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 در دستگاههای، امروزه استفاده از ابررساناهای دمای باال بهدلیل دارا بودن چگالی جریان بحرانی باال در حضور میدانهای مغناطیسی قوی:چکیده
 وابستگی به،Bi-2223/AgMg  برای نمونهی خاصی از نوار چندسازهی، در این مطالعه.توکامک و تصویرگیری تشدید مغناطیسی پیشنهاد میشود
 ساخته، شکل طراحیD  یک پیچهی صفحهای، با استفاده از این نوار ابررسانا، همچنین.جریان بحرانی در دما و شعاعهای انحنای مختلف بهدست آمد
 رفتار پسماند به صورت تابعی از نرخ جریان در طی.و مشخصههای اصلی آن در دمای نیتروژن مایع گزارش و با نتیجه های حاصل از سیم مقایسه شد
 سرانجام با در نظر گرفتن یک مدار الکتریکی معادل برای. جریان در دمای نیتروژن مایع بررسی شد- روی منحنی ولتاژ،باال رفتن و پایین آمدن آن
 سپس بیشینهی میدان تولید شده در این آهنربا و کمینهی انرژی. تحلیلی از ولتاژ ایجاد شده در شرایط تغییر جریان ارایه شد،پیچهی ابررسانای دما باال
. در دمای بخارهای نیتروژن بهدست آمد37 A فرونشانی آن برای جریان کاری

 رفتار پسماند، شکلD  پیچهی، مشخصهیابی،Bi-2223/AgMg :واژههای کلیدی
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Abstract: Nowadays, high temperature superconductors have been proposed for high current density at
high magnetic field applications such as tokamak and MRI machines. In this paper, dependency of critical
current on magnetic field, temperature and different curvature radius for specific sample of Bi-2223/AgMg
composite tape are obtained. By using this superconducting tape, a D-shaped pancake coil is designed and
built. The coil characteristics in the liquid nitrogen temperature are reported and compared with the results
of the tape. Furthermore, we have obtained the portion effects of the bending and self-field in the critical
current drop. Hysteresis behavior as a function of current rate during ramp up and ramp down cases on the
voltage current curve at liquid nitrogen temperature has been investigated. Then by considering equivalent
circuit for high temperature superconducting magnet, the behavior of the voltage in terms of current is
analyzed. Maximum field generated in this magnet is obtained and quench minimum energy is measured for
working current of 37 A at nitrogen vapor.
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ابررسانای ( ]10 ،9[ YBCO)3و ( ]16 ،15[ BSCCO)4انجام

 .1مقدمه
در سالهای اخیر تالشهای فراوانی برای تولید سیمهای ابررسانای

دادهاند که نشان میدهد جریان بحرانی سیمهای ابررسانای دما باال

) (HTSبا طولهای بلند ،که از آنها برای تولید

به فشار مکانیکی ناشی از فرایند ساخت ،خنکسازی و شرایط

سیستمهای با کاربردهای مختلف استفاده میشود ،انجام شده

کاری سیستمهای ابررسانا مثل کابلها و آهنرباها وابسته است

است .این فنآوری مزیتهای عمده و قابلتوجهی را برای

[.]18 ،17

دمای

باال()1

کاربردهای مهندسی قدرت مانند ترانسفورماتورها ،کابلهای

دستگاههای کاربردی ابررسانا معموالً برای کار در نیتروژن

انتقال انرژی ،موتورها ،مولدها و سیستمهای ذخیرهسازی انرژی

مایع با فشار کاهشیافته طراحی میشوند ،بنابراین تعیین مقدارهای

مغناطیسی ابررسانایی فراهم میکند [ .]3-1یکی از چشماندازهای

جریان بحرانی ،Ic ،در دماهایی بین  66 Kتا  77 Kنیاز است.

مهم در بهکارگیری سیمهای  HTSدر رآکتور همجوشی هستهای،

بهعالوه ،از آنجاییکه ممکن است بهدلیل بروز یک حادثه،

ایجاد میدان مغناطیسی پایای باالتر از  20 Teslaاست [.]5 ،4

افزایش دمایی به باالتر از  77 Kدر سیستم رخ دهد ،الزم است

تاکنون در ساخت توکامکهای بزرگ مانند EAST ،KSTAR

مقدارهای جریان بحرانی در باالتر از این دما نیز تعیین شود [.]19

و  TORE SUPRAاز ابررسانای دمای پایین( (LTS) )2استفاده

عالوه براین ،مطالعهها بر روی مشخصههای عملکرد پیچههای

شده است [ .]8-6آهنرباهای  HTSدر توکامکهای بزرگ،

ابررسانای دمای باال نشان داده است که قطر خمش و میدان

مرحلههای تحقیقاتی را طی میکند که فعالیتهای انجام شده

مغناطیسی ایجاد شده توسط آن ،روی جریان بحرانی مؤثر است

بهصورت شبیهسازی و در مواردی ساخت آنها در اندازههای

[.]16

آزمایشگاهی گزارش شده است [.]10 ،9
در طراحی آهنرباهای چنبرهای در توکامکهای رایج

در این مطالعه ،ابتدا مشخصهی جریان بحرانی چندسازهی
ابررسانای دمای باالی Bi-2223/AgMg

برحسب میدان

معموالً ،ساختار  Dشکل اختیار شده است ،چون این ساختار

مغناطیسی و دما اندازهگیری و نیز رفتار تندی گذار ) (nبرحسب

هیچگونه گشتاور خمشی توسط نیروی الکترومغناطیسی ایجاد

دما بررسی شده است .اثر شعاع خمش بر روی جریان بحرانی نیز

نمیکند ،بنابراین در طراحی ساختار نگهدارنده و در کاهش

مورد بررسی قرار گرفته است .سپس ،با استفاده از این نوار ابررسانا،

اندازهی آن مناسب است [.]11

یک پیچهی صفحهای  Dشکل در مقیاس آزمایشگاهی و با

محدودهی حالت ابررسانایی یک ماده با سطح بحرانی

الگوبرداری از توکامک  KSTARطراحی ،ساخته و مشخصههای

سهبعدی معلوم میشود .این سطح ،مرز بین حالت مقاومتی و

آن در دمای نیتروژن مایع اندازهگیری شده است .این مشخصهها

ابررسانایی را تعیین میکند که مرزهای آن با دمای بحرانی ( ،)Tc

شامل جریان بحرانی ،بیشینه میدان مغناطیسی موازی ،خودالقایی و

چگالی جریان بحرانی (  )Jcو میدان بحرانی (  )Hcمعین میشود.

انرژی ذخیرهسازی پیچه هستند .همچنین کمینهی انرژی

این کمیتها مستقل از هم نیستند و با تابعی به صورت )،Jc(T, H

فرونشانی( )5در بخار حاصل از نیتروژن مایع اندازهگیری شده است.

بهطور تجربی به دست میآیند [ .]12تعیین جریان بحرانی

برای پیچهی ابررسانا یک مدار معادل درنظر گرفته شده و در

ابررساناهای دمای باال به رغم دارا بودن چگالی جریان باال تحت

شرایطیکه جریان منبع تغذیه با نرخ مشخصی تغییر میکند،

میدان مغناطیسی قوی ،به دقت زیاد نیاز دارد .زیرا این نوع

مؤلفههای اصلی آن تعیین و با نتیجههای تجربی مقایسه شده است.

ابررساناها در میدانهای مغناطیسی ناهمسانگرد هستند [ ]13و
منحنی مشخصهی میدان الکتریکی -چگالی جریان آنها انحنای

 .2بخش تجربی

کمی دارد [.]14

 1.2مشخصهیابی سیم ابررسانا

اولین گام برای طراحی پیچه ،اندازهگیری مشخصههای بحرانی
سیم تحت شرایط مختلف است .آزمایشگاههای متفاوتی در دنیا،
مشخصهیابیهای متعددی برای تعیین وابستگی جریان بحرانی به
انواع تغییر شکلهای مکانیکی و دما ،روی هر دو نمونه سیمهای

سیم مورد آزمایش ساخت شرکت بروکر آلمان و از نوع 121
 BHTS AgMg Bi-2223 HTSاست .تعداد  121رشته از جنس
سرامیک  Bi-2223/AgMgدر ماتریسی از نقره قرار گرفتهاند و
غالف این سیم از جنس نقره -منیزیم است .ضخامت متوسط و
پهنای سیم بدون روکش به ترتیب  0/215و  3/97 mmاست.

جلد  ،87شماره 1

طراحی ،ساخت و مشخصهیابی پیچهی ابررسانای دمای باالی  Dشکل

برای دستیابی به دماهای فوق سرد و گذار به حالت
ابررسانایی از کرایوکولر  ،RGD 5/80استفاده شد که از نوع مبدل

بلوکG 10

نوار ابررسانا

18
تسمهی مسی

سنسور دما سیم حامل جریان

حرارتی احیاکننده( )6بوده و با چرخهی سرمایشی گیفورد -مک
ماهان ( )GM()7کار میکند .توان خنکسازی مرحلهی اول این
کرایوکولر در دمای  80W ،80Kو توان خنکسازی مرحلهی دوم
در دمای  5W ،20Kاست.
جریان عبوری توسط یک منبع جریان  ،DESC 16-200با
بازهی ولتاژ  °تا  16 Vو بازهی جریان  °تا  200Aایجاد شد.
اندازهگیری ولتاژ با استفاده از مولتیمتر  GDM 8261با دقت

کاوهی ولتاژ
شکل  .1ترتیب آزمایشی برای مشخصهیابی سیم.

 1 μvو با بسامد نمونهبرداری  200 msبه ازای هر پردازش انجام

شکل  ،2منحنی مشخصهی  V-Iرا برای نوار ابررسانای دما-

شد .برای دستیابی به دماهای کاری متفاوت ،از دستگاه کنترل

باالی  BSCCOدر دمای  77 Kنشان میدهد .این منحنی برای

دمای لیکشور( ،)8مدل  336استفاده شد .همهی دستگاهها قابلیت

تغییرات جریان با نرخ  1 As-1رسم شده است .مشاهده میشود که

اتصال به کامپیوتر در محیط نرمافزار لب -ویو( )9را دارند.

جریان بحرانی نوار  BSCCOدر دمای  77 Kحدود  103 Aاست.

 8سانتیمتر از سیم ابررسانا با دو کاوهی (نمونهبردار)( )10ولتاژ

بهطور مشابه ،منحنی مشخصهی  V-Iنوار ابررسانا برای

به فاصلهی  12 mmاز یکدیگر و یک حسگر دمایی دیودی روی

نرخهای متفاوت جریان در بازهی  0/5تا  5 As-1در شکل  3رسم

آن ،توسط یک بلوک  G10بر روی یک تسمهی مسی نگه داشته

شده است .این منحنی نشان میدهد که تغییر نرخ جریان اثر

میشد .ترتیب آزمایشی برای مشخصهیابی سیم در شکل  1نشان

قابل توجهی روی جریان بحرانی ( )ICسیم راست ندارد ،به

داده شده است .دمای گذار  108 Kو میانگین جریان بحرانی در

طوریکه با افزایش نرخ جریان از  0/5تا  ،5 As-1جریان بحرانی

دمای نیتروژن مایع حدود  103Aاندازهگیری شد .در اینجا روش

تنها حدود  3Aتغییر میکند.

اندازهگیری جریان بحرانی ،استفاده از منحنی مشخصهی ولتاژ-

یکی از پارامترهای مهم و مؤثر بر جریان بحرانی سیمهای

جریان ] [V-Iاست .برای توصیف ابررساناهای چندسازه با دقت

 ،HTSاندازه و جهت میدان مغناطیسی اعمال شده بر آنها است.

قابل قبول ،از قانون توان( )11استفاده شد [.]12

در شکل  4جریان بحرانی بهصورت تابعی از میدان اعمال شده در

) n ( B,T

()1



J

E  E c 
 J c (B, T) 

که  nدر آن عدد مشخصهی ابررسانا و توصیفکنندهی تندی گذار
است و به میدان و دما بستگی دارد .بهطور کلی مقدار  nدر LTSها
بیشتر از HTSها است و سیمهای مرغوبتر ،مقدار  nبزرگتر
دارند ( )n ≤ 30که در کاربردهایی مانند حالت سازگار آهنربای

ان .ام .آر( )12اهمیت دارند [ ]20در این رابطه ] [Ec, Jcیک نقطه
از منحنی مشخصهی  E-Jاست .معموالً EC = 0/1-1 µV/cm

درنظر گرفته میشود [.]12

جهت موازی و عمود بر روی نوار ابررسانای  Bi-2223در دمای
 77 Kترسیم شده است .مشاهده میشود که مؤلفهی عمودی میدان
نسبت به مؤلفهی افقی کاهش بیشتری را در جریان بحرانی ایجاد
میکند و این بهدلیل ناهمسانگردی نوار ابررسانای دمای باال تحت
میدان مغناطیسی است.
نتیجههای جریان بحرانی در قطرهای خمش متفاوت در شکل
 5نشان میدهد که افت جریان در بازهی قطرهای خمش  9تا
 33 cmقابل مالحظه نیست ،اما تأثیر انحنا بر روی  ،Icدر قطرهای
خمش کمتر از  9cmمحسوس است و با کاهش انحنا تا ،4/5cm
جریان بحرانی  12Aکاهش مییابد.
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بهکار رفته در شکل  ،1بر روی مرحلهی دوم سرِ سرد( )13نصب شد

ولتاژ ()µV

5

برای اندازهگیری جریان بحرانی در دماهای مختلف ،چیدمان

3
2

120

150

از دو برابر مقدار خودش میرسد .بنابراین برای دستیابی به

°

90 103

60

(شکل  .)6نمودار تغییرات دمایی جریان بحرانی (شکل  )7نشان
میدهد که با کاهش دما از  82 Kتا  63 Kجریان بحرانی به بیش

1
°

30
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چگالی جریان باال و به دنبال آن ایجاد میدان مغناطیسی قوی ،دمای

جریان ()A

شکل  .2منحنی مشخصهی  V-Iبرای نوار ابررسانای  BSCCOدر دمای
نیتروژن مایع.

کاری باید پایین باشد.
کمیت  nکه برای تعیین تندی گذار منحنی جریان -میدان
الکتریکی در ابررساناها بهکار میرود از رابطهی زیر به دست
میآید:

2
0/5 A S-1

1/5

3 A S -1

ولتاژ ()µV

1 A S -1

1

E
) (ln
EC
n (B, T) 
J
(ln
)
)J C (B, T

()2

0/5

5 A S -1

°
110

90
100
جریان ()A

80

60

70

 nبرحسب دما در شکل  8رسم شده است .مشاهده میشود که

شکل  .3منحنی مشخصهی  V-Iنوار ابررسانا برای نرخهای متفاوت جریان.

100

سریعتر صورت میگیرد و جریان بحرانی با دقت باالتری بهدست

40

جریان بحرانی ()A

120

60
مؤلفهی افقی

20
0/4

0/3

°

0/1

0/2

در نمودار مربوط به دمای  65Kاست؛ مقدار  nدر این دما  23است.
با توجه به شیب تند منحنی در این دما ،گذار از حالت ابررسانایی

80

مؤلفهی عمودی

با کاهش دما مقدار  nافزایش مییابد ،بهطوریکه بیشترین انحنا

°

میدان مغناطیسی ()T

میآید.
 2.2مشخصهیابی پیچه
 1.2.2طراحی پیچه

بهترین روش طراحی پیچه ،استفاده از معادلهی دیفرانسیلی مربوط
به شعاع انحنا با اعمال شرایط تنش ثابت است که توسط

شکل  .4افت جریان بحرانی نوار ابررسانا در حضور میدان مغناطیسی.

فایل(،)14

مایلز( )15و شفیلد( )16پیشنهاد شده است [.]21
3

90

80
40

30

20

10

°

قطر خمش ()cm

شکل  .5نمودار جریان بحرانی برحسب قطر خمش.

جریان بحرانی ()A

100

()3

d2r  1 
dr  2
r 2
1  ( )2 

dz
k 
dz 

1
که در آن )  r2 ، k  ln (r2 / r1و  r1فاصلهی محور چنبره از
2

بیشینه و کمینهی پیچه است .حل صریحی برای این معادله وجود

r2
ندارد .با حل عددی معادلهی  3و انتخاب مناسب  k=0/64و =3/6
r1
با استفاده از پارامترهای توکامک  ،KSTARساختار هندسی

 Dشکل برای آهنربا بهدست میآید (شکل .]8[ )9
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20

نمونهی قرار گرفته
بر روی سرسرد

محفظهی
کرایوکولر

خأل

اتصالهای
ورودی -خروجی
جریان

شکل  .6چیدمان قرار داده شده بر روی کرایوکولر.

شکل  .9هندسهی پیچهی  -Dشکل برحسب .mm

همانطور که در شکل  9دیده میشود ،انحنای  Dشکل به
صورت تابعی از پنج بخش کمانی و یک بخش مستقیم و راست

200

که تقارن عمودی دارند ساده میشود .مقدارهای چگالی شارهای

100

جریان بحرانی ()A

150

مغناطیسی آهنربا به روش عناصر محدود و با استفاده از
نرمافزار کامسول مالتی فیزیک شبیهسازی شده است .شکل 10
نشان میدهد که بیشینه چگالی شار ایجاد شده بهازای چگالی
جریان  0/12 T ،41×106 Am-2است.

50
80

90

70

50

60

 2.2.2ساخت و ترتیب آزمایشی پیچه

دما ()K

یک تسمهی مسی بهطول  ،86 cmعرض  2 cmو ضخامت 3 mm

شکل  .7نمودار تغییرات دمایی جریان بحرانی.

مطابق با شعاعهای انحنای داده شده در شکل  9خم شده و به عنوان
30

قالب برای پیچیدن سیم ابررسانا روی آن استفاده شد .از کاپتون

25

بهعنوان دیالکتریک بین تسمهی مسی و اولین الیهی سیم ابررسانا

20

استفاده شد .هر دور از پیچه با چسب دوطرفه به ضخامت 0/08 mm

10
5
°
85

80

75

دما ()K

70

65

شکل  .8رابطهی بین  nو دما.

60

مقدار n

15

و پهنای  5 mmنسبت به دور بعدی عایقکاری شد .در ساخت این
آهنربا  20دور ازسیم  Bi-2223/AgMgمعادل با طولی حدود
 17 mبهکار رفت؛ برای جلوگیری از لغزش الیههای ابررسانا18 ،
جفت قطعه از جنس( G10یک الیهی صنعتی فشار -باال ساخته
شده از پشم شیشهی آغشته به رزینهای اپوکسی) در دو طرف
پیچه به قالب مسی متصل شد.

21
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نیره عبداللهی قهی ،ناصر علینژاد ،مهناز عبدالهی درگاه ،جعفر محمودی
0/1
0/08

0/04
0/02

میدان مغناطیسی ()T

0/06

0/01
0/005
0/002
200/0

300/0

فاصله ()mm

100/0

شکل  .11نمایی از پیچهی صفحهای  Dشکل.

شکل  .10توزیع شار مغناطیسی شبیهسازی شدهی پیچه.
جدول  .1پارامترهای پیچهی  Dشکل

دو کاوهی ولتاژ در الیهی اول و بیستم برای مشخصهیابی
جریان بحرانی پیچه در نظر گرفته شد .همچنین برای بهدست
آوردن انرژی فرونشانی در الیهی یازدهم ،چهار کاوهی ولتاژ با
فاصلههای معین و یک مقاومت  59 Ωاز نوع فیلم نازک فلزی
بهعنوان

گرمکن()17

تعبیه شد .کاوههای ولتاژ از جنس مس با

ضخامت  0/1 mmو پهنای  5 mmبودند که برای کاهش مقاومت
تماسی ،بهوسیلهی چسب نقره روی ابررسانا اتصال داشتند .گرمکن
نیز به روش لحیمکاری روی یک ورق مسی و عایق گرمایی

پارامتر

مقدارهای تجربی

طول سیم ][m

17

طول پیچه ][cm

30

شعاعهای پیچهی  Dشکل ][cm

 6/5 ،5/5و 16/2

ارتفاع][cm

2

میانگین ضخامت ][cm

1

جریان بحرانی ][A

54

خود القایی پیچه ][mH

0/25

نوع دیالکتریک

کاپتون و چسب دوطرفه

مناسب ،بین دو کاوهی ولتاژ در الیهی یازدهم قرار گرفت .برای

برای اطمینان از تعادل پایدار آهنربا ،جریان کاری پایینتر از

اندازهگیری دما ،یک سنسور دمای  PT1000نزدیک گرمکن

جریان بحرانی درنظر گرفته شد .گرمکن برای ایجاد فرونشانی،

تعبیه شد .دو ورق مسی با پهنای  3 cmو ضخامت  2 mmکه به

یک توزیع حرارتی موضعی در آهنربا ایجاد میکرد .در آغاز،

کابلهای انعطافپذیر متصل بودند ،به عنوان رساناهای جریان در

دامنهی تپ حرارتی پایین بود ،اما اگر فرونشانی در ابررسانا ایجاد

دو سر ابتدایی و انتهایی آهنربا بهکار گرفته شدند .وجود مقاومت

نمیشد نمونه دوباره تا دمای شروع کار سرد و آزمایش با دامنهی

تماسی پایانههای مسی پیچهی صفحهای ،دلیل افزایش تدریجی

باالتری از تپ گرمکن تکرار میشد .این فرایند تا زمانی که ولتاژ

ولتاژ در جریانهای باال است .برای کاهش گرمایش ژول و تماس

آهنربا بدون بازیابی افزایش یابد ،تکرار میشد .منبع تغذیهی مورد

بهتر ،از الیههای نازک ایندیم در بین نوار ابررسانا و پایانههای مسی

استفاده برای ایجاد تپ گرمکن ،به ترتیب دارای بیشینه ولتاژ و

استفاده شد .تصویری از پیچهی ساخته شده در شکل 11نشان داده

جریان  30Vو  20Aبود.

شده و پارامترهای مهم آن در جدول  1درج شده است.
 .3یافتهها و بحث
بررسی مشخصههای نمونه پیچهی ساخته شده نشان داد که برای
سیم  ،BSCCOبهدلیل میدان مغناطیسی و فشارهای مکانیکی ناشی
از پیچیدن ،افت قابل توجهی در جریان بحرانی آهنربا ایجاد
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22
3

میشود .در شکل  ،12منحنی مشخصهی ولتاژ -جریان آهنربا با

2/5

نرخ جریان  1 AS-1در دمای نیتروژن مایع و در فشار محیط نشان
داده شده است .مقدارهای ولتاژ پس از کم کردن ولتاژ پرش ناشی

1/5

از القاییدگی (حدود  )0/23 mVبهدست آمد و جریان بحرانی با

1

در نظر گرفتن فاصلهی دو کاوهی ولتاژ در پایانههای آهنربا و

0/5

معیار  ،EC = 1 µV cm-1حدود  54 Aاندازهگیری شد ،بنابراین

°
60

جریان بحرانی در آهنربا نسبت به سیم راست حدود  47%کاهش
یافته که این افت ناشی از میدان مغناطیسی (شکل  )4و شعاع انحنا
(شکل  )5است .کمترین قطر خمش در آهنربای ساختهشده

40

جریان ()A

20

ولتاژ ()mV

2

°

شکل  .12منحنی مشخصهی ولتاژ -جریان بحرانی پیچه در دمای نیتروژن مایع.

حدود  11 cmاست که با توجه به نتیجههای شکل  ،5سبب افت

 1.3بررسی تجربی و تحلیلی رفتار پسماند پیچه

 2Aدر جریان بحرانی میشود .بنابراین سهم عمدهی افت جریان

منحنیهای مشخصهی  V-Iبرای پیچهی ابررسانا با نرخهای

بحرانی در آهنربا ناشی از مؤلفهی عمودی خود میدان است.

افزایشی -کاهشی متفاوت در جریان ،بهازای  3 ،0/5و  5 As-1در

همچنین با ساخت آهنربای  Dشکل مقدار  nدر این نوار ابررسانا

شکل  13نشان داده شده است .مشاهده میشود که بهدلیل

با توجه به شکل  ،7از  19به  15کاهش یافته است.

القاییدگی آهنربا ،L dI⁄dt ،با افزایش نرخ جریان ،مقدار جهش

جریان بحرانی آهنربا در بخار حاصل از نیتروژن مایع با دمای

اولیه در ولتاژ نیز افزایش مییابد و بهازای این نرخهای اعمال شده

 82Kحدود  45Aبهدست آمد ،در حالیکه با توجه به شکل ،7

در جریان ،تغییر قابل مالحظهای در جریان بحرانی آهنربا ایجاد

جریان بحرانی سیم راست در دمای  82A ،82Kاندازگیری شده

نمیشود .همچنین در این نمودار ،منحنی پسماند مغناطیسی بهازای

که معادل با کاهش  45%در جریان بحرانی است و میتوان نتیجه

یک نرخ افزایشی -کاهشی جریان دیده میشود .میزان القای

گرفت که میزان این کاهش در مقایسه با دمای  77Kتقریباً برابر

مغناطیسی برابر با  0/25 mHو انرژی مغناطیسی ذخیره شده بهازای

است.

 0/7 ICحدود  0/17 Jبهدست میآید.

مشخصهی دیگری که برای این آهنربا اندازهگیری شد،

براساس مدار معادل در نظر گرفته شده در شکل  ،14که در

کمینه انرژی الزم برای فرونشانی است که چنین به دست میآید.

آن  Lextو  Lintبه ترتیب القای مغناطیسی خارجی و داخلی ابررسانا
هستند رفتار پسماند ولتاژ -جریان مورد تحلیل قرار گرفت RSC .و

MQE Vp Ip t p

()4

 Gمقاومت ابررسانا و رسانندگی فلز عادی هستند.
تقریب القای مغناطیسی خارجی مربوط به یک پیچهی دایرهای

که در آن  Ip ،Vpو  tpبهترتیب ،ولتاژ ،جریان و زمان تپ گرمکن

را برای آهنربای  Dشکل بهکار میبریم ].[23

هستند.
آزمایش فرونشانی در بخار نیتروژن با اعمال جریان
 [0/8 IC )82K(] 37Aانجام شد .با ایجاد اختالل موضعی توسط
گرمکن با اعمال تپ ولتاژ با دامنهی  22Vو جریان  0/37Aدر
مدت زمان  ،38 sافزایش دمایی به میزان  101Kدر لحظهی قطع
تپ مشاهده شد و انتشار ناحیهی نرمال (فرونشانی) رخ داد .انرژی
تپ در شرایط مذکور و طبق رابطهی  4حدود  309 Jبهدست آمد
که کمتر از  5%این انرژی به عنوان انرژی فرونشانی روی ابررسانا
انباشت میشود [.]22

()5

D
8D
}Lext  N2r ( ){ln( )  2
2
d
که در آن  نفوذپذیری مغناطیسی فضای آزاد d ،D ،و N

بهترتیب ،قطر ،ضخامت و تعداد دورهای پیچهی ابررسانا است.

23

نیره عبداللهی قهی ،ناصر علینژاد ،مهناز عبدالهی درگاه ،جعفر محمودی
0/5 A S-1

3/5

که در آن  RCو ( n)0/05 T ،77Kبرای پیچهی مورد نظر به ترتیب

3 A S -1

2/5

 3/4×10-5 Ωو  15است .با توجه به شکل  4مشاهده میشود

1/5

که مؤلفهی عمودی میدان در تعیین جریان بحرانی مؤثر است.

5 A S -1

60

50

40

20

ولتاژ ()mV

0/5
30
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-0/5

10

-1/5

جریان ()A

این شکل نشان میدهد که جریان بحرانی سیم در آهنربا
در میدان عمودی  0/05 Tحدود  54Aاست .بنابراین ،جریان
بحرانی اندازهگیری شده در اثر میدان مغناطیسی و شعاع انحنا
]( 52A ،[IC)0/05 T ،77Kبهدست میآید (شکل .)5
تابع جریان نسبت به زمان را بهصورت خطی در نظر میگیریم.

شکل  .13منحنیهای مشخصهی  V-Iبرای پیچهی ابررسانا با نرخهای
افزایشی -کاهشی متفاوت جریان.

I=αt

()8

Ig

که در آن  αنرخ تغییر جریان نسبت به زمان است .با توجه به اینکه
Lext

در مقدارهای کمتر ازجریان بحرانی ،همهی جریان از مدار ابررسانا

+
VL
-

+
VP
-

Lint

Ip

عبور میکند ،بنابراین ولتاژ دو سر ابررسانا چنین بهدست میآید.

L
t
VSC  [( )  3 / 4  105 ( )15 ]t
t
52

()9

با استفاده از حل تحلیلی ،نمودار ولتاژ برحسب جریان برای

RSC

نرخ جریان  3 AS-1در شکل  15رسم و با نتیجههای تجربی مقایسه
شده است .مشاهده میشود که به دلیل القاییدگی پیچه،LdI/dt ،

شکل  .14مدار الکتریکی معادل ابررسانا ].[25

جهش اولیهای در ولتاژ مشاهده میشود و با افزایش جریان تا حد
القای مغناطیسی داخلی برای یک نوار رسانای معمولی با سطح

بحرانی ،عبارت دوم در رابطه  9غالب میشود.

مقطع مستطیلی بهپهنای  wو ضخامت  tو طول  lنیز چنین بهدست
میآید [.]24

3/5

 l
2l
wt
({ln
( )  0/ 50049 
})
2
wt
l

()6

Lint 

2/5

بنابراین ،مقدارهای  Lint 6/5 µHو  Lext 0/22 mHبهدست

تجربی

میآیند و در نتیجه خود القایی کل مدار  L = 0/226 mHاست.

تحلیلی

دیگر کمیت مدار معادل RSC ،است که چنین محاسبه
میشود.

0/5
60

40

جریان ()A

()7

1
) ) n ( B ,T
)Ic (B, T

20

-0/5

-1/5

( R SC  R c
شکل  .15رابطهی بین ولتاژ و جریان برای نرخ جریان .3 A S-1

ولتاژ ()mV

1/5
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