיאגראמה

נקודות שדה האנומליה כתלות בטמפרטורה. העיגולים המלאים מייצגים את המדידות תלויות 

 HRpeakRבירוק,  HRmRבכחול, HRon Rם את המדידות תלויות הטמפרטורה. השדה ואילו העיגולים החלולי

 ירוק כהה.ב  HRirrR-בורוד ו

 

שדות ל מנת לראות בצורה יותר ברורה כי מרכיבי השיא השני מופיעים בע

כאשר השדה החיצוני המופעל הינו בכיוון הניצב  יותר גדולים באותן טמפרטורות

נשווה בין דיאגראמת הפאזות בין  cמאשר השדה בכיוון המקביל לציר  cלציר 

, 5.4%-ל 4.6%תופעה זו מקבילה לתופעה הנראית בין . הכיוונים השונים

  בהתאמה.

ניתן לראות את ההשוואה בין דיאגראמת הפאזות בין שני  35באיור 

 .Ba(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAsR2R ,הכיוונים השונים הנ"ל באותו הדגם
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U 53איור:U לטמפרטורה -שדה תדיאגראמ- R2RAsR2R)R0460.RNiR540.9R.Ba(Fe  הכוללת מציגה את הדיאגראמה

וסימנים חלולים  Hllaדה האנומליה כתלות בטמפרטורה. סימנים מלאים מייצגים את נקודות ש

 .ירוק כההב  HRirrR-בורוד ו  HRpeakRבירוק,   HRm R בכחול,Hllc  .HRon Rמייצגים את 

 

 

ii.  מדידות כאשר השדה החיצוני מקביל לצירb 

 

החלק  K 12כי עבור טמפרטורה של  H-Tניתן לראות בדיאגראמת הפאזות 

של לולאת ההיסטרזיס שונה מן החלק התחתון ומשאר חלקי ההיסטרזיס העליון 

כאשר השדה החיצוני  4.6%בטמפרטורות יותר גבוהות. תופעה זו נראתה בדגם 

 .K 12-בטמפרטורות של מתחת ל cמאונך לציר 
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U63 איור: U ב עקומות מגנטיזציה- R2RAsR2R)R0460.RNiR540.9RBa(Fe ות שונות, בשדה חיצוני המאונך בטמפרטור

לפני הדגם. ניתן לראות שעם עליית הטמפרטורה קטנה הלולאה והשיא השני "נדחק" לנקודות 

 שדה נמוכות יותר.

 

יהיו יותר גדולים  המאונכים לשדה החיצוני המופעל ככל שפני השטח

ו על כל מרכיבי נצפה למגנטיזציה יותר גדולה ובהתאם לשדה שיא שני יותר גדול

),smp ,onset  ו-(irreversibility line . ההשוואה בין ניתן לראות כי 37ואכן באיור 

פני השטח, כלומר, כאשר השדה השוואה לשדות מרכיבי השיא השני תואמים ל

תופעת השיא השני נראית בשדות יותר קטנים מאשר כאשר  )a )Hllaמקביל לציר 

Hllb השטח שהשדה "רואה" כאשר ,Hlla ר גדול מאשר השטח שהוא הוא יות

 .Hllb"רואה" כאשר 
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U73 איור:U ות שדה האנומליה כתלות טמפרטורה הכוללת המציגה את נקוד-שדה תדיאגראמ

 HRm R בכחול,Hlla . HRon Rוסימנים חלולים מייצגים את  Hllbסימנים מלאים מייצגים את . בטמפרטורה

 .Ba(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAsR2R הדגם: .ירוק כההב  HRirrR-בורוד ו  HRpeakR בירוק, 
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מדידות כאשר השדה החיצוני מאונך  .7

 .5.4%של  Niדגם עם אילוח ב c לציר 

i.  מדידות כאשר השדה החיצוני מקביל לצירb 

 

באיור  מתאר את המגנטיזציה כתלות בשדה בטמפרטורות שונות. 38איור 

מעלה לא רואים את השיא ו K 12-כי עם עליית הטמפרטורה מ ניתן לראות זה

האנומלי בחלק העליון של לולאת ההיסטרזיס אלא רק את השיא השני הסימטרי 

, או כפי שנראה מעל cכפי שנראה בכל הטמפרטורות כאשר השדה מקביל לציר 

 .cטמפרטורות מסוימות כאשר השדה מאונך לציר 
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U83 איור: U רטורות שונות, בשדה חיצוני המאונך לפני הדגם. ניתן לראות עקומות מגנטיזציה בטמפ

הדגם:  שעם עליית הטמפרטורה קטנה הלולאה והשיא השני "נדחק" לנקודות שדה נמוכות יותר.

Ba(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAsR2R. 
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ניתן לראות את הרלקסציה המגנטית המנורמלת כתלות בשדה במספר  39באיור 

העקומות מאוד חלקות  K 12מפרטורה של טמפרטורות. ניתן לראות שחוץ מט

 מספר המדידות הגדול יותר.תוצאה של ועגולות, כנראה 
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U93 איור:U  תלות הרלקסציה המנורמלתS ב בשדה- R2RAsR2R)R0540.RNiR460.9RBa(Fe .במספר טמפרטורות 

 

השיא השני  התנהגות באיור זה .H-Tניתן לראות את דיאגראמת הפאזות  40באיור 

 ומרכיביו לא מראים התנהגות מיוחדת מאשר הראו בדיאגראמות הקודמות.
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U40 איור:U טמפרטורה הכוללת המציגה את נקודות שדה האנומליה כתלות -שדה תדיאגראמ

.Ba(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAsR2Rהדגם:  .ירוק כההב  HRirrR-בירוק, ו HRmRבורוד,  HRpeakRבכחול, HRon Rבטמפרטורה. 
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ii.  מדידות כאשר השדה החיצוני מקביל לצירa 

עם עליית ו .K 10.5נלקחה מדידה בטמפרטורה נוספת,  בחלק זה

, לא רואים את השיא האנומלי בחלק העליון של לולאת ההיסטרזיס הטמפרטורה

אלא רק את השיא השני  )ומעלה בחלק הקודם K 12לעומת טמפרטורה של (

, או כפי cכל הטמפרטורות כאשר השדה מקביל לציר הסימטרי כפי שנראה ב

 .cשנראה מעל טמפרטורות מסוימות כאשר השדה מאונך לציר 
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U14 איור: U  עקומות מגנטיזציה בטמפרטורות שונות, בשדה חיצוני המאונך לפני הדגם. ניתן לראות

 הדגם: דחק" לנקודות שדה נמוכות יותר.שעם עליית הטמפרטורה קטנה הלולאה והשיא השני "נ
Ba(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAsR2R. 

 

לבין הפעלת  a, ההשוואה בין הפעלת שדה מקביל לציר 5.4%בדגם זה,  

נותנת חיזוק לתופעה של מגנטיזציה חזקה יותר,  bשדה בכיוון המקביל לציר 

יותר בשדות חזקים  H-Tובהתאם שיא שני ומרכיביו, הנראית בדיאגראמת הפאזות 

זו השיא השני ומרכיביו מופיעים בשדות חזקים  הבאותן טמפרטורות. בדיאגראמ
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יותר כאשר השדה החיצוני מופעל בכיוון הציר שבו שטח הפנים, המאונך לכיוון 

 השדה, גדול יותר. 

5 6 7 8 9 10 11 12
0

1

2

3

4

5

 

 
H(

T)

T(K)

 Hlla Hirr
 Hllb Hsmp
 Hllb Hm
 Hlla Hsmp
 Hllb Honset
 Hlla Honset

 

U24 איור:U ה כתלות טמפרטורה הכוללת המציגה את נקודות שדה האנומלי-שדה תדיאגראמ

בורוד  HRpeakRבכחול, Hllb.  HRon Rוחלולים מייצגים את  Hllaסימנים מלאים מייצגים את  בטמפרטורה.

 .Ba(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAsR2R הדגם: .ירוק כההב  HRirrR-ו

 

לפי דיאגראמות הפאזה שנראו עד כה ניתן לראות כי יש התאמה בין 

, כלומר, ככל c<a<b, כאשר השוואת שדה הופעת השיא השני לבין מימדי הדגם

שיא  .שהשדה בכיוון מימד יותר קטן כך השיא השני מופיע בשדות יותר גדולים

שני הנראה בשדה חזק יותר יופיע בלולאת ההיסטרזיס בשלב מאוחר יותר, ולכן 

נצפה לראות שיא שני בשדות חלשים יותר כאשר השטח המאונך לכיוון השדה 

 יהיה קטן יותר. 



 67 

 

 

 דיון. 8

צוא את המקור לשיא השני יש להבין את התופעות היכולות על מנת למ

לגרום לשיא זה ולדעת מהם האפיונים של כל תופעה אשר ירמזו לנו אילו מן 

 התופעות גורמות לשיא זה. 

 

U סדר-איסדרמעבר 

 

BiR2RSrR2RCaCuR2ROR8R  -נטען ונצפה במעבר זה כגורם לשיא השני 

כיוון מ. 23,26,29

ות הגבוה תעל ממשפחת מוליכי העל בעלי הטמפרטורו-שחומר זה הוא מוליך

-Ba(FeR1 -נבדוק אפשרות למעבר זה גם בBa(FeR1-xRNiRxR)R2RAsR2R  -כמו ב ובעל שיא שני

xRNiRxR)R2RAsR2R  . 

שינוי קצב העלאת  יכול להתקבל באמצעותהיבט הרומז על מעבר זה 

למרות שבעבודה זו לא מופיעות תוצאות עם  השדה החיצוני המופעל על הדגמים.

 שנהנ בניסוי שבו שינוי בקצב העלאת השדה אנו נסביר על ציפיות ניסוי מסוג זה:

שדה ונסתכל על דיאגראמת הפאזות נוכל להסיק על מעבר את קצב העלאת ה

 הפאזה את הטענה  הבאה:

 אם נגדיל את קצב העלאת השדה ונראה שקו השיא השני זז שמאלה,

, נוכל לתמוך T- Hכלומר, השיא השני מתרחש בשדות נמוכים יותר, בדיאגראמת 

. תוצאה זו מתקבלת מעצם קיומם של מצבים סדר-אי-באפשרות מעבר פאזה סדר

סדר במערך המערבולות כבר בשדות קטנים יותר -טרנזיינטים הגורמים לאי

סדר אשר היה מתרחש בשדות גבוהים יותר ללא המצבים -לעומת אי
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והוסברה בתור מעבר של מבנה  BSCCO-הטרנזיינטים. תופעה זו נראתה בעבר ב

 .43יור כמו שנראה בא 27,61ות קטנים יותר סדר בשד-שריג המערבולות מסדר לאי

 

 

 

U 34איור: Uן המדידה.תחום זה (מסומן באפור) תלוי בזמ .ארעייםתחום הקיום של המצבים ה 

 

 :בדגמים שלנו מעבר זהל את האפשרות סותרותהטענות  3ישנן 

קו המעבר, השיא השני, תלוי חלש בטמפרטורה  סדר-איסדרלפי מודל  .1

-Ba(FeR1 -. לעומת זאת, ב)TRcR 0.5בטווח הטמפרטורות הנמוכות (מתחת ל 

xRNiRxR)R2RAsR2R .התלות של קו המעבר תלויה חזק בטמפרטורות 

כים לאחר רלקסציה סותרת את נמוי לשדות יותר תזוזת שדה השיא השנ .2

הטוען כי אחרי רלקסציה, או כניסת שדה בקצב איטי,  סדר-איסדר מודל

 נצפה למצוא את השיא השני בשדות יותר גבוהים. 

אם  נגדיל את קצב העלאת השדה ונראה שקו השיא לא זז שמאלה,  .3

התרחשות זו השיא השני לא מתרחש בשדות גבוהים יותר, נבין ש כלומר,

סדר, אלא  יכולה לנבוע ממעבר דינאמי -אילא נובעת ממעבר פאזה סדר 
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 -ב של התנהגות המערבולות מאלסטי לפלסטי כפי שנצפה ונטען

BaFeCoAs9.  

 הוא הגורם לשיא השני.סדר -אי—סדרלסיכום, לא סביר שמעבר 

 

Uמעבר פאזה מבני: משריג מעויין לריבועי 

 

  נטען בעבר מעבר פאזה זהכי השיא השני נטען כנובע מאפשרות ה

LaR2-xRSrRxRCuOR4R -בקופרייטס, ב

לפי אפשרות זו  . BaFeCoAs7,16 -ב ,בפניקדיטים, ו35

-LaR2כמו  four-fold symmetryבעל  מקור הצימוד בין שריג האטומים, במוליך על

xRSrRxRCuOR4Rאנאיזוטרופיות בסקלה  , לבין שריג המערבולות הוא בשתי

 המיקרוסקופית:

 .abאנאיזוטרופיות במהירות פרמי לפי התלות בזוית במישור  .1

הגורמת לאנאיזוטרופיות באינטראקציה  gap-אנאיזוטרופיות באנרגיית ה .2

  הרנטיות.של אורך הקו הבסקל מערבולית-הבין

ה המגנטי חלש צפיפות המערבולות בחומר קטנה, כלומר, כאשר השד

המערבולות רחוקות אחת מן השנייה. במצב זה שריג המערבולות לא מתחשב 

מכיוון שהאינטראקציה בין המערבולות  של שריג האטומים  4fold-ה בסימטרית

חלשה. לכן שריג המערבולות מסתדר בצורה שבה האנרגיה הנובעת מן 

  המערבולות הכי נמוכה שזוהי צורת השריג המשושה. האינטראקציות בין

כאשר מגדילים את השדה המגנטי מערבולות נוספות נכנסות לחומר 

מאשר  הוצפיפות המערבולות גדלה, כלומר, המערבולות קרובות יותר אחת לשניי

במצב זה האינטראקציה בין המערבולות גדלה והמערבולות בשדה חלש יותר. 

ון צירי שריג אטומי הגביש כי כך האנרגיה, הנובעת מן יעדיפו להסתדר לכיו
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במקרה כזה, תישבר הסימטריה המשושית האינטראקציה בין המערבולות, קטנה. 

עוינת מ. הסימטריה השל שריג המערבולות ובמקומו תיווצר סימטריה מעוינת

לצורה ריבועית יש ( נובעת משינוי בצורת השריג המשושה לכיוון שריג ריבועי

 מערבולותיותר כאשר המרחק בין ה עוד בשדות גבוהים.  fold)4ריה של סימט

והאינטראקציות ביניהם חזקות יותר, יכול להתרחש מעבר מבני  עוד יותר מתקצר

כתוצאה עית בשריג המערבולות נוצרת והסימטריה הריב .לסימטריה ריבועית

טראקציות של פוטנציאל אינ ה. הסטיימהסימטריה הריבועית של שריג האטומים

המערבולות מן הסימטריה המשושית מתוארת באמצעות פרמטר האנאיזוטרופיה 

η  במישורab . 

תנודות תרמיות בסקאלה המאזוסקופית, מסייעות בשבירת הסימטריה 

 HRSPTR )spt-structural phaseהמעויינת, ובכך מקטינות את ערכו של שדה המעבר 

transition .עם עליית הטמפרטורה ,( 

קרבות המערכת לנקודת מעבר הפאזה, קבוע ה"מעיכה" האלסטי, עם הת

, הולך ונעלם, גורם בכך את התרככותו של שריג 

. לכידה זו מאופיינת ומאפשר להם להילכד במוקדי הלכידה שבחומר ,מערבולותה

, וכמו כן הופעת שיא שני HRSPTRבהגדלה של צפיפות הזרם הקריטית בחומר באזור 

ציה, וקצב רלקסציה מגנטית איטי יותר, דהיינו הופעת מינימום בעקומות במגנטיז

 קצב הרלקסציה המנורמל. 

ריבועי, מתקבל מתוך חישובי מינימיזציה של ל מעויןקו המעבר ממבנה  

. CRsqR-ו CR11R ,CR66Rהאנרגיה החופשית בסידור ריבועי ביחס לקבועים האלסטיים: 

-ו (shear)הוא מודול הגזירה  CR66R, (compression)הוא מודול הדחיסה CR11 Rכאשר 

CRsqR  הוא מודול המעיכה. כתוצאה נקבל את תלות שדה המעברHRSPTR  בטמפרטורה

62: 
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ובפרמטר η הם קבועים התלויים בפרמטר האנאיזוטרופיה    -ו Aכאשר 

הוא יחידת  ab ,φR0Rהוא עומק החדירה של לונדון במישור  κ .λלנדאו -גינצבורג

-הינו פרמטר נומרי המגדיר את עובי השכבה מוליכתLRz R -מגנטי קוונטית, ו שטף

תלוי  λ יש לציין כי העל האפקטיבית עליה פועלות הפלוקטואציות התרמיות.

עבור טמפרטורות הרחוקות מן λ2(0)= λ2/(4(T/Tc)-1)בטמפרטורה בצורה הבאה 

 .הטמפרטורה הקריטית

טרופיה באינטראקציות שבין , מקורה של האניזוLaR2-xRSrRxRCuOR4Rבחומר 

על -(אופיינית למוליכי d-waveשבסימטרית ה  (nodes)הוורטקסים היא בבליטות 

לא נמצאו עד כה עדויות  . בפניקטידיםgap 63) באנרגית הcupratesממשפחת ה 

 R R. נראהs-waveוככל הנראה הם משתייכים לסימטרית  d-waveלסימטרית 

מקורה  תמערבולוהאנאיזוטרופיה שבאינטראקציות בין ה שבחומרים אלו,

, המתאימה לסימטריה הטטרגונלית של 64במהירות פרמי  fourfoldבסימטרית 

 . 65שריג הגביש 

, HRpeakR-וHRon R, הממוקמת בין T-כתלות ב HRmRת האנומליה והציעו את נקוד 7-ב

רואים ניסיון התאמה של  44באיור  כנקודות המציינות את קו מעבר הפאזה המבני.

שהתקבלו  , עיגולים סגולים,תתיאורטי לנקודות הרלקסציה המינימאלי כחולקו 

וקו אדום תיאורטי  Ba(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAsR2Rבניסוי כתלות בטמפרטורה בדגם 

, מעוינים כחולים, שהתקבלו בניסוי כתלות תלנקודות הרלקסציה המינימאלי

התאמה  נותניסיו הינםבאיור  ים אלוקו .Ba(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAsR2Rבטמפרטורה בדגם 

הם TR0 R-ו A ,ν, כאשר 3, המבוסס על משוואה HRmRלנקודות אנומליה  תיתיאורט

 פרמטרי ההתאמה.
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U 44איור:U הפאזה  דיאגראמתT-H  תמאליהמיניעם תוצאות ניסיוניות של הרלקסציה 

 הם התאמות לפי םויהקו, בהתאמה. HRmR-ו TRmRשנמצאה  בשדה קבוע ובטמפרטורה קבועה, 

המעוינים Ba(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAsR2R,  ת שייכות לדגםהנקודות הסגולו .7-תיאורית המעבר המבני שב

 Ba(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAsR2.הכחולים שייכים לדגם 

 

 התאמה זו מניבה:  Ba(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAsR2R עבור דגם

TR0R = 14.1 = 0.97 TRcR           0.821-ו ν = . 

 Ba(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAsR2R לתוצאות הדגם הקו התיאורטי התאמנו אתכאשר 

, Ba(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAsR2Rכמו בדגם  TRcR-אותו יחס ל להיות TR0Rת פרמטר קבענו א

. קביעה זו נעשתה כדי לבדוק האם יש עקביות TR0R= 0.97 TRcR =16.9דהיינו, 

אשר  = ν 70.82. התאמה זו הניבה  νבתוצאה שנקבל עבור הפרמטר החופשי 

אחוז  10-ושונה בפחות מ Ba(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAsR2Rתואם לפרמטר שקיבלנו בדגם 

כפי שניתן לראות, רוב התוצאות . = ν  0.9קבלת בתיאוריה,תמהתוצאה המ

 הניסיוניות תואמות לתיאוריה.
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 Ba(FeR0.925RCoR0.075R)R2RAsR2Rובחומר LaR2-xRSrRxRCuOR4 Rבחומר  ν ההשוואה בין ערכי

מניבה ערכים Ba(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAsR2R -ו Ba(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAsR2Rלבין החומרים 

 Ba(FeR0.925RCoR0.075R)R2RAsR2R-וב TR0R = 0.95 TRcR 62 -ו LaR2-xRSrRxRCuOR4R ν = 0.9 -ב. קרובים

TR0R= 23 K ~ 0.92 TRcR 5 -, וν = 0.9. 

את מודל המעבר המבני שפיתח  אמנם תוצאות הניסוי תואמות

35Rosenshteinמבני הפאזה המעבר  את לא מראות חסרונן הוא בכך שהן , אך

אנו מסכמים, איפא, שמעבר כזה אפשרי אך קיומו עדיין דורש  .בצורה ישירה

 הוכחות ניסיוניות נוספות במדידות ישירות של מבנה השריג.

 

U :תפלסטית לאלסטימזחילת שטף מעבר דינאמי 

 

תלות מראה  S=dln(m)/dlntרמל שקצב הרלקסציה המנו הראינו,ג 5 בפרק 

 ה בעבר בפניקטדים תנצפ  חזקההתלות ה .רחב טמפרטורותבטווח  שדהב חזקה

Ba(FeR1-xRCoRxR)R2RAsR2R

Ba(FeR1-xRNiRxR)R2RAsR2R -ו 7,9,11,12

 .YBaR2RCuR3ROR7R 41-בכמו גם   54

להתאים למודל  העשוי שהתלות של קצבי הרלקסציה בשדהלהלן נראה 

מתוך קצב הרלקסציה של זחילת  המעבר מזחילת שטף אלסטית לפלסטית.

ות מתוך מודל אנרגיית האקטיבציה של המערבול מקדם השטף ניתן למצוא את

 S-ו היא הטמפרטורה T, קבוע בולצמן הוא k, כאשר UR0R=kT/S: 53,66,67 אנדרסון

תלויה לא רק  pinning( Uלכידה (אנרגיית ה היא הרלקסציה המנורמלת.

בטמפרטורה אלא גם בשדה ובזרם. מקובל להניח שאפשר להפריד את 

פות הם צפי JRcR-ו J כאשר  U=UR0R(H)·(JRcR/J)μ 41 המשתנים של השדה והזרם כך ש: 

מקיים חוק  UR0R-ו הוא השדה המגנטי החיצוני Hבהתאמה,  ,הזרם הקריטיהזרם ו

הוא מעריך  β -הוא מקדם התלוי בטמפרטורה ו Aכאשר  ,UR0R=A(T)·Hβ 68חזקה 

 והוא 68 לאזור הפלסטי  β=0.5- ע"פ התיאוריה המקובלת,  .שאינו תלוי בשדה
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 large or smallעם ערכים התלויים בצבר המערבולות ( זור האלסטיבאחיובי 

bundles (17,44 וכיו"ב. 

באיור זה אנו  .תלות בשדה החיצוניכ UR0R ניתן לראות את 45באיור  

 UR0Rאת קצבי הרלקסציה מפרק התוצאות הניסיוניות לערכים של  מתרגמים

האיור מראה את אנרגית  K 5.ל בטמפרטורה ש Hכפונקציה של השדה החיצוני 

בשדות  וקטנה עם השדהבשדות הנמוכים גדלה עם השדה ההאקטיבציה 

התנהגות זו היא המאפיין הבולט של מנגנוני זחילה אלסטית ופלסטית הגבוהים. 

לאזור  β  =0.56 אקספוננט ןחוק חזקה אשר נת םלעקומות הניסיוניות הותא .41

 לאזור הפלסטי.   β  = 0.95- -האלסטי ו

 

U 54איור:U R0RU  כתלות בשדה החיצוני באיזור האלסטי משמאל למקסימום (יהלומים

 5בטמפרטורה של  כחולים), באיזור המעבר (עיגולים שחורים) ובאיזור הפלסטי (ריבועים ורודים)

K :הקוים הרציפים הינם התאמות לחוק חזקה. הדגם .R2RBa(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAs. 

 

חיובי  β אקספוננט לחוק החזקה נתנה תוצאת ההתאמה באיזור האלסטי

נתנה אקספוננט  הפלסטי האזורשל  ההתאמה כמו שהתיאוריה ציפתה אך תוצאה

 מהתיאוריה )0.95-רחוק בגודלו ( אך כפי שהתיאוריה מצפה שהוא אומנם שלילי

 . ועל כך אנו דנים בהמשך )0.5-(
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, בשדה UR0Rברורה יותר האם חוק החזקה מתאים לתלות  כדי לראות בצורה

ניתן  .K 5בטמפרטורה של  log-logבגרף   UR0R(H)את  46אנחנו מתארים באיור 

המשוואה  האלסטי העקומה ליניארית כאשר מקדם באזורגרף שלראות ב

 באזור. לעומת זאת מהאיור הקודם החזקה הואקומה עה חלק זה של המתארת

ששיפועה הולך וגדל  UR0Rהתנהגות של עקומת  ליניארית. הפלסטי העקומה אינה

תוצאה זו מרמזת כי באזור . BiR2.2RSrR2RCaR0.8RCuOR8+δR 69 -בכיוון השלילי נראתה בעבר ב

 .אלא באזור צר של שדות הפלסטי חוק החזקה לא מתאים
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U 64איור:U R0RUlog ב כתלות- logH בטמפרטורה K 5 למקסימום בתחום הפלסטי מימין 

 .R2RBa(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAsהדגם:  .למקסימוםובתחום האלסטי משמאל 

  

כדי לשמור על עקביות אנחנו מוצאים את האקספוננט באזור הפלסטי ע"י 

הרחוקות עשר נקודות מנקודת המעבר  הנקודות התאמת חוק חזקה רק לחמש 

המטרה: להתרחק מאזור המעבר שבו יש עדיין סממנים . ן האלסטי לפלסטיבי

לפי התיאוריה הפלסטית  כנאמר בפרק הרקע, הציפייהשל התנהגות אלסטית. 

   .וכך אכן מתרחש ככל שהשדה גדל UR0R ירידה בגודלו שלהיא 
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בטמפרטורות צאות הניסיוניות תואמות לתיאוריה כעת נבדוק האם התו

נוספות נעשו לתוצאות ניסיוניות נוספות בטמפרטורות אחרות התאמות אחרות. 

ההתנהגות תואמת לתיאוריה וכי האקספוננט לא  שהראו כי באזור האלסטי

להלן טבלאות המראות  .)K 11 -(למעט ב משתנה כתלות בטמפרטורה ובשדה

דגם העבור  UR0R=A(T)·Hβלחוק החזקה את תוצאות התאמת פרמטרי התאמה 

R2RBa(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAs:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבו האקספוננט, בקירוב טוב, איננו תלוי  האזור האלסטי, לעומת

ועם  )K 10(עד  גדל עם הטמפרטורה האקספוננט באזור הפלסטי בטמפרטורה

 logUR0Rניתן לראות עקומות של  47באיור  .טבלה ובאיור הבאשנראה ב כפי ,השדה

הרציפים הם התאמות  ם. הקוויK 8 -ו 5בטמפרטורות של  logH-כתלות ב

 שיפוע שלילי וחיובי בהתאמה. בעלי םהקווילתיאוריה הפלסטית והאלסטית, 

שר א 0.5בעוד שלעקומות באזור האלסטי יש שיפוע של באיור זה ניתן לראות כי 

  נשאר יציב כתלות בטמפרטורה באזור הפלסטי השיפוע גדל עם הטמפרטורה.

URoR(elastic) = A(T) · Hβ 

T(K) A β 

3 0.014 0.5176 

4 0.02 0.5462 

5 0.02519 0.5591 

6 0.03156 0.5557 

7 0.03915 0.5378 

8 0.04627 0.5232 

9   

10   

11 0.06 0.3526 

URoR(plastic) = A(T) · Hβ 

T(K) A β 

3 0.05 -0.679 

4 0.06683 -0.826 

5 0.074 -0.9499 

6 0.07525 -1.067 

7 0.06869 -1.164 

8 0.0587 -1.281 

9 0.04432 -1.324 

10 0.02643 -1.075 

11 0.02075 -0.7534 
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U 74איור:U R0RUlog ב כתלות- logH בטמפרטורות K 5 )ו ריבועים (ירוקים-K 8  עיגולים)

 .למקסימוםובתחום האלסטי משמאל  למקסימום כל עקומה בתחום הפלסטי מימיןסגולים) 

הפלסטי והאלסטי לתלות ליניארית. הדגם: הקווים הרציפים הם התאמות של האיזור 

R2RBa(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAs. 

 

דגם העבור  הבאים פיםתוצאות דומות ניתן לראות בטבלאות ובגר

R2RBa(FeR0.95RR4RNiR0.04RR6R)R2RAs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uo(plastic) = A(T) · H  β 

T(K) A β 

5 0.076 -0.4381 

7 0.1301 -0.7572 

9 0.1457 -0.945 

11 0.1348 -1.186 

13 0.06178 -1.242 

Uo(elastic) = A(T) · H β 

T(K) A β 

5 0.01847 0.6122 

7 0.02879 0.6523 

9 0.04252 0.65 

11 0.06081 0.6157 

13 0.07435 0.5954 
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U 84איור:U R0RU  כתלות בשדה החיצוני בטמפרטורה שלK 11  באיזור האלסטי משמאל

(עיגולים שחורים) ובאיזור הפלסטי (ריבועים  למקסימום (יהלומים אדומים), באיזור המעבר

באיזור האלסטי משמאל למקסימום (יהלומים סגולים), באיזור  K 7כתומים) ובטמפרטורה של 

המעבר (עיגולים שחורים) ובאיזור הפלסטי (ריבועים ירוקים). הקוים הרציפים הינם התאמות לחוק 

 .R2RBa(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAsחזקה. הדגם: 

 

U 94איור:U R0RUlog ב כתלות- logH בטמפרטורות K 5  ,(עיגולים שחורים)K 7  עיגולים)

ובתחום האלסטי  למקסימום כל עקומה בתחום הפלסטי מימין(עיגולים כחולים)  K 9-אדומים) ו

 .R2RBa(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAsלמקסימום. הדגם: משמאל 
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U0 -שלראות מהפלסטי  באזורהתוצאות הניסיוניות 
RplR  יש תלות לא רק

ככל שהטמפרטורה גדלה כך גם האקספוננט  ;גם בטמפרטורה בשדה אלא

לא ברור לנו אם "שיפורים" במודל הפלסטי יכולים להסביר תלות  .גדל השלילי

 זו.

מבחינה  וצאות הניסיוניותבכל מקרה התיאוריה הפלסטית מתאימה לת

 קטן עם עליית השדה.בשדות הגבוהים  UR0Rאיכותית, כלומר, 

 

בתחום האלסטי (חלק העקומה  ,ים האחרוניםאות באיורכפי שניתן לר

 UR0Rנמצאת מעל לעקומות  בטמפרטורות גבוהות יותר UR0Rהגדל עם השדה) עקומת 

 היא  זו התנהגותל המקוריותר, ולהיפך בתחום האלסטי.  בטמפרטורות נמוכות

כאשר אנו מבצעים מדידת  ,בתחום האלסטי). UR0R/1ההולכת כמו (הרלקסציה 

ו מסתכלים על חלק מאוחר יותר של עקומת הרלקסציה כתלות אנ רלקסציה

ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר הרלקסציה מהירה יותר ומספיקה  , כלומר,בזמן

תחום ב זאת, הטמפרטורה הגדולה יותר לקטון יותר עד לתחילת המדידה. לעומת

בתחום הפלסטי  , כלומר,הפלסטי גורמת לאפקט של רלקסציה גדולה יותר

התרמית תורמת לתזוזת המערבולות ובכך מגדילה את קצב זחילת  האנרגיה

 המערבולות ולכן כאשר הטמפרטורה גדלה קצב זחילת המערבולות גדל.

כאמור, רלקסציה גדולה יותר משמעותה אנרגיית אקטיבציה קטנה יותר 

וכך בתחום האלסטי הטמפרטורות הגבוהות תורמות לאנרגיית אקטיבציה קטנה 

  באזור הפלסטי., ולהיפך יותר

 

YBaR2RCuR3ROR7R -לכאשר בחנו את תוצאות ההתאמה 

ממשפחת הקופרייטס  41

יותר קטן באזור  UR0R=A(T)·Hβ לחוק החזקה  βמצאנו כי פרמטר ההתאמה 

YBaR2RCuR3ROR7R) לעומת R2RBa(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAs )β~0.5 -האלסטי ב

41 )β=1.2 וכי (
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שלילי וגדל עם  R2RBa(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAs -ב βבתחום הפלסטי האקספוננט 

תוצאות אלו מראות כי . 0.7-עם אקספוננט של  YBaR2RCuR3ROR7Rהטמפרטורה לעומת 

ההתנהגות האלסטית והפלסטית מופיעות בצורות שונות בחומרים ממשפחות 

 .יבר תיאורטהיא הסאף עובדה ניסיונית החסרה  ,שונות
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Uהאפקטיבית ת האקטיבציהמעבר דינאמי באמצעות שינוי באנרגי 

  

הקושר את השיא השני עם בסעיף הזה ננסה להביא תמיכה נוספת למודל 

התמיכה תתבסס  .תפלסטיל תאלסטישינוי במנגנון של זחילת השטף מהתנהגות 

 .Maley70,71על חישוב אנרגיית האקטיבציה בשיטת 

מצאנו  ",מעבר דינאמי: מזחילת שטף אלסטית לפלסטית" ,בסעיף הקודם

בשדה קבוע ובטמפרטורה  ,m(t) מתוך מדידת הרלקסציה המגנטית U(J)את 

אינם גדולים מספיק  m -נעוץ בעובדה שהשינויים בקבועה. חסרונה של דרך זו 

הציע 'למתוח' את סקלת הזמן  Maley70 על פני סקלת הזמן של המדידה (שעה). 

שנמדד  m(t) -גודל נוספים ע"י בנייה של קו רלקסציה המתקבל מעל פני סדרי 

הראה שניתן לתאר את כל קווי  Maleyבטמפרטורות רבות באותו השדה החיצוני. 

  סילום מניפולציה של ל ידיעל קו אחד ע כיושבים המגנטיתהרלקסציה 

):(scaling U=-Tln(dm/dt)+CT כאשר T  ,היא הטמפרטורהm יהוא המומנט המגנט 

אבל איננו  הוא קבוע התלוי במרחק הדילוג של הפלקסון C-ו הוא הזמן t  ,הרגעי

תדירות  шהוא שדה האינדוקציה,  Bכאשר  C=ln(Bшa/лd) - תלוי בטמפרטורה

 Maleyשיטת  גרעין.הקוטר ממוצע a -מרחק הדילוג ו dניסיון דילוג הפלקסון, 

אבל התברר , U(J)בחישוב (והמצליחות) הפכה לאחת השיטות המובילות 

ו הרא McHenry et al.71 .לפעולת הסילום קבוע איננו מספיק Cשבמקרים רבים 

ם הוספת פונקצית סילו ל ידיע יחיד Cעם קבוע  Maleyשיטת להרחיב את  שניתן

g=1-(T/TRirrR)2  כאשרT  ,היא הטמפרטורהTRirrR  שבה "נסגרת" היא הטמפרטורה

הראשונים שניסו את שיטת . U=(-Tln(dm/dt)+CT)/g כך ש: ,לולאת ההיסטרזיס

Maley בפניקטידים (ב- Ba(FeR0.91RNiR0.09R)R2RAsR2R היו (Salem et al.54 שהראו ש-C  קבוע

ע"י הוספת פונקציית  Maleyאיננו מביא לסילום סביר אבל הרחבת השיטה של 

הראו  et al. Salem .ה הקריטיתהינה הטמפרטור TRcRכאשר  g=(1-T/TRcR)1.5סילום 
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, תוצאה סבירה Jמתקבל מהסילום שלהם פרופרוציונלי ללוג של הזרם ה U -ש

 U(J)חשוב מכך, העקומה . U(J)72  -ומתאימה לאחד מהמודלים המקובלים ל

, בניגוד לצפוי ממעבר אלסטי שטר לכידה יחידמונוטונית, עובדה המלמדת על מ

 .לפלסטי

מתוך  קיבלנו – R2RBa(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAs -לנו כאשר בחנו תיאוריה זו בדגם ש

התוצאות הניסיוניות של המגניטיזציה כתלות בזמן, לפי הסילום                   

U=(-Tln(dm/dt)+CT)/(1-T/Tc)1.5  העקומה אתU(J)  50יור אהנראית ב. 

 

U 50איור:U  הדגם:  כתלות ברלקסציה לאחר סילוםאנרגיית האקטיבציה האפקטיבית .

R2RBa(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAs . 

 

 .et alכפי שטענו  יור נראה לכאורה שאכן יש משטר לכידה יחידאמן ה

Salem 70 המקורית של . אבל, להלן נראה ששימוש במשוואתMaley  לפני התיקון)

 בשניסילום סבירה אם משתמשים עקומת ) נותן גם הוא McHenry et al.71של 

חשוב לציין שהמעבר  בהתאמה. ,לטמפרטורות גבוהות ונמוכות, C2-ו C1 ,קבועים
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 51באיור  יור הבא.אכות לגבוהות הוא תלוי שדה כפי שנראה בנמו מטמפרטורות

לפי  אנרגיית האקטיבציה האפקטיבית כתלות ברלקסציה ניתן לראות את

 כאשר הסילום נעשה עבור: U=-Tln(dm/dt)+CTפונקצית הסילום 

40, 30, 35, 30, 30 C1= בצד ימין ו-C2= 180, 120, 120, 100, 120   בצד

 , בהתאמה.T, 2 T, 3 T, 4 T, 5 T 1ר שדות של שמאל של כל גרף עבו
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U 15איור:U עשה עבורכאשר הסילום נ אנרגיית האקטיבציה האפקטיבית כתלות ברלקסציה: 

40, 30, 35, 30, 30 C1= ו בצד ימין-C2= 180, 120, 120, 100,120   של כל גרף עבור  שמאלבצד

 . R2RBa(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAsבהתאמה. הדגם:  ,T, 2 T, 3 T, 4 T, 5 T 1 שדות של
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בטמפרטורות הנמוכות שונים מן הפרמטרים  51 הפרמטרים באיור

לשני משטרי לכידה שונים התרחיש שהיא המסקנה בטמפרטורות הגבוהות. 

 .נותר אפשריאלסטי ופלסטי 

 

 

לסיכום, מודל שינוי התנהגות המערבולות מפלסטית לאלסטית נראה 

 דומהעם התנהגות פלסטית ה כמודל המתאים ביותר כגורם לשיא השני

 .Ba(FeR1-xRCoRxR)R2RAsR2R-התנהגות שנראתה בל
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U השוואה ביןUR2RUAsUR2R)RU0.046URUNiURU0.954URUa(FeB ו- RU2AsUR2R)RU0.054URUNiURU0.946URUFea(BUR 

 

בין  ת המגנטיבהתנהגות בחלק זה של העבודה אנו דנים בשינויים 

R2RBa(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAs ו- R2RBa(FeR0.946RNiR0.054R)R2RAs  כאשר השדה מאונך לצירc . 

. בדיאגראמה זו 4.6%-ו 5.4%דיאגראמת הפאזות של  תנמצא 52באיור 

, onset-, והirreversibility line ,SMP ,HRmR\TRmR-רואים כי כל מרכיבי השיא השני, ה

כאשר הם מנורמלים  4.6%לעומת הדגם   5.4%בדגם  נמצאים בשיפוע יותר נמוך

, בהתאמה. ניתן לראות כי השפעת K 17.5 -ו K 14.5 לטמפרטורה הקריטית של

 ,onset, irreversibility line האילוח השונה משפיעה על מיקום השיא השני ומרכיביו

minimal relaxation) כתלות בשדה. ככל שהטמפרטורה הקריטית של הדגם יותר (

גבוהה כך השיא השני מופיע בשדות ובטמפרטורות גדולים יותר, כלומר, השיא 

 Wenהשני עמיד יותר בפני שדות וטמפרטורות. תופעה זו נראתה כבר בעבר ע"י 

 .9 -ב

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0

2

4

 
 

H(
T)

T/Tc

 Hirr 4.6%
 Hirr 5.4%
 Hpeak 4.6%
 Hm 4.6%
 Hpeak 5.4%
 Hm 5.4%
 Honset 4.6%
 Honset 5.4%

 

U 25איור:U פאזות של דיאגראמת הR2RAsR2R)R0540.RNiR460.9RBa(Fe סימנים חלולים, ושל ,

R2RBa(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAs סימנים מלאים. ניתן לראות כי השיפוע של רכיבי השיא השני קטן יותר ,

 בדגם הראשון לעומת האחרון.
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) A) כתלות בשדה המגנטי: JRpR )J persistantניתן לראות את הזרם  53באיור 

גדול יותר באילוח  JRpRניתן לראות כי הזרם  .TRcR 0.69 -) בB ;10 Kבטמפרטורה של 

"המכניסה  . בנוסף נעשתה השוואהK 10טורה היא כאשר הטמפר 4.6%של 

למשוואה" את הטמפרטורה הקריטית השונה בשני הדגמים. ניתן לראות כי גם 

 -יותר גדול בדגם עם הטמפרטורה היותר גדולה, היינו ב JRpRבהשוואה האחרונה 

4.6%.  
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מופיע בשדות יותר גבוהים מאשר  4.6% -לב כי השיא השני ביש לשים 

-מאשר ב 4.6%הינו יותר גדול בדגם  JRpR. כמו כן, הזרם 5.4%השיא השני בדגם 

שיא השני בשדות אם יש קשר בין שתי התופעות, הופעת הלא ברור לנו . 5.4%

 .גדולים יותר וזרם קריטי גדול יותר
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U שיא שניab//H 

 

מודדים את המגנטיזציה כשהשדה החיצוני המופעל הוא כאשר כאמור, 

, שיא הקריסטלוגרפי, מופיע שיא שני. תופעה זו cבכיוון מישור הדגם, מאונך לציר 

 54 נראתה לאחרונהאבל  73 במדידות קודמותלא נראתה  ,H//abשני כאשר 

משיא שני נובעת אינה כי תופעה זו  טעוןניתן ל. ניקלבפניקטידים עם אילוח של 

לכיוון השדה, כלומר,  c, אלא, מחוסר דיוק בזוית שבין ציר H//abהמופיע כאשר 

. בהנחה שיש חוסר דיוק כזה 90-מעלות אלא גדולה או קטנה מ 90זו איננה  תשזווי

ולא משיא שני  , cמהיטל של המגנטיזציה בכיוון המקביל לציר  רהשיא השני ייווצ

 היבטים: 2טענה זו נבדוק . כדי לאשר או לשלול H//abמופיע כאשר ה

1. U:אמפליטודת השיא השניU  אם טענה זו נכונה  -נניח כי טענה זו נכונה

 חלק היחסי שללשווה , תהיה H//abהאמפליטודה של השיא השני, כאשר 

נמצא באמצעות היטל  ,MRH//abR, את החלק היחסי .H//cכאשר  ההאמפליטוד

 באמצעות ,H//c, MRH//cRכאשר  של המגנטיזציה בשדה השיא השני ודההאמפליט

MRH//abR=MRH//cRcosөכאשר , M ו היא המגנטיזציה-ө  היא הזווית בין כיוון השדה לציר

c.  כלומר השגיאה הכי גדולה במעלות המקסימאלינבדוק מהו החלק היחסי ,

אם   . H//abשל השיא השני כאשר  , ונשווה לאמפליטודה90מזווית של 

תהיה שווה לחלק היחסי של  H//abהאמפליטודה של השיא השני כאשר 

טענה זו נכונה. אך אם האמפליטודה של  ייתכן כי אזי H//cכאשר  ההאמפליטוד

תהיה גדולה מהחלק היחסי המקסימאלי של  H//abהשיא השני כאשר 

טענה זו אינה נכונה יש לפתוח פתח לאפשרות ש H//cכאשר  ההאמפליטוד

 .cיא השני נובע מהפעלת שדה בכיוון המאונך לציר הששו
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2 .U:מיקום השיא השניU השונה מאפס תגרום לכניסה קטנה יותר  תכל זווי

של שדה חיצוני, כלומר, השדה שמפעילים יהיה קטן משדה השיא השני ולא 

נקבל את השיא במגנטיזציה באותו שדה. כדי להגיע לשיא במגנטיזציה נצטרך 

יותר. ע"י השוואת מיקום השיא השני כפונקציה של השדה  להפעיל שדה גדול

 מספרלכיוון השדה. אם נקבל זווית הגיונית, עד  cנוכל לחלץ את הזווית שבין ציר 

יש קושי  זווית זו, ייתכן כי טענה זו נכונה. אם נקבל זווית הגדולה משגיאה מעלות

יוון המאונך לציר בטענה זו וייתכן כי השיא השני נוצר כתוצאה מהפעלת שדה בכ

c  שנוצרת משדה המופעל בכיוון ציר ולא כתוצאה מרכיב מגנטיזציהc.  

 -Aכתלות בשדה מגנטי חיצוני בכיוונים: ניתן לראות מגנטיזציה  54באיור 

H//c ,B- H//ab  14בטמפרטורה של K ניתן לראות כי אמפליטודת המגנטיזציה .

. בנוסף ניתן לראות H//cעומת ל H//abשל השיא השני קטנה בסדר גודל כאשר 

 emu/cm3 75ואמפליטודה של מגנטיזציה  T 1כי שדה השיא השני זז משדה של 

 emu/cm3 5ואמפליטודה של מגנטיזציה  T 2.5לעומת שדה של  H//cכאשר  

 . H//abכאשר  
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U45 איור:U דה מגנטי חיצוני בכיוונים: מגנטיזציה כתלות בשA- cH// ,B- abH//  14 בטמפרטורה של

K .R2RBa(FeR0.954RNiR0.046R)R2RAs. 

 

לכיוון השדה  cחישוב לפי ההיבט הראשון הנ"ל מראה כי הזווית בין ציר 

מעלות מהזווית שאליה כייוונו  4מעלות. תוצאה זו מצביעה על שגיאה של  86היא 

יאה גדולה מידי מהשגיאה המקסימאלית מעלות היא שג 4במדידה. שגיאה של 
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שאפשרנו, למרות זאת תוצאה זו גבולית ולא רחוקה מאוד מהשגיאה 

המקסימאלית שאפשרנו. לכן, לפי ההיבט הראשון קשה להחליט אם השיא נוצר 

 .c-מרכיב במגנטיזציה של שדה בכיוון מקביל ל

ע על לעומת זאת, לפי ההיבט השני היחס בין מיקומי השיא השני מצבי

מעלות מהזווית  24לכיוון השדה, כלומר, שגיאה של  cמעלות בין ציר  66זווית של 

מעלות היא שגיאה גדולה מידי מהשגיאה  24שאליה כייוונו במדידה. שגיאה של 

מחזקת את האפשרות כי השיא השני הנראה  תוצאה זו .המקסימאלית שאפשרנו

נוצרת משדה המופעל בכיוון כתוצאה מרכיב מגנטיזציה ש לא נוצר H//abכאשר 

 . cממגנטיזציה שנוצרת משדה המופעל בכיוון המאונך לציר  , אלאcציר 
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 סיכום. 9

למצוא את המקור הפיזיקאלי לשיא  יתההמטרה העיקרית של עבודה זו הי

טיות חקרנו את התופעות המגנהמטרה  לצורך השגת .Ba(FeR1-xRNiRxR)R2RAsR2R -ב השני

ו לאפיין ולמצוא דרך שתכוון אותנו למודל של חומר זה ומהתוצאות הצלחנ

 המתאים ביותר לשיא השני. 

U סדר-איסדרמעברU להסברת השיא השני. אבל, קו  הועלה כאפשרות

השיא השני שנצפה בפניקטידים תלוי חזק בטמפרטורה, בניגוד חריף למצופה 

  .סדר-איסדרמקו 

ות קו , מנבא התנהגסדר-איסדרבניגוד למודל  ,Uהמעבר המבניUמודל 

בשביל לדעת אם . H-Tמעבר התלוי חזק בטמפרטורות בדיאגראמת הפאזות 

מודל זה מתאים למתרחש בדגם שלנו בדקנו האם פרמטרי ההתאמה של קו 

לתיאוריה המתארת המעבר לפונקציה המתארת את מודל המעבר המבני דומים 

-LaR2לפרמטרים שנמצאו בחומר אחר שבו נראה מעבר מבני, דהיינו מעבר זה ו

xRSrRxRCuOR4R . תוצאות הניסוי תואמות אמנם את מודל המעבר המבני שפיתח

35Rosenshtein אך חסרונן הוא בכך שהן לא מראות את מעבר הפאזה המבני ,

בצורה ישירה. מעבר כזה אפשרי אך קיומו עדיין דורש הוכחות ניסיוניות נוספות 

 מעבר כי בוודאות ולכן, אמנם לא ניתן לומר במדידות ישירות של מבנה השריג.

 -חלוטין, כפי שנטען בעבר באיננו נשלל ל הוא זה הינו הגורם לשיא השני אך

Ba(FeR1-xRCoRxR)R2RAsR2R. 

המעבר בין משטרי לכידה, ממשטר לכידה Uהינו מודל  השלישיהמודל 

לפי מודל זה השיא  של הפלקסונים החודרים לדגם. U,אלסטי למשטר פלסטי

השני מופיע כתוצאה משינוי בהתנהגות הרלקסציה בשדות ובטמפרטורות שונים. 
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מדדנו את Ba(FeR1-xRNiRxR)R2RAsR2R, -ב ,מתרחש בשיא השניבניסיון התאמת מודל זה ל

 שינוי המגנטיזציה כתלות בזמן, דהיינו הרלקסציה. 

בתוצאות ראינו מינימום ברלקסציה וניסינו להשיג התאמה בין התיאוריה 

הרלקסציה בדגם שלנו. את הרלקסציה חילקנו המתארת מודל זה להתנהגות 

ן שייכנו לרלקסציה הקטנה עם : את החלק הראשוכתלות בשדה לשני חלקים

השדה, כלומר, לפני המינימום, ואת החלק השני לרלקסציה הגדלה עם השדה, 

מכל חלק ברלקסציה חישבנו את אנרגיית  כלומר, אחרי המינימום ברלקסציה.

. לפי חישוב זה קל לראות כי באזור של השדות שבו UR0R=kT/Sהאקטיבציה לפי 

זהו אזור  ; האקטיבציה קטנה עם השדההרלקסציה גדלה עם השדה אנרגיית 

השדות של משטר הלכידה הפלסטי. ולהיפך קורה באזור השדות שבו 

זהו אזור ; אנרגיית האקטיבציה גדלה עם השדה ולכן הרלקסציה קטנה עם השדה

  משטר הלכידה האלסטי.

 -הרלקסציה האלסטית בין הדגמים שלנו לבהתנהגות  דימיון מצאתי

YBaR2RCuR3ROR7-δR,  כתלות בשדה,  תשינוי מיקום הרלקסציה המינימאלילמעט

מצאנו כי  במעריכים של תלות אנרגיית האקטיבציה בשדה.התואמת את ההבדל 

ולכן מודל זה הינו  אנרגיית האקטיבציה מתנהגת בתיאום עם תיאורית מודל זה,

ישנה כביכול סתירה  54-הראיתי כי בהאפשרות הטובה ביותר כגורם לשיא השני. 

 Maleyסתירה זו באמצעות שימוש בשיטת לשני משטרי לכידה שונים ויישבתי 

 המקורית.

המודלים הנ"ל  תוך כדי הניסיון להתאים את התנהגות השיא השני לאחד

מבחינת המגנטיזציה כתלות בשדה,  Ba(FeR1-xRNiRxR)R2RAsR2Rמיפינו את החומר 

. בדקנו האם השיא השני נוצר H//ab-ו H//cבטמפרטורה ובזמן בשני כיוונים 

. מצאנו כי H//cוהשיא איננו רק היטל משדה בכיוון  H//abמשדה המופעל בכיוון 

כתוצאה מרכיב מגנטיזציה  צרלאו דווקא נו H//abהשיא השני הנראה כאשר 
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ממגנטיזציה שנוצרת משדה המופעל  , אלאcשנוצרת משדה המופעל בכיוון ציר 

 .  cבכיוון המאונך לציר 

, משפיע על x=0.054לעומת  x=0.046כמו כן בחנו גם איך השינוי באילוח, 

כל ההתנהגויות המגנטיות הנ"ל. מצאנו כי ככל שהטמפרטורה הקריטית של 

יותר כך השיא השני מופיע בשדות ובטמפרטורות גדולים יותר, ה גבוההדגם 

 כלומר, השיא השני עמיד יותר בפני שדות וטמפרטורות.

 

 של זחילת התנהגותהמודל שינוי ש הממצא המרכזי הוא לסיכום,

להסביר נראה כמודל המתאים ביותר  ,פלסטית לאלסטיתזחילה מ ,המערבולות

 -וב בפניקטידים עם אילוח קובלט שנצפתה התנהגותל בדומה ,שיא השניאת ה

.YBaR2RCuR3ROR7-δR  
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 ABSTRACT 

 

 This research work deals with the vortex lattice of Ni doped pnictides 

superconductors, Ba(FeR1-xRNiRxR)R2RAsR2R, and focuses on finding the physical source 

to the anomalous second magnetization peak (SMP) in the magnetization 

curves of these materials. Within this research framework I have mapped the 

SMP dependence on temperature and time in two crystals with different doping 

of Ni, x=0.054 and 0.046, in the two directions of the crystallographic axes, c 

and ab. Throughout this mapping I have found that the SMP signifies a change 

in the vortex lattice characteristics while changing the field or temperature.  

 The SMP line in the H-T phase diagram may be ascribed to one of the 

following causes: 

(1) Orderdisorder phase transition in the vortex lattice; (2) Structural 

transition in vortex lattice; (3) Transition in the vortex lattice dynamic behavior, 

from elastic to plastic flux creep. In this research work I have checked which of 

these scenarios can explain all the experimental results. I have found that the 

model which ascribes the SMP to the change in dynamic behavior of the 

vortices, from elastic to plastic behavior, seems to be the most probable one.   
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