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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาการแปรค่าตามความดันของอุณหภูมิวิกฤต และ
ศึกษาสัมประสิทธิ์ปรากฏการณ์ไอโซโทปของตัวน ายวดยิ่งอุณหภูมิสูง การศึกษาใช้แบบจ าลอง
สภาพน ายวดยิ่งชนิดแถบพลังงานเดียวตามทฤษฎีบีซีเอส โดยพิจารณาช่องว่างพลังงานเทียมและ
ความหนาแน่นสถานะแบบภาวะเอกฐานของแวนโฮป ค่าที่ได้จากการค านวณแสดงในรูปสมการ
แบบแม่นตรง ของอุณหภูมิวิกฤตและสัมประสิทธิ์ปรากฏการณ์ไอโซโทป ผลการศึกษาพบว่า
ส าหรับอุณหภูมิวิกฤต กรณีศึกษาตามแนวทฤษฎีบีซีเอส อุณหภูมิวิกฤตเพ่ิมตามความดันที่
เพ่ิมขึ้นด้วยความชัน / 0.11 /cdT dP K GPa  สอดคล้องกับการแปรค่าตามความดันของ
อุณหภูมิวิกฤตตัวน ายวดยิ่ง 1223Tl   ในกรณีพิจารณาผลของความหนาแน่นสถานะแบบ
ภาวะเอกฐานของแวนโฮป พบว่า อุณหภูมิวิกฤตเพ่ิมตามความดันที่เพ่ิมขึ้นด้วยความชัน 

/ 1.61 /cdT dP K GPa  สอดคล้องกับการแปรค่าตามความดันของอุณหภูมิวิกฤตตัวน ายวดยิ่ง 
, 2223Bi Pb  ส่วนการศึกษาผลของช่องว่างพลังงานเทียมพบว่าให้ผลการศึกษาที่แตกต่าง

กั น  ก ล่ า ว คื อ อุ ณ ห ภู มิ วิ ก ฤ ต มี ค่ า ล ด ล ง ต า ม ค ว า ม ดั น ที่ เ พ่ิ ม ขึ้ น ด้ ว ย ค ว า ม ชั น 
/ 4.998 /cdT dP K GPa   ส าหรับกรณีแรก และอุณหภูมิวิกฤตเพ่ิมตามความดันที่เพ่ิมขึ้น

ด้วยความชัน / 0.85 /cdT dP K GPa  ส าหรับกรณีสอง ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับตัวน ายวดยิ่ง 
2201Tl   และ 1223Hg   ตามล าดับ ส าหรับกรณีพิจารณาทั้งความหนาแน่นสถานะ

แบบภาวะเอกฐานของแวนโฮปและช่องว่างพลังงานเทียม พบว่าอุณหภูมิวิกฤตมีค่าลดลงตาม
ความดันที่เพ่ิมขึ้นด้วยความชัน / 4.296 /cdT dP K GPa   ส าหรับกรณีแรก และอุณหภูมิ
วิกฤตเพ่ิมตามความดันที่เพ่ิมขึ้นด้วยความชัน / 2.26 /cdT dP K GPa  ส าหรับกรณีสอง ซึ่ง
ให้ผลสอดคล้องกับตัวน ายวดยิ่ง 2201Tl   และ 2212Bi   ตามล าดับ 
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ส าหรับสัมประสิทธิ์ปรากฏการณ์ไอโซโทปพบว่า ผลของความหนาแน่นสถานะแบบ
ภาวะเอกฐานของแวนโฮป ให้ค่าสัมประสิทธิ์ปรากฏการณ์ไอโซโทปเพ่ิมตามการเพ่ิมของอุณหภูมิ
วิกฤต ส่วนกรณีพิจารณาผลของช่องว่างพลังงานเทียมพบว่า สัมประสิทธิ์ปรากฏการณ์ไอโซโทป
สูงกว่า 0.5 และมีค่าเข้าใกล้ 0.5 ที่ค่าอุณหภูมิวิกฤตที่เพ่ิมข้ึน และในกรณีพิจารณาทั้งความ
หนาแน่นสถานะแบบภาวะเอกฐานของแวนโฮปและช่องว่างพลังงานเทียม พบว่าสัมประสิทธิ์
ปรากฏการณ์ไอโซโทปลดลงตามการเพ่ิมของอุณหภูมิวิกฤต ซ่ึงให้ผลสอดคล้องกับสัมประสิทธิ์
ปรากฏการณ์ไอโซโทปตัวน ายวดยิ่ง 2 x x 3 7-YBa La Cu O-   และ 1 x x 2 3 6 92Y Pr Ba Cu O .  
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Abstract 

 The aim of this research is to study the pressure dependences of critical 
temperature and the isotope effect coefficient of high temperature 
superconductors. The model used BCS-like which considered the effect of the 
vHs density of state and pseudogap. The critical temperature and the isotope 
effect coefficient is derived in the analytic and the approximation form. We found 
that by using BCS model, the critical temperature increases with the applied 
pressure ( / 0.11 /cdT dP K GPa ) which correspond to the pressure 
dependences of critical temperature of 1223Tl  . In case of considering the 
VHs density of state, the critical temperature increases with the slope of applied 
pressure ( / 1.61 /cdT dP K GPa ) which confirmed via , 2223Bi Pb  
superconductor. For the effect of the pseudogap we found that the critical 
temperature decreases as the applied pressure ( / 4.998 /cdT dP K GPa  ) for 
the first case and the critical temperature increases as the applied pressure  
( / 0.85 /cdT dP K GPa ) for the second case, both confirmed via 2201Tl   
and 1223Hg   respectively. When taken into account both the vHs density of 
state and pseudogap, the critical temperature decreases with the applied 
pressure ( / 4.296 /cdT dP K GPa  ) for the first case and the critical 
temperature increases with the applied pressure ( / 2.26 /cdT dP K GPa ) for the 
second case which corresponed to 2201Tl   and 2212Bi   superconductor 
respectively. 
  
 



จ 
 

 For the isotope effect coefficient we found that the isotope effect 
coefficient was increased as the critical temperature increased. Taken pseudogap 
into account we found that the critical temperature increase the isotope effect 
coefficient was decreases to the BCS value, 0.5. For the effect of the vHs density 
of state and pseudogap, we found that as the critical temperature increase, the 
isotope effect coefficient decrease. Finally, we showed our numerical results that 
can fit well with the experimental data of 2 x x 3 7-YBa La Cu O-   and 

1 x x 2 3 6 92Y Pr Ba Cu O .  superconductors. 


