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دانشمند هلندی هنگام کار در آزمایشگاه دمای پایین خود کشف کرد که در دمای چند درجه
 جریان الکتریسیته می تواند بدون هیچ اختالف پتانسیل در فلز جیوه به، باالی صفر مطلق
. او این واقعه منحصر به فرد را ابررسانایی" نامید.وجود بیاید
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„Mercury has passed into

a new state, which on
account of its
extraordinary electrical
properties may be called
the superconducting
state“
H. Kamerlingh Onnes 1913
(Nobel preis 1913)
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•Liquid Helium (4K) (1908). Boiling point 4.22K.
•Superconductivity in Hg TC=4.2K (1911)
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.هیچ نظریه ای برای توضیح این رخداد در طول پنجاه و شش سال بعد از کشف ارائه نگردید
،Robert Schrieffer , Leon Cooper  سه فیزیکدان،  در دانشگاه الینویس،1957 تا وقتی که در
)حروف ابتدایی نام محققانBCS ( نظریه میکروسکوپی خود را که بعدا به نام تئوریJohn Bardeen
.شد
شناخته
کردند
ارائه

The BCS theory explains
superconductivity at
temperatures close to absolute
zero.
Cooper realized that atomic
lattice vibrations were directly
responsible for unifying the entire
current.
They forced the electrons to pair
up into teams that could pass all
of the obstacles which caused
resistance in the conductor.
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در حال کار کردن در
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 یک کشف مهم دیگر کردند، سوئیس
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نارساناها ،نیمه رساناها و رسانا

 طال و نقره رسانایی خوبی دارند ،ولی چوب و پالستیک
رسانایی ندارند و موادی مانند سلییسم و ژرمانیوم جزء
نیمه رسانا میباشند که جریان الکترومغناطیسی و
ترمودینامیکی روی اینها تأثیر جزئی میگذارند و در
مقابل جریان رسانایی مقاومت وجود دارند که مانع انتقال
جریان انرژی الکتریکی میشود.

 برای کم کردن مصرف انرژی و کارایی باالتر و
ارزانی وسایل باید دنبال موادی باشیم که مقاومت خیلی
خیلی کمی در برابر جریان انرژی الکتریکی داشته باشند
و تقریبا برابر مقاومت صفر باشند (ابر رسانا).
 در بعضی مواد وقتی به این حالت میرسیم که آن مواد
در دمای ویژهای قرار بگیرند که جریان دائما در آنها
برقرار باشد.

در رساناهای معمولی ،جریان الکتریکی را میتوان به
صورت شار الکترونها در یک شبکه یونی تصویر
کرد .الکترونها در این حرکت بهطور پیوسته در حال
برخورد با شبکه یونی هستند .در این برخوردها بخشی
از انرژی الکترون توسط شبکه یونی به گرما تبدیل
میشود که در واقع همان انرژی جنبشی شبکه یون
است .در نتیجه بخشی از انرژی الکترونها در واقع
هدر میرود .این حالت را مقاومت الکتریکی مینامیم.
مقاومت الکتریکی یک رسانای فلزی به تدریج با کاهش
دما کم می شود .در رساناهای معمولی مثل مس و
نقره ،وجود ناخالصی و مشکالت دیگر این روند را کند
می کند  .به طوری که حتی در صفر مطلق هم نمونه
های معمول مس همچنان مقاومت الکتریکی کمی دارند
.

 .تفاوت ابر رساناها با دیگر مواد رسانا
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ابررساناها موادی هستند که اگر دمایشان از یک دمای بحرانی
کمتر شود ،ناگهان مقاومت الکتریکی خود را از دست می دهند.
جریانی از الکتریسیته در یک حلقه ابررسانا می تواند برای مدت
نامحدودی بدون وجود مولد جریان وجود داشته باشد.


یکی از راههای ابتدایی برای سنجش مقاومت
الکتریکی مواد ،قرار دادن آنها در یک مدار به
همراه یک منبع تغذیه و سپس اندازهگیری ولتاژ و
آمپر و سنجش مقاومت از فرمول روبرو است .



اگر اختالف پتانسیل صفر باشد ،بدین معنی خواهد
بود که مقاومت رسانا در برابر جریان صفر است
و آن ماده یک ابررسانا است.

طرد میدان مغناطیسی تنها تفاوت اصلی ابررسانا با رسانای کامل
است ،زیرا در رسانای کامل انتظار می رود میدان مغناطیسی ثابت
بماند ،در حالی که در ابررسانا میدان مغناطیسی همواره صفر
است.
ابررسانایی نیز پدیده ای کوانتومی است و نمی توان آن را با
فیزیک کالسیک به مانند یک رسانای مطلوب توصیف کرد.
پدیده ابررسانایی برای طیف وسیعی از مواد مانند قلع و آلومینیوم
وجود دارد .همچنین برخی آلیاژها و نیمه رساناها نیز ابررسانا
هستند ،ولی فلزاتی مثل طال و نقره این پدیده را از خود نشان
نمی دهند ،همچنین پدیده ابررسانایی در فلزات فرومغناطیس هم
روی نمی دهد.
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پدیده ابررسانائی چیست ؟

هنگامیکه خالص ترین فلزات تا دمائی نزدیک
صفر کلوین سرد شوند  ،مقاومت الکتریکی
به تدریج کاهش پیدا کرده و به مقدار کوچکی
می رسد بطوری که که از این مقدار به بعد
انرا به عنوان مشخصه یا ویژگی فلز مورد
نظر می شناسند

ابر رسانا اساسا به معنای فوق رسانا می
باشد و این واژه در مورد رسانایی فوق العاده
قوی بکار می رود وجسمی که دارای این
خاصیت باشد ابررسانا نام دارد .

تعداد معدودی از موادوجود دارند که مقاومت
ویژه آن ها در دمای بسیار پایین بصورت
ناگهانی از یک مقدار معین به مقداری که در
واقع صفر است سقوط می نماید وبا خنک
کردن بیشتر بدون تغییر باقی می ماند  ،به
موادی که این رفتار را از خود نشان دهند ،
ابررسانا می گویند .

مواد ابررسانا عمدتا در مغناطیس ها استفاده
می گردند که قادر به ایجاد میدان های قوی
هستند .ابررسانائی اساسا یک پدیده الکتریکی
است  ،حال آنکه مفاهیم مغناطیسی در درک
پدیده ابررسائی وجود دارد

.
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 دمائی که در آن ابررسانائی ایجاد می شود دمای
بحرانی نامیده شده و با نماد  Tcنمایش داده شود باید
توجه داشت که رفتارهای مقاومت ویژه دما برای مواد
ابررسانا و غیر ابررسانا را با هم مورد قیاس قرار داده
است .
 دمای بحرانی از یک ابررسانا به ابررسانای دیگر
تغییر می نماید ولی این تغییر در حدود  1الی  20درجه
کلوین برای فلزات در آلیاژهای فلزی می باشد .
 شایان توجه است که برخی سرامیک های اکسید
فلزی دارای دماهای بحرانی بیش از 100درجه کلوین
می باشند .
 در دماهای زیر دمای بحرانی ، Tcحالت ابررسانائی
بر اثر اعمال یک میدان مغناطیسی به اندازه کافی بزرگ
 ،متوقف خواهد شد که اصطالحا میدان بحرانی نامیده
می شود و با نماد (  )Hcنمایش داده می شود

 Hcبستگی به دما دارد و با افزایش دما  ،کاهش
می یابد همین مطالب ممکن است برای دانسیته
جریان گفته شود  ،این بدان معنا ست که یک
دانسیته جریان اعمال بحرانی (  ) JCوجود دارد
که در زیر آن  ،ماده ابررسانا می باشد  .تصویر زیر
بصورت شماتیک مرزهایی را که در آن دما –
میدان مغناطیسی – دانسیته جریان  ،حالت
ابررسانائی و غیر ابررسانائی را از یکدیگر جدا
.
دهد
می
نمایش
مینمایدرا
برای مقادیر دما  ،میدان مغناطیسی و دانسیته
جریان که بین مبدا و این مرز قرار دارد  ،ماده
ابررسانا خواهد بود  ،در خارج از این مرز  ،هدایت
عادی می باشد .
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• این شکل وابستگی مقاومت الکتریکی به دما
برای ماده با رسانائی عادی ویک ابررسانا در
نزدیکی صفر کلوین را نمایش میدهد

.
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مهمترین خواص ابر رساناها

1 مقاومت تقریبا صفر و توانایی عبور چگالی جریان باال.
رسانایی که مقاومت تقریبا صفر دارد در زمینه تولید و
انتقال انرژی تأثیر بسزایی دارد و باعث صرفه جویی در
مصرف انرژی میشود .همچنین باعث افزایش چگالی
جریان میشود ،البته باید توجه داشت که افزایش چگالی
جریانی بیش از حد معینی باعث افزایش مقاومت میشود.


2ایجاد میدان مغناطیسی بسیار قوی .خاصیت ابر رسانایی به
[ ۳فاکتور] دما ،شدت جریان عبوری و میدان مغناطیسی
وابسته است .بهطور مثال در دمای خیلی پایین خاصیت ابر
رسانای جسم ممکن است به دلیل میدان مغناطیسی قوی از
بین برود ،که به مقدار میدان مغناطیسی ای که در آن
خاصیت ابر رسانایی از بین میرود میدان بحرانی گفته
میشود.
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در ناحیه داخل این مرز می توان ارتباط بین دما و میزان Hرا برقرار نمود

مرز بحرانی دما  ،دانسیته ،جریان
و میدان مغناطیسی که حالت های
ابررسانائی را از رسانائی عادی مجزا
مینماید .
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در حقیقت حالت ابررسانائی از فعل و
انفعاالت جاذبه ای بین زوج و الکترون ها ی
هدایت کننده ناشی می شود.حرکت این زوج
الکترون ها به گونه ای هماهنگ می شود که
پخش (پراکندگی ) الکترون ها ناشی از
ارتعاشات حرارتی را بصورت زیادی
ناکارآمد می گردد



بنابر این مقاومت ویزه که متناسب با برخورد
و پخش الکترونی است  ،صفر می گردد .



این بدان معناست که زوج الکترون ها در
هرتراز دارای انرژی برابر واسپین متضاد
است .



هنگامیکه فرکانس ارتعاشات اتمی ( فنون )
 phononدر داخل شبکه ماده با فرکانس
زوج الکترون ها بروز نماید .ابررسانائی می
تواند بروز نماید .

تئوری ابررسانائی
The lattice deformation
creates a region of
relative positive charge
which can attract another
electron.

During one phonon oscillation
an electron can cover a
distance of ~104Å. The
second electron will be
attracted without
experiencing the repulsing
electrostatic force .

در ابررساناهای معمول نمیتوان جریان را
به تک الکترونهای جاری نسبت داد .در
عوض میتوان جریان را حاصل جفت
الکترونهای کوپر دانست که به هم وصل
میشوند و با تعویض
فونونهای خود ،کامالا در کنار هم میمانند.
طبق نظریه مکانیک کوانتومی طیف انرژی
این جفت کوپر دارای حداقل سطح خاص
است و از آن کمتر نمیتواند باشد .اما وضع
در ابررساناها به گونهای دیگر است.
خاصیت تونل زنی .به انتقال جریان
الکتریکی از یک ابر رسانا به ابر رسانای
دیگر در صورتی که نزدیک هم باشد گفته
میشود .این انتقال انرژی در صورتی است
که ولتاژی وجود ندارد ولی به میدان
مغناطیسی وابسته است.
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ابر رساناها از نظر رفتار فیزیکی به دو گروه تقسیم میشوند که بیشتر عناصر شامل گروه اول میشوند ولی
آلیاژها و مقدار کمی از عناصر شامل گروه دوم میشوند.
اختالف گروه اول با گروه دوم در تعداد ناحیه و فواصل بین الکترونهای آزاد میباشند؛ گروه اول دارای دو
ناحیه و فاصله الکترونهای آزاد آن کم میباشد؛ ولی گروه دوم دارای  ۳ناحیه هستند ولی فاصله الکترونهای
آزاد آنها زیاد است.

ابررسانایی پدیده ای است که برای برخی از مواد در دماهای
بسیار پایین رخ می دهد .در حالت ابررسانایی مقاومت الکتریکی
ماده صفر می شود و ماده خاصیت دیامغناطیس کامل پیدا می
کند،
یعنی میدان مغناطیسی را از درون خود طرد می کند.
ابررسانایی در دماهای باالتر از دماهایی که
قبال برای ابررسانایی شناخته شده بودند در
فلزاتی کامال متفاوت از آنچه قبال فلز ابررسانا
شناخته می شود.
از نظر عملی ابرساناهای دمای باال کاربردهای بسیار
بیشتری دارند ،زیرا در دماهایی ابررسانا می شوند که
راحت تر قابل ایجاد هستند.
این کشف باعث ایجاد زمینه جدیدی در علم فیزیک شد.

زمانی که یک ابررسانا در یک میدان مغناطیسی ضعیف خارجی قرار میگیرد .میدان
 16فقط به مقدار ناچیز λدر داخل ابررسانا نفوذ کند که به آن عمق نفوذ لندن ( London
)penetration depthمیگویند که با گذشت زمان این مقدار به صفر میرسد .به
این پدیده اثر مایسنر میگویند و این اثر مشخصه ویژه ابررسانا را مشخص میکند .برای
بیشتر ابررساناها عمق نفوذ لندن تقریبا ا در حدود nm ۱۰میباشد.
اثر مایسنر در بعضی در مقابل انتظاری که از یک رسانای الکتریکی ایدهآل میرود
مواقع گیجکننده میباشد.
مطابق قانون لنز وقتی که تغییرات میدان بر یک رسانا اعمال میشود در هادی جریانی
القاء میشود که جهت این میدان در خالف جهت میدان به وجود آورنداش است.
در رسانای ایدهآل جریان بزرگی در هادی القاء میشود که نتیجهاش خنثی کردن میدان
اصلی میباشد .اثر مایسنر با بحث باال متفاوت است .فرض کنید فلزی داریم که در
وضعیت عادی است و دارای میدان مغناطیسی ثابت (داخلی) است.
حال آن را سرد میکنیم تا به دمای بحرانی برسد در این زمان ما شاهد از بین رفتن
فوری میدان خواهیم بود؛ که مطابق قانون لنز چنین انتظاری نمیرود .
اثر مایسنر به کمک دو برادر Fritzو Heinz Londonمطرح شد که نشان دادند که
انرژی آزاد الکترومغناطیسی در ابررسانا مینیمم مقدار است.
در این فرمول Hمیدان مغناطیسی و λعمق نفوذ لندن است .معادله باال که معادله لندن
نام دارد پیشگویی میکند که جدا از میدان موجود در سطح میدان مغناطیسی در داخل
ابررسانا به صورت تابع نمایی از بین میرود .اثر مایسنر در میدانهای بسیار بزرگ
دیده نمیشود.

What is a superconductor

Below the critical temperature
Tc the resistivity drops
Cooper pair appearance

Below Tc the B-field lines are expelled out of a
superconductor (perfect diamagnetic behaviour)

T  0  cT 5
phonon-einteraction


Type I superconductors
the superconductivity disappears as T > Tc | B > Bc | J > Jc

Type II superconductors
For Bc1 < B < Bc2 there is a partial flux penetration through
fluxoid vortexes and a mixed phase

Meissner 1933

B=0

T < Tc
B < Bc
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بر این اساس مواد ابررسانا ممکن است به دو دسته 2 ، 1
تقسیم می شوند .
 مواد ابررسانائی نوع 1



مواد نوع  Iدر حالت ابررسانائی بصورت کامال دیا مغناطیسی
می باشند  ،این بدان معناست که کل میدان مغناطیسی از بدنه
ماده بیرون نگه داشته می شود .

این پدیده تحت عنوان اثر ماینرنز شناخته می شود و در شکل
زیرنشان داده شده است .


با افزایش  ( Hمیدان مغناطیسی ) ماده باقی می ماند تا اینکه به
میدان مغناطیسی بحرانی  HCبرسیم در این نقطه هدایت عادی
شده و نفوذ کامل به درون داده رخ می دهد .

ابر رسانای نوع 2

ابررسانا نوع  2بصورت کاملی در میدان های
اعمالی پائین دیا مغناطیسی می باشند و میدان
اصال در ماده وارد نمی شود .
گذر از حالت ابررسانائی به حالت عادی تدریجی
بوده و بین میدان های بحرانی پایینی و باالئی که
به ترتیب یا  HC1و  HC2نشان داده می شوند ،
اتفاق می افتد .
خطوط شار مغناطیسی شروع به نفوذ به داخل
بدنه ماده در  Hc1می نماید و با افزایش میدان
مغناطیسی اعمالی  ،این نفوذ ادامه می یابد و در
 Hc2نفوذ میدان کامل می شود .
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ابر رسانای تک عنصر

Where do we find Superconductors?
تعدادی از عناصر
فلزی شامل
قلع، سرب،آلومینیوم
جیوه متعلق به گروه،
.موادنوع اول میباشند
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Also:
Nb-Ti, Nb3Sn, A3C60, NbN, MgB2, Organic Salts ((TMTSF)2X, (BEDT-TTF)2X),
Oxides (Cu-O, Bi-O, Ru-O,…(, Heavy Fermion )UPt3, CeCu2Si2,…(,
Electric Field-Effect Superconductivity (C60, [CaCu2O3]4, plastic(, …
Most of these materials, and their compounds, display spin-singlet pairing

21

معرفی چند ابر رسانای آلیاژی

در حال حاضر سه ابررسانا که از لحاظ
کاربرد معمول ترین می باشد عبارتند از:
آلیاژهای نایابیوم –زیرکونیوم )(Nb-Zrو
نایابیوم –تیتانیوم ((Nb-Ti
(
ترکیب بین فلزی نایابیوم – قلع
)Nb3Sn
جداول صفحات بعد مشخصات تعدادی از
دماهای
ابررساناهای نوع ،2،1شامل
بحرانی آن ها ،و دانسیته شار مغناطیسی
بحرانی مربوط به آن هارا نمایش می دهد .
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همانطور که در تصاویر صفحات قبل دیده شد ،ابررساناهای
نوع  ،۱در مجاورت با میدان مغناطیسی خارجی ،میدان را دفع
میکردند.



در حالیکه در ابررساناهای نوع  ،۲دیده میشود که آنها بار
میدان مغناطیسی خارجی را از خود عبور میدهند و آنها را
دفع نمیکنند.



برای میدان های بین Hc1و Hc2ماده در حالتی وجود دارد
که اصطالحا حالت مخلوط نامیده می شود ( هر دو نواحی
عادی و ابررسانا همراه هم وجود دارند ) .



ابررسانای نوع 2بر نوع  1در بیشتر کاربردهای عملی ترجیح
داده می شوند  ،که اساسا بخاطر دماهای بحرانی باالتر و میدان
مغناطیسی بحرانی بیشتر است .

.

.
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اخیرا یک خانواده از مواد سرامیکی که به طور معمول عایق الکتریکی است به صورت
ابررسانا شناخته شده است که دارای دمای بحرانی غیرعادی می باشد.



تحقیقات اولیه بر روی اکسید مس باریم ایتریم
دارای دمای بحرانی حدود 92درجه کلوین است.

)(YBa2Cu307متمرکز شده است که



این ماده دارای ساختار کریستالی از نوع پروسکایت کمپلکس است و اصطالحا ترکیبات -3
 1-2به شکل Yba2Cu307-xنامیده می شوند که Xبیانگر تعدادی از یونهای اکسیژن
است که در ساختارکریستالی پروسکایت کمپلکس ،در جای خود وجود ندارند .



مواد سرامیکی ابررسانای نوین با دماهای بحرانی حتی باالتر گزارش شده اند و توسعه یافته
اند و در حال توسعه می باشند.
این تصویر ساختار کریستالی
ترکیب ابررسانای
که متشکل YBa2CU3O7-x
از سه سلول پروسکایت به
شکل الیه ای می باشد  ،و یک
ساختار ارتورمبیک را می دهد
.
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بعضی از این موارد و دماهای بحرانی آن
ها در جدول زیرنمایش داده شده است .

.
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مزایا و معایب ابررساناهای سرامیکی



پتانسیل تکنولوژیکی این مواد بصورت فوق العاده ای امید بخش بوده که بخاط این است که دماهای بحرانی آن ها در باالی
77درجه کلوین قرار دارد که اجازه می دهد از ازت مایع (77درجه کلوین )برای خنک نگه داشتن آن ها استفاده نمود .



ازت مایع  ،یک خنک کننده خیلی ارزان و در مقایسه با هیدروژن مایع و هلیم مایع ( 4درجه کلوین ) می باشد .



البته ابررساناهای سرامیکی نوین  ،بدون وجود معایب نیستند  .عیب عمده آن ها این است ک:دارای ماهیت ترد و شکننده می
باشند .



این ویژگی توانایی ساخت این موارد را بصورت اشکال مفید نظیر سیم ها  ،محدود می نماید .



تفاوت بین ابر رساناهای سرامیکی و فلزی



تفاوت بین ابر رساناهای سرامیکی و فلزی این است که برای سرد نگه داشتن ابر رساناهای سرامیکی میتوان از نیتروژن
مایع که ارزان و فراوان است استفاده نمود ،در صورتی که در ابر رساناهای فلزی باید از هلیم مایع است استفاده کرد.
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.

ابر رساناها و تکنولوژی

پدیده ابررسانایی دارای بسیاری از کاربردهای تجاری مهم است
بطوری که مغناطیس های ابررسانا ،قادر می باشند که میدان های
باال را با مصرف توان الکتریکی کمتر ،ایجاد نمایند .
مهترین کاربرد ابررساناهای دمای باال ،در زمینه ساخت آی
سیهای خیلی سریع میباشد که تحول بزرگی در فناوری
اطالعات ایجاد میکند و میتوان آن را با اختراع ترانزیستورها
مقایسه کرد.
از کاربردهای دیگر ابررساناها با در نظر گرفتن حساسیتشان به
میدان مغناطیسی در اکتشافات معدنی ،زمین شناختی و ردیابی
زیردریاییها میتوان استفاده کرد.
در خطوط انتقال نیرو با در نظر گرفتن اینکه بتوان ابررساناها را
سرد نگه داشت ،در حدود  ۸۰درصد در مصرف انرژی صرفه
جویی میشود.
ابررساناهای دمای پایین امروزه در ساخت آهنرباهای ویژه طیف
سنجهای رزونانس مغناطیسی هسته ،رزونانس مغناطیسی برای
مقاصد تشخیص طبی  ،شتاب دهنده ذره ها  ،ترنهای سریع
مغناطیسی و انواع ابزارهای رسانایی الکترونیکی بکار می رود.

.
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کاربرد ابررسانای

 کاربردهای بالقوه دیگر برای مواد ابررسانا نیز وجود دارند .بعضی از حوزه های مورد
 کشف وحتی استفاده قرار گرفته شامل موارد ذیل میباشند :

 )۱ عبور توان الکتریکی از میان مواد ابررسانا (اتالف توان به صورت فوق العاده ای
 پایین است و تجهیزات می توانند در مقادیر پایین از ولتاژ کار نمایند)
 )۲ مغناطیسها برای شتاب دادن به ذرات با انرژی باال
 )3 سوئیچینگ با سرعت باالتر و انتقال سیگنال در کامپیوترها
 )۴ ترن های شناور مغناطیسی با سرعت باال که در آن شناور شدن توسط دافعه میدان
مغناطیسی ،حاصل می گردد.
 از دیگر کاربردهای آنها می توان به دستگاههای عکسبرداری تشدید مغناطیسی هسته
وقطارهای جدیدی که توسط نیروهای مغناطیسی در هوا معلق هستند و با سرعت 400
 کیلومتر بر ساعت حرکت می کنند ،اشاره کرد.
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کاربرد ابررسانای



ابر رساناها برای تصویرسازی مغناطیسی ) ) MRIدر حوزه پزشکی به
عنوان ابزار تشخیص مورد استفاده قرار می گیرند.



غیرنرمال بودن بافت ها و اعضاء بدن می توانند بر اساس ایجاد تصاویر مقطع
عرضی آشکار گردند.



آنالیز شیمیایی بافت های بدن نیز با استفاده از اسپکتروسکوپی رزنانس
مغناطیسی ) ) MRSممکن می باشد.

The Great
Enabler
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40% of US primary energy devoted to electricity production
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آینده در تسخیر ابررساناها است
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سپاس از صبر مخاطبین

