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Resumo
Nesta dissertação é desenvolvido um modelo para tratar o efeito de proximidade gigante
nos supercondutores de alta Tc, para os quais as medidas possuem mais de 20 anos e
ainda não há uma teoria que explique estes resultados. Vamos tratar um sistema de
tri-camada composto do tipo S ´N 1 ´ S, onde Spp “ 0.15q é um supercondutor do tipo
La1.85Sr0.15CuO4 (LSCO), e o N 1pp “ 0.12q é um cuprato La2CuO4`d (LCO) subdopado.
O modelo tratado nesta dissertação se baseia-se no fato de que os supercondutores de alta
Tc tem uma estrutura eletrônica desordenada, do tipo ondas de densidade de carga, fato
mencionado no capítulo 1. As ondas de densidade de carga são modeladas por uma teoria
de separação de fase que usa a teoria de energia livre de Ginzburg-Landau, como veremos
em detalhes no capítulos 3. Uma vez que os cupratos formam as ondas de densidade de
carga, assumimos que as regiões com alta e baixa densidades de carga se comportam
como grãos eletrônicos. Estes grãos eletrônicos são capazes de sustentar uma amplitude
supercondutora no seu interior. A amplitude supercondutora é calculada usando a teoria
de campo médio de Bogoliubov-deGennes (BdG), que é uma extensão da teoria BCS para
supercondutores não homogêneos, discutida no capítulo 2. O sistema de grãos eletrônicos
completos são acoplados pelo efeito Josephson, que dá ordem de longo alcance quando
T ă xEJy, como veremos no capítulo 3. Esse modelo de acoplamento dos grãos eletrônicos
acoplados por efeito Josephson, explica bem esse efeito de proximidade gigante nos cupratos.
A razão pela qual conseguimos explicar este efeito de proximidade gigante, se relaciona
com a barreira do sistema. A barreira N 1, não possui ordem de longo alcance acima de
T 1c, e pelas teorias clássicas não deveria permitir passagem de corrente crítica. Os dados
experimentais apontam que Jc flui por N 1 inclusive para T ą T 1c. Um dos motivos decorre
da aplicação da tensão, e existência de uma corrente pela tri-camada, as quais promovem
uma variação na densidade eletrônica, que causa uma varição na amplitude supercondutora
nos grãos eletrônicos, o que implica num variação da energia do acoplamento Josephson.
Com esta modelagem justifica-se o aparecimento de Jc acima de T 1c. Como um teste para
nossos cálculos reproduzimos a densidade de superfluido experimental usando os valores
da energia do acoplamento Josephson sem qualquer ajuste. Estes fatos permitiram o
cálculo da corrente crítica com uma boa concordância com os dados experimentais. Nos
resultados e conclusões mostramos que existem evidências de que os cupratos possuem as
propriedades de um supercondutor granular, em um contexto eletrônico.

Palavras-chave: Supercondutores de Alta Tc. Efeito de Proximidade Gigante. Acopla-
mento Josephson.



Abstract
In this dissertation, a model will be developed to treat the giant proximity effect in the
high Tc superconductors, for which the measurements are more than 20 years old and
there is still no theory to explain these results. We treat a composite tri-layer system of
type S ´N 1 ´ S, where Spp “ 0.15q is a superconductor of type La1.85Sr0.15CuO4 (LSCO),
and the N 1pp “ 0.12q is a subdoped La2CuO4`d (LCO) cuprate. The model treated in
this dissertation is based on the fact that the high Tc superconductors have a disordered
electronic structure, with presence of charge density waves, a fact mentioned in chapter 1.
The charge density waves are modeled by a phase separation theory that uses the Ginzburg-
Landau free energy theory, as we will see in detail in Chapter 3. Since cuprates form the
charge density waves, we assume that regions with high and low charge densities behave
like electronic grains. These grains are capable of sustaining a superconducting amplitude
within them. The superconducting amplitude is calculated using the Bogoliubov-deGennes
(BdG) mean field theory, which is an extension of the BCS theory for inhomogeneous
superconductors discussed in Chapter 2. The full-grain electronic system is coupled by the
Josephson effect, which gives long-range order when T ă xEJy, as we will see in chapter
3. This coupling model of electronic grains coupled by the Josephson effect explains well
the giant proximity effect in cuprates. The reason why we were able to explain this giant
proximity effect is in the system barrier, this barrier N 1 lacks long-range order above T 1c,
and by classical theories it should not allow the passage of critical current. Experimental
data show that Jc flows through N 1 to T ą T 1c, one of the reasons is that even in the
disordered superconducting phase, there is still a local superconducting amplitude in the
electronic grains. Another reason arises from the application of voltage and the existence of
a current through the tri-layer, which promote a variation in the electronic density, which
causes a variation in the superconducting amplitude in the grains, which consequently
implies an increase in the energy of the Josephson coupling. These facts explain the
appearance of Jc above T 1c. As a test, our model reproduced the experimental superfluid
density using the energy of the Josephson coupling without any adjustment. These facts
allowed the calculation of the critical current with a good agreement with the experimental
data. In the results and conclusions we show that there is enough evidence for cuprates to
be modeled as granular superconductors, in an electronic context.

Keywords: High Tc Superconductors. Giant Proximity Effect. Josephson coupling.
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1 Introdução

Onnes (1908a, 1908b), investigou as propriedades termodinâmicas do hélio na fase
líquida e gasosa. Além disto ele também investigou as propriedades elétricas dos sólidos
até cerca de 1 K. Em 1911 dentre os experimento das propriedades dos materiais em
baixas temperaturas, Onnes constatou o “estado de resistência zero” pioneiramente no
mércurio, a menos de 4.2 K vide a figura 1 (The Nobel Foundation, 1913).

Figura 1 – Resistência versus temperatura do mercúrio.

Fonte: ©The Nobel Foundation (1913, p. 313).

Dados experimentais mostram que alguns metais, em baixas temperaturas, os
valores da resistência decrescem até valores muito baixos, mas não vão a zero vide a figura
2. O cobre e a prata apresentam decrescimento linear, já outros decrescem com algum tipo
de lei de potência como o ouro e o tungstênio (SILSBEE, 1918; MATULA, 1979).

RpΩq

TpKq
ÐMetal Supercondutor

Metal Não
SupercondutorÑ

Resistência
Residual

Tc Ñ

Figura 2 – Comparação ilustrativa entre metais ordinários e supercondutores.

Fonte: O Autor, imagem sob licença CC© .
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1.1 Efeito Meissner e sua relação com a densidade de corrente,
campo magnético e temperatura críticos
Meissner e Ochsenfeld (1933) apresentaram testes com Pb e Sn, a baixas tempera-

turas. No experimento quando um supercondutor é colocado em um campo magnético
externo fraco, e em seguida é resfriado T ă Tc, as linhas de campo, representadas como
setas, são ejetadas do interior do supercondutor vide a figura 3(i).

(i) Efeito Meissner e Ochsenfeld (1933).

B

x

Bpxq “ B0 ¨ e´
x
λ

λ

(ii) Comprimento de penetração de London.

Figura 3 – Relação entre efeito Meissner e comprimento de penetração

Fonte: (i) Piotr Jaworski imagem sob p, (ii) O Autor.

O efeito Meissner e Ochsenfeld (1933) não faz com que o campo seja completamente
ejetado. O campo penetra no supercondutor, mas apenas a uma distância muito pequena,
caracterizada por um fator λ, chamado de profundidade de penetração de London, decaindo
exponencialmente a zero dentro do material vide a figura 3 (ii).

(i) Relação entre J (densidade de corrente),
B (campo magnético) e T (temperatura) que
delimitam uma superfície crítica, cujo volume
delimita a região de existência da supercondu-
tividade.

(ii) Representação da relação entre Jc e Bc

pela regra de Silsbee.

Figura 4 – Corrente e campo magnético críticos

Fonte: (i) ©Vidal e Manzano (2020), (ii) O Autor.
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Silsbee (1916), Silsbee (1918), Shubnikov (1936), Shoenberg e Rutherford (1936),
Shubnikov e Alexejevski (1936) foram os primeiros estudos, até onde se pode encontrar, de
corrente aplicada em supercondutores. A maioria com experimentos de Pb e Sn ligeiramente
abaixo de Tc, e ao aumentar a corrente, nota-se um certo valor “limite” de corrente será
medido. O valor “critico” da corrente é aquele em que o campo magnético devido à própria
corrente é proporcional ao campo magnético crítico vide a figura 4(i) e (ii).

Scott (1948) apresentou dados de fios de índio puro, mostrando a existência um
valor da corrente crítica que destrói a supercondutividade. Cada supercondutor possui um
valor crítico de corrente, campo magnético e temperatura de transição, os quais fazem com
que a resistência aumente abruptamente, mesmo abaixo da Tc supercondutora 3.409 K.

1.2 Efeito túnel
Em geral, o fenômeno de tunelamento envolve passagem de pares de Cooper entre

os dois materiais supercondutores através de uma fina barreira. O dispositivo formado
pelos dois supercondutores separados pela barreira é chamada junção Josephson que será
detalhada no capítulo 3.

(i) Tunelamento metal-supercondutor (ii) Tunelamento supercondutor-supercondutor

Figura 5 – Efeito túnel: previsão teórica

Fonte: (i) e (ii) ©Giaever (1974).

Quando uma tensão aplicada a dois metais normais separados por uma barreira,
conforme a figura 5(i) (a). Esta tensão gera uma diferença nas energias de Fermi e apenas
os elétrons com faixa de energia e ¨ Vapp. Estes elétrons podem fazer a transição pela
barreira, do metal com maior energia para o metal com menor energia. Na figura 5(i)
(b), T ă Tc gera uma amplitude supercondutora de 2∆ aumentando a faixa de elétrons
que podem tunelar. Os elétrons do metal à esquerda ainda podem criar um túnel através
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da barreira, mas não podem entrar no metal à direita, desde que a tensão aplicada seja
inferior a ∆{e(GIAEVER, 1974, p. 1255-1256).

Na figura 5(i) (c) temos o gráfico corrente-tensão esperado. Na figura 5(ii), temos
um exemplo de tunelamento entre dois supercondutores com diferentes amplitudes su-
percondutoras. Ao se aplicar uma tensão, os elétrons termicamente excitados fluem da
esquerda para a direita. À medida que a tensão aumenta, vide a figura 5 (ii) (c), o número
de estados que os elétrons podem criar túnel diminui, e a corrente diminuirá. Na figura 5
(ii) (d) o gráfico corrente-tensão esperada (GIAEVER, 1974, p. 1255-1256).

(i) Espectros de condutância de tunelamento de vácuo SIN
no eixo C de monocristais de supercondutores selecionados
medidos por STM.

(ii) Características de tunelamento SIN
em grande escala de energia de Bi2212.

Figura 6 – Efeito túnel: resultados experimentais

Fonte: (i) e (ii) ©Fischer et al. (2007)

Fischer et al. (2007) tratam de medidas de tunelamento SIN por Scanning Tunneling
Microscope (STM) em supercondutores selecionados em baixa temperatura é apresentada
na figura 6(i) (a) de Nióbio exibe todas as características clássicas esperadas para um
supercondutor de baixa Tc. Para os supercondutores de baixa Tc a condutância, em alguns
materiais descreve bem a amplitude supercondutora, ou 2∆ (FISCHER et al., 2007).

Em contraste, os espectros de tunelamento dos cupratos apresentam comporta-
mentos diferentes das previsões nos casos de baixa Tc, como pode ser visto na figura 6(i)
(b,c,d,e,f), devido a falha em reproduzir o grande peso espectral nos picos de condutância
nas bordas da amplitude supercondutora. À amplitude da lacuna da série supercondutores
de alta Tc (HTS) dopados com buracos parece aumentar com o número n de planos de
CuO2 por célula unitária, como podemos ver na figura 6(i) (d,b,f). A Figura 6(ii) mostra um
espectro típico de grande faixa de energia de Bi2212 exibindo uma considerável assimetria
elétron-buraco na condutância de fundo, basta comparar com a escala de energia da figura
6(i) (a) (FISCHER et al., 2007).
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1.3 Classificação dos supercondutores
A primeira distinção entre supercondutores é feita por Ginzburg-Landau, baseada

em dois parâmetros: a profundidade de penetração λ, e o comprimento de coerência
supercondutor ξ. O parâmetro κ “ λ{ξ define dois Tipos I(κ ă 1{

?
2) e II(κ ą 1{

?
2). A

principal diferença reside na sua resposta diferente a um campo magnético externo, o qual
é observado de forma completa apenas no tipo I, já no tipo II, há passagem de corrente no
interior do material e não somente na superfície1.

Com base nos trabalhos de Khan e Allen (1980) e Chu et al. (1987) os supercon-
dutores podem ser diferenciados, pela temperatura, em dois tipos: Supercondutores de
baixa Tc, com Tc ă 30K e de alta Tc, casos com Tc ą 30K. Nem todo supercondutor
possui explicação teórica como Jérome et al. (1980), por exemplo, que mostrou dados do
(TMTSF)2PF6, provando que compostos orgânicos também são podem apresentar super-
condutividade. Outros materiais exóticos também manifestam a transição, como mostrado
por Ott et al. (1983) com um dos supercondutor actinídeo UBe13, Stewart et al. (1984)
na coexistência de supercondutividade bulk e flutuações de spin no UPt3, e Palstra et al.
(1985) com supercondutividade em sistema de férmion pesado no URu2Si2. Desta forma
no quadro 1 resumimos as diversas formas de classificar um supercondutor, baseado em
teorias e trabalhos que de forma direta ou indireta geraram uma categorização/distinção
destes materiais.

Quadro 1 – Alguns parâmetros para classificação de supercondutores

Composição Química Explicação Teórica Temperatura
Inorgânico Convencional Alta Tc
Orgânico Não Convencional Baixa Tc

Fonte – O Autor.

1.4 Propriedades dos supercondutores
É natural que os supercondutores compartilhem de certas características, na litera-

tura as mais recorrentes são reunidas a seguir em forma de lista. Algumas das propriedades
mais conhecidas dos supercondutores ditos clássicos (MÖCKLI, 2015).

1. A maioria dos supercondutores clássicos tem Tc abaixo de 30K;

2. Apresentam o efeito Meissner e Ochsenfeld (1933);

3. Possuem resistência, ou resistividade, zero abaixo de uma dada Tc;
1 Para mais detalhes consultar Schmidt (1997), Abrikosov (1957), Ray (2015), Beriso (2019)
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4. Possuem Campo Magnético, Temperatura, Correntes Criticos;

5. O estado normal é descrito pela teoria do líquido de Fermi de Landau;

6. A fase supercondutora é isolada das outras transições de fase;

7. O parâmetro de ordem é do tipo de onda-s, amplitude supercondutora isotrópica;

8. Os pares Cooper são formados por uma interação atrativa resultante da troca de
fônons virtuais;

9. Suas estruturas cristalinas são simples.

1.5 Cupratos
Os supercondutores de alta Tc foram descobertos por Bednorz e Müller (1986), em

sistemas do tipo Ba-La-Cu-O, cuja composição apresentada foi do tipo BaxLa5´xCu5O5p3´yq

com Tc “ 30K. Estes novos materiais não são explicados pela teoria clássica, e por isso o
desenvolvimento de teorias rigorosas que explicam estes materiais provou ser um campo
de pesquisa importante (GINZBURG, 1991; NORMAN, 2011).

Figura 7 – Temperaturas críticas supercondutoras versus o ano de descoberta.

Fonte: ©Ray (2015, p. 8), reprodução sob creative commons, sem alterações.

Na figura 7, Ray (2015, p. 8) nos ajuda a entender o quão importantes foram os
cupratos para a pesquisa em supercondutores, e os respectivos avanços tecnológicos. Após
1986 a figura 7 mostra que em menos de uma década foram medidas Tc’s próximas de
150K (TlBaCaCuO), este fato dos cupratos apresentarem estas altas temperaturas críticas,
não são explicados pelas teorias convencionais (RAY, 2015).
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1.5.1 Características dos cupratos

A seguir Leggett (2006, p. 295), resume o conhecimento acerca dos cupratos da
seguinte forma:

1. A supercondutividade nos cupratos ocorre devido à formação de pares de Cooper;

2. A localização principal da supercondutividade nos cupratos são os planos de CuO2;

3. Estrutura cristalográfica complexa e fabricação complicada;

4. O parâmetro de ordem é um singleto, com simetria orbital dx2´y2

5. Presença de gap parcial com T ˚, denominado pseudogap, acima da Tc;

6. A distribuição eletrônica não é homogênea;

7. Ausência de teoria amplamente aceita para explicação dos dados experimentais.

(i) (a) Diagrama de fase dos cupratos. (b)
Relação do vetor de onda mais provável
no espaço dos momentos em unidades re-
ciprocas, e dopagem nos cupratos.

(ii) (e,f,g) Mapa da condutância no espaço real em diferen-
tes resoluções. (h,i,j) Transformada de Fourier do mapa de
condutância, espaço dos momentos. (k,l,m) Cortes no plano
de Fourier mostrando os valores mais prováveis dos vetores
de onda.

Figura 8 – Estudos de dispersão de raios-x ressonantes nos cupratos que determinam os
vetores de onda-q no espaço dos momentos.

Fonte: (i) ©Comin e Damascelli (2016), (ii) ©Hanaguri et al. (2004)
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Um traço muito importante dos cupratos é que todos tem ondas de densidade
de carga com vetores de onda, que são influenciadas pela dopagem como podemos ver
nas figuras 8(i) (a,b). Ao analisarmos o espaço real, as figuras 8(ii) (e,f,g), e o espaço
transformado de Fourier, as figuras 8(ii) (h,i,j), nota-se que alguns vetores de onda são
mais prováveis conforme as figuras 8(ii) (k,l,m).

Comin e Damascelli (2016) Fizeram um compilado na figura 8(i) (b) dos vetores de
onda mais prováveis e seus respectivos materiais em função da dopagem, e isso mostra que
a mudança na dopagem causa uma variação nos vetores de onda, que para alguns materiais
é muito fina, já em outros é muito drástica como pode ser visto na figura 8(i) (b). Nos
próximos tópicos discutir-se-ão as consequências deste efeito no contexto dos cupratos.

1.5.2 Efeito de ordenamento de carga nos cupratos

Experimentos de ressonância magnética nuclear, mostram que a ordem de carga
pode ser relacionada com evidências anteriores de ordens concorrentes como, por exemplo,
pseudogap, ondas de densidade de carga, listras de carga e spin. Além disso, há evidências
diretas e indiretas de que a modulação de carga fixada por distúrbio semelhante é ubíqua
no estado normal de cupratos sub-dopados (WU et al., 2015).

Nos cupratos as explicações para o ordenamento de carga são muito diversas,
dependem da abordagem de explicação adotado. Por exemplo, Pépin et al. (2014) aponta
um modelo onde a superfície de Fermi é restrita a oito pontos quentes.

Já para Comin e Damascelli (2016) a ordem de carga, é entendida como uma
quebra de simetria translacional de fase eletrônica por meio de uma auto-organização dos
elétrons em estruturas periódicas incomensuráveis com a periodicidade da rede.

1.5.3 Listras de carga em cupratos

Na década de 90, os estudos de espalhamento de nêutrons em cupratos detectaram
que os núcleos estavam um pouco deslocados de suas posições médias de equilíbrio ao
longo de listras, fornecendo a primeira evidência de ordenamento de carga, levando a
conclusão de que os elétrons se juntam segundo esse padrão e assim puxam os núcleos
(TRANQUADA et al., 1995; TRANQUADA, 2005).

“Faixas” ou “Listras”, do inglês Stripes, é um termo usado para descrever estados
de onda de densidade de carga unidirecional, que podem envolver modulações de carga
unidirecional. Até meados de 2003 este mecanismo recebe pouca atenção, e é apenas abor-
dada brevemente nas obras da literatura neste período. Mesmo com a possível relevância
da ordem de faixa local para explicar os supercondutores de alta Tc, e para as várias
propriedades de estado normal notáveis observadas nos cupratos (KIVELSON et al., 2003).
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As faixas de carga e spin foram identificadas pela primeira vez no La2NiO4.125 que
neste caso ocorrem diagonalmente, semelhante ao que podemos ver na figura 9 b). Logo
em seguida, a descoberta de ordenamento de faixas no cuprato, La1.48Nd0.4Sr0.12 CuO4.
Neste caso as listras correm paralelas às ligações Cu-O. No entanto, a ordem de faixa é
rara em cupratos, e a relação com a supercondutividade é sutil, como podemos ver na
figura 9 (TRANQUADA, 2013).

Figura 9 – (a) Orientação dos picos da super-rede magnética para listras diagonais (círculos
abertos) e paralelas de ligação (círculos preenchidos). (b) Ordem das listras
encontrada nos niquelatos. (c) Ordem de listras detectada em cupratos.

Fonte: ©Tranquada (2013, p. 160, apud Tranquada et al., 1995, p. 561).

1.6 Organização da dissertação
Esta dissertação está estruturada em 4 capítulos. O propósito central de parte dos

capítulos 2 a 4 foi desenvolvida com o objetivo de ajudar a compreender os aspectos gerais
do problema.

No Capítulo 2 apresentamos o formalismo de Bogoliubov-de Gennes (BdG) para
os supercondutores desordenados no espaço real. O modelo de BdG permite tratar um
sistema com charge density waves (CDW), este formalismo será usado para calcular a
amplitude supercondutora para um cuprato com CDW’s.

O Capítulo 3 trata os aspectos relevantes do efeito Josephson. Na conclusão deste
capítulo vemos que os cupratos serão tratados como um sistema supercondutor eletroni-
camente ganular, onde Tc ocorre em duas etapas, primeiro nos grãos supercondutores, e
depois por ordem de longo alcance pelo efeito Josephson quando xEJy ą T .
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No Capítulo 4 será introduzido o efeito de proximidade em supercondutores usuais
e nos cupratos. Mencionaremos dados experimentais do efeito de proximidade gigante,
onde há resultados com mais de 20 anos sem uma teoria para explicar este fenômeno.

Na conclusão do capítulo 4 apresentaremos uma teoria para calcular a corrente
crítica considerando o efeito de proximidade gigante para os cupratos. Nos resultados deste
trabalho, mostramos que existe uma relação de proporcionalidade entre o acoplamento
Josephson médio e o cálculo da corrente crítica para o sistema estudado. E por fim esta
dissertação apresenta as conclusões no capítulo 5.
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2 Da teoria BCS ao método de Bogoliubov-
deGennes

2.1 Introdução
Neste capítulo, apresentamos aspectos estabelecidos da teoria da supercondutivi-

dade que são relevantes para esta dissertação. Falaremos da teoria de campo médio de
Bogoliubov-deGennes (BdG). Começamos apresentando a teoria para o modelo contínuo.

Em seguida, partindo do modelo de Hubbard estendido, que é adequado para
estudar a evolução da supercondutividade em um plano, aplicaremos o formalismo de BdG
que é uma extensão da teoria BCS para supercondutores não homogêneos. Este método
permite calcular os parâmetros de gap local em tais sistemas, além de tratar de tamanhos
finitos.

O método BdG possibilita o tratamento de efeitos de superfície, usando um campo
médio com desacoplamento, com potenciais que são determinados a partir de requisitos
de auto-consistência. Esses potenciais são então usados nA Hamiltoniana efetivo, que é
diagonalizado numericamente.

2.2 Derivação das equações BdG para um modelo contínuo
O desenvolvimento segue semelhante a Zhu (2016). Começamos com A Hamiltoniana

em segunda quantização para elétrons experimentando uma interação atrativa efetiva de
duas partículas:

Ĥ “

ż

dr Ψ:
αprqhαΨαprq (2.1)

´
1
2

ż

dr1
ż

drVeff pr´ r1qΨ:
αprqΨ

:

βpr1qΨβpr1qΨαprq .

Aqui, Ψ:
αprq e Ψαprq são operadores de campo de criação e aniquilação de um

elétron com spin α na posição r. Eles obedecem as relações de anti-comutação

!

Ψαprq,Ψ:

βprq
)

“ δpr´ r1qδαβ , (2.2)

tΨαprq,Ψβprqu “
!

Ψ:
αprq,Ψ

:

βprq
)

“ 0 . (2.3)

A Hamiltoniana de partícula única é dado por
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hα “

“

´i~∇r `
e
c
Aprq

‰2

2me

´ eφprq ` αµBHprq ´ EF , (2.4)

onde Aprq e φprq são os potenciais vetor e escalar. O campo magnético Hprq é assumido
estar ao longo da direção z. A energia de uma única partícula é medida em relação à
energia de Fermi EF . Também escolhemos Veff p|r´ r1|q positivo enquanto é introduzido
um “-” para denotar a interação atrativa no segundo termo da Hamiltoniana.

A relação de simetria Veff p|r´ r1|q “ Veff p|r´ r1|q ainda se mantém. O índice de
spin repetido significa a soma, notação de Einstein. Como estamos mais interessados no
emparelhamento de elétrons em um supercondutor, podemos realizar uma aproximação de
campo médio semelhante a Hartree-Fock para o segundo termo da Hamiltoniana, equação
2.1.

Deve-se tomar cuidado para que esta suposição seja razoável em baixas temperaturas
quando o sistema está profundamente no estado supercondutor, e a flutuação da fase
supercondutora, que é importante perto da temperatura de transição, é desprezada.

Aqui, consideramos apenas o par spin-singleto, no qual um elétron de spin para
cima é pareado com um elétron de spin para baixo. O par spin-tripleto, no qual os elétrons
são emparelhados com spin igual, pode ser discutido de forma semelhante, afirma Zhu et
al. (2017). A Hamiltoniana de campo médio pode ser escrita como

Ĥeff “

ż

drΨ:
αprqhαΨαprq `

ż ż

drdr1
”

∆pr´ r1qΨ:

ÒprqΨ
:

Ópr1q `∆˚
pr´ r1qΨÒprqΨÓpr1q

ı

(2.5)

`

ż ż

drdr1
|∆pr´ r1q|2

Veff pr´ r1q
,

onde o potencial do par é dado por

∆pr´ r1q “ ´Veff pr´ r1q xΨÓpr1qΨÒprqy “ Veff pr´ r1q xΨÒprqΨÓpr1qy , (2.6)

∆˚
pr´ r1q “ ´Veff pr´ r1q

A

Ψ:

ÒprqΨ
:

Ópr1q
E

“ Veff pr´ r1q xΨÓpr1qΨÒprqy . (2.7)

A equação da Hamiltoniana efetiva 2.5 está em uma forma bi-linear e pode ser
diagonalizada exatamente. Usando a relação de comutação para operadores fermiônicos Â,
B̂ e Ĉ como segue

rA,B Cs
´
“ tA,BuC ´B tA,Cu , (2.8)
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e a propriedade da função delta de que

ż

dx
1

fpx
1

q
dδpx´ x

1

q

dx1 “ ´
dfpxq

dx
, (2.9)

obtemos as seguintes relações

rΨÒprq, Heff s´ “ `hÒprqΨÒprq `
ż

dr1∆pr, r1qΨ:

Ópr1q , (2.10)
”

Ψ:

Òprq, Heff

ı

´
“ ´h˚ÒprqΨ

:

Òprq ´
ż

dr1∆˚
pr, r1qΨÓpr1q , (2.11)

rΨÓrprq, Heff s´ “ `hÓprqΨ
:

Óprq ´
ż

dr1∆pr1, rqΨ:

Òpr1q , (2.12)
”

Ψ:

Órprq, Heff

ı

´
“ ´h˚ÓprqΨ

:

Óprq ´
ż

dr1∆˚
pr1, rqΨÒpr1q . (2.13)

observe que h˚prq ‰ hprq. As equações 2.10 a 2.13 mostram que o operador de campo do
elétron pode ser expresso como uma combinação linear de excitações de quasipartículas a
elétrons e buracos, o que nos permite realizar uma transformação canônica de Bogoliubov
(1947):

Ψσprq “
ÿ

n

run σprqγn ´ σv˚n σprqγn:s , (2.14)

onde a soma é sobre os estados de excitação com energia positiva. Na forma expandida
para cada projeção de rotação individual, a transformação torna-se

ΨÒprq “
ÿ

n

“

unÒ prqγn ´ vn˚Ò γ:n
‰

, Ψ:

Òprq “
ÿ

n

“

un˚Ò prqγ:n ´ vnÒ γ:n
‰

(2.15)

ΨÓprq “
ÿ

n

“

unÓ prqγn ´ vn˚Ó γ:n
‰

, Ψ:

Óprq “
ÿ

n

“

un˚Ó prqγ:n ´ vnÓ γ:n
‰

. (2.16)

Na transformação acima, os operadores de quasipartículas γn e γ:n também são
operadores fermiônicos, que obedecem as relações de anti-comutação

 

γn, γ
:
m

(

“ δnm, (2.17)
tγn, γmu “

 

γn:, γ
:
m

(

“ 0. (2.18)

A relação de anti-comutação entre os operadores de quase-partículas também
garante a relação de anti-comutação para os operadores de campo de elétrons originais
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dados nas Eqs. (2.1) e (2.3). Nossa tarefa agora é encontrar uσprq e vσprq, e para isto Zhu
(2016) aplica a transformação canônica de Bogoliubov (1947) em 2.5, obtendo a seguinte
Hamiltoniana diagonalizada:

Ĥdiag “ E0 `
ÿ

n

Enγ
:
nγn , (2.19)

onde a energia de excitação é positiva, e E0 é a energia do estado fundamental. Primeiro
observamos as seguintes relações de comutação com esta nova Hamiltoniana diagonalizada

”

γ:n, Ĥdiag

ı

´
“ ´Enγ

:
n, (2.20)

”

γn, Ĥdiag

ı

´
“ Enγn. (2.21)

Após a substituição das equações 2.15 e 2.16, e com o auxílio das equações acima,
podemos comparar os coeficientes desses termos com γn e γ:n e chegar ao seguinte conjunto
de equações:

$

’

’

’

’

&

’

’

’

’

%

hÒprqunÒ prq `
ş

dr1∆pr, r1qvnÓ pr1q “ Enu
n
Ò prq,

hÓprqunÓ prq `
ş

dr1∆pr, r1qvnÒ pr1q “ Enu
n
Ó prq,

ş

dr1∆˚pr, r1qunÓ pr1q ´ h˚ÒprqvnÒ prq “ Env
n
Ò prq,

ş

dr1∆˚pr, r1qunÒ pr1q ´ h˚ÓprqvnÓ prq “ Env
n
Ó prq.

(2.22)

Para ver a estrutura do conjunto de equações acima com mais clareza, podemos
escrevê-lo em uma forma compacta matricialmente:

ż

drM̂ pr, r1q φ̂ pr1q “ Enφ̂ prq (2.23)

onde

M̂ pr, r1q “

»

—

—

—

—

–

hÒprqδ pr´ r1q 0 0 ∆ pr, r1q
0 hÓprqδ pr´ r1q ∆ pr1, rq 0
0 ∆˚ pr, r1q ´h˚Òprqδ pr´ r1q 0

∆˚ pr1, rq 0 0 ´h˚Óprqδ pr´ r1q

fi

ffi

ffi

ffi

ffi

fl

(2.24)

e
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φ̂ pr1q “

¨

˚

˚

˚

˚

˝

unÒ prq
unÓ prq
vnÒ prq
vnÓ prq

˛

‹

‹

‹

‹

‚

(2.25)

Da equação 2.24, podemos ver que, na ausência de acoplamento spin-órbita e outras
interações de espalhamento spin-flip, o conjunto de equações dado pela equação 2.24 é
bloco diagonal em dois subconjuntos de equações:

$

’

’

’

’

&

’

’

’

’

%

hÒprquñ1
Ò prq `

ş

dprq1∆ pr, r1q vñ1
Ó pr1q “ Eñ1u

ñ1
Ò prq ,

ş

dprq1∆˚ pr1, rquñ1
Ò pr1q ´ h˚Óprqvñ1

Ó prq “ Eñ1v
ñ1
Ó prq ,

hÒprquñ2
Ò prq `

ş

dr1∆ pr1, rq vñ2
Ó pr1q “ Eñ2u

ñ2
Ó prq ,

ş

dr1∆˚ pr, r1quñ2
Ò pr1q ´ h˚Òprqvñ2

Ò prq “ Eñ2v
ñ2
Ò prq .

(2.26)

Usando este conjuntos de equações, e usando algumas manipulações, Zhu (2016)
reescreve a Hamiltoniana diagonalizada da seguinte forma

Ĥeff “ E0 `
ÿ

ñµ

Eñµγ
:
ñµγñµ , (2.27)

onde µ “ 1, 2, representa o índice associado aos auto-estados. Assim, a forma reescrita da
transformação canônica de Bogoliubov (1947) é dada por:

ΨÒprq “
ÿ

n

”

uñ1
Ò prqγñ1 ´ v

ñ2˚
Ò γ:ñ2

ı

,Ψ:

Òprq “
ÿ

n

”

uñ1˚
Ò prqγ:ñ1 ´ v

ñ2
Ò γ

:
ñ2

ı

(2.28)

ΨÓprq “
ÿ

n

”

uñ2
Ó prqγñ2 ´ v

ñ1˚
Ó γ:ñ1

ı

,Ψ:

Óprq “
ÿ

n

”

uñ2˚
Ó prqγ:ñ2 ´ v

ñ1
Ó γ

:
ñ

ı

. (2.29)

Podemos notar que esta mudança proporciona uma consequência importante,
puñ1
Ò , v

ñ1
Ó q é autofunção com autovalor Eñ1, então pvñ1˚

Ó ,´uñ1˚
Ò q também é auto-solução

com autovalor ´Eñ1, o que significa uma simetria partícula-buraco. Seguindo a mesma
ideia mostrada anteriormente, podemos comparar os coeficientes desses termos com γñµ e
γ:ñµ e chegar ao seguinte conjunto de equações:

$

’

’

’

’

&

’

’

’

’

%

hÒprquñ1
Ò prq `

ş

dr1∆pr, r1qvñ1
Ó pr1q “ Eñ1u

ñ1
Ò prq ,

hÓprquñ2
Ó prq `

ş

dr1∆pr, r1qvñ2
Ò pr1q “ Eñ2u

ñ2
Ó prq ,

ş

dr1∆˚pr, r1quñ1
Ò pr1q ´ h˚Óprqvñ1

Ó prq “ Eñ1v
ñ1
Ó prq ,

ş

dr1∆˚pr, r1quñ2
Ó pr1q ´ h˚Òprqvñ2

Ò prq “ Eñ2v
ñ2
Ò prq ,

(2.30)
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ou seja, a componente tipo elétron spin-up da função de onda uÒprq é acoplado apenas ao
componente tipo buraco spin-down da função de onda vÓprq enquanto a componente tipo
elétron spin-down da onda a função uÓprq é acoplada apenas ao componente tipo-buraco
spin-up da função de onda vÒprq. Unindo estas equações aos fatos mencionados previamente,
Zhu (2016) mostra que Eñ2 ” ´Eñ1.

Esta relação entre Eñ2 e ´Eñ1, sugere que precisamos apenas resolver um conjunto
de equações, por exemplo, resolvendo para Eñ1 e depois usando que, Eñ2 ” ´Eñ1 resolvemos
as equações restantes obtendo assim todas as informações essenciais para o problema.

Isso economiza o tempo computacional de forma significativa, o que é desejável para
problemas não homogêneos ou desordenados de espaço real, mesmo em uma polarização
de spin colinear. Observe novamente aqui que esta simplificação existe na ausência do
acoplamento spin-órbita e outros termos de espalhamento spin-flip nA Hamiltoniana. Neste
momento é oportuno introduzir algumas propriedades de simetria importantes

A

γ:ñµ γm̃µ

E

“ δñm̃δµνfpEñµq , (2.31)

xγñµ γm̃νy “
A

γ:ñµ γ
:
m̃ν

E

“ 0 , (2.32)

onde a função de Fermi é dada por

fpEñµq “
1

e
Eñµ
kBT ` 1

. (2.33)

Agora usando estas relações de simetria e os resultados das novas transformações
da Hamiltonana Zhu (2016) modifica ∆pr, r1q de tal modo que

∆pr, r1q “ V pr, r1q
2

ÿ

ñ

uñ1
Ò prqvñ1˚

Ó pr1q tanh
ˆ

Eñ1

2kBT

˙

. (2.34)

Para emparelhamento spin-singleto, ∆pr, r1q “ ∆pr1, r q, e podemos ter uma forma
mais simétrica da expressão

∆pr, r1q “ V pr, r1q
4

ÿ

ñ

“

uñ1
Ò prqvñ1˚

Ó pr1q ` uñ1
Ò pr1qvñ1˚

Ó prq
‰

tanh
ˆ

Eñ1

2kBT

˙

. (2.35)

Uma vez que a solução para as equações BdG é obtida, a densidade local de estados
pode ser avaliada da seguinte forma
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ρpr, Eq “ 1´ 2
ÿ

ñ

´

ˇ

ˇunÒ prq
ˇ

ˇ

2
rfpEñµqs `

ˇ

ˇvnÓ prq
ˇ

ˇ

2
r1´ fpEñµqs

¯

. (2.36)

A densidade local de estados é proporcional à condutância de tunelamento local
medida pela microscopia de tunelamento de varredura (ZHU et al., 2017).

2.3 Aplicando o formalismo de Bogoliubov-deGennes
Este método é vantajoso por permitir tratar as inomogeneidades intrínsecas que

são características de supercondutores de alta Tc, como mostrado no capítulo 1, sem usar
métodos matemáticos complexos (ZHU, 2016).

Usaremos o modelo estendido de Hubbard, seguindo o mesmo método usado por
Möckli (2015), para descrever os supercondutores de onda-d, cuja Hamiltoniana utilizando
algumas aproximações na notação de segunda quantização, é dada por

Ĥext “
ÿ

xi,ky

ÿ

σ

tpi, kqc:σpiqcσpkq ´
ÿ

i

µ̄piqnpiq `
ÿ

xi,ky

„

∆δpiqc
:

Òpkqc
:

Ópkq

`∆δpiq
˚cÓpkqcÒpkq



`
ÿ

i

„

∆Upiqc
:

Òpiqc
:

Ópiq `∆Upiq
˚cÓpiqcÒpiq



, (2.37)

onde, os coeficientes tpri, kq caracterizam os elementos da matriz de uma única partícula
e são chamados de salto de cargas entre sítios, hoppings. E µ̄priq é o potencial químico
com o Hartree-shift, usado para uma distribuição de carga não homogênea. Os termos da
equação 2.3 são definidos da seguinte forma

µ̄priq “ µpriq ´
U

6 xny
ÿ

σ“Ò,Ó

nσ; (2.38)

tpri, rkq “

ż

drφriprq

˜

´
~2∇2

2m ` V prq

¸

φkprq; (2.39)

∆δpriq “
V priq

2 xcÓpriqcÒprkqy ; ∆˚
δ priq “

V priq

2

A

c:Òprkqc
:

Ópriq
E

; (2.40)

∆Upriq “
2
3U xcÓcÒy ; ∆˚

Upriq “
2
3U

A

c:Òc
:

Ó

E

. (2.41)

onde U é representa a repulsão de Coulomb no local. V priq representa a interação entre as
cargas com os primeiros vizinhos. onde i e k são os índices dos sítios da rede. cÒ, Ó pri,kq
cria (aniquila) um férmion em um orbital de partícula φi localizado no sítio i, k. Em
aplicações de matéria condensada, pode-se assumir que os i são funções de onda de
Wannier (transformada de Fourier dos orbitais de Bloch).
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Agora é oportuno aplicar a transformação de Bogoliubov a equação 2.3, usando um
procedimento similar ao explicado na seção anterior, teremos a Hamiltoniana equivalente
diagonalizada que se transforma como

ĤDiag
Ext “

ÿ

p,σ

Epγ
:
pσγpσ , (2.42)

onde p representa o conjunto de números quânticos necessários para descrever o sistema,
de forma similar ao procedimento feito para à aproximação do campo médio, de forma
que neste contexto obtemos que

Epuppriq “
ÿ

k

upprkqtpri, rkq ´ µ̄priquppriq `
ÿ

k

vpprkq∆δpriq ` vnpriq∆Upriq (2.43)

´Epv
˚
p priq “

ÿ

k

v˚p prkqtpri, rkq ´ µ̄priqv
˚
p piq ´

ÿ

k

v˚p pkq∆δpriq ´ u
˚
npriq∆Upriq . (2.44)

Essas duas equações são as equações de Bogoliubov de nosso problema. Como de
costume, desejamos escrever isso em notação de matriz padrão como

˜

K ∆
∆˚ ´K˚

¸˜

uppriq

vppriq

¸

“ E
1

p

˜

uppriq

vppriq

¸

. (2.45)

onde E 1

p “ Ep ´ µ̄. Podemos utilizar algumas manipulações algébricas para determinar
tanto ∆Upriq e ∆δpriq, que estão associados ao gap local e aos vizinhos, em função de E 1

p,
up e vp para calcular os gaps, como para encontrar a densidade de buracos ρpriq “ xnpriqy
em função de up e vp, de forma que

∆Upriq “ ´U
ÿ

p

uppriqv
˚
p priq tanh

˜

E
1

p

2kBT

¸

, (2.46)

∆δpriq “ V piq
ÿ

p

ˆ

uppriqv
˚
p pri ` δq ` v

˚
p priqu

˚
ppri ` δq

˙

tanh
˜

E
1

p

2kBT

¸

, (2.47)

ρpriq “ 1´ 2
ÿ

p

«

ˇ

ˇuppriq
ˇ

ˇ

2
¨ fn `

ˇ

ˇvppriq
ˇ

ˇ

2
¨

´

1´ fn
¯

ff

, (2.48)

onde fn é a função de Fermi dada por fn “
@

γ:pσγpσ
D

“ p1 ` eβεnq´1, e δ é um vetor
apontando do ponto ri para o vizinho mais próximo. Para este método uma das possíveis
soluções é a simetria dx2´y2 , a qual faz com que o parâmetro de ordem supercondutor se
aluna sempre que |x| “ |y|. As equações 2.46 e 2.47 são resolvidas auto-consistentemente
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para uma rede NˆN sítios de um plano de CuO, até haver convergência para as amplitudes
e densidades locais.

A equação 2.48 tem um papel fundamental na modulação da densidade de carga do
sistema, pois, a oscilação de carga que é mantida constante e resolvida usando as equações
de BdG, como pode ser visto nas figuras 10 (i) e (ii). A figura 10 (ii) é uma modelagem
aproximada das modulações da densidade de carga, similar aos resultados experimentais
da figura 8 (ii) discutidos no capítulo 1. No capítulo 3, discutiremos com mais detalhes
como foi feita esta modelagem que da origem a figura 10 (ii).

Desta forna a figura 10 (i) mostra as amplitudes supercondutoras (|∆|) calculadas
a baixa temperatura, onde as regiões em vermelhas são as de mais alta amplitude, e nas
regiões em azul são as de menor amplitude, simulando a inomogeneidade.

Da mesma forma na figura 10 (ii) as regiões vermelhas representam as regiões com
baixas densidades de carga eletrônica (alta concentração de buracos), que representam a
convergência da equação 2.48 variando o potencial químico até encontrar essa configuração.

Isso mostra que a inomogeneidade eletrônica desempenha um papel crucial no estudo
das amplitudes supercondutoras locais, conforme visto no capítulo 1 nos experimentos de
STM, em todo o sistema. Isto representa o mapa da densidade de carga para um composto
com dopagem média p “ 0.12, onde p é calculado pela equação 2.48.

(i) Mapa da amplitude supercondutora de BdG
∆δpiq, com densidade média de buraco p “ 0, 12
em tamanho 28ˆ 28 células unitárias.

(ii) Mapa da densidade de carga, com densidade
média de buraco p “ 0, 12 em simulações de 100ˆ
100 células unitárias.

Figura 10 – Resultados numéricos das equações de BdG

Fonte: O Autor

As equações 2.46 e 2.47 são resolvidas auto-consistentemente até a precisão desejada
para calcular os valores do gap de energia supercondutora do sistema em questão usando
a linguagem de programação Fortran e Python com redes quadradas de vários tamanhos,
que representa uma seção do plano CuO, característico de todos os cupratos.
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3 Efeito Josephson e supercondutores granu-
lares

3.1 Introdução
Neste capítulo, apresentamos um resumo do efeito Josephson. Apresentaremos dados

experimentais, da literatura, os quais indicam que é possível tratar os supercondutores de
alta Tc como um sistema granular. Contudo não com grãos físicos, mas sim com eletrônicos
decorrentes das ondas de densidade de carga. Apresentamos a teoria do efeito Josephson,
que ocorre quando dois supercondutores são colocados em contato, onde há a possibilidade
de uma corrente fluir de um para o outro. O objetivo desta seção é mostrar que as ondas
de densidade de carga podem ser tratadas usando um modelo de supercondutor granular,
contudo não com grãos físicos, mas sim com os domínios pobres e ricos em buracos, que
foram os grãos-eletrônicos.

Usaremos o fato de que a transição dos supercondutores ocorre em duas etapas.
A primeira é localmente com a formação da amplitude supercondutora nos grãos. Já a
segunda é de longo alcance, e somente ocorre quando a temperatura está abaixo da energia
do acoplamento Josephson xEJy entre os grãos. Nesta região onde xEJy ą kBT , as fases
manifestam coerência macroscópica, e temos a ordem da fase supercondutora de longo
alcance, como explicaremos neste capítulo.

Estes grãos-eletrônicos são formados pelas regiões de alta e baixa densidade de
carga, onde cada uma destas regiões formam grãos-eletrônicos. O sistema estudado possui
uma barreira, que é um cuprato subdopado, o qual está na fase desordenada, ou seja, está
sem ordem de longo alcance, contudo ainda existe amplitude supercondutora localmente
nos grãos eletrônicos como será discutido neste capítulo.

3.2 Efeito Josephson - corrente contínua (CC)
Josephson (1962) calculou a corrente de tunelamento entre dois supercondutores

separados por uma barreira, semelhante a figura 11. A corrente ocorre devido aos pares de
Cooper fluírem de um supercondutor para outro através da barreira. Josephson (1964),
segue esclarecendo alguns pontos sobre o comportamento do tunelamento desde o trabalho
original.

Consideremos um sistema do tipo Supercondutor-Barreira-Supercondutor (S-B-S),
como podemos ver na figura 11, cujas funções de onda dos respectivos supercondutores
são denotadas por Ψ1 (supercondutor a esquerda), e Ψ2 (supercondutor da direita).
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Figura 11 – Supercondutor S1 (esquerda), e S2 (direita), separados por uma barreira
(geralmente um oxido, ou uma resistência).

Fonte: O Autor.

Para o desenvolvimento das equações básicas do efeito Josephson, neste capítulo
adotar-se-á o mesmo método de desenvolvimento para obter a relações básicas de Josephson,
baseado em um sistema de dois níveis (BARONE; PATERÒ, 1982, apud, FEYNMAN,
LEIGHTON, SANDS, 1965).

O sistema quântico tratado na figura 11 está em escala macroscópica, portanto,
cada eletrodo supercondutor pode ser descrito por um estado quântico único e os Ψ’s
podem ser considerados como funções de onda macroscópicas desta forma temos:

x1|ψ˚1ψ1 |1y “ |ψ1|
2
“ ρ1, (3.1)

x2|ψ˚2ψ2 |2y “ |ψ2|
2
“ ρ2. (3.2)

Se agora levarmos em consideração o fraco acoplamento existente entre os dois
supercondutores, podem ocorrer “transições” entre os dois estados |1y e |2y. Esse acopla-
mento está essencialmente relacionado à sobreposição finita das funções de onda Ψ1 e
Ψ2.

|ψy “ ψ1 |1y ` ψ2 |2y . (3.3)

ou seja, o estado do sistema tem contribuições do lado “esquerdo”, e “direito” com
amplitude Ψ1 e Ψ2 respectivamente. Barone e Paterò (1982) define a evolução temporal
do sistema, de modo que a equação de Schrödinger é dada por:

i~
B |ψy

Bt
“ H |ψy (3.4)

A Hamiltoniana é dada por:
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H “ H1 `H2 `HT , com (3.5)

H1 “ E1 |1y x1| ; H2 “ E2 |2y x2| ; HT “ K

„

|1y x2| ` |2y x1|


(3.6)

O termo HT é o termo de interação, ou troca, (Hamiltoniana de tunelamento) entre
os dois estados. E1 e E2 são as energias do estado fundamental dos dois supercondutores.
K é a amplitude de acoplamento do sistema de dois estados e depende da estrutura de
junção específica (geometria do eletrodo, barreira de tunelamento, etc.). Na ausência de
um potencial vetorial ~A, a quantidade K pode ser considerada real. Considerando as
projeções nos dois estados de base, equação 3.4, pode ser escrito em termos de amplitudes
como

i~
B

Bt

˜

ψ1

ψ2

¸

“

˜

E1 K

K E2

¸˜

ψ1

ψ2

¸

(3.7)

Para dois supercondutores isolados, em um sistema de dois níveis, os termos de
energia são dados por E1 “ 2µ1 e E2 “ 2µ2 onde µ1 e µ2 são os dois potenciais químicos.
Se considerarmos uma diferença de potencial V de corrente contínua através da junção
esses potenciais químicos são deslocados por uma quantidade eV e, consequentemente, é
E1 ´ E2 “ 2eV .

Podemos escolher o zero da energia a meio caminho entre os dois valores à direita
e à esquerda, de modo que com algumas manipulações algébricas simples tenhamos que
µ1 “ eV e µ2 “ ´eV , tomando os resultados na equação 3.7 teremos que:

i~
Bψ1

Bt
“ eV ψ1 `Kψ1; (3.8)

i~
Bψ2

Bt
“ ´eV ψ2 `Kψ2. (3.9)

Para resolver este sistema de equações podemos supor uma solução do tipo

ψ1 “
?
ρ1e

iφ1 e ψ2 “
?
ρ2e

iφ2 , (3.10)

onde o parâmetro de ordem supercondutor a esquerda é dado por ρ1, que é a amplitude
associada a densidade de pares de Cooper, com fase supercondutora φ1, e da mesma forma
para o supercondutor a direita com ρ2 e φ2, respectivamente. Tomando a derivada parcial
em relação ao tempo aplicando novamente nas equações 3.8, 3.9 e 3.10, e separando a
parte real da imaginária teremos que:
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Bψ1

Bt
“

1
2 ¨
?
ρ1
Bρ1

Bt
ei¨φ1 `

?
ρ1e

iφ1i
Bφ1

Bt
(3.11)

Bψ2

Bt
“

1
2
?
ρ2
Bρ2

Bt
ei¨φ2 `

?
ρ2e

iφ2i
Bφ2

Bt
(3.12)

Bρ1

Bt
“

2
~
K
?
ρ1ρ2 ¨ sinpφq (3.13)

Bρ2

Bt
“ ´

2
~
K
?
ρ1ρ2 ¨ sinpφq (3.14)

Bφ1

Bt
“
K

~

c

ρ1

ρ2
cospφq ` eV

~
(3.15)

Bφ2

Bt
“
K

~

c

ρ1

ρ2
cospφq ´ eV

~
(3.16)

onde φ “ φ1 ´ φ2, e a de densidade de corrente J é definida por

J ”
Bρ1

Bt
“ ´

Bρ2

Bt
, (3.17)

Usando a esta relação nas equações 3.11 a 3.16 temos que

J “
2K
~
?
ρ1ρ2 ¨ sinpφq. (3.18)

Se assumirmos que ρ1 “ ρ2 “ ρ0, onde ρ0 é constante a equação 3.18 torna-se

J “ Jc ¨ sinpφq, onde Jc “
2K
~
ρ0 (3.19)

Essas correntes de alimentação não estão incluídas nas equações; no entanto, isso
não mudaria as expressões da densidade de corrente do par de túneis. Este ponto foi
discutido por Ohta (1976), que fornece um modelo autoconsistente que explica o papel da
fonte externa. A partir das duas equações para φ, segue-se:

Bφ

Bt
“
Bφ1

Bt
´
Bφ2

Bt
“

2eV
~

(3.20)

As Equações 3.19 e 3.20 são as relações do efeito Josephson, das quais podemos
tirar algumas considerações. Assumindo V “ 0, a diferença de fase φ torna-se constante, e
não necessariamente zero, de modo que a densidade de corrente finita assuma um valor
máximo de Jc, que pode fluir através da barreira com tensão zero na junção.
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3.2.1 Resultados experimentais do efeito Josephson e sua relação com modelos
de supercondutor granular

Anderson e Rowell (1963) realizaram a primeira observação do efeito em barreiras
de óxido de estanho finas entre Sn e Pb supercondutores. Subsequentemente Shapiro (1963)
apresenta dados com fontes CA e CC em Al, Al2O3 e Sn. Em consonância com as predições
teóricas, Rowell (1963) trás dados do efeito do campo magnético (com diversos valores de
teste) na corrente contínua em várias junções de túneis de diferentes dimensões. Fechando
os fatos experimentais relevantes do efeito Josephson, Smith (1965) apresenta dados de
correntes persistentes em um junção Josephson com Pb-PbxOy-Pb.

Imry e Strongin (1981) apresentam dados de uma transição supercondutora metal-
não-metal. Para um condutor composto de pequenos grãos, a supercondutividade é perdida
junto com a condução metálica normal. A Tc é estimada como uma função dos parâmetros
apropriados e os resultados mostram ser consistentes com os experimentos.

Na figura 12, temos dados apresentados por Yu e Saxena (1975). Os autores tratam
um sistema de Sn granular revestidos de uma fina camada de óxido. Os autores apontam
que as interações entre as junções é principalmente por meio de campos eletromagnéticos,
tanto externos quanto de junções individuais. Os resultados na região com T entre „ 1 K
e „ 4 K, concordaram bem com os dados experimentais.

Figura 12 – Comparação entre Ic e T de uma amostra granular experimental, e a previsão
teórica de Ambegaokar e Baratoff (1963) para a corrente de tunelamento de
Josephson.

Fonte: ©Yu e Saxena (1975).

Outra proposta para explicar supercondutores não convencionais foi enunciada por
Volkov (1989), o autor trata um modelo para supercondutores cerâmicos, que é descrito
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pelas mesmas equações usadas para junções de túnel Josephson não homogêneas. O autor
parte de uma suposição de que os grãos formam uma rede quadrada com junções, situadas
nos pontos em que os grãos entram em contato. A construção do modelo e estimativa tanto
de Jc “ fpB, T q, como de Tc do modelo apresentaram dados promissores que concordam
com os resultados experimentais.

A modelagem dos supercondutores de alta Tc, como supercondutores granulares é
uma abordagem muito útil, e conforme visto anteriormente os modelos apresentam boa
concordância com os resultados experimentais. Além disto, a mesma é aplicável a uma série
de situações reais. Em um supercondutor granular, as matrizes dos acoplamentos Josephson
reproduzem uma variedade de supercondutores não homogêneos. Outra vantagem é que o
fenômeno onipresente do “pseudogap” nestes materiais, encontra uma explicação qualitativa
natural neste modelo (IMRY; STRONGIN; HOMES, 2012).

3.3 Dados Experimentais: comportamento granular-eletrônico nos
cupratos
O contexto acima reflete o entendimento de muitos anos de estudos onde alguns

supercondutores, quando compostos de pequenos grãos (variando de 20 à 200 Å), os quais
em geral têm temperaturas de transição supercondutoras Tc sensivelmente mais altas
do que os valores normais para supercondutores bulk. Fato confirmado por Ekin (1975),
Deutscher et al. (1980), Chui et al. (1981) e Karecki et al. (1983), o que sugere uma relação
entre a escala do grão e a Tc supercondutora (COHEN; ABELES, 1968).

Finalizando a discussão dos casos de baixa Tc com Khasanov et al. (2008), que
trazem um resultado fundamental, a relação ρs 9 Tc, cuja dependência parece ser comum
pelo menos para algumas famílias de supercondutores BCS como, por exemplo, MgB
dopado com Al2, e até mesmo em cupratos HTS como, por exemplo, YBa2Cu3O7´σ. Este
tema fez parte do Nobel de Física com o trabalho de Bednorz e Müller (1988), onde estes,
após diversas medições em um sistema Ba-La-Cu-O perovskita granular mostraram queda
de resistividade em 35K.

Nos high temperature superconductors (HTS), em especial a classe de materiais
baseada em CuO, nota-se na literatura que, pela primeira vez, a supercondutividade é
encontrada em pequenos aglomerados de metal, enquanto o material a granel com a mesma
estrutura não é supercondutor (WEITZEL; MICKLITZ, 1991; SIGRIST; RICE, 1995).

Derevyanko et al. (2017) apresentam dados do estado policristalino do Mg1`xB2,
que é caracterizado pela formação de uma microestrutura granular, que apresentou início
da queda de condutividade em Tc „ 35K ´ 45K.

Analisar tipos diferentes de materiais é fundamental testar os resultados de um
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modelo, e por isto trabalhos como os de Jaeger et al. (1989), Halbritter (1990) e Rehman
e Maqsood (2005) são fundamentais. Os autores apresentam dados de materiais como
Pb, Nb, NbN, Nb3SN, Ga, Al, Pl, Ba e cupratos com base Fe, Bi, Tl, YBCO mono e
policristalino para supercondutores granulares superficiais, cujos dados das propriedades
supercondutoras convergem com a visão geral do comportamento granular de alguns
materiais, dentre estes os cupratos.

3.3.1 Resultados de microscópio de tunelamento de varredura (STM) e espa-
lhamento ressonante de raios-x (RXS)

A supercondutividade granular ocorre quando os grãos são separados por regiões
não supercondutoras. A energia Josephson entre estas regiões estabelecem o estado su-
percondutor macroscópico. Embora os cristais dos supercondutores de CuO de alta Tc,
não sejam granulares num sentido estrutural, os dados experimentais de Lang et al. (2002)
sugerem que para baixos níveis de dopagem, possuem um comportamento granular no
domínio eletrônico (LANG et al., 2002).

Estudos de STM, em especial, dados do Bi2Sr2CaCu2O8`δ subdopado, revelam uma
aparente segregação da estrutura eletrônica em domínios supercondutores. Tais domínios
são localizados em um fundo eletronicamente distinto, sugerindo que é uma mistura de
duas ordens eletrônicas diferentes de curto alcance, com as características de longo alcance
de um supercondutor granular. Todos os dados sugerem que o Bi-2212 é um supercondutor
granular, fornecendo um contexto novo e não convencional no qual se podem ver os óxidos
de cobre subdotados (LANG et al., 2002).

Este foi um dos primeiros trabalhos a sugerir que havia efeito Josephson entre as
diferentes inomogeneidades, fato que na época não foi muito aceito, devido a descrença
de que todos os cupratos apresentavam esta estrutura. Contudo, conforme apresentado
no capítulo 1, a obra de revisão de Comin e Damascelli (2016) mostra que este é um
fenômeno eletrônico comum a todos os cupratos, em maior ou menor grau, atestando
à abordagem Lang et al. (2002). A CDW nos cupratos são a base do modelo adotado
neste trabalho, uma vez que esse comportamento peculiar possibilita um tratamento mais
simples, pois, dispensa à análise geométrica e espacial, o que reduz a complexidade do
problema, conforme explicado nos capítulo 1 e 2.

No modelo adotado trataremos as regiões de alta e baixa densidade de buracos, que
representam a ordem supercondutora local como explicado no capítulo 2, cujo acoplamento
é feito pelo tunelamento Josephson, que é explicado no início deste capítulo. O efeito
Josephson explica a ordem de longo alcance, enquanto as ondas de densidade de carga
explicam a ordem local.
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3.4 Supercondutores granulares
Um supercondutor granular constitui um sistema complexo, onde o tamanho dos

grãos varia, e por consequência o acoplamento também. Geralmente o grão é uma entidade
independente, onde nestes o parâmetro de ordem supercondutora, que ocorre de forma
independente em cada grão. Assim em baixas temperaturas ocorre uma acoplamento
Josephson entre os grãos que pode ordenar as fases locais, gerando então uma ordem
supercondutora em todo o sistema. Neste caso podemos modelar o sistema como uma série
de Junções Josephson de 2D ou 3D (KETTERSON; SONG, 1999).

Na figura 13 vemos um exemplo para escala mesoscópica, onde não há contato direto
entre os grãos, os quais são acoplados apenas pelo tunelamento Josephson; representado
pelas setas verdes. Conforme mencionado acima, em sistemas granulares a transição
supercondutora ocorre em duas etapas. A primeira etapa ocorre com o surgimento do
parâmetro de ordem supercondutor isolado nos grãos. À medida que a temperatura é
reduzida, o parâmetro de ordem supercondutor primeiro se desenvolve em cada grão a
uma temperatura crítica independente Tc n (onde n “ 1, 2 ¨ ¨ ¨ ), com Tc1 ‰ Tc2 ‰ ¨ ¨ ¨ ‰ Tcn ,
como pode ser visto na figura 13 (KETTERSON; SONG, 1999).

Figura 13 – Grãos supercondutores distintos, onde (Tc1 ‰ Tc2 ‰ ¨ ¨ ¨ ‰ Tcn). Os mesmos
estão imersos em uma matriz, ou substrado (geralmente isolante), acoplados
por tunelamento Josephson por Jc “ fpT q.

Fonte: O Autor

Quando a energia térmica é maior do que o acoplamento de Josephson entre grãos Ej ,
as fases do parâmetro de ordem não ficam correlacionadas. Abaixando mais a temperatura,
chegaremos em um regime em que kBTc é da ordem de „ Ej, cujas fases supercondutoras
tendem a se ordenar numa mesma direção e sentido. As baixas temperaturas levando a
coerência de fase de longo alcance, devido ao acoplamento Josephson entre os grãos, e
assim a resistividade vai a zero (KETTERSON; SONG, 1999).
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Ketterson e Song (1999) destacam que o tema têm recebido considerável atenção
na virada do século1, e uma grande quantidade de dados experimentais foi coletada, e
tais dados mostram que os HTS’s granulares são bem representados por este modelo de
coleção de grãos embutidos, ou imersos, em uma matriz fracamente supercondutora (ou
mesmo isolante), acoplados pelo tunelamento Josephson como podemos ver na figura 13.

Para deduzir uma Hamiltoniana efetiva para um sistema granular, seguindo Ketter-
son e Song (1999, apud, Anderson, 1964), primeiro examinamos a Hamiltoniana (energia)
para uma única junção Josephson, similar a figura 11. Incluindo a energia de carga de
Coulomb e usando a relação Josephson, equação 3.20 para Φ, a Hamiltoniana deste sistema
é definido como:

H “
CV2

2 ` V pΦq “ ~2

8e2CΦ2
` Ejr1´ cospΦqs, (3.21)

onde C é a capacitância da junção, V é o potencial elétrico, e V pΦq é a energia de barreira
de Josephson. Consideramos apenas o acoplamento vizinho mais próximo. Partindo deste
Hamiltoniana Ketterson e Song (1999) encontram que a energia para uma única junção é
dada pela seguinte equação

EjpT q “
π~∆pT q
4e2Rn

tanh
ˆ

∆pT q
2kBT

˙

, (3.22)

onde Rn é a resistência do estado normal da junção, logo acima de Tc. Aqui, assumimos que
os grãos individuais são capazes de sustentar uma amplitude supercondutora ∆ calculado
segundo discutido no capítulo 2. Neste momento, estamos adaptando este contexto para
os grãos eletrônicos, oriundos das ondas de densidade de carta conforme comentado no
capítulo 1 e nas seções anteriores. Neste momento, é oportuno apresentar à definição, de
Ambegaokar e Baratoff (1963), para o cálculo da corrente crítica

IcpT q “
π∆pT q
2eRn

tanh
ˆ

∆pT q
2kBT

˙

. (3.23)

Notemos que é possível relacionar Ej e Ic. Spivak e Kivelson (1991) mostra que
em um sistema desordenado há uma conexão entre a corrente crítica e a energia do
acoplamento Josephson EJ 9 Ic. Seguindo esta relação podemos usar a energia do
acoplamento Josephson para encontrar a corrente crítica. Uma das formas é usando que
IcpT q “ EJpT q2e{~.

Para os supercondutores em geral, conforme já mencionado no início deste capítulo,
o parâmetro de ordem supercondutor é complexo com amplitude e a fase. No caso dos
1 Deutscher et al. (1980), Bednorz e Müller (1988), Kusmartsev (1992), Maluf e Araujo-Moreira (2002).
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supercondutores granulares assume-se que só existe ordem supercondutora quando a fase
dos vários grãos é uniforme, ou seja quando entram em sintonia ocorre uma ordem de
longo alcance. Por tanto a fase local Φi dos grãos é ordenada pelo acoplamento Josephson,
quando a temperatura é menor do que a energia do acoplamento, gerando a ordem de
longo alcance, e assim temos a fase supercondutora (KETTERSON; SONG, 1999).

3.5 Supercondutores granulares nos cupratos
Como vamos lidar com cupratos, na seção 3.4 mencionamos que é possível mode-

lar estes sistemas como supercondutores de grãos-eletrônicos mesoscópicos. Estes grãos
eletrônicos são formados pelas regiões de alta e baixa densidade de carga, que é uma
característica das ondas de densidade de carga. Tais características são comuns a todos os
cupratos conforme mencionado no capítulo 1, onde nós assumimos que cada uma destas
regiões se comportam como grãos eletrônicos independentes.

Uma vez que este tipo de sistema é formado por uma quantidade muito grande jun-
ções de grãos mesoscópicos, é necessário calcular a média das amplitudes supercondutoras
do sistema. Para este sistema de vários grãos, a amplitude ∆priq é associada a cada grão i.
A ordem de longo alcance nestes grãos, é dada pela fase local Φi de cada grão i, e esta
ordem não vai necessariamente a zero em Tc como nos supercondutores convencionais.

Nos supomos que as amplitudes supercondutoras decorrem, em parte, do potencial
que causa o ordenamento de carga, que aparece acima de Tc. Este fato fornece uma
explicação para as correlações supercondutoras medidas em temperaturas acima de Tc
como, por exemplo, a fase de pseudogap em T ˚.

Conforme explicado no capítulo 2, as amplitudes supercondutoras são calculadas
usando o método de BdG, pois, cada grão tem sua fase supercondutora independente.
Neste contexto são calculadas as amplitudes ∆priq para cada célula unitária i. Desta forma
considerando a simetria de onda-d do nosso problema, no plano de CuO realizamos a
média das amplitudes supercondutoras no sistema da seguinte forma

x∆dpp, T qy “
N
ÿ

i

∆dpri, p, T q

N
, (3.24)

onde i representa as células unitárias, ou domínios dos grãos, no plano de CuO, e N é o
número total de células unitárias.

Nesse cenário a equação 3.22, deve ser modificada, considerando esta média das
amplitudes, e por tanto considerando o acoplamento médio. Na figura 14, mostramos alguns
cálculos usando a equação 3.24. A média das amplitudes supercondutoras, localmente,
não se anulam em Tc. Um exemplo disto é o composto de dopagem p “ 0.15, que possui
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Tc “ 45 K, cuja média das amplitudes só vão a zero próximo de T “ 90 K, conforme a
figura 3.24. Este mesmo fenômeno pode ser verificado para as outras dopagens calculadas
na figura 14, notando que quando a dopagem é menor, a T ˚ é maior, e a média então das
amplitudes se anula a uma temperatura muito maior que T “ 90 K.
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Figura 14 – Cálculo da amplitude supercondutora média x∆pri, p, T qy, para vários com-
postos com diferentes dopagens do LSCO em função de T .

Fonte: ©de Mello (2020).

Considerando o contexto apresentado para um supercondutor de alta Tc, os vários
grãos implicam em uma série de junções Josephson entre estes. Ambegaokar e Baratoff
(1963) mostram que para calcular a energia média de acoplamento de Josephson, utiliza-se
a relação onda-d, que é proporcional à expressão da onda-s. Como tratamos várias junções,
para o nosso contexto a expressão pode ser escrita da seguinte forma:

xEjpp, T qy “
π~∆dpp, T q

4e2Rn

tanh
ˆ

∆dpp, T q

2kBT

˙

. (3.25)

Em geral, a corrente supercondutora ocorre devido o tunelamento dos pares Cooper
entre diferentes regiões, e pelos transportadores normais ou quase-corrente de partículas.
Para um parâmetro de ordem de onda-d supercondutor, perto de Tc a corrente crítica é
dominante, o que justifica o uso de Rn na equação 3.25.

Neste momento vamos generalizar a relação entre a energia do acoplamento Joseph-
son, e a temperatura crítica da fase supercondutora, de uma junção para várias junções
Josephson, kBTc „ xEJy mencionada por Ketterson e Song (1999). Desta forma a Tc
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é determinada pela energia média das junções Josephson xEJpp, T qy. Apresentamos os
resultados de uma simulação na figura 15, utilizando os dados figura 14, da energia média
do acoplamento Josephson, para diferentes dopagens.

Utilizamos a figura 15 para calcular as várias temperaturas críticas dos diferentes
compostos. Isto é feito comparando os valores do efeito Josephson médios, equação 3.25,
com a energia térmica kBTc (reta preta). O intuito é mostrar a divisão da ordem de
longo alcance, e a fase desordenada. Temos a ordem de longo alcance, e por tanto a fase
supercondutora quando xEJpp, T qy ą kBTc. Obtemos Tc quando xEJpp, T qy “ kBTc, ou
seja, a curva encosta na reta. Quando xEJpp, T qy ă kBTc, temos as fases desordenadas, e
por tanto não temos supercondutividade de longo alcance.
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Figura 15 – Cálculo da energia média do acoplamento Josephson xEJpp, T qy, para vários
compostos de diferentes dopagens médias em função de T .

Fonte: ©de Mello (2020).

3.6 Modelando as ondas de densidade de carga
Para modelar as ondas de densidade de carga dos cupratos, nós usamos um método

que descreve o processo de separação de fase. Uma maneira apropriada de fazer isso é por
meio da equação diferencial de Cahn-Hilliard (CH) dependente do tempo, pois, além de
gerar o ordenamento das ondas de densidade de carga desejado, a abordagem CH fornece
uma energia livre que descreve a formação de pares supercondutores (MELLO; MöCKLI,
2013; MELLO; SONIER, 2017).

Assim introduzimos o parâmetro de ordem da transição de separação de fase,
upri, tq, onde ri é a posição de um sítio no plano de CuO, e t é o tempo associado a
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evolução da equação de CH. Este parâmetro de ordem da separação de fase, é definido
como a diferença entre a densidade de carga local, ppri, tq, e a média de densidade total p̄
de modo que

upri, tq ”
ppri, tq ´ p̄

p̄
, (3.26)

o método de CH utiliza o funcional da energia livre de Ginzburg-Landau (GL), que
normalmente é uma expansão em série em termos do parâmetro de ordem, definida pela
expressão usual a seguir

fpu, T q “
ε2

2

ˇ

ˇ

ˇ
∇upri, tq

ˇ

ˇ

ˇ

2
` VGL

`

u, T
˘

, onde , (3.27)

VGL
`

u, T
˘

“ ´
A2pT qu2

2 `
B2u4

4 ` ¨ ¨ ¨ ; com ApT q “ α
´

TPS ´ T
¯

(3.28)

de modo que α, B são constantes, ε está associada a dimensão dos limites entre as fases de
alta e baixa densidade. A expressão para VGLpupri, tq, T q é um potencial de poço duplo, em
função do parâmetro de ordem u e da temperatura T , que caracteriza as fases eletrônicas
(tanto a de alta, como a de e baixa densidade). A separação de fase eletrônica abaixo da
temperatura de transição de separação de fase eletrônica TPS.

No nosso modelo, a temperatura TPS está associada a temperatura de pseudogap
T ˚ppq. Há indicações de que próximo de T ˚ppq começam a surgir as anomalias, ou grau
de desordem de carga, assim como as CDW. Esta desordem diminui com o aumento da
dopagem - um resultado que está implícito em nossas simulações, conforme mostrado na
figura 14.

Neste modelo considera-se que TPS é da ordem de T ˚ppq, conforme sugerido por
Fradkin e Kivelson (2012) na figura 16, pois, neste diagrama abaixo de T ˚ ocorre uma
separação de fase eletrônica mesoscópica. Esta consideração é uma tendência que é
consistente com uma variedade de experimentos na literatura (TIMUSK; STATT, 1999;
BOŽIN et al., 2000; SINGER; HUNT; IMAI, 2002; LANG et al., 2002; MCELROY et al.,
2005; GOMES et al., 2007).

Usando a teoria da mecânica estatística de separação de fase cinética de Bray
(1994), podemos obter equação Chan-Hilliard (CH)que é escrita na forma de uma equação
de continuidade, Bu

Bt
“ ´∇ ¨ J, da densidade de energia livre fpuq, e usando a definição de

J “M∇
`

δf
δu

˘

. Usando as equações 3.30 e 3.31 na definição de J, temos que

|J| “

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

M∇

˜

δf

δu

¸ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

“Mε2
ˇ

ˇ

ˇ
∇upri, T q

ˇ

ˇ

ˇ
∇2upri, T q ` δupVGL

`

upri, T q
˘

Mq , (3.29)
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aplicando a equação 3.33 na equação da continuidade, temos que

Bu

Bt
“ ´M∇2

˜

ε2∇2u´ A2
pT qu`B2u3

` ¨ ¨ ¨

¸

. (3.30)

O valor de M é a mobilidade ou o coeficiente de transporte de carga que define a escala
de tempo de separação de fase, e o contraste entre os valores de u para as duas fases,
homogênea e separação completa de fase.

As simulações de CH são em termos do parâmetro de ordem de separação de fases
local upriq onde i representa uma célula unitária no plano CuO, o qual esta presente no
funcional da energia livre e no potencial. O parâmetro de ordem varia entre upi, tq „ 0
para o sistema homogêneo acima da temperatura de início de separação de fase TPS, e
upi, t Ñ 8q “ ˘1 para o caso extremo de separação de fase completa. E equação 3.30
é resolvida usando o método de diferenças finitas em uma rede quadrada N ˆ N , com
N “ 100, usando condições de contorno livres (MELLO, 2021).

Figura 16 – Diagrama de fase esquemático do supercondutor de alta temperatura
YBa2Cu3O6`y (YBCO). A curva vermelha delineia a cúpula supercondu-
tora. Abaixo de T ˚ está o regime de pseudogap, no qual ocorre a separação
de fase eletrônica de mesoescala.

Fonte: ©Fradkin e Kivelson (2012).

Fradkin e Kivelson (2012) propuseram assim um diagrama de fase dos cupratos,
compilando várias evidências na literatura. Neste diagrama a fase supercondutora de
baixas temperaturas é precedida de uma separação de fase eletrônica mesoscópica, que por
sua vez também precede as ondas de densidade de carga, conforme mostrado na figura 16.

Na figura 16 podemos notar que na linha vermelha o ponto de máximo (ponto
onde a linha tracejada azul, toca a linha vermelha) é a região de dopagem ótima, em geral
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p “ 0.16. A esquerda deste ponto temos a região sub-dopada, e a direita temos a região
sobre-dopada.

Comparando o digrama de fase da figura 16 com nosso modelo, a linha vermelha
delimitaria a região onde a energia do acoplamento Josephson xEJy ŕ kBT , e acima desta
região os grãos eletrônicos perderiam sua ordem de longo alcance, porém a amplitude
supercondutora local ainda existe.

Como discutido anteriormente nosso modelo mostra que é razoável tomar a tem-
peratura de separação de fase eletrônica como TPSppq “ T ˚ppq, concordando de forma
natural com este diagrama de fase.

Na figura 17 mostramos uma simulação representando o potencial VGL em uma
perspectiva 3D. Os grãos, estão separados por uma barreira, semelhante ao contexto
mostrado na figura 11 de um material granular convencional. A diferença no tocante aos
cupratos, é que os grãos são eletrônicos mesoscópicos.

O potencial VGL representado na figura 17 possui regiões com muitas cargas
e poucas cargas alternadas. Esta inomogeneidade gera uma força alternada, também
inomogênia, resultante nos íons. Os íons por sua vez reagem com uma força, também
alternada, nas cargas, gerando assim uma interação entre as cargas, que pode dar origem
a supercondutividade.

Figura 17 – Representação do potencial de VGL. As regiões tendendo ao vermelho são os
máximos do potencial, e se comportam como uma barreira para os elétrons. As
regiões tendendo ao azul são os mínimos do potencial, onde os elétrons tendem
a se concentrar formando pares de Cooper quando T ă Tc. Na separação de
fase estas regiões de mínimo tem as suas concentrações de carga são alternadas.

Fonte: O Autor.
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O potencial da figura 17 serve para modelar as inomogeneidades, devido a separação
de fase, mostrando as regiões onde as cargas ficam com concentrações alternadas, gerando
então diferentes grãos eletrônicos. As cargas são aprisionadas nos vales (regiões tendendo
ao azul). Estas regiões possuem alternadamente alta e baixa concentração de carga, devido
a transição de separação de fase, gerando assim os “grãos” eletrônicos mesoscópicos.

As interações entre as cargas mencionadas acima, geram amplitudes superconduto-
ras nestas regiões de vale do potencial VGL. Podendo haver assim o acoplamento Josephson
entre estes grãos eletrônicos. Na figura 18 podemos ver que as regiões de máxima amplitude
supercondutora se encaixam muito bem com a forma do potencial.

O acoplamento entre as amplitudes locais é feito pelo efeito Josephson, que ocorre
através das barreiras do potencial VGL. A forma de “cones de sorvete” (devido aos picos e
vales) da figura 17 justifica, qualitativamente, a existência das junções nanoscópicas de
Josephson na figura 18. O ordenamento das fases entre os grãos locais em toda a estrutura
do sistema manifesta a supercondutividade macroscopicamente, quando kBT ă xEJy.

Figura 18 – Representação das amplitudes supercondutoras locais em 3D.

Fonte: O Autor
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4 Efeito de proximidade em supercondutores

4.1 Introdução
Neste capítulo, apresentaremos os aspectos essenciais do efeito de proximidade,

ou proximity effect (PE), para esta dissertação. Definiremos brevemente o efeito de
proximidade nos supercondutores convencionais, para em seguida entendermos as diferenças
que ocorrem quando estudados através de cupratos. Na sequência apresentaremos dados
experimentais que contextualizam nosso modelo, e refletem a importância de se estuar
efeitos de proximidade.

Em seguida apresentaremos o problema central desta dissertação. Mostraremos
que, o acoplamento Josephson decorrente do modelo de grãos eletrônicos da separação
de fase, do nosso modelo, pode ser usado para reproduzir satisfatoriamente a densidade
de superfluido, em cupratos a base de Lantânio, ou LSCO. Para isto iremos utilizar as
relações da anterior. A razão pela qual conseguimos explicar este efeito de proximidade
gigante se dá pela introdução deste modelo para os cupratos de um arranjo de junções
Josephson mesoscópicas de grãos eletrônicos.

O efeito de proximidade gigante (GPE) nos cupratos, geralmente ocorre em uma
bicama, ou tricamada, de materiais supercondutores S, com um material na fase normal
N . Em geral o regime de temperaturas do GPE ocorre em um sistema, cuja camada de
separação é uma barreira N 1 . Comumente N 1 é um cuprato subdopado que está na fase
desordenada, ou seja, estado normal onde as amplitudes supercondutoras locais nos grãos
eletrônicos independentes não são nulas.

Neste contexto nos iremos explicar a corrente critica acima de T “ 25 K da barreira
N 1 da tri-camada S´N 1´S. Onde S é um supercondutor do tipo La1.85Sr0.15CuO4 (LSCO)
com Tc “ 45 K, e o N 1, é um cuprato La2CuO4`d (LCO) subdopado com T

1

c “ 25 K.

A importância de estudar este efeito, se dá pelas aplicações práticas como discutido
no capítulo 1. Uma teoria que seja capaz de explicar este fenômeno é fundamental uma
vez que os dados destes efeitos de proximidades tem mais de 20 ano sem uma teoria capaz
de explica-los.

4.2 Efeito de proximidade: contexto geral
Ketterson e Song (1999) destacam que quando uma placa supercondutora é colocada

em contato com um metal normal, a Tc do supercondutor é reduzida. À medida que a
espessura da amostra aumenta, a Tc se aproxima do valor em bulk, mas a função de gap
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será suprimida no limite da vizinhança.

Este fato tem um papel fundamental em experimentos com “grãos” supercondutores,
e modelos teóricos granulares. Esses efeitos são chamados de efeitos de proximidade. Os
efeitos de proximidade desempenham um papel fundamental em materiais com geometrias
mais complexas. Um exemplo é uma matriz de fios supercondutores finos (por exemplo,
NbTi) incorporados em um hospedeiro de metal (Cu) como um tem com um condutor
multifilamentar (KETTERSON; SONG, 1999).

Adotaremos a definição de efeito de proximidade apresentada por Estève et al.
(1997), que segundo os autores é um termo usado no campo da supercondutividade para
descrever fenômenos que ocorrem quando um supercondutor (S), com Tc, é colocado em
contato com um material isolante (I), ou material semi-condutor (N), ou mesmo (N 1)
que é um supercondutor com T 1c ă Tc. Este conceito se aplica em dois casos, o primeiro é
nas bicamadas. Estas podem ser do tipo I ´ S, N ´ S e N 1 ´ S similar ao que vemos na
figura 19 (a). O segundo caso é nas junções Josephson, ou tri-camadas, de tipos S ´ I ´ S,
S ´N ´ S, S ´N 1 ´ S similar ao que temos na figura 19 (b).

Figura 19 – Efeito de proximidade em bicamada em (a). Efeito de proximidade com
acoplamento Josephson tri-camada, com barreira de tamanho L em (b).

Fonte: ©Lee e Lee (2018).

Na figura 19 (a). temos em vermelho a função de onda supercondutora |Ψ| de
um supercondutor (S) penetrando no metal normal (N) com uma escala de comprimento
da ordem do comprimento de coerência supercondutor ξs. Já na figura 19 (b) temos em
vermelho parâmetros de ordem de dois lados têm uma sobreposição em (N), produzindo
acoplamento Josephson de proximidade. Os cupratos em geral possuem comprimento de
coerência ξ „ 10 Å.

4.3 Efeito de proximidade em supercondutores convencionais
Este efeito é conhecido desde o trabalho pioneiro de Holm e Meissner (1932),

cujos autores testaram diversos mateiras como Au, Cu, Pb, Pt e Sn, eles observaram que
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em contatos tri-camada S-N-S pressionados, a resistência da película fina do metal não
supercondutor desaparece, sejam estes supercondutores de mesmo material, ou mesmo
materiais diferentes, Sn e Pb foram testados e o resultado foi o mesmo.

Na literatura experimentos com fios revestidos por materiais puros, como o Cu, Cr,
Co, Fe, Ni, Au, Pt e Ag que apresentam este efeito de proximdiade, além de resultados
similares com de ligas como Sn+In, e Sn+Cu. Os contatos tornaram-se supercondutores,
ou mostraram uma diminuição perceptível de sua resistência em temperaturas mais baixas
dependendo da espessura dos revestimentos (MEISSNER, 1958; MEISSNER, 1960).

Clarke (1968) analisa os vários tipos de experimentos que demonstram o efeito de
proximidade, e aponta que existe um acordo razoável entre teoria e experimentação para
a temperatura de transição dos sanduíches de N ´ S e a corrente crítica dos sanduíches
de S ´ N ´ S. O autor mostra ainda que, as ideias básicas do efeito de proximidade
foram adequadamente confirmadas por experimentos como, medição de corrente crítica,
temperatura de transição e aferição de tunelamento.

Sternfeld et al. (2005) fabricaram estruturas granulares de Pb-Cu tridimensionais
desordenadas, com várias composições metálicas. Os autores demonstram que os dados
experimentais se encaixam bem na teoria do de-Gennes do limite de acoplamento fraco,
mostrando que os modelos granulares, no contexto apresentado, reproduzem algumas
situações, sem qualquer parâmetro de ajuste afirmam os autores.

Ojeda-Aristizabal et al. (2009) ajustaram “in situ” o efeito de proximidade, em uma
única camada de grafeno acoplada a dois eletrodos supercondutores de Pt/Ta, executando
uma grande corrente através da amostra, mostrando dados e destacando a importância
deste efeito na supercondutividade na construção de eletrodos mais sensíveis.

Cherkez et al. (2014) demonstram que na vizinhança das ilhas de Pb, a monoca-
mada de Pb, localmente desenvolve um parâmetro de ordem supercondutor induzido por
proximidade finita, bem acima de sua própria temperatura crítica em massa. Isso leva a
um efeito de proximidade gigante (GPE) onde as correlações supercondutoras penetram
dentro da monocamada a uma distância muito maior do que o esperado.

Jung et al. (2019) apontam que os experimentos sobre o efeito de proximidade
gigante são poucos, porque a fabricação desta junções é tecnologicamente difícil. Os autores
mostram dados de GPE nas bicamadas de MgB2 monocristalino (S{S). Espera-se que estes
dados de GPE nas bicamadas de MgB2 forneça um plano para o projeto de multicamadas
supercondutoras para pesquisas fundamentais, bem como aplicações tecnológicas.

Serrier-Garcia et al. (2013) apresentam dados do efeito de proximidade entre um
supercondutor e um metal bidimensional altamente difusivo é revelado em uma experiência
de espectroscopia de tunelamento de varredura. Os autores não apenas fornecem uma
nova visão sobre a física do efeito de proximidade, mas também pavimentam o caminho
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para estudar novos aspectos desse efeito em uma grande variedade de sistemas híbridos,
incluindo junções S ´N ´ S como podemos ver na figura 20.

Figura 20 – (a) Imagem STM, ilhas de Pb. (b) Representação esquemática do experimento
STM. (c) Variações espaciais dos espectros locais dIpV q{dV em função da
distância. Em (c) temos a altura da leitura no eixo´z, e no plano xy temos a
distância y em relação as bordas, versus a direção da amostra. Mais detalhes
explicados no texto.

Fonte: ©Serrier-Garcia et al. (2013).

4.4 Efeito de proximidade em supercondutores de alta Tc
Deutscher e Simon (1991) consideram o efeito de proximidade entre cupratos

supercondutores de alta temperatura e metais comuns no contexto de microbridges S ´
N ´ S. A força do acoplamento Josephson em uma junção de efeito de proximidade está
diretamente relacionada aos valores do potencial do par nas interfaces S ´N , que segundo
os dados é fortemente reduzido na interface. O fato supracitado, mostra possibilidades
para aplicações de dispositivo do efeito de proximidade usando cupratos supercondutores.

Holcomb, Collman e Little (1991) observaram o efeito de proximidade em sanduíches
de cupratos Ag-High-Tc-Tl (2223). O efeito é exibido à 80K, e se estende por uma distância
mais de cinquenta vezes o comprimento de coerência. Os autores explicaram o fenômeno
usando um modelo de emparelhamento do tipo BCS.

Deutscher (1991) destaca que em vista dos problemas encontrados na fabricação
de junções S-I-S Josephson com cupratos, as junções S-N-S representam uma alternativa
interessante. O autor mostra resultados bastante consistentes com a teoria conhecida do
efeito de proximidade. A teoria prevê que quando um N relativamente limpo está em
contato com um cuprato, a amplitude do par de Cooper em N na interface, é fortemente
reduzida em comparação com aquela em S.

Ohashi (1996) apresenta um novo efeito de proximidade. O autor mostra que a
deformação da amplitude do par e a direção da fronteira N ´ S em relação à fase da
supercondutividade da onda-d são cruciais neste fenômeno. Neste efeito de proximidade
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incomum o parâmetro de ordem da onda-s isotrópica pode ser induzido pelo efeito de
proximidade da supercondutividade da onda dx2´y2 , enquanto não é para a onda dxy.
Assim, obtemos o resultado diferente entre os casos dos supercondutores de ondas dx2´y2 e
dxy, embora pertençam à mesma simetria de onda-d.

Decca et al. (2000) apresentam dados experimentais do efeito Josephson para
separações de 100 nm entre dois fios, como podemos ver na figura 21, indicando a
existência de um efeito de proximidade anormalmente grande. O material YBCO, embora
isolante subdopado, deve estar muito próximo de uma transição de fase supercondutora,
uma vez que nela pode ser induzida uma supercondutividade com um grande comprimento
de coerência de fase. A corrente crítica das junções foi considerada consistente com a
relação convencional de Josephson, como podemos ver na figura 21. Isso mostra que o
produto de Ic ¨Rn é constante para distâncias da ordem de 120 nm.

Figura 21 – (a) Dados normalizados de refletância de uma junção fotogerada. A inserção
mostra a curva característica I-V. (b) Linha cortada ao longo da linha pon-
tilhada em (a). As letras representam as diferentes intensidades observadas.
A inserção mostra o valor de IcRNpdq e note que esse valor é praticamente
contante até uma distância de 120nm, conforme explicado no texto.

Fonte: ©Decca et al. (2000).

Klapwijk (2004) elenca alguns fatos experimentais básicos do efeito de proximidade
em uma interface N ´ S. O primeiro fato, é que a Tc varia com a espessura da amostra.
O segundo fato é que a Tc poder ser influenciada pela adição de impurezas magnéticas
ao metal normal. O terceiro fato diz respeito a experimentos de tunelamento através dos
quais se pode medir o espectro de excitação em um metal normal N apoiado por um filme
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supercondutor S. Já no terceiro trata da observação é o efeito Meissner que dá conta da
blindagem diamagnética realizada por um metal normal que é aproximado.

Um ponto importante para este trabalho são os cálculos de de Gennes (1964)
que demonstraram que, que uma supercorrente deve fluir através de um material em
estado normal de espessura dn, contudo a supercorrente máxima carregada por tal metal
normal depende exponencialmente da sua espessura. Assim obtêm-se de de Gennes (1964)
a equação 4.1, onde o comprimento de coerência normal do metal ξn como a escala de
comprimento característico, não pode exceder muito ξn como podemos ver abaixo na
equação 4.1 (KLAPWIJK, 2004).

Ic «
π

2eRn

∆2
i

kBTc

dn
ξn
e´

d
ξn . (4.1)

Contudo Božović et al. (2004) mediram supercorrentes, mostrando que estas po-
dem passar através de barreiras muito maiores do que o comprimento característico do
supercondutor. Este “efeito de proximidade gigante” (GPE) é intrínseco, desafiando as
explicações convencionais. Os dados apresentados foram coletados de um conjunto de
algumas dezenas de tri-camadas (S ´N 1 ´ S) de HTS, com várias centenas de junções
fabricadas e testadas. As medições de corrente podem ser conferidas na figura 22. Para os
eletrodos da geometria na figura 22, usou-se supercondutores (S) La1.85Sr0.15CuO4 (LSCO)
com Tc „ 45 K, e as barreiras de um supercondutor normal acima de T 1c (N 1) foram feitas
de La2CuO4`d (LCO) subdopado com T

1

c típico „ 25K.

Figura 22 – Corrente medida no dispositivo S ´ N 1 ´ S de três camadas estudados no
trabalho de Božović et al. (2004) e suas características de transporte. A
corrente foi medida ao longo do eixo-z (c). Na inserção detalhes da geometria
do dispositivo, no texto explicaremos em detalhes.

Fonte: ©Božović et al. (2004).
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Tais dispositivos se comportaram como junções de Josephson S ´ N 1 ´ S para
T 1c ă T ă Tc. A medição da corrente crítica foi feita variando a espessura da barreira de
LCO. Esta variou até d „ 200 Å, cerca de 100 vezes maior que o comprimento de coerência
(ξn), o que segundo a equação 4.1 não deveria ser possível. O GPE é de fato real, pelo
menos para nossa escolha de S e N 1 e na geometria de dispositivo adotada(BOŽOVIĆ et
al., 2004).

Koren (2017) mediu os efeitos de proximidade convencional, e não convencional em
junções epitaxiais de três camadas (S1 ´ I ´ S2) do eixo c compostas por uma barreira
PrBa2Cu3O7´δ imprensada entre uma camada Y0.94Ca0.06Ba2Cu3O7´δ e camada subdopada
YBa2Cu2.7Oy. O autor destaca que o eletrodo subdopado com seu pseudogap nessas junções
foi essencial, pois, detectou-se um novo efeito de proximidade, e tais resultados não foram
observados em junções sem os mesmos.

Morenzoni et al. (2011) apresentam dados experimentais de efeito de proximidade e
efeito Meissner para uma tricamada de cupratos. Na figura 23 os autores, investigam a res-
posta diamagnética local no estado normal de uma camada subdopada de La1.94Sr0.06CuO4

(parte branca ao centro com Tc „ 5 K), que é colocada em contato próximo com duas
camadas La1.84Sr0.16CuO4 dopadas de forma quase ideal (parte cinza nas bordas com
Tc “ 32 K). A espessura da barreira utilizada é muito maior do que os comprimentos
de coerência do eixo-c típicos de cupratos. A figura 23 mostra que o campo continua
sendo blindado a temperaturas maiores que o triplo da temperatura crítica da barreira,
mostrando um efeito de proximidade gigante.

Figura 23 – Perfil do efeito Meissner em uma tricamada. No eixo vertical temos a profun-
didade do campo aplicado na direção-x. No eixo horizontal temos as energias,
considerando diferentes temperaturas para uma tri-camada de supercondutores
de LSCO, conforme explicado no texto.

Fonte: ©Morenzoni et al. (2011).
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4.5 Apresentação do problema e resultados
Neste trabalho nos calculamos a corrente crítica numa junção do tipo S ´N 1 ´ S,

que representa uma junção de LSCO-LCO-LSCO, feita de cupratos, para comparar com os
resultados de Božović et al. (2004). Nosso objetivo é usar os métodos tratados nos capítulos
2 e 3 para calcular essa corrente crítica. Na figura 24 vemos que as Tc’s supercondutoras
são bem distantes uma da outra, onde o LSCO chega a ter quase o dobro da Tc do LCO.

Božović et al. (2004) apontam que o comprimento de correlação no eixo-z da
barreira N 1 , da figura figura 24, é de ξn « 1´2 Å, e a espessura variou entre 13 Å a 200 Å,
evidenciando um efeito de proximidade gigante, uma vez que a supercorrente medida
pode fluir através do LCO que chega até 100 vezes o comprimento de coerência, fato que
segundo de Gennes (1964), equação 4.1, não poderia acontecer.

Figura 24 – Representação da tri-camada, onde a corrente crítica medida por Božović et
al. (2004) é ao longo do eixo-z (c). Com contatos de ouro que vão fornecer
uma tensão externa, e medir uma corrente.

Fonte: O Autor.

De acordo com as teorias clássicas um sistema da figura 24, não deveria apresentar
corrente crítica acima de T 1c da barreira, contudo Božović et al. (2004) registra medições
até T „ 37 K. Calcularemos a corrente crítica do sistema através de:

Jc “ vs ¨ ρsc , (4.2)

onde vs é a velocidade de superfluido, e ρsc é a densidade de superfluido. Esta é uma
expressão mostra que exite uma relação de proporcionalidade entre corrente crítica e a
energia do acoplamento Josephson, Jc 9 xEJy mencionada por Spivak e Kivelson (1991).

Isto indica que a Jc consegue fluir por N 1pp “ 0.12q, devido a existência de xEJy
que não vai a zero em T 1c. Nosso modelo calculará a corrente crítica fazendo uma média
das energias do acoplamento Josephson do LSCO (S), e do N’ (LCO).
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Usando que Jc 9 xEJy, com duas evidências experimentais da densidade de super-
fluido. A primeira é apresentada por Khasanov et al. (2008), que indica que ρscpT q 9 Tc.
A segunda evidência experimental é mostrada por Božović et al. (2016), que apontam
experimentalmente que ρscpT “ 0q 9 Tc.

Assim, com base nestas relações acima, nos propomos uma relação tal que ρscpp, T q 9
xEJpp, T qy {kB. Conforme podemos ver na figura 25, a curva roxa mostra um exemplo
para xEJpp “ 0.16, T qy {kB, cujos valores do acoplamento Josephson não vão a zero em Tc,
conforme vimos na figura 15 do capítulo 3 para várias dopagens.

Os dados experimentais de Božović et al. (2016) mostram que ρscpT “ 0q se anula
em Tc. Desta forma, para uma relação do tipo: ρscpp, T q 9 xEJpp, T qy {kB, que se anule
em Tc, propomos a seguinte forma:

ρscpp, T q “
xEJpp, T qy

kB
´ T, (4.3)

Esta proposta, usa o acoplamento Josephson entre os grãos eletrônicos, para calcular a
densidade de superfluido de uma forma mais simples. Para testar nosso modelo comparamos
os resultados, com os dados experimentais de Božović et al. (2016), para as densidades de
buraco p “ 0.16 e p “ 0.19.

Figura 25 – Reprodução teórica do ρsc experimental de Božović et al. (2016). A linha
vermelha representa os dados experimentais para ρscpp “ 0.16q, e a linha
tracejada marrom representa nossos cálculos teóricos. A linha vermelha repre-
senta os dados de ρscpp “ 0.19q, e a linha tracejada verde representa nossos
cálculos teóricos. A reta preta na diagonal representa kB T . Em roxo temos o
resultado para o valor médio do efeito Josephson para p “ 0.16.

Fonte: O Autor.
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Na figura 25, os resultados experimentais foram reproduzidos com uma concordância
excelente, e sem qualquer ajuste adicional, ou seja, a equação proposta é suficiente para
reproduzir os dados.

Na figura 25 a reta vermelha representa os dados experimentais para ρscpp “ 0.16q,
e a linha tracejada marrom representa nossos cálculos teóricos. A linha vermelha representa
os dados de ρscpp “ 0.19q, e a linha tracejada verde representa nossos cálculos teóricos. A
reta preta na diagonal representa kB T . Em roxo na figura 25 temos o cálculo do efeito
Josephson para p “ 0.16, mostrando que a energia do acoplamento Josephson não vai a
zero em Tc „ 43 K, e por isto diminui-se T na equação 4.3.

Mostramos que é possível relacionar a energia do acoplamento Josephson médio
xEJy com ρsc. O próximo passo é usar esta nova para construir a partir de a equação 4.2
uma forma para se calcular a corrente crítica. A relação desejada é do tipo

Jc 9

„

π~ x∆dpp, T qy

4e2Rnppq
tanh

ˆ

x∆dpp, T qy

2kBT

˙

´ T



. (4.4)

onde Rnppq, é a resistência média de tunelamento entre o grãos-eletrônicos, que é conside-
rada constante, com valor proporcional a resistência sistema normal do estado logo acima
de Tc. Ao calcularmos Jc de cada composto fazemos uma média para construir a corrente
crítica da junção S ´N 1 ´ S, cujas densidades esquemáticas da junção podem ser vistas
esquematicamente na figura 26.

(-)

Figura 26 – Simulação 100ˆ100 células unitárias, num plano de CuO ao longo do eixo (ab)
da figura 24. Notemos que o sistema S ´N 1´ S que estamos modelando, tem
Ic ao longo do eixo-z (c), conforme enfatizado na figura 24. O supercondutor
S tem densidade de carga ótima de p “ 0.15, enquanto a barreira N 1 tem
p “ 0.12.

Fonte: O Autor.



Capítulo 4. Efeito de proximidade em supercondutores 57

Os dados da figura 26 reforçam nosso modelo, a simulação, das densidades médias
de buraco da junção, mostra que a junção forma uma estrutura de ondas de densidade de
carga nesta configuração. Notemos que a barreira possui regiões pobres e ricas em buracos,
e mesmo acima da Tc ainda existirá amplitude supercondutora local nestas regiões com
alta concentração de carga.

A diferença entre S e N 1, fica evidente somente pela perda da ordem de longo
alcance, quando kBT ą xEJy. A figura figura 26 mostra que os supercondutores S com
parâmetros de ordem de dois lados, e quando a barreira esta acima de sua T 1c ocorre
uma sobreposição das amplitudes supercondutoras das laterias, produzindo o acoplamento
Josephson, e consequentemente o efeito proximidade gigante.

Figura 27 – Distribuição de probabilidade típica para a amplitude local x∆dpri, p, T qy de
um composto com N 1pp “ 0.12q. No efeito de proximidade gigante, quando
houver uma passagem de corrente, haverá um aumento na densidade, e
consequentemente um deslocamento nos valores de gap para a direita, com
valores maiores das amplitudes supercondutoras. Para o supercondutor Spp “
0.15q o efeito será o oposto, teremos uma migração dos gaps para esquerda,
implicando assim numa redução dos gaps médios.

Fonte: O Autor.

Para calculamos a corrente crítica que passa pela barreira fazendo algumas suposi-
ções, a primeira é que a voltagem e corrente que passam pela barreira vão causar uma
variação na densidade de buracos do composto com p “ 0.15 e com p “ 0.12.

A segunda é que a variação na densidade de buracos, segue o perfil do histograma
da figura 27, cujos valores maiores ocorrem aonde a dopagem local é mais alta, assim as
amplitudes supercondutoras do composto p “ 0.12 sofrem um aumento na x∆pri, p, T qy ao
receber mais densidade de buracos das vizinhanças.
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Este incremento decorre do fluxo de buracos do composto com p “ 0.15, para o
composto p “ 0.12, que causa o aumento dos gaps médios da barreira N 1 . Dentro do nosso
modelo, estes argumentos e o histograma 27 justificam o aumento das amplitudes locais
para p “ 0.12.

Com a aplicação da voltagem externa e do fluxo de corrente a densidade de buracos
aumenta na camada N 1 e isso faz aumentar a x∆dpri, p, T qy, como podemos ver na figura
27. O cálculo da relação 4.4 leva em consideração os incrementos nos x∆dpri, p, T qy da
figura 26, levando em conta os deslocamentos das densidades de buraco para N 1 no cálculo
da corrente crítica da tri-camada.

Este efeito de proximidade gigante é calculado partindo da relação 4.4. Calculamos
a média para a tri-camada com os dados experimentais de Božović et al. (2004) da corrente
crítica e traçamos um paralelo inicial com o modelo apresentado.
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Figura 28 – Comparação entre cálculo de Jc (teórico) usando o modelo discutido, e Jc
(experimental) medido experimentalmente por Božović et al. (2004).

Fonte: O Autor.

Usamos a relação 4.4 para calcular a média da corrente crítica na figura 28, tomando
a resistência Rnppq “ cte, cujo valor assumido é aquele logo acima de Tc, tanto para a
barreira N 1pp “ 0.12q, como para o supercondutor Spp “ 0.15q. Neste paralelo inicial três
pontos convergiram com os dados experimentais de Božović et al. (2004), como podemos
ver na figura 28.

Inicialmente para melhorar os resultados consideramos uma contribuição maior em
Rnppq, devido a barreira, quando T ą 25 K. Ao passo que a resistência da barreira cresce
acima de 25 K, esta contribuição para o aumento da resistência foi retirada proporcional
aos dados experimentais de Božović et al. (2002), como podemos ver na figura 29, na
esperança de melhorar este resultado.
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A justificativa para consideramos que na barreira N 1, há um aumento na resistência
Rn, é devido as medições experimentais de Jc de Božović et al. (2004) serem realizadas à
temperaturas acima da T 1c da barreira. Neste contexto Rn deve ter um incremento que
depende de T , e é proporcional ao aumento percentual da resistividade, de acordo com os
dados da figura 29.

Figura 29 – Dependência da resistividade da temperatura de LCO. Os dados experimentais
foram feitos conforme o crescimento (linha pontilhada), recozido a 200˝C em
vácuo (linha tracejada), e recozido a 200˝C em ozônio (linha cheia).

Fonte: ©Božović et al. (2002).

Nota-se na figura 29 que há um crescimento acentuado da resistência acima de
25 K até 40 K (região da curva pontilhada que forma um domo), onde esta é a região
de interesse, pois, as medidas experimentais foram feitas até 40 K. O novo cálculo de Jc
leva em conta esta região de crescimento da resistência, nos cálculos para do acoplamento
Josephson para o composto N 1pp “ 0.12q, em seguida uma nova média é feita para calcular
a Jc da tri-camada, cujos resultados podemos ver na figura 30.

T Rnpp “ 0.12q Jc (Teórico) Jc (Experimental) A{cm2

25,5 5,10 1,55 1,1
27,0 5,61 0,71 0,53
29,5 6,07 0,51 0,40
32,0 6,27 0,23 0,13
34,5 6,38 0,09 0,01
37,0 6,60 0,0 0,0

Tabela 1 – Correções em RnpT q, para o composto com p “ 0.12, proporcionais as medições
da figura 29 de Božović et al. (2002). Os valores de Jc (Teórico) representam o
valor para a junção S ´N 1 ´ S, considerando estes valores em N 1pp “ 0.12q.

Fonte: O autor.
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A tabela 1 mostra as correções N 1 da resistência Rn acima de T 1c para o composto
N 1pp “ 0.12q, uma vez que o efeito de proximidade vai acima de T 1c. O valor da resistência
Rn “ 5.1, logo acima de T 1c, é assumida ser constante para os valores menores que T “ 25 K,
com base nas discussões anteriores. Acima de Tc temos as correções usadas na equação do
efeito Josephson para o composto com p “ 0.12 considerando os dados da figura 29.
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Figura 30 – Cálculo de Jc com Rn “ cte, e com RnpT q, onde este ultimo é proporcional
aos valores medidos por Božović et al. (2002) na figura 29.

Fonte: O Autor.

A figura 30 mostra os resultados desta estimativa para melhorar o valor de Jc
considerando o aumento da resistividade da tabela 1. O cálculo da relação 4.4, agora é
função da temperatura, RnpT q, para valores acima de T 1c da barreira N 1. Nesta relação
também contabilizamos os incrementos nos x∆dpri, p, T qy da figura 26, levando em conta
os deslocamentos das densidades de buraco para N 1.

O método apresenta um modo de tratar o efeito de proximidade gigante, calculando
a corrente crítica em uma tri-camada considerando a contribuição da barreira N 1. Uma
vez que a barreria é um cuprato subdopado, o acoplamento dos grãos eletrônicos por efeito
Josephson explica a Jc acima de T 1c na figura 30. Esta nova estimativa para os valores de
Jc depois de 25 K reproduzem qualitativamente os dados experimentais, como o esperado.

Além do efeito de proximidade gigante para um sistema de cupratos, reproduzimos
também a variação da densidade de superfluido em função da temperatura, onde este último
a equação proposta dispensa fatores de correção. Uma das possíveis discrepâncias com
relação os dados experimentais, se dá pelo desconhecimento do comportamento velocidade
de superfluido vs, pois, não há meios de calcular, ou mesmo dados experimentais para
avaliar.
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Uma possível melhora destes resultados depende do conhecimento, ou de uma
medida, do comportamento da velocidade de superfluido vs em função da temperatura, a fim
de melhorar o entendimento de Jc. Contudo vs ainda não possui resultados experimentais
na literatura. A seguir concluiremos esta dissertação com um compilado geral das discussões
sobre os resultados obtidos neste trabalho.
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5 Conclusões e perspectivas

Na descrição dos cupratos, utilizamos uma teoria de separação de fase eletrônica
(EPS) para modelar e explicar as ondas de densidade de carga (CDW). Isto é feito através
da energia livre de Ginzburg-Landau. As ondas de densidade de carga foram mostradas
como sendo uma propriedade comum de todos os cupratos no capítulo 1. No capítulo 3
usamos o potencial VGL para fornece as barreiras para que o acoplamento Josephson entre
os domínios das caragas, e mostramos que este se encaixa perfeitamente com a amplitude
supercondutora.

Reproduzimos dados experimentais que sustentam nosso modelo, no qual os cupratos
são tratados como supercondutores eletrônico-granulares, onde Tc é obtido pelo alinhamento
das fases eletrônicas de cada grão, o que é conhecido com ordem de longo alcance. Este
modelo nos capítulos 3 e 4, explica também o fato de existir uma amplitude supercondutora
finita acima de Tc, onde a fase eletrônica torna-se desordenada com x∆dpri, p, T qy (figura
14) e xEJy (figura 15) finitos, mas não se anulam acima de Tc, e este fato é conhecido como
pseudogap, que é composta de amplitudes supercondutoras locais sem coerência de fase.

Outro feito deste modelo é a reprodução da densidade de superfluido experimental
usando a energia do acoplamento Josephson sem qualquer ajuste. Esta nova visão da
densidade de superfluido, permitiu a investigação inicial para o cálculo da Jc em uma
tri-camada de cupratos com resultados promissores. Na condições discutidas o nosso
modelo explica que uma corrente crítica pode fluir por barreias que excedem em muito o
comprimento de correlação, que é conhecido como efeito de proximidade gigante.

Esta possibilidade decorre da aplicação da voltagem externa, e do fluxo de corrente,
assim a densidade de buracos aumenta na camada N 1pp “ 0.12q e isso faz aumentar as
amplitudes locais, x∆pri, p, T qy, acima da T 1c da barreira. O efeito para Spp “ 0.15q ocorre
de forma inversa, de modo que a densidade de buracos diminui, fazendo as amplitudes
médias locais diminuírem, e assim essas variações permitem que Jc fluam na junção. Dados
experimentais do efeito de proximidade nos cupratos, com mais de 20 anos sem formulação
teórica, podem ser explicados por esta proposta.

Este fato mostra como o modelo têm uma proposta geral de aplicação, e pode
ser usados para lidar com outras propriedades não convencionais de cupratos medidas
por experimentos. Deste modo, esperamos melhorar o cálculo de Jc investigando vs, e
aplicá-lo em um futuro próximo para interpretar outras medidas que até agora não têm
uma explicação consensual. A supercondutividade de alta Tc é um dos maiores problemas
da Física do século XXI, e acreditamos que o uso deste modelo de separação de fases e
inomogeneidade de carga pode ajudar no entendimento da física desses materiais.
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