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هنگام کار در آزمایشگاه دمای پایین خود کشف کرد که در دمای چند درجه هلندی دانشمند 

ه می تواند بدون هیچ اختالف پتانسیل در فلز جیوه بالکتریسیته باالی صفر مطلق ، جریان 

.نامید" ابررساناییاو این واقعه منحصر به فرد را . وجود بیاید

 .
Resistance (Ω)

4.0      4.1       4.2     4.3     4.4

Temperature (K)

0.15

0.10

0.0
Tc

„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)

•Liquid Helium (4K) (1908). Boiling point 4.22K.

•Superconductivity in Hg TC=4.2K (1911)
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.نگردیدارائهکشفازبعدسالششوپنجاهطولدررخداداینتوضیحبرایاینظریههیچ

Robertفیزیکدانسه،الینویسدانشگاهدر،1957درکهوقتیتا Schrieffer , Leon Cooper،

John Bardeenتئورینامبهبعداکهراخودمیکروسکوپینظریه(BCSمحققاننامابتداییحروف)

.شدشناختهکردندارائه

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.

درابررساناییتاریخدرمهمرخداد
کهوقتیافتاد،اتفاق1986سال

George Bednorz و Alex
Mueller درکردنکارحالدر
آزمایشگاه IBM زوریخشهرنزدیک

کردنددیگرمهمکشفیک،سوئیس
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نارساناها، نیمه رساناها و رسانا

یکپالستوچوبولیدارند،خوبیرسانایینقرهوطال

زءجژرمانیوموسلییسممانندموادیوندارندرسانایی

والکترومغناطیسیجریانکهمی باشندرسانانیمه

ردومی گذارندجزئیتأثیراینهارویترمودینامیکی

قالانتمانعکهدارندوجودمقاومترساناییجریانمقابل

.می شودالکتریکیانرژیجریان

وباالترکاراییوانرژیمصرفکردنکمبرای

لیخیمقاومتکهباشیمموادیدنبالبایدوسایلارزانی

باشندهداشتالکتریکیانرژیجریانبرابردرکمیخیلی

.(رساناابر)باشندصفرمقاومتبرابرتقریبا  و

دمواآنکهمی رسیمحالتاینبهوقتیموادبعضیدر

آن هادردائما  جریانکهبگیرندقرارویژه ایدمایدر

.باشدبرقرار

هبمی توانراالکتریکیجریانمعمولی،رساناهایدر

ویرتصیونیشبکه  یکدرالکترون هاشارصورت

الحدرپیوستهبه طورحرکتایندرالکترون ها.کرد

بخشیبرخوردهاایندر.هستندیونیشبکه  بابرخورد

بدیلتگرمابهیونیشبکه  توسطالکترونانرژیاز

یونشبکه  جنبشیانرژیهمانواقعدرکهمی شود

واقعدرالکترون هاانرژیازبخشینتیجهدر.است

.می نامیمالکتریکیمقاومتراحالتاین.می رودهدر

کاهشابتدریجبهفلزیرساناییکالکتریکیمقاومت

ومسمثلمعمولیرساناهایدر.شودمیکمدما

کندراروندایندیگرمشکالتوناخالصیوجودنقره،

نمونههممطلقصفردرحتیکهطوریبه.کندمی

دارندکمیالکتریکیمقاومتهمچنانمسمعمولهای
.
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تفاوت ابر رساناها با دیگر مواد رسانا . 

مقاومتسنجشبرایابتداییراه هایازیکی
بهمداریکدرآن هادادنقرارمواد،الکتریکی

واژولتاندازه گیریسپسوتغذیهمنبعیکهمراه
.استروبروفرمولازمقاومتسنجشوآمپر

نی خواهد اگر اختالف پتانسیل صفر باشد، بدین مع
ست بود که مقاومت رسانا در برابر جریان صفر ا

.  استابررسانا و آن ماده یک

بحرانیدماییکازدمایشاناگرکههستندموادیابررساناها
.ددهنمیدستازراخودالکتریکیمقاومتناگهانشود،کمتر

مدترایبتواندمیابررساناحلقهیکدرالکتریسیتهازجریانی
.باشدداشتهوجودجریانمولدوجودبدوننامحدودی

کاملایرسانباابررسانااصلیتفاوتتنهامغناطیسیمیدانطرد
ابتثمغناطیسیمیدانرودمیانتظارکاملرسانایدرزیرااست،
صفرهموارهمغناطیسیمیدانابررسانادرکهحالیدربماند،
.است

باارآنتواننمیواستکوانتومیایپدیدهنیزابررسانایی
.ردکتوصیفمطلوبرساناییکمانندبهکالسیکفیزیک

ومینیومآلوقلعمانندموادازوسیعیطیفبرایابررساناییپدیده
ابررسانانیزرساناهانیمهوآلیاژهابرخیهمچنین.داردوجود

اننشخودازراپدیدهایننقرهوطالمثلفلزاتیولیهستند،
همسفرومغناطیفلزاتدرابررساناییپدیدههمچنیندهند،نمی
.دهدنمیروی
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پدیده ابررسانائی چیست ؟

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 

به کردن بیشتر بدون تغییر باقی می ماند ،
موادی که این رفتار را از خود نشان دهند ، 

.  ابررسانا می گویند 

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 

مواد ابررسانا عمدتا در مغناطیس ها استفاده 
می گردند که قادر به ایجاد میدان های قوی 

ی ابررسانائی اساسا یک پدیده الکتریک.هستند 
است ، حال آنکه مفاهیم مغناطیسی در درک 

پدیده ابررسائی وجود دارد 

ابر رسانا اساسا به معنای فوق رسانا می 
ده باشد و این واژه در مورد رسانایی فوق العا
قوی بکار می رود وجسمی که دارای این 

.خاصیت باشد ابررسانا نام دارد 
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.
دمایشودمیایجادابررسانائیآندرکهدمائی

بایدشوددادهنمایشTcنمادباوشدهنامیدهبحرانی
موادبرایدماویژهمقاومترفتارهایکهداشتتوجه

دادهقرارقیاسموردهمباراابررساناغیروابررسانا
.است
ردیگابررسانایبهابررسانایکازبحرانیدمای

درجه20الی1حدوددرتغییراینولینمایدمیتغییر
.باشدمیفلزیآلیاژهایدرفلزاتبرایکلوین

داکسیهایسرامیکبرخیکهاستتوجهشایان
کلویندرجه100ازبیشبحرانیدماهایدارایفلزی

.باشندمی
بحرانیدمایزیردماهایدرTc،ابررسانائیحالت
زرگبکافیاندازهبهمغناطیسیمیدانیکاعمالاثربر
هنامیدبحرانیمیداناصطالحاکهشدخواهدمتوقف،

شودمیدادهنمایش(Hc)نمادباوشودمی

Hcشکاه،دماافزایشباودارددمابهبستگی
تهدانسیبرایاستممکنمطالبهمینیابدمی

یککهستمعنابداناین،شودگفتهجریان
داردوجود(JC)بحرانیاعمالجریاندانسیته

زیررتصوی.باشدمیابررساناماده،آنزیردرکه
–دماآندرکهرامرزهاییشماتیکبصورت
حالت،جریاندانسیته–مغناطیسیمیدان

داجیکدیگرازراابررسانائیغیروابررسانائی
.دهدمینمایشمینمایدرا

هدانسیتومغناطیسیمیدان،دمامقادیربرای
ماده،داردقرارمرزاینومبدابینکهجریان

هدایت،مرزاینازخارجدر،بودخواهدابررسانا
.باشدمیعادی
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.

ه دما این شکل وابستگی مقاومت الکتریکی ب•
ر برای ماده با رسانائی عادی ویک ابررسانا د

نزدیکی صفر کلوین را نمایش میدهد
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خواص ابر رساناهامهمترین 

1باالنجریاچگالیعبورتواناییوصفرتقریبا  مقاومت.

ویدتولزمینهدرداردصفرتقریبا  مقاومتکهرسانایی

دریجویصرفهباعثوداردبسزاییتأثیرانرژیانتقال

چگالیافزایشباعثهمچنین.می شودانرژیمصرف

یچگالافزایشکهداشتتوجهبایدالبتهمی شود،جریان

.دمی شومقاومتافزایشباعثمعینیحدازبیشجریانی

2بهاییرسانابرخاصیت.قویبسیارمغناطیسیمیدانایجاد

مغناطیسیمیدانوعبوریجریانشدتدما،[فاکتور]۳

ابرخاصیتپایینخیلیدمایدرمثالبه طور.استوابسته

زاقویمغناطیسیمیداندلیلبهاستممکنجسمرسانای

آندرکهایمغناطیسیمیدانمقداربهکهبرود،بین

تهگفبحرانیمیدانمی رودبینازرساناییابرخاصیت

.می شود
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را برقرار نمودHدر ناحیه داخل این مرز می توان ارتباط بین دما و میزان

مرز بحرانی دما ، دانسیته ،جریان 

و میدان مغناطیسی که حالت های

ابررسانائی را از رسانائی عادی مجزا 

.مینماید 
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تئوری ابررسانائی 

وفعلازابررسانائیحالتحقیقتدر
یهاالکترونوزوجبینایجاذبهانفعاالت
زوجاینحرکت.شودمیناشیکنندههدایت

کهشودمیهماهنگایگونهبههاالکترون
ازناشیهاالکترون(پراکندگی)پخش

زیادیبصورتراحرارتیارتعاشات
گرددمیناکارآمد

خوردبربامتناسبکهویزهمقاومتاینبنابر
.گرددمیصفر،استالکترونیپخشو

درهاالکترونزوجکهمعناستبداناین
دمتضاواسپینبرابرانرژیدارایترازهر

.است

(نفنو)اتمیارتعاشاتفرکانسهنگامیکه
phononفرکانسبامادهشبکهداخلدر

یمابررسانائی.نمایدبروزهاالکترونزوج
.نمایدبروزتواند

راجریاننمی توانمعمولابررساناهایدر

در.دادنسبتجاریالکترون هایتکبه

جفتحاصلراجریانمی توانعوض

وصلهمبهکهدانستکوپرالکترون های

تعویضباومی شوند

.دمی ماننهمکناردرکامالا خود،فونونهای

نرژیاطیفکوانتومیمکانیکنظریه  طبق

خاصسطححداقلدارایکوپرجفتاین

عوضاما.باشدنمی تواندکمترآنازواست

.استدیگرگونه ایبهابررساناهادر

جریانانتقالبه.زنیتونلخاصیت

انایرسابربهرساناابریکازالکتریکی

تهگفباشدهمنزدیککهصورتیدردیگر

تاسصورتیدرانرژیانتقالاین.می شود

میدانبهولینداردوجودولتاژیکه

.استوابستهمغناطیسی

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

The lattice deformation 
creates a region of 
relative  positive charge 
which can attract another 
electron. 
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وند ولی ابر رساناها از نظر رفتار فیزیکی به دو گروه تقسیم می شوند که بیشتر عناصر شامل گروه اول می ش

.آلیاژ ها و مقدار کمی از عناصر شامل گروه دوم می شوند

اختالف گروه اول با گروه دوم در تعداد ناحیه و فواصل بین الکترون های آزاد می باشند؛ گروه اول دارای دو

ناحیه هستند ولی فاصله الکترون های ۳ناحیه و فاصله الکترون های آزاد آن کم می باشد؛ ولی گروه دوم دارای 

.آزاد آن ها زیاد است

دماهایدرموادازبرخیبرایکهاستایپدیدهابررسانایی
تریکیالکمقاومتابررساناییحالتدر.دهدمیرخپایینبسیار
یمپیداکاملدیامغناطیسخاصیتمادهوشودمیصفرماده
کند،
.کندمیطردخوددرونازرامغناطیسیمیدانیعنی

کهدماهاییازباالتردماهایدرابررسانایی
دربودندشدهشناختهابررساناییبرایقبال

ابررسانافلزقبالآنچهازمتفاوتکامالفلزاتی
.شودمیشناخته

بسیارکاربردهایباالدمایابرساناهایعملینظراز
کهشوندمیابررسانادماهاییدرزیرادارند،بیشتری

.هستندایجادقابلترراحت
.شدفیزیکعلمدرجدیدیزمینهایجادباعثکشفاین
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دانمی.می گیردقرارخارجیضعیفمغناطیسیمیدانیکدرابررسانایککهزمانی

London)لندننفوذعمقآنبهکهکندنفوذابررساناداخلدرλناچیزمقداربهفقط
penetration depth)هب.می رسدصفربهمقداراینزمانگذشتباکهمی گویند

برای.ی کندممشخصراابررساناویژه  مشخصه  اثراینومی گویندمایسنراثرپدیدهاین

.می باشد۱۰nmحدوددرتقریباا لندننفوذعمقابررساناهابیشتر

 رودمیایده آلالکتریکیرساناییکازکهانتظاریمقابلدربعضیدرمایسنراثر

.می باشدگیج کنندهمواقع

ریانیجهادیدرمی شوداعمالرسانایکبرمیدانتغییراتکهوقتیلنزقانونمطابق

.استآورنداشوجودبهمیدانجهتخالفدرمیداناینجهتکهمی شودالقاء

دانمیکردنخنثینتیجه اشکهمی شودالقاءهادیدربزرگیجریانایده آلرسانایدر

درکهمداریفلزیکنیدفرض.استمتفاوتباالبحثبامایسنراثر.می باشداصلی

.است(داخلی)ثابتمغناطیسیمیداندارایواستعادیوضعیت

رفتنبینازشاهدمازمانایندربرسدبحرانیدمایبهتامی کنیمسردراآنحال

.نمی رودانتظاریچنینلنزقانونمطابقکهبود؛خواهیممیدانفوری

HeinzوFritzبرادردوکمکبهمایسنراثر Londonکهدادندنشانکهشدمطرح

.استمقدارمینیممابررسانادرالکترومغناطیسیآزادانرژی

نلندمعادله  کهباالمعادله  .استلندننفوذعمقλومغناطیسیمیدانHفرمولایندر

داخلدرمغناطیسیمیدانسطحدرموجودمیدانازجداکهمی کندپیش گوییداردنام

زرگببسیارمیدان هایدرمایسنراثر.می رودبینازنماییتابعصورتبهابررسانا

.نمی شوددیده
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What is a superconductor
Below Tc the B-field lines are expelled out of a 
superconductor (perfect diamagnetic behaviour)

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

Below the critical temperature 
Tc the resistivity drops



 T  0  cT 5

phonon-e-

interaction

Cooper pair appearance
Meissner 1933

T < Tc
B < Bc

B = 0
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2، 1دو دسته به بر این اساس مواد ابررسانا ممکن است 
.تقسیم می شوند 

 1نوع مواد ابررسانائی

نوعموادIیمغناطیسدیاکامالبصورتابررسانائیحالتدر

دنهبازمغناطیسیمیدانکلکهمعناستبداناین،باشندمی

.شودمیداشتهنگهبیرونماده

شکلدروشودمیشناختهماینرنزاثرعنوانتحتپدیدهاین

.استشدهدادهنشانزیر

افزایشباH(مغناطیسیمیدان)هباینکهتاماندمیباقیماده

عادیهدایتنقطهایندربرسیمHCبحرانیمغناطیسیمیدان

.دهدمیرخدادهدرونبهکاملنفوذوشده

2ابر رسانای نوع 
هایمیداندریکاملبصورت2نوعابررسانا

انمیدوباشندمیمغناطیسیدیاپائیناعمالی

.شودنمیواردمادهدراصال

جیتدریعادیحالتبهابررسانائیحالتازگذر

کهئیباالوپایینیبحرانیهایمیدانبینوبوده

،شوندمیدادهنشانHC2وHC1یاترتیببه

.افتدمیاتفاق

داخلبهنفوذبهشروعمغناطیسیشارطخطو

میدانافزایشباونمایدمیHc1درمادهبدنه

ردویابدمیادامهنفوذاین،اعمالیمغناطیسی

Hc2شودمیکاملمیداننفوذ.

18
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Where do we find Superconductors?

Most of these materials, and their compounds, display spin-singlet pairing

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(, …

Also:

تعدادی از عناصر 

فلزی شامل 

آلومینیوم،سرب ،قلع 

،جیوه متعلق به گروه 

.موادنوع اول میباشند

20



معرفی چند ابر رسانای آلیاژی

لحاظازکهابررساناسهحاضرحالدر

:زاعبارتندباشدمیترینمعمولکاربرد

و(Nb-Zr)زیرکونیوم–نایابیومآلیاژهای

Nb-Ti))تیتانیوم–نایابیوم

)قلع–نایابیومفلزیبینترکیب

Nb3Sn)

ازتعدادیمشخصاتبعدصفحاتجداول

دماهایشامل،1،2نوعابررساناهای

مغناطیسیشاردانسیته،وهاآنبحرانی

.دهدمینمایشهاراآنبهمربوطبحرانی

21



.
ایابررساناه، شددیدهقبلصفحاتتصاویردرکههمان طور

دفعرامیدانخارجی،مغناطیسیمیدانبامجاورتدر،۱نوع

.می کردند

بارآن هاکهمی شوددیده،۲نوعابررساناهایدرحالیکهدر

راآن هاومی دهندعبورخودازراخارجیمغناطیسیمیدان

.نمی کننددفع

بینهایمیدانبرایHc1وHc2داردوجودحالتیدرماده

نواحیدوهر)شودمینامیدهمخلوطحالتاصطالحاکه

.(دارندوجودهمهمراهابررساناوعادی

حترجیعملیکاربردهایبیشتردر1نوعبر2نوعابررسانای

دانمیوباالتربحرانیدماهایبخاطراساساکه،شوندمیداده

.استبیشتربحرانیمغناطیسی

22



.
صورتبهاستالکتریکیعایقمعمولطوربهکهسرامیکیموادازخانوادهیکاخیرا

.باشدمیغیرعادیبحرانیدمایدارایکهاستشدهشناختهابررسانا

ایتریمباریممساکسیدرویبراولیهتحقیقات(YBa2Cu307)کهاستشدهمتمرکز

.استکلویندرجه92حدودبحرانیدمایدارای

3یباتترکاصطالحاواستکمپلکسپروسکایتنوعازکریستالیساختاردارایمادهاین-

اکسیژنیونهایازتعدادیبیانگرXکهشوندمینامیدهYba2Cu307-xشکلبه2-1

.ندارندوجودخودجایدرکمپلکس،پروسکایتساختارکریستالیدرکهاست

یافتهعهتوسواندشدهگزارشباالترحتیبحرانیدماهایبانوینابررسانایسرامیکیمواد

.باشندمیتوسعهحالدرواند
کریستالیاین تصویر ساختار 

ترکیب ابررسانای  
YBa2CU3O7-x که متشکل
از سه سلول پروسکایت به 

شکل الیه ای می باشد ، و یک 
می دهد ارتورمبیک را ساختار 

.
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.
بعضی از این موارد و دماهای بحرانی آن 

. ها در جدول زیرنمایش داده شده است 
24



مزایا و معایب ابررساناهای سرامیکی

باالیردهاآنبحرانیدماهایکهاستاینبخاطکهبودهبخشامیدایالعادهفوقبصورتمواداینتکنولوژیکیپتانسیل

.نموداستفادههاآنداشتننگهخنکبرای(کلویندرجه77)مایعازتازدهدمیاجازهکهداردقرارکلویندرجه77

باشدمی(کلویندرجه4)مایعهلیمومایعهیدروژنبامقایسهدروارزانخیلیکنندهخنکیک،مایعازت.

مینندهشکوتردماهیتدارای:کاستاینهاآنعمدهعیب.نیستندمعایبوجودبدون،نوینسرامیکیابررساناهایالبته

.باشند

نمایدمیمحدود،هاسیمنظیرمفیداشکالبصورتراموارداینساختتواناییویژگیاین.

فلزیوسرامیکیرساناهایابربینتفاوت

نیتروژنازمی توانسرامیکیرساناهایابرداشتننگهسردبرایکهاستاینفلزیوسرامیکیرساناهایابربینتفاوت

.ردکاستفادهاستمایعهلیمازبایدفلزیرساناهایابردرکهصورتیدرنمود،استفادهاستفراوانوارزانکهمایع

25



.
 .

ابر رساناها و تکنولوژی

تاسمهمتجاریکاربردهایازبسیاریدارایابررساناییپدیده

ایهمیدانکهباشندمیقادرابررسانا،هایمغناطیسکهبطوری

.نمایندایجادکمتر،الکتریکیتوانمصرفباراباال

آیساختزمینهدر،باالدمایابررساناهایکاربردمهترین

فناوریدربزرگیتحولکهمی باشدسریعخیلیسی های

 هاترانزیستوراختراعباراآنمی توانومی کندایجاداطالعات

.کردمقایسه

بهشانحساسیتگرفتننظردرباابررساناهادیگرکاربردهایاز

ابیردیوشناختیزمینمعدنی،اکتشافاتدرمغناطیسیمیدان

.کرداستفادهمی توانزیردریایی ها

راساناهاابرربتواناینکهگرفتننظردربانیروانتقالخطوطدر

صرفهانرژیمصرفدردرصد۸۰حدوددرداشت،نگهسرد

.می شودجویی

طیفویژهآهنرباهایساختدرامروزهپاییندمایابررساناهای

ایبرمغناطیسیرزونانسهسته،مغناطیسیرزونانسسنجهای

سریعترنهای،هاذرهدهندهشتاب،طبیتشخیصمقاصد

.رودمیبکارالکترونیکیرساناییابزارهایانواعومغناطیسی

26



کاربرد ابررسانای

ردموهایحوزهازبعضی.دارندوجودنیزابررساناموادبرایدیگربالقوهکاربردهای

میباشندذیلمواردشاملگرفتهقراراستفادهوحتیکشف:

۱)ایدهالعافوقصورتبهتواناتالف)ابررساناموادمیانازالکتریکیتوانعبور

نمایندکارولتاژازپایینمقادیردرتوانندمیتجهیزاتواستپایین)

۲)باالانرژیباذراتبهدادنشتاببرایمغناطیسها

3)کامپیوترهادرسیگنالانتقالوباالترسرعتباسوئیچینگ

۴)انمیددافعهتوسطشدنشناورآندرکهباالسرعتبامغناطیسیشناورهایترن

.گرددمیحاصلمغناطیسی،

تههسمغناطیسیتشدیدعکسبرداریدستگاههایبهتوانمیآنهاکاربردهایدیگراز

400سرعتباوهستندمعلقهوادرمغناطیسینیروهایتوسطکهجدیدیوقطارهای

کرداشارهکنند،میحرکتساعتبرکیلومتر.
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کاربرد ابررسانای

مغناطیسیتصویرسازیبرایرساناهاابرMRI))بهپزشکیحوزهدر

.گیرندمیقراراستفادهموردتشخیصابزارعنوان

مقطعتصاویرایجاداساسبرتوانندمیبدناعضاءوهابافتبودنغیرنرمال

.گردندآشکارعرضی

زنانسراسپکتروسکوپیازاستفادهبانیزبدنهایبافتشیمیاییآنالیز

.باشدمیممکن((MRSمغناطیسی
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40% of US primary energy devoted to electricity production

The Great 

Enabler

source:  EPRI
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آینده در تسخیر ابررساناها است  30



سپاس از صبر مخاطبین 31


