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Розроблено програмне забезпечення мовою програмування С++ з метою створення інтерфейсу користувача для відображення й аналізу результатів наукових досліджень. Проаналізовано та протестовано роботу програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання температурних залежностей коефіцієнта термо-е.р.с. S(T) високотемпературних
надпровідників.
Результати розрахунку дали змогу оцінити ступінь впливу легування високотемпературних надпровідників не тільки на параметри зонного спектра, а й на критичну температуру (Tс) і простежити взаємозв’язок між ними. Виявлено кореляцію між Tс і шириною
провідної зони W. Виконано порівняння залежності Tc(W) для високотемпературних надпровідників на основі Tl і Bi з високотемпературними надпровідниками на основі Hg.
Ключові слова: високотемпературна надпровідність, температура надпровідного переходу, коефіцієнт термо-е.р.с., вузька провідна зона, пік густини станів, рівень Фермі.

Після запуску програми отримуємо інтерфейс користувача для введення вхідних
даних (табл. 1). У першому стовпці для S(T) вводимо температуру T, K, а в другому –
значення коефіцієнта термо-е.р.с. S, μB/K (ЕРС).
Також потрібно ввести у відповідні віконця початкові параметри, отримані спочатку наближено в ході узгодження експериментальних і розрахункових залежностей S(T):
положення піка густини станів ED, який відображали у вигляді асиметричного лоренціану з півширинами H1, H2 [1].
Потім ці параметри за методом найменших квадратів підбирають точніше (підібрані параметри).
Після підбору параметрів ED, H1, H2 натискаємо на кнопку Обчислити. З’явиться
вікно, у якому відображатимуться вихідні дані: результат розрахунку залежностей коефіцієнта термо-е.р.с. ЕРС, ступеня заповнення провідної зони електронами, а також енергетична залежність піка густини станів G(E), максимальне значення густини станів
G(Ed) і значення густини станів на рівні Фермі G(EF) (табл. 2).
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Таблиця 1
Уведення вхідних даних
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Таблиця 2

Результати обчислення – вихідні дані

Натиснувши на кнопку Графік f = S(T), отримуємо експериментальні та розрахункові графіки залежності коефіцієнта термо-е.р.с від температури (рис. 1).
Відповідно, натиснувши на кнопку Графік f = G(Е), отримуємо графіки залежності
піка густини станів у ділянці рівня Фермі від енергії (рис. 2).
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Рис. 1. Графік залежності коефіцієнта термо-е.р.с. від температури.

Рис. 2. Графік залежності піка густини станів у ділянці рівня Фермі від енергії.

Проаналізовано результати наукових досліджень, отримані з використанням розробленого програмного забезпечення. З літературних джерел відомо, що на температурних
залежностях коефіцієнта термо-е.р.с. високотемпературних надпровідників (ВТНП) на
основі Hg, Tl, Bi та інших простежується виражений максимум за температури вище від
температури надпровідного переходу Tс, а також менш або більш протяжна ділянка
практично лінійного спадання S(Т) з підвищенням температури аж до Т = 300 К [1–5].
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Абсолютні значення коефіцієнта термо-е.р.с. у разі катіонних заміщень (зростання
концентрації домішок у твердих розчинах) і аніонного легування (зростання кисневого
індексу δ) послідовно збільшуються, а максимум зміщується в ділянку вищих температур. На рис. 3 показано експериментальні та розрахункові залежності коефіцієнта термое.р.с. для першого члена ртутного гомологічного ряду HgBa2CuO4+δ.
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Рис. 3. Експериментальні [1] та розрахункові (суцільні лінії) температурні залежності
коефіцієнта термо-е.р.с. відпалених HgBa2CuO4+δ за різних умов (табл. 3).

Літературні дані та розрахункові параметри зонного спектра для першого члена
ртутного гомологічного ряду HgBa2CuO4+δ наведені в табл. 3.

Таблиця 3

Дані з [1] для HgBa2CuO4+δ і розрахункові параметри зонного спектра
Marking

ТC, K

Oxygen
content

E0, meV

W, meV

W1/W2

F,
при 300К

D(EF), eV-

A
B
C
D
E

36
48
72
82
89

4,032
4,033
4,043
4,052
4,058

-75,00
-53,60
-29,00
-15,70
-11,40

108
105
98
89,5
82,0

0,42
0,495
0,52
0,61
0,65

0,600
0,561
0,476
0,468
0,457

6,26
7,37
10,01
11,13
12,25

1

Як засвідчують результати розрахунків (див. рис. 3, табл. 3), зростання вмісту кисню в чистих і легованих Hg-зразках (у випадку переходу до оптимального стану) призводить до зменшення ступеня заповнення зони електронами F. У цьому разі рівень Фермі зміщується з ділянки меншого значення і різкішої залежності густини станів D(E)
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ближче до середини зони (великі значення і менш різка залежність D(E)), а ширина W і
асиметрія (W1/W2) вузької провідної зони зменшуються. Такий рух EF можна пов’язати з
акцепторним ефектом кисню – здатністю захоплювати електрони.
Аналогічний характер поведінки зонних параметрів спостерігається в Hg-, Tl-, Biзразках при зміні рівня легування домішкою. В даному випадку, при його зростанні
(відхід від оптимального стану), збільшення ступеня заповнення зони електронами в
цілому можна пояснити більшою валентністю заміщуючого елементу в порівнянні з заміщуваним. При цьому залежність F(x) є нелінійною.
Отримані залежності відповідають моделі Андерсона: зі збільшенням вмісту кисню
і зменшенням концентрації домішки ступінь упорядкування в системі зростає; унаслідок
звуження зони і спадання локалізованих станів на її краях значення функції густини станів на рівні Фермі набувають великих значень і надпровідні властивості поліпшуються.
Результати розрахунку дали змогу оцінити ступінь впливу легування ВТНП не
тільки на параметри зонного спектра, а й на критичну температуру і простежити взаємозв’язок між ними. Виявлено кореляцію між Tс і шириною провідної зони W. Причиною
зменшення Tс зі зростанням W може бути збільшення густини станів на рівні Фермі внаслідок розширення провідної зони.
Залежності температури надпровідного переходу від ширини забороненої зони для
всіх досліджуваних надпровідників має квазілінійний характер. Порівняння залежності
Tc (W) для Tl-, Bi-ВТНП з Hg-ВТНП довело ідентичність їхньої поведінки – криві накладаються одна на одну. Це свідчить про аналогічні механізми виникнення надпровідного
стану для цих ВТНП.
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DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR REPRESENTATION AND ANALYSIS
OF SCIENTIFIC RESEARCH RESULTS
O. Babych, Ya. Boyko, I. Gabriel, D. Slotvinsky
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50 Drahomanov St., UA–79005 Lviv, Ukraine
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The software in C ++ programming language for creation of user interface and presentation
and analysis of scientific research results was developed. The work of the software for the computer simulation of the temperature dependences of the coefficient and thermoelectric power S(T)
of high-temperature superconductors (HTSC) has been analyzed and tested. The results of calculations made it possible to estimate the degree of influence of doping HTSC not only on the parameters of the band spectrum, but also on the critical temperature (Tc) and to follow the relationship between them. The obtained dependences are in accordance with the Anderson model: with
the increase in the content of oxygen and the reduction of the concentration of impurities, the degree of ordering in the system increases. As a result of the narrowing of the band and the decline
of localized states at its edges, the value of the function of the density of states at the Fermi level
acquires large values and improves the superconducting properties. The correlation between Tc
and the width of the conducting band W was found. The comparison of the Tc(W) dependence for
Tl- and Bi-HTSC with Hg-HTSC was performed.
Key words: thermoelectric power, high-temperature superconductivity, superconduc-tive transition temperature, Fermi level, narrow conduction band, density of states peak.
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