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תקציר
מחקר זה עוסק בחקר תכונות ההולכה של חוט מוליך-על תעשייתי מהדור השני המבוסס על שכבה דקה
של  (YBCO) YBa2Cu3O7-δהמצופה על מצע  .Ni-Wלחוט זה יתרונות ברורים על פני חוט מוליך-על
מהדור הראשון המבוסס על סיבים של  (BSCCO) Bi2Sr2Ca2Cu3O10−δבמטריצת כסף .יתרונות אלה
כוללים :עלות נמוכה ,זרם קריטי גבוה ועמידות טובה תחת שדות מגנטיים חיצונים.
בעבודה זו התמקדנו בחקר תכונות ההולכה של חוטים מוליכי-על מהדור השני כאשר הם חשופים לשדה
מגנטי  ,DCשדה מגנטי  ACושדה מגנטי  DCהמשולב עם שדה  .ACהתנהגות חוטים אלה מורכבת
מכיוון שהם מכילים לא רק מוליך-על אלא גם שכבה פרומגנטית  Ni-Wאשר משפיעה על תכונות
ההולכה.
בחלקה הראשון של העבודה חשפנו את השפעתה של השכבה הפרומגנטית על תכונות ההולכה .הראינו כי
כאשר מוליך-העל חשוף לשדה מגנטי  DCהמקביל למישור החוט ,היפוך כיוון הזרם או היפוך כיוון
השדה משפיע על הזרם הקריטי ובכך יוצר כיוון מועדף לזרימת הזרם במוליך העל .הסברנו תופעה זו
כנובעת משני כוחות) :א( כוח דחייה בין הפלקסונים לבין השכבה הפרומגנטית) ,ב( כוח לורנץ הפועל על
הפלקסונים עקב זרם התובלה .כאשר שני הכוחות פועלים באותו כיוון ,הכוח השקול שפועל על
הפלקסונים הוא גדול יותר ולכן גורם לזרם קריטי קטן יותר ,ואילו כאשר כוחות אלה פועלים בכיוונים
מנוגדים הכוח השקול שפועל על הפלקסונים קטן יותר ולכן גורם לזרם קריטי גדול יותר.
במדידות של השדה החשמלי כפונקציה של הזמן תחת השפעת שדה מגנטי  ACהמקביל למישור החוט,
ראינו כי השכבה הפרומגנטית יוצרת מתח מושרה אשר גורם למיסוך תכונות ההולכה במוליך-העל.
מדידות מגנטיזציה שביצענו הראו כי השכבה הפרומגנטית גורמת לשינוי גדול במגנטיזציה סביב נקודת
האפס של השדה המגנטי ,דבר היוצר את המתח המושרה במדידה .הצלחנו להתגבר על תופעת המתח
המושרה ע"י הוספת שדה  DCלשדה ה ,AC -כך שתנודות שדה ה AC -התרחשו באזור הקרוב לרוויה
המגנטית ,הרחק מנקודת האפס של השדה.
בחלק השני של העבודה חקרנו את השפעתו של שדה מגנטי סינוסואידלי על תכונות ההולכה של חוט
מוליך-העל .ראינו כי שדה זה מוביל להתפתחות שדה חילופין חשמלי עם מגוון רחב של צורות גל
הכוללות מעבר מפיק יחיד לשני פיקים במחזור אחד של השדה המגנטי ,זאת ע"י שינוי פרמטרים כמו
הזרם ,גודל השדה  ,DCאמפליטודת השדה  ACותדירותו .במאמץ להבין את המנגנונים האחראיים
לתגובה הלא ליניארית החזקה הזאת ,פיתחנו מודל פיזיקאלי לפיו שדה ה AC -לא רק משנה את התפלגות
הפלקסונים בדגם ,אלא גם משפיע ישירות ,באופן מחזורי ,על אנרגיית הלכידה של הפלקסונים .כתוצאה
מכך מושפע תהליך האקטיבציה התרמית של הפלקסונים ,אשר קובע את הדינמיקה שלהם ואת השדה
החשמלי המתפתח בדגם.
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במסגרת מודל זה הצלחנו להסביר את צורות הגל השונות של השדה החשמלי שנצפו בניסויים ,ובפרט
לקבוע את התנאים להופעת פיק יחיד או שני פיקים במחזור אחד של השדה המגנטי .כמו כן באמצעות
המודל הסברנו את ההבדלים בין השפעתו של שדה מגנטי  DCושדה מגנטי  ACבאותה אמפליטודה.
השפעתו של שדה מגנטי  ACגדולה יותר מכיוון שאנרגית הלכידה אשר משפיעה על המוליכות החשמלית
מושפעת הן מגודל השדה החילופי והן מן הזרם המושרה על ידו .המודל מאפשר להפריד בין תרומת
השדה ותרומת הזרם המושרה על ידו ע"י היפוך כיוון זרם התובלה והיפוך כיוון שדה ה .DC -אנליזה זו
הראתה כי השפעת הזרם המושרה הולכת וקטנה ככל שזרם התובלה בחוט הולך וגדל  -בהתאם לתחזיות
של המודל .כמו כן ,אנליזה זו חשפה כי לזרם המושרה ע"י שדה החילופין יש תרומה דומיננטית בתגובה
הלא ליניארית של החוטים.
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פרק  - 1מבוא
מוליכי-על אידיאליים מוליכים זרם חשמלי בלי איבודי אנרגיה מתחת לטמפרטורה הקריטית שלהם ].[1
מוליכות העל מוגבלת ע"י ערכים קריטיים של השדה המגנטי ,הזרם והטמפרטורה ,אשר קשורים ביחד
ומגדירים את תחום מוליכות העל של החומר )ציור .(1
ציור 1

Superconduction
region

תיאור איכותי של מצב מוליכות העל
ביחס לשדה המגנטי ,הטמפרטורה והזרם הקריטי.

Current
density, j

jc

Temperature, T

Tc
Bc

Magnetic
field, B

בשנת  1986התגלו החומרים הקרמיים ,תרכובות החמצן-נחושת ,שהם מוליכי-על  ,Type-IIכאשר
הטמפרטורה הקריטית  Tcוהשדה )  H c 2 (Tשלהם גבוהים יותר ממוליכי העל שהיו ידועים עד אז.
החומרים החדשים נקראים מוליכי-על בטמפרטורות גבוהות High-temperature superconductors
או בקיצור .HTS
ה HTS -אפשרו קירור בחנקן נוזלי או במקררים בקירור יבש )  ,( 20 K – 70 Kלעומת מוליכי-על
בטמפרטורות נמוכות ) (LTSאשר היו ידועים עד שנת  ,1986בהם הקירור היה מבוסס על הליום נוזלי,
שהיא שיטת קירור יקרה ,בהשוואה לשיטות הקירור של ה.HTS -
מאז גילויים של ה HTS -אחד האתגרים היה יישומם בהתקני הספק חשמליים ,זאת כדי לתת מענה
לצרכים המתפתחים בתחום החשמל הכוללים בין היתר גידול בצריכת החשמל והצורך בשדרוג מערכות
חשמל מתיישנות הכוללות בין היתר מנועים ,גנרטורים וטרנספורמטורים .ל HTS -יש פוטנציאל לבניית
מערכות חשמליות אמינות ,בעלות יעילות טובה יותר ונצילות גבוהה יותר ,תוך הקטנת נפח ומשקל
המערכת ותרומה לאיכות הסביבה ].[2,3
כדי ליישם את הפוטנציאל הטמון ב HTS -בתחום החשמל ,יש צורך בחוט  HTSשבעזרתו ניתן יהיה
לבנות התקנים חשמליים ,אך בניגוד לחומרים כמו נחושת הקלה לעיבוד וליצור חוטים ,ה HTS -הם
חומרים קרמיים המצריכים שיטות וטכנולוגיות חדשות כדי להפוך לחוטים חשמליים בעלי תכונות
מתאימות.
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 1.1חוטים מוליכי על
הדור הראשון של חוטי ה HTS -לשימוש בהתקנים חשמליים היה חוט רב סיבי
) (multi-filamentaryהמבוסס על מוליך-על מסוג  .BSCCOהחוט בנוי ממספר רב של סיבים מוליכי-
על אשר משובצים במטריצת כסף )ציור  .(2aכיום ,טכנולוגיית היצור מאפשרת ייצור חוטים באורך של
מעל ) 1000 mכיחידה אחת( עם זרם קריטי ממוצע של  125 Aב .[4] 77 K -הבעיות העיקריות בחוט
זה הן עלותו הגבוהה ואיבודי האנרגיה בשדה מגנטי שהופכות אותו למכשול עבור פיתוחים רבים.
לאחרונה פותח הדור השני של חוטי ה ,HTS -הצפויים להשתלב בעשור הקרוב בהתקנים חשמליים.
הדור השני של חוטי ה HTS -הם חוטים מצופים ) (coated conductorsהמעוצבים בצורת סרט
ומבוססים על מוליך-על מסוג  .YBCOהחוט מורכב באופן כללי משכבת בסיס אשר עליה מגדלים שכבת
חיץ ואז מצפים שכבה דקה של  .YBCOמעל לכל מבצעים ציפוי נוסף של מתכת אצילה ,ראה ציור
) ,2(bחשוב לציין כי שכבת מצע בחוט זה היא פרומגנטית ,פירוט תהליך היצור ומבנה החוט יפורטו
בנספח א'.

)(a

)(b
ציור 2
מבנה הדור הראשון והדור השני של חוטי הHTS -
) – BSCCO (aהדור הראשון של חוטי ה HTS -בעל מבנה רב סיבי.
) – YBCO (bהדור השני של חוטי ה HTS -בעל מבנה של מוליך מצופה.
ציור זה לקוח מתוך מאמר ][4

 1.2ההבדלים בין החוטים התעשייתיים
קיימים מספר הבדלים בין חוטי  YBCOו ,BSCCO -מבחינת הגיאומטריה ,מבנה החוט
והאנאיזוטרופיה:
הגיאומטריה ומבנה החוטים -לחוטי ה YBCO -יש מבנה שכבתי ,השונה משמעותית מהמבנה הרב סיבי
של חוטי  .BSCCOחוט ה YBCO -הוא בעל מבנה אפיטקסיאלי ) (epitaxialאשר בו חומר
ה YBCO -מצופה על גבי שכבת חיץ בעלת תבנית מתאימה ,כך שהציפוי המתקבל הינו בעל מבנה גבישי
מסודר .הצורך במבנה גבישי מסודר הוא יסודי שכן אי התאמה בסידור הגבישי גורמת למכשולים עבור
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זרם מוליך-העל ובכך מביאה לזרם קריטי קטן יותר .חוט ה BSCCO -הוא בעל מבנה גרנולרי
) ,(granularאשר בו הסידור הגבישי הוא ירוד ביחס למבנה האפיטקסיאלי המסודר של חוט ה.YBCO -
מבחינת הגיאומטריה עובי שכבת ה YBCO -הוא כ ,1μ m -זאת לעומת העובי האפקטיבי של מוליך
ה BSCCO -שהוא כ ,[5] 200 μ m -רוחב החוט בשני מוליכי העל הינו כ 4 -מ"מ ,כך שהיחס
רוחב/עובי שונה בשני סדרי גודל בשתי המערכות .לממדים הגיאומטריים יש השפעה על גודל השדה
החשמלי המתפתח בחוט ועל חדירת השדה המגנטי בדגם.
אנאיזוטרופיה  -ה HTS -הם חומרים אנאיזוטרופיים ,המסה האפקטיבית לאורך ציר  ( mc ) cגדולה
בהרבה מהמסה האפקטיבית במישור  BSCCO .( mab ) abהוא בעל אנאיזוטרופיה גבוהה
מאוד  . γ : 50 − 100לעומת זאת YBCO ,הוא בעל אנאיזוטרופיה נמוכה יחסית . γ : 7 ,כתוצאה מכך
הפלקסונים ב YBCO -שומרים על קורלציה מגנטית אורכית גם בטמפרטורה  77 Kשל חנקן נוזלי,
בניגוד ל BSCCO -בו הפלקסונים "מתפרקים" לפנקייקים עם קורלציה אורכית נמוכה בטמפרטורה של
חנקן נוזלי ].[6,7
לחוטי  YBCOיתרונות ברורים על פני חוטי  ,BSCCOהדבר ניתן להדגמה דרך קו אי ההדירות
) (irreversibility lineשלהם ,שמעליו ה HTS -הופך להיות התנגדותי ומאבד את תכונתו להוליך זרם
חשמלי  DCללא איבודי אנרגיה .ניתן לראות בציור  3כי עבור  Bi-2223ב 77 K -שדה אי
ההדירות  , H irr (77 K ) : 0.2Tלעומת זאת ב YBCO -באותה טמפרטורה .[4] H irr (77 K ) : 7T
30

ציור 3

קו אי-ההדירות ) H irr (T

25

עבור Bi-2223

ו YBCO -כאשר כיוון השדה המגנטי מאונך

20

למישור הדגם.
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ציור זה לקוח מתוך מאמר ][4
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לפיכך ,לחוטי  YBCOיש היכולת להשיג ביצועים טובים יותר בטמפרטורה גבוהה יותר ובשדה מגנטי
גבוה יותר .בנוסף לכך לחוטי  YBCOיש הפוטנציאל להיות זולים משמעותית לעומת חוטי .BSCCO
לדור השני של ה HTS -יש אפוא פוטנציאל להפוך למוביל ביישומים חשמליים.
ההבטחה של חוטי הדור השני היא כה גדולה עד כדי כך שחברות מובילות בתחום יצור חוטי מוליכי על
תעשייתיים כמו ) Super Power ,AMSC (American Super Conductorהודיעו לאחרונה על
הפסקת יצור חוטי  BSCCOומעבר ליצור חוט  YBCOבלבד ].[8
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 1.3תנועת הפלקסונים בחומר  -היווצרות השדה החשמלי
ה HTS -שייכים לקטגוריית מוליכי-העל מסוג  .IIבתור שכאלה ,כאשר מוליך-העל חשוף לשדה מגנטי
הגדול מערך קריטי מסוים )  H c1 (Tהשדה חודר בחלקו לתוך מוליך-העל בצורה של קווי שטף ,הנקראים
פלקסונים.
בחומרים אידיאליים בהם אין זיהומים ,הפלקסונים יכולים לנוע בחופשיות ולהסתדר בצפיפות מתאימה
לפי עוצמת השדה המגנטי בדגם .עקב זיהומים וחוסר הומוגניות במוליכי-על מסוג  ,IIהפלקסונים נלכדים
באזורים המזוהמים והלא הומוגניים ,אשר נקראים אזורי לכידה ) .(pinning sitesאזורים אלו מהווים
מחסום אנרגטי שיש להתגבר עליו כדי להניע את הפלקסונים .תנועת הפלקסונים גורמת להיווצרות שדה
חשמלי אשר גורם להפסדי אנרגיה ,השאיפה במוליכים היא להגדיל את מספר אזורי הלכידה ואת כוחם
כך שנוכל להגיע לזרמים קריטיים גדולים יותר ללא הפסדי אנרגיה ].[4,9
uur r ur
uur
r
כאשר זורם זרם חשמלי בעל צפיפות  jבדגם מופעל כוח לורנץ  FLעל כל פלקסון , FL = j × Φ 0
uur
אשר מכיל יחידת שטף קוונטי  . Φ 0הפלקסונים יישארו במקומם כל עוד כוח הלכידה  Fpגדול יותר
uur
uur
uur
מאשר כוח לורנץ  . FLכאשר כוח לורנץ  FLגדול יותר מכוח הלכידה  , Fpהפלקסונים יוכלו לנוע
בחופשיות בדגם ,במקרה זה האופיין מתח-זרם ) (I-Vיהיה ליניארי ותנועה זו של הפלקסונים נקראת
ur ur r
r
ur
 .flux flowתנועת הפלקסונים גורמת להיווצרות שדה חשמלי  Eבכיוון הזרם  E = B × vכאשר v
uur
ur
היא המהירות הממוצעת של הפלקסונים ו B -הוא השדה המגנטי בחומר .כאשר כוח הלכידה  Fpשווה
uur
uur
לכוח לורנץ  FLצפיפות הזרם מוגדרת להיות צפיפות הזרם הקריטית  , jcאך במציאות הזרם הקריטי
קטן הרבה יותר וזאת בגלל שתנועת הפלקסונים מתחילה כבר בזרמים נמוכים יותר עקב אפקט
טמפרטורה הנקרא "אקטיבציה תרמית" ) .(thermal activationתהליכים פיזיקאליים איטיים
המתרחשים עקב תהליכי האקטיבציה ,נקראים "זחילה" ) .(creepהשדה החשמלי עקב זחילת השטף הוא
]  , E ( j ) = E0 exp[ −U ( j ) / k BTכאשר ) U(jהיא אנרגית האקטיבציה k B ,הוא קבוע בולצמן וT -

היא הטמפרטורה .באופן כללי זחילת השטף קשורה לקשר  I-Vלא ליניארי אשר נקבע ע"י התלות של U
ב j-וע"י התלות האקספוננציאלית של  Eב .U-כאשר )  U ( j ) = U o ln( jc / jו U 0 -הוא אנרגית
האקטיבציה בזרם אפס .ע"י הצבת ) U(jב ,E(j) -אנו מקבלים את חוק החזקה  , E = Ec ( I / I c )nכאשר
 Ecהוא השדה החשמלי הקריטי ,אשר מוגדר להיות עבור מדידות הולכה  I c ,1μV / cmהוא הזרם

הקריטי בשדה הקריטי החשמלי ,והחזקה  nתלויה בשדה המגנטי ובטמפרטורה n = U 0 (T , B) / k BT
].[9 ,10
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 1.4עבודות קודמות
סעיף זה עוסק בעבודות הקודמות ומחולק לשלושה חלקים:
•

בחלק הראשון נדון בעבודות הקודמות שנחקרו במוליכי-על החשופים לשדה מגנטי ישר.

•

בחלק השני נסקור את העבודות הקודמות העוסקות בחקר תכונות ההולכה תחת שדות מגנטיים

הכוללים רכיב שדה מגנטי .AC
•

בחלק השלישי נסקור את העבודות הקודמות שנעשו במעבדה העוסקות בחקר תכונות ההולכה של
חוטים מסחריים YBCO ,ו.BSCCO -

 1.4.1השפעתו של שדה מגנטי DC
מאמץ מחקרי רב נעשה על מנת לשפר את תכונות ההולכה של מוליך-העל ולהקטין בו את הפסדי

האנרגיה .אחת הדרכים לשיפור תכונות ההולכה של החוט היא שימוש בחומרים פרומגנטייםAlmagir .
ו Han -הראו כי ע"י ציפוי חוט מוליך-העל בשכבה דקה וצרה של חומר פרומגנטי בשולי החוט )כפי
שמתואר בציור  4עבור חוט תעשייתי  ,(Bi-2223ניתן להגדיל את הזרם הקריטי בחוט ב .11% -עיקרון
הגדלת הזרם הקריטי בחוט מבוסס על אפקט המיסוך המגנטי ,הגורם לשינוי בכיוון קווי השטף של השדה
המגנטי העצמי ].[11

ציור 4
ציור סכימתי של  Bi-2223עם ציפוי ניקל ) (Niבשולי החוט T ,מסמל את
עובי הציפוי ו L -מסמל את אורך הציפוי.
לקוח מתוך עבודתם של  Almagirו.[11] Han -

אחד ההבדלים בין הציפוי הפרומגנטי בחוט  BSCOOלבין שכבת המצע הפרומגנטית בחוט מהדור השני,
הוא שהשכבה הפרומגנטית בחוט מהדור השני הינה חלק בלתי ניפרד ממבנה החוט .מעבודתם של
 Almagirו Han-אנו למדים על חוטי הדור השני כי המבנה האסימטרי ביחס לציר המקביל למישור
החוט בתוספת השכבה הפרומגנטית ,יכולים להשפיע על פוטנציאל הלכידה ובכך על הזרם הקריטי בחוט.
בעבודתנו נבחן את השפעתה של שכבה זו על תכונות ההולכה של החוט.
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בעבודתם של  [12] Roas et al.בחקר האנאיזוטרופיה של צפיפות הזרם הקריטי בחוט YBCO
אפיטקסיאלי ,בו שכבת המצע אינה פרומגנטית כמו במקרה שלנו ,אלא הינה שכבה פרואלקטרית
) ,SrTiO3 (Ferroelectricנמצאה אסימטרייה בזרם הקריטי כאשר השדה המגנטי מקביל לשכבות
חמצן-נחושת )מקביל למישור החוט(.
בניסוי זה מדדו החוקרים את צפיפות הזרם הקריטי כפונקציה של הזווית עבור שדות וטמפרטורות שונות.
חוט מוליך-העל היה מכוון ביחס לשדה המגנטי מזווית  00עד  ,1800כיוון הזרם שונה בחוט כדי למדוד
את תחום הזוויות  1800עד  ,3600הזווית  θנמדדה ביחס לציר הניצב למישור החוט )ציר  .(cכאשר
תנועת הפלקסונים ,עקב כוח לורנץ ,הייתה לכיוון מצע החוט נמדד זרם קריטי גדול יותר מאשר במקרה
בו הפלקסונים נעו לכיוון שכבת המתכת האצילה )ציור .(5

3600
B Pc

2700
B⊥c

1800
B Pc

j

B⊥c

00
B Pc

ציור 5
הזרם הקריטי כפונקציה של הזוית עבור טמפרטורה  T=60 Kושדה .B=0.5 T
לקוח מתוך עבודתם של .[12] Roas et al.

בהסבר לתופעת האסימטרייה מחברי המאמר הניחו כי אין זה חספוס המשטח העליון )בעיה נפוצה
בתהליך של  (Laser Depositionאלא חיבור המצע לחוט ,היוצר מתחים אשר נגרמים עקב אי התאמת
השריג ,דבר המשפיע על פוטנציאל הלכידה ומסביר את תופעת האסימטרייה שנצפתה בניסוי .אנו נראה
בהמשך כי למרות שצפינו בתופעה דומה של אסימטרייה בזרם הקריטי עבור השדה המקביל למישור
החוט ,ההסבר לתופעה זו בעבודתנו הוא שונה ומבוסס על השכבה הפרומגנטית.
 [13] Safar et al.שחקרו את האנאיזוטרופיה ואת תלות כיוון כוח לורנץ על הזרם הקריטי בחוט
 YBCOעבה ,בו שכבת המצע היא פרומגנטית ) ,(Niנמצאה סימטרייה של הזרם הקריטי כפונקציה של
הזווית עבור כל ארבעת הרבעים ,כלומר לא נמצאה אסימטרייה בזרם הקריטי כאשר השדה המגנטי
מקביל לשכבות חמצן-נחושת .התוצאות במאמר זה שונות מהתוצאות הניסיוניות המתקבלות בניסויים
שלנו ,בהם אנו מקבלים אסימטרייה בזרם הקריטי עבור השדה המקבילי ,כפי שנראה זאת בהמשך.
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במאמרם של  [14] Touitou et al.אשר מדדו אופייני מתח-זרם בהתקן של סרט דק המכיל שכבה
פרומגנטית  (LSMO) La0.66Sr0.33MnO3אשר משולבת עם שכבת מוליך-על  ,Yba2Cu3O7-δדווח על
אסימטרייה באופייני  .I-Vאפקט אסימטרייה זה מוסבר ע"י תרומתה של השכבה הפרומגנטית לשדה
המגנטי בקצה הסרט הנוצר ע"י זרם התובלה .כיוון המגנטיזציה היה תמיד מקביל למישור הסרט ,ע"י
היפוך בכיוון המגנטיזציה נוצר מצב בו פעם יש תוספת לשדה המגנטי בקצה הסרט ,ואז נצפה זרם קריטי
קטן יותר ופעם התרומה של המגנטיזציה היא בכיוון הפוך לכיוון השדה המגנטי בקצה הסרט ,ואז מתקבל
זרם קריטי גדול יותר .תופעה זו שונה מהתופעה שנצפתה בניסויים שלנו אך עם זאת קיימים קווי דמיון
בהם האסימטרייה בזרם הקריטי נוצרת עקב שכבה פרומגנטית ,כאשר כיוון המגנטיזציה הוא מקביל
למישור החוט.
 1.4.2השפעתו של שדה מגנטי AC
התופעה של היווצרות מתח חשמלי  DCתחת השפעתו החיצונית של שדה מגנטי  ACהוסברה לראשונה
ע"י  [15] Adrianovו ,[16,17] Ogasawara -אשר חקרו את התופעה במוליכי על בטמפרטורות
נמוכות ) .(LTSבעבודתו של  ,Ogasawaraתופעה זו אופיינה בסליל מוליך-על דו שכבתי חסר
השראות ,כאשר בכל שכבה זורם זרם  DCבכיוון הפוך .על מוליך-העל ,במקביל לציר הסליל ,פעל שדה
מגנטי  DCגדול )לצורך קבלת חדירה מלאה של השדה העצמי הנוצר ע"י הזרם בסליל( ,המשולב עם
שדה מגנטי  ACבצורת גל ריבועי ,בתחום תדרים נמוכים ) .(0.01-0.1 Hzהמודל הניח גיאומטריה של
דגם אינסופי ) ,(Slabהמתבסס על מודל של  ,[18] Beanאשר מניח כי בכל מקום בדגם בו זורם זרם
הוא שווה לזרם הקריטי .עיקרון המודל :זרם התובלה ) DCהקטן מהזרם הקריטי( שובר את הסימטרייה
של התפלגות השדה המגנטי בדגם .כאשר עוצמת השדה  ACעוברת את ערך סף החדירה המלאה ,נוצר
מתח חשמלי כתוצאה מחציית קווי השטף את החוט לרוחבו .באמפליטודות שדות  ACהקטנות משדה
חדירה מלאה ,המתח החשמלי אינו מופיע כלל .מודל זה ידוע בעולם בשם "ההתנגדות הדינמית" ,ומתעלם
מזחילת שטף מגנטי .ב LTS -לכידת השטף חזקה מאוד וזחילת השטף זניחה ,אבל ב HTS -תופעות אלו
הופכות למשמעותיות .כמו כן ,המודל אינו לוקח בחשבון את השפעתם האפשרית של זרמים מושרים על
המתח החשמלי ,אשר מקטינים את אנרגית הלכידה ובכך גורמים לרלקסצית שדה מגנטי מהירה יותר.
התוצאה – שדה חשמלי גבוה יותר.
בעבודה אחרת [19] Huebener ,חקר את השפעתו של שדה מגנטי חילופי על התפתחות המתח החשמלי
בשכבות דקות מוליכות-על של עופרת .השדה המגנטי היה מורכב משדה מגנטי  DCגדול שעליו שדה
מגנטי  ACקטן ,כאשר שניהם ניצבים למישור הדגם .תוצאותיו של  Huebenerמצביעות על כך ששדה
מגנטי  ACקטן גורם לזרמים מושרים בתוך הדגם ,דבר המביא להגברת מתח ה .DC -בנוסף לכך מצא כי
המתח המקסימלי מופיע כאשר תדירות השדה  ACשווה לתדירות החצייה של קווי השטף המגנטי את
הדגם Huebener .הסביר כי הזרמים המושרים מחלישים את אנרגיית הלכידה ) (pinningבמוליך-העל
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וכתוצאה מכך מתגברת מהירות החדירה של הפלקסונים לתוך מוליך-העל ומפל המתח הישר על פניו
עולה.
בעבודתו של  [20] Risseאשר חקר את השפעת שדה מגנטי  ACקטן הרוכב על שדה מגנטי  DCגדול,
על ההתנגדות החשמלית בסרטי  Mo3Siו Nd1.85Ce0.15 CuOx -בטמפרטורה של  7.7 Kנמצא כי
בזרמים הקטנים מהזרם הקריטי ,שדה משתנה גורם להופעת התנגדות חשמלית קבועה  ,DCהתלויה
ליניארית בתדר ובאמפליטודת השדה המגנטי המשתנה .החוקר הסביר את התופעה על סמך מודל
"ההתנגדות הדינמית" .קרי ,בכל מחזור של השדה קווי השטף המגנטי חוצים את הסרט מצד לצד וגורמים
להופעת ההתנגדות החשמלית .התנגדות זו מוגדרת כיחס בין השדה החשמלי לצפיפות הזרם האורכי.
ההתנגדות החשמלית הופיעה בכל גודל של שדה משתנה ,כלומר שדה הסף שווה לאפס ,וזאת בניגוד
למודל "ההתנגדות הדינמית".
 Fisherועמיתיו ] [21,22חקרו את השפעת שדה מגנטי חילופי בטווח האמפליטודות והתדרים
 0-1000 Oeו 30-3000 Hz -בהתאמה ,על לולאת המגנטיזציה של סרטי  .YBCOבניסויים אלו הופעל
שדה ישר )שמבצעים איתו את לולאת ההסטרזיס( בכיוון ציר ) cבניצב למישור הסרט( ושדה חילופי
בניצב לציר  cבהעדר זרם הולכה .החוקרים הראו כי שדה  ACגורם להתכווצות לולאת המגנטיזציה עד
כדי הדירותה ) ,(reversibilityכלומר שדה  ACמקטין את זרמי המיסוך עד כדי היעלמותם .את התופעה
הנצפית הסבירו החוקרים ,בהסתמך על מודל  ,Beanעל ידי הטענה ששדה מגנטי משתנה משרה זרמי
מיסוך  .ACזרמים אלו יוצרים על השפה שדה מגנטי ,שלטענת החוקרים ,בממוצע הוא שונה מאפס.
כתוצאה משדה זה ,מצטמצם ערוץ זרם המיסוך למרכז הדגם בו הוא חופשי משדה חילופי .יחודו של
השדה החילופי במקרה זה ,על פי הרחבת מודל  Beanלתלות בזמן ,שבשדה חילופי הרלקסציה אינה
משמעותית ועל כן זרמי המיסוך אינם דועכים ומקטינים את השטח האפקטיבי של ערוץ זרם המיסוך.
בעבודה של  [23] Zeldovנבדקה לולאת מגנטיזציה של גבישים יחידים של  BSCCOעם שדה מגנטי
משתנה ובלעדיו במישור  abשל הגביש ,כאשר שדה מגנטי  DCמופעל בציר  .cעם הפעלת שדה מגנטי
משתנה קטן ,הנע בין  0-80 Oeבתדר של  ,1 kHzנוטה לולאת המגנטיזציה לדעוך עד שהיא נעשית
הדירה .עקומות מגנטיזציה ללא הפעלת שדה מגנטי  ACהראו לולאת  hysteresisחזקה .על סמך
תוצאות אלו הסבירו החוקרים את התופעה בכך ששדה מגנטי משתנה "מנער" את מרכזי הלכידה
) (vortex shakingומאיץ את הרלקסציה המגנטית ,המתקיימת באופן טבעי כתוצאה מאקטיבציה
תרמית.
מודל שהוצע על ידי  Brandtו [24] Mikitik -דן בתופעה של היווצרות מתח ישר בהשפעת שדה מגנטי
 ACבמוליכי-על מסוג  IIבנוכחות זרם ישר .מודל זה מסביר את השפעת שדה מגנטי משתנה הרוכב על
שדה  DCחזק ,שניהם מאונכים או מקבילים למישור הרחב של החוט ומאונכים לזרם  DCהזורם לאורך
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הדגם .לפי המודל ,המתח החשמלי מופיע כאשר שדה  ACגדול משדה הסף של החדירה המלאה .עקרון
המודל :זרם  DCשובר את הסימטריה של התפלגות השדה המגנטי בדגם )לפי מודל  .(Beanשדה מגנטי
הגדול משדה הסף גורם לתנועה לרוחב הדגם של קווי השטף המגנטי שבממוצע שונה מאפס .כתוצאה
נוצר שדה חשמלי הפרופורציוני לתדר ולאמפליטודת השדה  .ACבשדות מגנטיים הקטנים משדה הסף
אין מקבלים תוספת למתח החשמלי .העבודה הנ"ל אינה לוקחת בחשבון את הרלקסציה המגנטית החזקה
הקיימת ב , HTS-וכן מניחה שדה חשמלי אחיד לרוחב הדגם .מודל זה נותן תמונה איכותית על המתרחש

בחוט ,ולמעשה אין הבדל עקרוני בין עבודה זו למודל התנגדות הדינמית של  Adrianovו.Ogasawara -
בציור הבא מתוארים שלושה פרופילי החדירה של השדה המגנטי .ניתן לראות כי הזרם שובר את
הסימטריה של פרופיל החדירה וכאשר השדה המגנטי  ACגדול משדה הסף ,כפי שמוצג בציור  6אנו
מקבלים מתח חשמלי עקב מעבר השטף )הצורה המעויינת שמסומנת בספרה  (2מצד אחד של הדגם לצידו
השני.

ציור 6
בציור ניתן לראות את פרופילי החדירה של השדה המגנטי כאשר הוא מקביל למישור הדגם.
) (aכאשר אמפליטודת השדה המגנטי  (B1) ACקטנה משדה הסף )*.(B
) (bכאשר אמפליטודת השדה המגנטי  (B1) ACשווה משדה הסף )*.(B
) (cכאשר אמפליטודת השדה המגנטי  (B1) ACגדולה משדה הסף )*.(B
המתח החשמלי יופיע אך ורק כאשר * .B1 > Bבכל שלושת המקרים זרם  DCקטן מהזרם הקריטי.
לקוח מתוך עבודתם של  Brandtו.[24] Mikitik -

מודל זה חוזה ,כי צורת הגל שצריכה להתקבל בניסוי היא בעלת תדירות כפולה ביחס למחזור אחד של
השדה המגנטי )בציור .(7
בעבודתנו נראה כי למרות שאנו מודדים באותם תנאים שהמודל מציג ,אנו מקבלים צורות גל שונות.
בהמשך עבודתנו נשווה את צורת הגל במודל זה לצורות הגל שקיבלנו אנו.
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ציור 7
צורות הגל המתקבלות במחזור אחד של השדה המגנטי ,כפי שחוזה מודל "ההתנגדות הדינמית" בשילוב זחילת שטף
) ,(n=21כאשר השדה המגנטי ניצב למישור החוט .צורת הגל המתקבלת היא בעלת תדירות כפולה ביחס לתדירות של
השדה המגנטי החיצוני.
לקוח מתוך עבודתם של  Brandtו.[24] Mikitik -

 1.4.3עבודות קודמות במעבדה
בפרק זה נציג את העבודות הקודמות שבוצעו במעבדתנו ,נתאר את עיקרי ממצאיהן ונעמוד על השאלות
הפתוחות שהותירו .בהמשך עבודתנו נביא תשובות והסברים לשאלות הללו.
אחת מפעילויות המחקר במעבדתנו היא בתחום בניית התקנים חשמליים המבוססים על מוליכי העל.
בעבודות קודמות שנעשו במעבדה נחקרה השפעתו של שדה מגנטי  ACעל תכונות ההולכה במוליכי העל,
זאת כאשר במוליך-העל זורם זרם ישר .במעבדה אנו מבצעים שני סוגים עיקריים של מדידות :מדידות
 E-Iומדידות של השתנות השדה החשמלי בזמן ) E(tאשר מספקות מידע נוסף על תכונות ההולכה של
מוליך העל .כעת נציג את עיקרי ממצאי העבודות שבוצעו במעבדה ,תוך מתן דגש למדידות ) E(tשבוצעו
בעבודות אלה.
שקד ] [25חקר את השפעתם של שדות  ACו DC -על המתח  DCהמתפתח בסלילי  BSCCOמוליכי
על בטמפרטורה של  .77 Kנמצא כי הפעלת זרם  ACקטן בטווח תדרים של  ,50-500 Hzכאשר זרם
 DCבגדלים  16-22.5 Aזורם בסליל ,גורם להגדלת מתח  DCבסליל .תוספת המתח המתפתח בסליל,
כתוצאה מהפעלת זרם  ,ACעולה ליניארית עם תדירות הזרם וריבועית עם גודל הזרם .ההסבר לתופעה
שניתן ע"י שקד ועמיתיו ,נשען על כך שתוספת המתח  DCנגרמת כתוצאה מזחילת השטף המגנטי החזק,
האופיינית למוליכי על בטמפרטורות גבוהות וכתוצאה מהשדה המגנטי העצמי.
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בנוסף ביצע שקד מדידות  I-Vבשדות  DCו  ACבתדרים  ,50-400 Hzבאמפליטודות של  80ו120-
גאוס בטמפרטורה של חנקן נוזלי ) .(77Kשקד הראה כי מופיע מתח  DCעקב הפעלת השדה המגנטי
החילופי ,כמו כן שדה  ACמשפיע בצורה חזקה הרבה יותר מאשר שדה מגנטי  DCבאותה עוצמה .בנוסף
נמצא כי עקומת ה I-V-מציגה זרם קריטי ושיפוע נמוכים הרבה יותר בהפעלת שדה  ACמאשר בהפעלת
שדה  .DCכמו כן נמצא כי בשדה של  80 Gאין תלות של המתח בתדירות ובשדה של  120 Gמופיעה
תלות חלשה.
רויטברג ] [26אשר חקר את תכונות ההולכה של מוליך-העל מסוג  BSCCOאשר חשוף לשדה מגנטי
הניצב למישור החוט ,גילה במדידות  E-Iכי עבור אמפליטודות שדה נמוכות מ 70 G -בערך ,עקומות
 I-Vמקיימות את חוק החזקה עם תלות של הזרם הקריטי והחזקה באמפליטודת השדה .בתחום זה
העקומות אינן מציגות תלות בתדר .בנוסף ,עבור אמפליטודות נמוכות השדה המגנטי  DCמשפיע באותה
צורה כמו שדה  .ACבשדות גבוהים מ 70 G -מופיעה תלות בתדר .בתדרים נמוכים ),(1 ,0.1 Hz
התלות בתדר חזקה מאוד והעקומות סוטות מחוק החזקה .בתדרים מעל  40 Hzהתלות מצטמצמת ואנו
חוזרים לראות עקומות המתוארות על ידי חוק החזקה .התוצאות שהתקבלו באמפליטודות גבוהות עולות
בקנה אחד עם המודל הגיאומטרי .במודל זה אנו מצפים לתלות בתדר כל עוד השדה המגנטי  ACלא עקר
לגמרי את הפלקסונים ממרכזי הלכידה ,מעבר לתדר בו נהרסים אזורי הלכידה איננו צופים לתלות של
השדה החשמלי בתדר.
במדידות ) E(tשביצע רויטברג ,צורות הגל שהתקבלו היו בעלות שני פיקים אסימטריים במחזור אחד של
השדה המגנטי .רויטברג הניח כי אסימטריה זו נובעת מזרמי  ACהמושרים בתוך הדגם.
לוקובסקי ] [27הרחיב את מדידותיו של רויטברג בחוט ה BSCCO -כאשר השדה המגנטי ניצב למישור
החוט ובנוסף ביצע מדידות דומות בחוט  YBCOמהדור השני .במדידותיו הראה לוקובסקי כי קיימים שני
מנגנונים שונים להיווצרות השדה החשמלי בחוט .התוצאות הניסיוניות של זרמים שמתחת לזרם הקריטי
מוסברים ע"י מודל "ההתנגדות הדינמית" ואילו התוצאות הניסיוניות של זרמים שהינם מעל לזרם הקריטי
מוסברים ע"י מודל "זחילת השטף" .לוקובסקי הראה את שני המנגנונים השונים הן במדידות  E-Iוהן
במדידות ) .E(tבמדידות  E-Iהראה כי המעבר מחזקה נמוכה לחזקה גבוהה הוא המעבר בין שני
המנגנונים המתוארים ע"י מודל "ההתנגדות הדינמית" ומודל "זחילת השטף" ,בהתאמה .תחום החזקה
הנמוכה הינו מתחת לזרם הקריטי ותחום החזקה הגבוהה הינו מעל לזרם הקריטי.
במדידות ) E(tהראה לוקובסקי שצורות הגל המתקבלות הן בעלות שני פיקים סימטריים ,דבר המראה על
תדירות כפולה של צורת הגל ביחס לשדה המגנטי .לוקובסקי פתר את בעית האסימטריה של רויטרברג
על ידי ביטול המתח המושרה בלולאת המדידה .צורות הגל שהתקבלו מתחת לזרם הקריטי בתחום
המתואר ע"י מודל "ההתנגדות הדינמית" לא היו בפאזה ביחס לשדה המגנטי ,ואילו צורות הגל מעל הזרם
הקריטי המתוארות ע"י מודל "זחילת השטף" היו בפאזה ביחס לשדה המגנטי .השאלה הפתוחה היא מדוע
אין הפרשי פאזה במודל "זחילת השטף" .בעבודתנו ניתן מענה לשאלה זו.
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אזולאי ] [28חקר את התפתחות השדה החשמלי בחוט  BSCCOבקונפיגורציה שבה השדה מקביל
למישור הדגם ונושא זרם  .DCאזולאי הראה כי השפעתו של השדה המקבילי היא משמעותית ולא ניתן
להזניח אותה בתכנון סלילים כפי שנהוג היה .עד כה הדעה הרווחת היתה כי יש צורך להתחשב רק ברכיב
המגנטי שניצב למישור החוט.
במדידות  E-Iהראה אזולאי כי תוצאותיו הניסיוניות מתאימות למודל "ההתנגדות הדינמית" המבוסס על
תנועת פלקסונים אשר מקבילים למישור הדגם .במדידות ) E(tהראה אזולאי צורת גל אסימטרית אך
ההנחה היא כי אסימטריה זו של הפיקים נובעת עקב המתח המושרה בלולאת המדידה .אזולאי הדגים כי
ע"י הוצאת המתח המושרה מצורת הגל ניתן לקבל פיקים סימטריים.
 1.6מטרות העבודה
להלן המטרות העיקריות של עבודתנו:
•

בדיקת השפעתה של השכבה הפרומגנטית על תכונות ההולכה של חוט ה– .YBCO

•

בחינת ההבדלים בין שדה מגנטי  ACלבין שדה מגנטי  ,DCבדבר השפעתם על תכונות ההולכה.

•

הבנת המנגנונים המובילים להתפתחות השדה החשמלי בחוט מוליך-על .YBCO

•

איפיון צורות הגל המתקבלות במדידות השדה החשמלי כפונקציה של הזמן ומשמעותן ,תוך מתן
דגש על הפיקים השונים והזזות הפאזה המתקבלות כתלות באמפליטודה ,בתדר ובזרם .DC

 1.7חשיבות העבודה
עבודה זו מחולקת לשני חלקים עיקריים :בחלק הראשון נבחן את השפעתה של השכבה הפרומגנטית על

תכונות ההולכה של החוט ,זאת באמצעות מדידות תחת שדות מגנטיים  ACו.DC -
בחלקה השני של העבודה נחקור את תכונות ההולכה של מוליך העל ,נחשוף את המנגנון שדרכו השדה
המגנטי  ACמשפיע על תכונות ההולכה.
אחת הבעיות המונעות את כניסת ה HTS -לשימושים נרחבים היא הפגיעה בתכונת מוליכות-העל
בנוכחות שדות מגנטיים .מוליכי-על מאבדים את תכונתם העיקרית ומתחילים לפתח שדה חשמלי כאשר
הם חשופים לשדות מגנטיים .אך כאן יש חשיבות רבה לאופי השדה המגנטי .שדות מגנטיים ישרים
משפיעים על התכונות החשמליות הרבה פחות מאשר השפעת שדות מגנטיים חילופים .כמו כן ,יש
חשיבות לכיוון בו מופעל השדה המגנטי ביחס למוליך-על זאת מכיוון שה HTS -הם חומרים
אנאיזוטרופיים ,כלומר לשדות מגנטיים בעלי אותה עוצמה תהיה השפעה שונה כאשר יופעלו בכיוונים
שונים ביחס לצירים הקריסטלוגרפים של החומר.
המעבדה שלנו מחזיקה בפטנטים על תצורה מיוחדת של מגביל זרם קצר )(Fault current limiter FCL
השראותי המבוסס על ליבות מגנטיות ברוויה ] ,[29מתקן זה נבנה ויושם בהצלחה בתור אב טיפוס .בדרך
ליצור התקנים חשמליים כמו מגביל זרם קצר בו סליל מוליך-על הנושא זרם  DCוחשוף לשדה מגנטי
 ,ACיש צורך במחקר בסיסי של תכונות ההולכה של החוט .השפעתו של שדה מגנטי משתנה על ההולכה
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החשמלית במוליכי-על הינה בעיה בסיסית ויישומית המעסיקה חוקרים רבים בעולם .קבוצות מחקר
בעלות אוריינטציה יישומית חוקרות את אפשרויות השימוש של מוליכי-על בהתקנים אלקטרומגנטיים
שונים .עבור קבוצות אלו ,הפרמטר החשוב ביותר הוא ההספק המתפתח בחוט בתנאים שונים .על כן,
מחקרים רבים בודקים את עקומות מתח-זרם בטמפרטורות שונות ובחשיפת החוט לשדות שונים .למרות
המספר הרב של העבודות שהתפרסמו בתחום זה ,עדיין חסרות תשובות פיזיקאליות רבות למאפיינים
הניצפים בניסוי ,שהמודלים הקיימים אינם מצליחים להתמודד איתם ושחלקם יפורטו בעבודה זו .ולכן
מחקר זה חשוב לא רק מבחינה יישומית אלא גם מבחינה בסיסית.
במחקר זה נחקור את תכונות ההולכה בחוט מהדור השני של מוליכי-העל המכיל שכבה פרומגנטית ,אשר
זורם בו זרם ישר והוא חשוף לשדות מגנטיים כגון :שדה מגנטי  ,DCשדה מגנטי  ACושדה מגנטי
משולב )שדה מגנטי  DCועליו שדה מגנטי  .(ACלעבודה זו השפעה ישירה על אופן יישום הדור השני
של מוליכי על בהתקנים חשמליים ,הכוללים התקנים לאגירת אנרגיה ,מגבילי זרם קצר ,גנרטורים,
טרנספורמטורים ,מנועים חשמליים ועוד.
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פרק  - 2המערכת הניסיונית
לצורך ביצוע המדידות בנינו מערכת )ציור  (8המאפשרת סיבוב של מוליך-העל בזוויות שונות ביחס
לכיוון השדה המגנטי .מתקן זה מאפשר שליטה ממוחשבת או שליטה ידנית על סיבוב הדגם ובכך מאפשר
מדידות של תכונות ההולכה בזוויות שונות .המתקן תוכנן כך שתהליך המדידה ויכולת הסיבוב המכנית
תתאפשר בתוך החנקן הנוזלי .יחס התמסורת בין גלגל השיניים לבין הבורג החלזוני הינו  1ל 80 -כך
שרזולוצית הסיבוב היא שתי מאיות המעלה .הסלילים שיוצרים את השדה המגנטי מורכבים על בסיס
המתקן שבציור  ,8אך אינם מופיעים בציור.
ציור 8
צילום המערכת הניסיונית
המאפשרת מדידה בזוית.
מנוע חשמלי
לסיבוב הדגם
מובילי זרם DC
למוליך העל

מחזיק דגם מוליך העל

בציור סכימתי  9אנו מתארים את המערכת הניסיונית ,כולל מכשירי המדידה בהם השתמשנו לחקר
תכונות ההולכה של חוט  YBCOהחשוף לשדה מגנטי .במערכת זו ביצענו מדידות  E-Iו E(t) -כאשר
מוליך-העל והסלילים ליצירת השדה המגנטי היו שרויים בתוך מיכל חנקן נוזלי ומקוררים לטמפרטורה
אחידה של  .77 Kליצירת שדה מגנטי הומוגני השתמשנו בשני סוגי סלילים:
•

סלילים מוליכי על מסוג  BSCCOלצורך יצירת שדה מגנטי  ,DCבעוצמה עד
.3,500 Oe

•

סלילי נחושת לצורך יצירת שדה המגנטי  ACאו שדה משולב )שדה מגנטי  ACושדה
מגנטי  (DCאשר לופפו בצורת מסלול מירוצים ) (racetrackבעוצמה של עד
.1100 Oe

ליצירת השדה המגנטי ) DC , ACוהשדה המשולב( השתמשנו בספק כוח )Kepco (Power supply
 , 20V-50Aכאשר ליצירת אות ה AC -השתמשנו במחולל אותות .Wavetek
כדי להזרים זרם למוליך-העל השתמשנו בספק זרם ישר ).0 A - 580 A , 0 V–8 V Agilent (HP
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לצורך מדידת הסיגנל ממוליך-העל השתמשנו בשני מכשירים:
•

מולטימטר דיגיטלי  8.5 Datron 1207ספרות )(Digital Volt Meter-DVM
לביצוע מדידות .E-I

•

אוסילוסקופ  Tektronixלביצוע מדידות מתח חשמלי התלוי בזמן ).E(t

כל המכשירים שהוזכרו לעיל חוברו למחשב באמצעות חיבור  GPIBוהופעלו באמצעות תוכנה שנכתבה
במעבדה על בסיס .LabView

GPIB bus

Oscilloscope
Tektronix TDS 420 A
Differential prenplifier
ADA 400 A

Datron 1271

Tektronix

multimeter

or
DC Current source
Agilent 6681 A power supply
8 V - 580 A

Wavetek
2 MHz

Shunt

Magnetice field source AC or DC
Kepco power supply 20 V - 50 A

סליל שדה
חוט מוליך על

ציור 9
תיאור סכימתי של המערכת הניסיונית ומכשירי המדידה.
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המערכת הנסיונית בחנקן
נוזלי

במדידות ) E(tבשדה מגנטי  ACאחד הדברים החשובים שיש להתגבר עליהם הוא המתח המושרה שנוצר
בלולאת המדידה )הצורה הגיאומטרית בצבע אדום בציור  .(10כדי למדוד את המתח החשמלי המתפתח
בחוט בשל תנועת הפלקסונים עלינו לגרום לכך שהמתח המושרה בלולאת המדידה הנוצר בשל השדה
המגנטי  ,ACיהיה זניח ביחס לסיגנל שאותו אנו רוצים למדוד .לשם כך יש לבנות את לולאת המדידה
שלנו ,כך שהשדה המגנטי דרכה ישאף לאפס או יצור מתח מושרה באותה עוצמה בכיוונים מנוגדים ,כך
שבסך הכול לא יווצר מתח מושרה.
בציור  10אנו מציגים שלוש קונפיגורציות שונות של צורות מדידה 10(a) :עבור שדה מגנטי המקביל
למישור החוט 10(b) ,עבור שדה מגנטי הניצב למישור החוט ו 10(c) -עבור שדה מגנטי בזווית .בציור
 10הקו האדום מתאר את חוט המדידה ,שאיתו אנו יוצרים את הצורה החיצונית של לולאת המדידה,
הנקודות השחורות מתארות את נקודות הלחמת הלולאה לחוט .ליפוף חוטי המדידה סביב עצמם גורם
להיווצרות מתח מושרה בכיוונים הפוכים בחוטי המדידה ,ובכך מונע את היווצרות המתח המושרה בדרך
למכשיר המדידה.
בשדה מגנטי  ACביצענו את נסויינו עבור השדה המקביל והניצב למישור החוט והשתמשנו
בקונפיגורציות של לולאות המדידה המופיעות בציורים ) 10(aו.10(b) -

•
•

||H
)(a
•

⊥H
•

•

)(b

HS

θ

•
) (c

ציור 10
)(a

 -קונפיגורציה של לולאת המדידה עבור שדות מגנטיים המקבילים למישור החוט.

)(b

 -קונפיגורציה של לולאת המדידה עבור שדות מגנטיים הניצבים למישור החוט.

)(c

 -קונפיגורציה של לולאת המדידה עבור שדות מגנטיים בזוית ביחס למישור החוט.
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הקשר בין מדידות  E-Iלבין מדידות ) E(tבא לידי ביטוי בציורים ) 11(aו.11(b) -
בציור ) 11(aאנו מראים צורת גל בזרם קבוע ,ביצוע אינטגרציה על צורות הגל בזמן מחזור אחד מאפשר
לנו לקבל מתח ממוצע בזרם קבוע .בעזרת טכניקה זו ניתן לבנות עקומות  E-Iוזאת ע"י מיצוע צורות הגל
בזרמים שונים ,כפי שנעשה בציור ) .10(bבציור ) 10(bאנו מראים כי מדידת  E-Iשמתבצעת ע"י
מולטימטר ספרתי ) (Datron DVMמניבה תוצאה זהה לזו שמתקבלת ממדידת צורות הגל ע"י
 oscilloscopeוביצוע אינטגרציה בזמן מחזור על צורות הגל.
280 Oe 1 Hz
70 A

T

)(a

1
E( t ) d t
T ∫0

=E

)(b

ציור 11
) (aחוט  BSCCOשדרכו זורם זרם ישר של  70Aהנמצא תחת השפעתו של שדה מגנטי  (1 Hz) ACהמאונך למישור ab
של החוט .השדה החשמלי הממוצע בזרם נתון מתקבל ע"י אינטגרצייה של שדה  E(t)/Tלאורך זמן המחזור .קו האופקי
המקוטע מתאר את רמת ה DC-המתקבלת מאינטגרציה.
) (bאופייני  E-Iנמדדו הן על ידי מולטימטר ספרתי ) Datron (DVMוהן על ידי ) oscilloscopeשיטת האינטגרציה( .שתי
שיטות המדידה נותנות תוצאות זהות עד כדי שגיאה של .0.1%
לקוח מתוך עבודתו של רויטברג ].[26
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פרק  - 3התוצאות הניסיוניות וניתוחן
פרק זה מורכב משני חלקים הדנים בהשפעתם של שדות מגנטיים שונים על תכונות ההולכה של החוט.
בכל חלק נציג את התוצאות הניסיוניות ואת ניתוחן.
•

החלק הראשון עוסק בחקר השפעתה של השכבה הפרומגנטית על תכונות ההולכה של החוט ,אשר
נבדקה תחת שדה מגנטי  ACותחת שדה מגנטי  .DCנראה ,כי במדידות בשדה מגנטי  DCהשכבה
הפרומגנטית גורמת לאסימטריה הנראית בהיפוך כיוון הזרם או בהיפוך כיוון השדה .במדידות תחת
שדה מגנטי  ,ACנוצר מתח מושרה בלולאת המדידה המושפע מהשכבה הפרומגנטית וגורם למיסוך
תכונות ההולכה המתקבלות במדידות השדה החשמלי כפונקציה של הזמן ).E(t

•

החלק השני עוסק בחקר השפעתו של שדה מגנטי  ACעל תכונות ההולכה של מוליך-העל .נתאר
מודל שפותח במעבדתנו אשר מצליח להסביר את צורות הגל השונות שנצפו במדידות ) .E(tבעזרת
המודל נראה כי השפעתו המוגברת של השדה המגנטי  ACבהשוואה לשדה המגנטי  DCנובעת עקב
הזרמים המושרים במוליך העל .נציג שיטה אשר באמצעותה ניתן לבטל את השפעתם של זרמים אלה
במדידות  ACוכך לקבל את התרומה של השדה המגנטי נטו.

חלק ראשון  -השפעתה של השכבה הפרומגנטית על תכונות ההולכה
 3.1השפעתה של השכבה הפרומגנטית על תכונות ההולכה במדידות תחת שדה מגנטי DC
העבודות הקודמות הראו כי לשכבה הפרומגנטית יכולה להיות השפעה ישירה על תכונות ההולכה של
החוט ולכן בפרק זה נבצע מדידות שיבחנו את השפעתה של השכבה הפרומגנטית במדידות של הזרם
הקריטי כפונקציה של הזוית תוך כדי שאנו מבצעים היפוך בכיוון השדה המגנטי.
 3.1.1התוצאות הניסיוניות
במדידות הזרם הקריטי כפונקציה של הזוית מדדנו עקומות  E-Iבשדות שונים החל משדה  500 Oeעד
 3,500 Oeבקפיצות של  ,500 Gובזוויות שונות בטווח של  00 - 900בקפיצות של  .100זוית השדה
נמדדה ביחס למישור החוט ומסומנת ב θ -ראה ציור ) .12(aבכל זוית  θהפכנו את כיוון השדה ,כך
שהשדה יצר זוית של  180+θביחס למישור החוט ,זאת כדי למדוד גם את טווח הזוויות של
 , 1800 - 2700ראה ציור ).12(b
כדי להבחין בין השדות ברבעים השונים ,סימנו את השדות ברביע הראשון בתור שדות בכיוון החיובי,
ואילו את השדות ברביע השלישי בתור שדות בכיוון השלילי ,כאשר השכבה הפרומגנטית היא השכבה
התחתונה )ציור ) .(12(bבכל המדידות ,השדה המגנטי היה הומוגני ותמיד ניצב לכיוון הזרם בחוט .הזרם
בחוט היה תמיד לאותו כיוון כפי שמתואר בציור ).12(a
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z

θ = 90o

z

θ = 900
Field perpendicular
to the wire plane

H

θ

H

y

180 + θ

x

θ = 0o

y

)(a

θ

−H
)Noble Metal Layer (Ag
)Superconducting Coating (YBCO
Buffer Layer
)Alloy Substrate (Ni-W 5%

θ = 00
Field parallel
to the wire plane
ציור 12

)(b

I

) (aציור סכימתי של הזרם הקריטי בחוט וכיוון השדה המגנטי ברביע הראשון.
) (bציור סכימתי של האזורים התוחמים את כל תוצאות הניסוי שביצענו ,הרביע הראשון והשלישי.

בדגם שמדדנו בעקומות  E-Iהזרם הקריטי ) (63 Aוהחזקה ) (n=11היו נמוכים ביחס לדגמים אחרים.
בדגם זה חוק החזקה מתקיים עבור זרמים גבוהים יותר ,ולכן השתמשנו בקריטריון לזרם הקריטי
של  . 5μV / cmבציור  13אנו מציגים את עקומות  E-Iבסקלה לוגריתמית בשדות מגנטיים שונים בזוית
 .θ=6.5 Degחשוב לציין כי תמונה איכותית דומה מתקבלת גם בזוויות אחרות .הקווים המודגשים
מציינים את ההתאמה לחוק החזקה ,ניתן לראות כי בזרמים נמוכים העקומות סוטות מחוק החזקה ,אך
בזרמים גבוהים יותר קיימת התאמה טובה לחוק החזקה.

θ = 6.5Deg

ציור 13
תיאור סכימטי של עקומות  E-Iבזווית  ,6.5 Degהמראה כי בכל עקומה בזרמים נמוכים אין התאמה לחוק החזקה
ואילו בזרמים גבוהים קיימת התאמה לחוק החזקה.
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לכל עקומת  ,E-Iעל ידי התאמתה לחוק החזקה ,הוצאנו את הזרם הקריטי שנקבע להיות בקריטריון
של  , 5μV / cmשרטטנו את התלות של הזרם הקריטי כפונקציה של הזווית עבור שדות שונים ,כאשר
הזרם היה תמיד באותו כיוון כמתואר בציור ) ,12(aוקיבלנו את התוצאה המתוארת בציור :14

ציור 14
הזרם הקריטי  Icכפונקציה של הזוית  θעבור שדות שונים.

בציור  14ניתן לראות מאפיינים רבים כגון:
•

אסימטריה בזרם הקריטי עבור השדה המקביל למישור החוט בהיפוך השדה המגנטי.

•

אסימטריה בזרם הקריטי כאשר השדה המגנטי מקביל למישור החוט ,בהיפוך כיוון
השדה ,הולכת ומצטמצמת ככל שאנו מתקרבים לשדה הניצב למישור החוט.

•

הזרם הקריטי כפונקציה של הזוית מתנהג שונה עבור אמפליטודות שדה מגנטי שונות.
ככל שהשדה גבוה יותר ,התלות בזוית חזקה יותר.

•

השפעתו של השדה המגנטי המקבילי על הזרם הקריטי חלשה יותר מאשר השפעתו של
השדה המגנטי הניצב למישור הדגם.

בחלק זה אנו דנים רק בתופעות הקשורות בהשפעתה של השכבה הפרומגנטית על תכונות ההולכה ,הדיון
במאפיינים אחרים הקשורים לתוצאות הניסיוניות יידונו בנספח ב'.

חשוב לציין כי השגיאה בזרם הקריטי בחישוב שביצענו לפי הנוסחה ΔH
H =500

dI c
dH

=  , ΔI cכאשר

 ΔH = 10 Oeהיא  , ΔI c = 0.1 Aלעומת זאת בזווית  θ=00בממוצע ההפרש בזרם הקריטי הוא ,2 A
דבר המעיד על כך שהאסימטריה שמדדנו אינה יכולה להיות מוסברת על ידי השגיאה במדידה.
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 3.1.2ניתוח התוצאות הניסיוניות ודיון
בסעיף זה נדון בהשפעתה של השכבה הפרומגנטית כאשר השדה המגנטי מקביל למישור החוט .במקרה
זה ,כפי שניתן לראות בציור  14קיימים הבדלים בזרם הקריטי עבור הכיוון החיובי ועבור הכיוון השלילי
של השדה המגנטי ,תופעת האסימטריה בזרם הקריטי אינה נעלמת וקיימת בכל תחומי השדות.
הרחבנו את המדידות גם למצב בו אנו מבצעים היפוך בכיוון הזרם ,עבור השדה בכיוון המקבילי ,וזאת
כדי לבחון את תופעת האסימטריה בכיוון המקבילי בכל התצורות האפשריות .בציור  15הפנימי אנו
מציגים את כל תצורות המדידה הכוללות היפוך בזרם ובשדה .בציור זה מופיעות ארבע עקומות ,E-I
כל עקומת  E-Iשייכת לתצורת מדידה אחרת לפי הצבע המתאים לה בציור הפנימי .השדה המגנטי בניסוי

זה היה .700 Oe
z

− FL

− FL

y

−H

H

x
−I

FL

I

FL
−H

H

−I

I

ציור 15
עקומות  E-Iכאשר השדה המגנטי מקביל למישור החוט ,עבור כל הסידורים האפשריים של השדה והזרם ,כאשר
אמפליטודת השדה היא  .700 Oeבציור הפנימי ניתן לראות את הכיוון של כוח לורנץ  FLעבור כל אפשרויות המדידה.

המסקנה מציור  15היא שהאסימטריה אינה נעלמת גם כשאנו הופכים את כיוון הזרם .ע"י השימוש
r
r r
בנוסחה של כוח לורנץ  FL = j × Bמתקבלת התמונה הבאה :כאשר תנועת הפלקסונים עקב כוח לורנץ
הינה לכיוון השכבה הפרומגנטית מתקבל זרם קריטי גדול יותר ,ואילו כאשר הפלקסונים נעים מהכיוון
של השכבה הפרומגנטית אנו מקבלים זרם קריטי קטן יותר .את ההסבר לתופעה זו אנו מבססים על
השפעתה של השכבה הפרומגנטית.
כדי

להבין

טוב

יותר

את

השפעת

השכבה

הפרומגנטית

ביצענו

ב-

SQUID

) (Superconducting Quantum Interference Deviceמדידות של המומנט המגנטי בדגם ,כאשר
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השדה המגנטי מקביל למישור החוט .גילינו כי המגנטיזציה השיורית ) (remnantוהכוח הקוארסיבי
) (coerciveהיו אפס בכיוון זה ,כך שלולאת המגנטיזציה היתה הדירה ) (reversibleלחלוטין )ציור .(16
במקרה כזה השכבה הפרומגנטית מתמגנטת תמיד בכיוון השדה המגנטי .כיוון שהסיגנל המגנטי של
מוליך-העל קטן בהרבה מהסיגנל של הפרומגנט ,לולאת מגנטיזציה זו אינה אופיינית למוליך על ,שמתנהג
כדיאמגנט ).(Diamagnet
ציור 16
לולאת המגנטיזציה בטמפרטורה  ,77 Kכאשר
השדה המגנטי מקביל למישור החוט.

בשריג הפלקסונים שנוצר במוליך-העל קיימים כוחות דחייה בין הפלקסונים ] .[30השכבה הפרומגנטית
ממוגנטת בכיוון השדה ולכן נוצר כוח דחייה גם בין הפלקסונים לבין השכבה הפרומגנטית  ,FMוזאת ללא
קשר לכיוון השדה המגנטי .בציור  17ניתן לראות תאור סכימתי של שריג הפלקסונים )הצורות
האליפטיות( ,כיוון המיגנוט שלהם וכיוון המיגנוט של השכבה הפרומגנטית.
I

I

)(b

−H

H

)(a

− FL

z

•
•

x
y

•

FL

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

Vortices

•

FM

Magnetization
direction

FM

ציור 17
ציור סכימתי של הפלקסונים בתוך מוליך העל והכוחות הפועלים עליהם:
 - FMכיוון הכוח שמפעילה השכבה הפרומגנטית על הפלקסונים.
 - FLכוח לורנץ הפועל על הפלקסונים ,תנועת הפלקסונים היא בכיוון כוח לורנץ.
בציור זה הזרם בדגם הוא בכיוון החיובי עבור שני מקרים של שדות (a) :השדה המגנטי החיובי ו (b) -השדה המגנטי השלילי.
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מציור זה עולה כי כאשר כוח דחיית הפלקסונים עקב השכבה הפרומגנטית  FMהוא באותו כיוון של כוח
לורנץ ) FLציור  ,(17aסך הכוח שפועל על הפלקסונים הוא גדול מכוח לורנץ ולכן כבר בזרמים נמוכים
הפלקסונים יחלו לנוע בכיוון הכוח השקול שפועל עליהם .במצב זה הזרם הקריטי שאנו מקבלים קטן
יותר .לעומת זאת כאשר כוח הדחייה עקב השכבה הפרומגנטית הוא בכיוון מנוגד לכיוון של כוח לורנץ
)ציור  ,(17bסך הכוח השקול שפועל על הפלקסונים הוא קטן ,דבר המביא לזרם קריטי גדול יותר.
בהבנתנו את השפעתה של השכבה הפרומגנטית על תנועת הפלקסונים במוליך-העל עבור הכיוון המקבילי,
היינו מצפים שהעקומות בציור  14יתנהגו בדומה לעקומות עבור השדות  . ± 3500 Oeכלומר ,בשדה
מגנטי המקביל למישור החוט יהיה הבדל בזרם הקריטי בין השדה המגנטי החיובי לבין השדה המגנטי

השלילי .הפרש זה ילך ויקטן עם הגדלת הזוית עד שיעלם ב. θ = 900 -
 3.1.3סיכום
בחלק זה בחנו את השפעתה של השכבה הפרומגנטית על תכונות ההולכה של מוליך-העל והתייחסנו
בעיקר להשפעה כאשר השדה המגנטי מקביל למישור החוט וניצב למישור החוט.
כאשר השדה המגנטי מקביל למישור החוט ,ראינו אסימטריה בזרם הקריטי הנגרמת עקב היפוך כיוון
הזרם או היפוך כיוון השדה .תופעה זו הסברנו כנובעת משני כוחות :כוח דחייה הנובע עקב השכבה
הפרומגנטית וכוח לורנץ .כאשר שני הכוחות פועלים באותו כיוון ,הכוח השקול שפועל על הפלקסונים
הוא גדול יותר ולכן גורם לזרם קריטי קטן יותר ,ואילו כאשר כוחות אלה פועלים בכיוונים מנוגדים הכוח
השקול שפועל על הפלקסונים קטן יותר ולכן גורם לזרם קריטי גדול יותר.
לפי הסבר זה ,כאשר השדה המגנטי ניצב למישור החוט ,ניתן לצפות כי היפוך בכיוון השדה או היפוך
כיוון הזרם אינו צריך לגרום להבדלים בזרם הקריטי הנובעים מהשכבה הפרומגנטית ,וזאת בשל
הסימטריה בדגם .ראינו שככל שאנו מגדילים את הזוית מהכיוון המקבילי האסימטריה הולכת ומצטמצמת
עד שהיא נעלמת ,כפי שניתן לראות בציור  14בבירור עבור שדה של . ± 3500 Oe
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 3.2השפעתה של השכבה הפרומגנטית במדידות תחת שדה מגנטי AC
במדידות המתח החשמלי כפונקציה של הזמן ) E(tתחת השפעתו של שדה מגנטי  ,ACאחד הדברים
החשובים הינו להיפטר מהמתח המושרה הנוצר בלולאת המדידה .המתח המושרה ממסך את התוצאות
הניסיוניות ומונע מאתנו לקבל מידע על תכונות ההולכה של מוליך-העל .השכבה הפרומגנטית יצרה מתח
מושרה מוגדל בלולאת המדידה ,דבר שגרם למיסוך התוצאות הניסיוניות.
 3.2.1התוצאות הניסיוניות
במדידות ) ,E(tבשדה מגנטי  ACכאשר לא זורם זרם בתוך חוט מוליך-העל ,ראינו צורות מחזוריות של
פיקים גבוהים וצרים שתדירותם זהה לתדירות השדה המגנטי החיצוני ,והם קיימים באזורים בהם השדה
המגנטי החיצוני מתאפס .כמו כן פיקים אלה משנים את סימנם ,פעם לכיוון שדה חשמלי חיובי ופעם
לכיוון שדה חשמלי שלילי .בציור  18ניתן לראות את הצורה המחזורית שמדדנו ואת השדה המגנטי
החיצוני  ACהמתואר ע"י הצורה הסינוסואידאלית.

ציור 18
האות הסינוסואידלי מתאר את השדה המגנטי החיצוני שמופעל על הדגם בכיוון המקביל למישור החוט באמפליטודה של 150
 Oeובתדירות . 57 Hz
הצורה המחזורית ,המאופיינת ע"י פיקים חדים ,מתארת את השדה החשמלי הרגעי כפונקציה של הפאזה.

את הצורה המחזורית בעלת הפיקים החדים אפיינו ע"י שינוי פרמטרים של השדה המגנטי  ACהחיצוני
הכוללים שינוי אמפליטודת השדה ותדירותה .תוצאות אפיונים אלה ניתן לראות בציור .19
בציור ) 19(aניתן לראות מצב בו תדירות השדה המגנטי קבועה ואילו האמפליטודה משתנה .בציור זה
אנו רואים שעם הגדלת אמפליטודת השדה ,אמפליטודת הגל גדלה והפיקים הופכים לחדים יותר.
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בציור ) 19(bניתן לראות מצב בו אמפליטודת השדה קבועה ואילו תדירות השדה משתנה .בדומה לציור
) , 19(aיש גידול באמפליטודת הפיקים החדים.

)(a

)(b

ציור 19
) (aהתלות של צורת הגל בשדה המגנטי החיצוני בתדירות קבועה  30 Hzואמפליטודה
משתנה בין  100 Oe –500 Oeבקפיצות של .100 Oe
) (bהתלות של צורת הגל בשדה המגנטי החיצוני באמפליטודה קבועה של 300 Oe
ובתדירות משתנה של . 15,30,57,103,130,157 Hz

לסיכום ניתן לומר כי ממצאי המדידות הראו שגודל הפיקים גדל עם הגדלת אמפליטודת השדה והתדירות.
כמו כן השדה החשמלי מגיע לשיא חיובי או שלילי כאשר השדה המגנטי  ACהחיצוני עובר דרך נקודת
האפס.
כאשר זורם זרם במוליך העל כפי שניתן לראות בציור  ,20תופעת הפיקים מתערבבת עם סיגנל השדה
החשמלי הנוצר עקב תנועת הפלקסונים ,כך שאנו מאבדים את האמצעי ) E(tלחקר תכונות ההולכה.
גודל הפיקים של תופעה זו הינו בסדר גודל של הסיגנל שאנו מצפים למדוד ,ולכן תופעת הפיקים מונעת
מאתנו מלחקור את השפעתו האמיתית של השדה המגנטי  ACעל תכונות ההולכה של החוט במדידות
).E(t

ציור 20
צורות הגל ) E(tהמתקבלות כאשר זורם זרם
תובלה של  85 A, 80 Aו ,90 A -בשדה
מגנטי בעל אמפליטודה של 300 Oe
ותדירות של  .15 Hzבחלק העליון של
הציור מתואר השדה המגנטי כפונקציה של
הפאזה.
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ניתן לראות בציור  20שככל שאנו מגדילים את הזרם מתפתח פיק חדש ,בנוסף לפיקים החדים שניצפו
בהעדר זרם חשמלי .מקורו של הפיק החדש הוא בתנועת הפלקסונים.
 3.2.2ניתוח התוצאות הניסיוניות
בניסוי שלנו מדדנו מתח חשמלי של פיקים מחזוריים גם ללא זרם  DCבדגם .גודל הסיגנל החשמלי,
והעובדה שהוא מגיע לשיא חיובי ושלילי ,מלמד כי הינו תוצאה ישירה של המתח המושרה שנוצר בגלל
השדה המגנטי  ,ACלפי חוק פרדיי  . V = − dφ / dtכאשר  Vהוא המתח המושרה ו φ -הוא השטף
המגנטי בלולאת המדידה .צורת הפיקים שקיבלנו שונה מגל הקוסינוס הפשוט שהיינו מצפים לקבל ולכן
אנו סבורים שזוהי השכבה הפרומגנטית הגורמת לצורת פיקים זו של המתח המושרה.
בציור ) 21(bאנו מתארים את הנגזרת חצי מחזור של לולאת המגנטיזציה לפי השדה .ניתן לראות כי
הצורה שאנו מקבלים מזכירה לנו את הפיקים החדים שמדדנו בניסוי .אם נרשום את הנגזרת של המומנט
המגנטי לפי הזמן נוכל להבין את מקור התופעה של הפיקים החדים שנצפתה בניסוי.
∂M ∂M dH
=
⋅
∂t
∂H dt

כאשר  Mהיא המגנטיזציה ואילו  Hהוא השדה המגנטי החיצוני.

∂M
מנוסחה זו ניתן להסיק כי המכפלה בין הנגזרת של המגנטיזציה לפי השדה
∂H
dH
החיצוני לפי הזמן
dt

לבין הנגזרת של השדה

אחראית לצורת הפיקים הנצפית בניסוי.

∂M
∂H

)(b

)(a

ציור 21
) – (aלולאת המגנטיזציה כאשר השדה המגנטי מקביל למישור החוט.
) – (bנגזרת לולאת המגנטיזציה לפי השדה )חצי מחזור מהלולאה(.

ניתן לומר כי הסיגנל הנמדד כאשר לא זורם זרם בדגם ,הוא תוצאה של המתח המושרה בתוך לולאת
המדידה וצורת הפיקים שקיבלנו קשורה למגנטיזציה של השכבה הפרומגנטית המצויה בדגם.
חשוב לציין כי במדידות  E-Iהתוספת של המתח המושרה למדידה הוא זניח ,שכן במדידות אלה אנו
לוקחים את הממוצע של מחזור צורת הגל ,וממוצע המתח המושרה במחזור הוא אפס.
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 3.2.3מסקנות
לאחר הבנת תופעת הפיקים המסקנה אליה הגענו היא שהסטת השדה המגנטי  ,ACכך שלא יעבור סביב
נקודת האפס ,תאפשר ביטול תופעת הפיקים בצורות הגל .בציור  22ניתן לראות גלי סינוס המייצגים את
השדה המגנטי החיצוני המופעל על הדגם ,ומופיעים יחד עם לולאת המגנטיזציה .בציור זה ניתן לראות כי
השינוי בשדה המגנטי סביב האפס בלולאת המגנטיזציה הוא גדול מאוד ,דבר הגורם למתח מושרה גדול.
באמצעות הוספת שדה  DC offsetניתן להסיט את גלי הסינוס מלעבור דרך האפס של השדה המגנטי
ובכך לגרום למתח מושרה אפסי בלולאת המדידה ,וכך לבטל את תופעת הפיקים.

ציור 22
תיאור השדה המגנטי החיצוני העובר במקומות
שונים בלולאת המגנטיזציה.

בציור  23ניתן לראות את צורות הגל של המתח המושרה תחת השפעתו של השדה המגנטי המשולב )שדה
מגנטי  ACובנוסף שדה מגנטי  (DCכאשר בחוט לא זורם זרם .בציור זה אנו משנים את אמפליטודת

ה (HDC) DC offset-בעוד שאמפליטודת השדה  (hAC) ACנשארת קבועה .הגדלת האמפליטודה HDC
מקטינה את המתח המושרה שנוצר בלולאת המדידה .מהציור אנו למדים כי על מנת לבטל את המתח
המושרה אין זה מספיק שאמפליטודה  HDCתהיה שווה לאמפליטודת ה AC -אלא ,עליה להיות גדולה
יותר כדי לבטל לחלוטין את המתח המושרה בלולאת המדידה .ככל האמפליטודה  HDCתהיה גדולה יותר
כך המתח המושרה יהיה קטן יותר.
ציור 23
השפעת השדה המשולב על על המתח המושרה,
בשדה מגנטי  300 Oe 15 Hz ACכאשר אנו
מגדילים את השדה  DC offsetמ 0 Oe -עד
.300 Oe
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 3.2.4סיכום
בחלק זה ראינו כי השכבה הפרומגנטית יוצרת מתח מושרה בתוך לולאת המדידה ,אשר מונעת מאתנו
לחקור את תכונות ההולכה של החוט במדידות ) ,E(tשכן צורות הגל המתקבלות ממוסכות בסיגנל
הפרומגנטי ואינן מאפשרות בדיקה של פרמטרים הקשורים למנגנוני היווצרות השדה החשמלי בחוט.
המסקנה שהגענו אליה הינה כי הסטת השדה המגנטי מהאזור בו השינוי בלולאת המגנטיזציה הוא הגדול
ביותר )סביב האפס של השדה המגנטי( תאפשר ביטול המתח המושרה ,וע"י כך גם את תופעת הפיקים,
דבר שיאפשר חקר תכונות ההולכה של מוליך העל במדידות ).E(t
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חלק שני – השפעתו של השדה המגנטי  ACעל תכונות ההולכה
 3.3תכונות ההולכה תחת השפעתו של שדה מגנטי  ACהמקביל למישור החוט
בחלק זה נראה כי המנגנון להיווצרות השדה החשמלי בחוט ה YBCO -שונה מהמנגנון שחוזה מודל
"ההתנגדות הדינמית".
 3.3.1התוצאות הניסיוניות
במדידות  E-Iבשדה מגנטי  ACהמקביל למישור החוט ,ביצענו מדידות בתחום שדות
 125 Oe –700 Oeובתחום תדירויות  15 Hz–730 Hzכאשר הזרם הקריטי בעקומת ה E-I -ללא שדה
היה  ,74 Aבקריטריון שדה חשמלי של .1 μV/cm
בציור  24ניתן לראות מדידות כאשר התדירות היא קבועה והאמפליטודה של השדה המגנטי החילופי
משתנה .ניתן לראות כי העקומות מוסטות לזרמים נמוכים יותר ככל שאנו מגדילים את אמפליטודת
השדה ,וכתוצאה הזרמים הקריטיים נמוכים יותר .בנוסף ,בהתאמת העקומות לחוק החזקה אנו עדים
לעובדה שככל שעולים באמפליטודת השדה ,החזקה של העקומות יורדת.

ציור 24
עקומות  E-Iתחת שדה מגנטי  ACבתדירות קבועה של  230 Hzואמפליטודה משתנה בתחום .125 Oe –700 Oe

מציור  24ניתן לקבל את התלות של השדה החשמלי כפונקציה של אמפליטודת השדה ,עבור זרמים
שונים ,כמתואר בציור  .25בציור  25ניתן לראות כי התלות של השדה החשמלי באמפליטודת השדה היא
אינה ליניארית ודבר זה נכון עבור כל הזרמים.
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ציור 25
השדה החשמלי כפונקציה של השדה
המגנטי בתדירות קבועה של ,230 Hz
בזרמים משתנים מ 60 A -עד 80 A
בקפיצות של .5 A

בציור  26ניתן לראות מצב בו אמפליטודת השדה קבועה והתדירות משתנה .במקרה זה התפתחות השדה
החשמלי עבור כל התדירויות מתחילה בקירוב באותו זרם וההבדל בין התדירויות לאחר נקודה זו הוא
התלות השונה של המתח החשמלי בזרם.
בתדירויות נמוכות עקומות  E-Iקרובות יותר לעקומת ה E-I -ללא שדה ,וככל שמגדילים את התדירות הן
מתרחקות מעקומת ה E-I -ללא שדה .תופעה נוספת שניתן לראות היא ,שככל שאנו עולים בתדירות
התלות של העקומות בתדירות הולכת וקטנה.

ציור 26
עקומות  E-Iתחת שדה מגנטי  ACמקבילי בתדירות משתנה בתחום  15 Hz –730 Hzואמפליטודה קבועה ושווה ל.700 Oe -
הציור הפנימי שצויר בסקלה לוגריתמית מציג את עקומות  E-Iבתדרים גבוהים של .330 Hz–730 Hz
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בתדירויות גבוהות מאוד ) (330 Hz–730 Hzכפי שניתן לראות בציור  26הפנימי שצויר בסקלה
לוגריתמית ,השיפוע של העקומות  E-Iגדל עם התדירות ונוצר מצב שהעקומות חוצות האחת את השניה
בנקודת מפגש משותפת .דבר זה מביא למצב שבו לפני נקודת המפגש ,השדה החשמלי בתדירויות נמוכות
הוא גבוה יותר ,לאחר נקודת המפגש המגמה מתהפכת ,קרי ,בתדירויות גבוהות בזרם נתון ,השדה
החשמלי יהיה גבוה יותר מאשר בתדירויות נמוכות יותר .בנקודת המפגש אין תלות של השדה החשמלי
בתדירות.

חשוב לציין כי בשדות מגנטיים נמוכים יותר כמו  280 Oeקיימת תלות הולכת וגדלה של עקומות הE-I -
בתדירות ,בדומה לזו שהצגנו בציור  ,25אך התופעה של נקודת מפגש משותפת עבור תדירויות גבוהות
מאד בתחום  330 Hz –730 Hzאינה מתקיימת .מכאן אנו למדים כי תופעה זו של נקודת המפגש תלויה
באמפליטודה ,ומתרחשת באמפליטודות גבוהות ) ,(700 Oeאך אינה קיימת באמפליטודות נמוכות.
מציור  26ניתן לקבל את התלות של השדה החשמלי כפונקציה של תדירות השדה ,עבור זרמים שונים,
וזאת אנו מציגים בציור  .27בציור זה ניתן לראות כי התלות של השדה החשמלי כפונקציה של התדירות
אינה ליניארית ,זאת בניגוד לציפיות המודל של ההתנגדות הדינמית.

ציור 27
השדה החשמלי כפונקציה של התדירות
בשדה קבוע של  ,700 Oeבזרמים של
 65 Aו.71.2 A -

כעת נדון בהשוואה בין השפעת השדה המגנטי  DCלבין השדה המגנטי  ACעל חוט מוליך העל.
בציור  28לקחנו את עקומות ה E-I -כפונקציה של התדירות כפי שהוצגו בציור  ,26וציירנו אותם
בסקלה לוגריתמית יחד עם שתי עקומות  E-Iבשדה מגנטי  700 Oe DCו ,-700 Oe -השווה
לאמפליטודת השדה המגנטי  .ACבציור  28ניתן לראות בבירור כי השדה המגנטי  ACמשפיע בצורה
חזקה יותר על עקומות ה E-I -מאשר השדה המגנטי  DCוגורם לזרמים קריטיים קטנים יותר.
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ציור 28
עקומות  E-Iבסקלות לוגריתמיות לשדות מגנטיים  DCו.AC -
עקומות  E-Iשל השדה מגנטי  ACהן בתדירות משתנה בתחום  15 Hz –730 Hzואמפליטודה קבועה ושווה ל.700 Oe -
עקומות השדה המגנטי  DCהן בשדות  700 Oeו.-700 Oe -

כמו כן ניתן לראות כי בתדירויות נמוכות כמו  30 Hz , 15 Hzו ,57 Hz -יש אזור בו עקומות הAC-
חוצות את עקומות ה ,DC-זאת אנו מראים באופן ברור יותר בציור .29

ציור 29
השוואה בין שדה מגנטי  DCבאמפליטודת שדה
 700 Oeו ,-700 Oe -לבין שדה מגנטי AC
באמפליטודה  700 Oeבתדירויות ,15 Hz
 30 Hzו.57 Hz -

בציור  29כמו גם בציור  28ניתן לראות שבזרמים קטנים השפעתו של השדה המגנטי  ACגדולה יותר
מהשפעתו של השדה המגנטי  ,DCזאת עד לזרמים גדולים בהן העקומות חוצות האחת את השניה .תופעה
זו ,בה העקומות חוצות האחת את השניה ,נגרמת מכך שפוטנציאל הלכידה בכל חצי מחזור של השדה
המגנטי הוא שונה ,זאת כיוון שתנועת הפלקסונים לכיוונים שונים מניבה זרם קריטי שונה .בפרק הקודם
נוכחנו לדעת כי בכיווני שדות שונים יש פוטנציאל לכידה שונה ,דבר הגורם לשדה המגנטי  ACלהיות בין
העקומות ,כאשר השפעתו קטנה.
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 3.3.2ניתוח התוצאות הניסיוניות ודיון
אחת המטרות העיקריות בביצוע מדידות  E-Iהייתה לבחון את התלות של השדה החשמלי בתדירות
ובאמפליטודה .בתוצאות הניסיוניות ראינו כי השדה החשמלי כפונקציה של האמפליטודה וכן השדה
החשמלי כפונקציה של התדירות אינם יוצרים תלות ליניארית ,זאת כפי שניתן לראות בציורים  25ו27 -
בהתאמה .מכאן ניתן להסיק שמודל "ההתנגדות הדינמית" אשר חוזה תלות ליניארית בין השדה החשמלי
לתדירות ולאמפליטודת השדה המגנטי ,אינו מצליח לתאר נאמנה את תכונות ההולכה בחוט ה,YBCO-
כאשר השדה המגנטי מקביל למישור החוט.
 3.3.3סיכום
ראינו כי מודל "ההתנגדות הדינמית" אינו מצליח לתאר את התוצאות הניסיוניות בחוט ה YBCO -עבור
השדה המקביל למישור החוט .בנוסף לכך ראינו כי השפעתו של השדה המגנטי  ACחזקה יותר מהשפעתו
של השדה המגנטי  ,DCדבר המביא להתפתחות שדה חשמלי כבר בזרמים קטנים ולהפסדי אנרגיה גדולים
יותר.
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 3.4תכונות ההולכה תחת השפעתו של שדה מגנטי משולב
בפרק הקודם ראינו את השפעתה של השכבה הפרומגנטית על התוצאות הניסיוניות במדידות ) ,E(tאשר
ממסכת את צורות הגל ובכך מונעת מאתנו לחקור את תכונות ההולכה והמנגנונים להיווצרות השדה

החשמלי במוליך העל .בפרק זה נראה ,בין היתר ,שעל ידי הוספת שדה מגנטי  DCלשדה המגנטי AC
)להלן – השדה המשולב( אנו מצליחים לבטל את המתח המושרה בלולאת המדידה ובכך למנוע את מיסוך
התוצאות הניסיוניות במדידות ) .E(tבפרק זה נראה כי צורות הגל המתקבלות בסדרת הניסויים שביצענו
בשדה מגנטי משולב ,הן רב גוניות וכוללות צורות גל בעלות פיק יחיד וצורות גל בעלות שני פיקים
במחזור .נראה כי המעבר בין צורות הגל השונות נעשה באמצעות שינוי בפרמטרים כגון :זרם התובלה,
התדירות ,אמפליטודת השדה  ACואמפליטודת השדה .DC
בניתוח התוצאות בפרק זה נשתמש במודל שפותח במעבדתנו אשר מצליח להסביר את צורות הגל השונות
ואת משמעותן .מודל זה גורס כי השדה המגנטי  ACמבצע מודולציה על אנרגית האקטיבציה ,דבר הגורם
להתפתחות השדה החשמלי .לפי מודל זה התפתחות השדה החשמלי אינה נגרמת אך ורק עקב הוצאת
והכנסת הפלקסונים לדגם.
פרק זה נחלק לשני חלקים ,בשניהם ביצענו מדידות ) E(tומדידות :E-I
) (1מדידות בקונפיגורציה בה השדה המשולב מקביל למישור החוט.
) (2מדידות בקונפיגורציה בה השדה המשולב ניצב למישור החוט.
 3.4.1התוצאות הניסיונות
 3.4.1.1מדידות בשדה המקביל למישור החוט

בציור  30ניתן לראות עקומות  E-Iבשדה מגנטי משולב כאשר הזרם הוא בכיוון החיובי ואנו מבצעים
היפוך בכיוון השדה  .HDCכמו במדידות בשדה מגנטי  ,DCגם כאן ניתן לראות את התופעה של זרם
קריטי גבוה יותר כאשר כוח לורנץ הוא לכיוון השכבה הפרומגנטית .החזקה של העקומה בעלת הזרם
הקריטי הגדול יותר גבוה מהחזקה של העקומה בעלת הזרם הקריטי הקטן יותר ).(n=15.7, n=17.2
ציור 30
בציור זה ניתן לראות את עקומות ה-
 E-Iהמתקבלות תחת שדה מגנטי
משולב של  300 Oe 15 Hz ACו-
+&-700 Oe DC offset

− H DC + hAC
H DC + hAC
I
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)(a

)(b

ציור 31
) (aצורות הגל תחת שדה מגנטי משולב  300 Oe 15 Hz ACו,700 Oe DC offset -
בזרמים של  70 A–90 Aבקפיצות של .5 A
) (bצורות הגל תחת שדה מגנטי משולב  300 Oe 15 Hz ACו,-700 Oe DC offset -
בזרמים של  70 A–90 Aבקפיצות של .5 A

בציורים ) 31(a), 31(bניתן לראות את צורות הגל המתאימות לעקומות  E-Iשהצגנו בציור  .30בציורים
אלה ניתן לראות הבדלים לא רק בערכים השונים של השדה החשמלי בזרם נתון ,אלא גם בצורת הגל
עצמה ובהפרשי הפאזה בינה ובין השדה המגנטי החצוני:

•

מבחינה ויזואלית ניתן לצפות בהבדלים בצורת הגל בין ציור ) 31(aלבין ציור ) 31(bאשר נובעים
מהשפעתה של השכבה הפרומגנטית.
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•

בציור ) 31(aמיקום הפיקים של צורות הגל עוקבים אחרי המקסימום של השדה המגנטי ,לעומת זאת
בציור ) 31(bהפיקים של צורות הגל עוקבים אחרי המינימום של השדה המגנטי .היפוך בכיוון השדה
 HDCמביא להפרש פאזה של  90מעלות בין צורות הגל.

•

בציורים ) 31(a) 31(bניתן לראות כי בזרמים נמוכים כמו  70 Aו 75 A -קיים הפרש פאזה בין
צורות הגל לבין המקסימום של השדה המגנטי המשולב ,לעומת זאת עבור שאר הזרמים
מ 80 A –90 A -צורות הגל עוקבות אחרי המקסימום של השדה המגנטי המשולב ,על מאפיינים
אלה נרחיב בפרק הדיון.

כל המחקרים הקודמים במעבדתנו אשר עסקו בחקר השפעתו של השדה המגנטי  ACעל תכונות ההולכה,
דיווחו על צורות גל בעלות שני פיקים במחזור אחד של שדה המגנטי  ACהחיצוני ,ויחסו לכך תדירות
כפולה של צורות הגל .בציורים ) 31(a) ,31(bאנו עדים בפעם הראשונה לעובדה שצורת הגל המתקבלת
זהה בתדירותה לשדה המגנטי המשולב ,זאת בניגוד למדידות קודמות.
כפי שהדגמנו כאן ,צורות הגל ) E(tמביאות איתן מידע נוסף מעבר למידע שניתן לקבל מעקומות ה.E-I -
כדי להבין את המידע האצור בצורות הגל יש צורך במודל פיזיקאלי שיוכל לתאר אותן ולהסבירן ,על
משמעות צורות הגל והמידע שהן נושאות עמן נרחיב בהמשך.
בחקר צורות הגל במדידות בהן השדה המגנטי מקביל למישור החוט ,שינוי התדירות והאמפליטודה של
השדה המגנטי  ACגורם להגדלת הסיגנל הפרומגנטי ולהופעת המתח המושרה למרות ה ,HDC -דבר
המביא למיסוך התוצאות הניסיוניות של חקר תכונות ההולכה של מוליך העל ,כפי שניתן לראות בציור
.32

ציור 32
צורת הגל בשדה משולב המורכב מ 580 Oe DC offset -ושדה  ACבאמפליטודה קבועה של
 250 Oeבתדירות משתנה של  7.6, 23, 42, 57, 72 Hzבזרם .75 A
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בציור  32ניתו לראות שני פיקים במחזור אחד של השדה המגנטי ,עם זאת הגדלת התדירות גורמת
לעיוותים בצורת הגל ,הנובעים מהשפעתו של המתח המושרה הנוצר עקב השכבה הפרומגנטית .כפי
שראינו זאת בפרק הקודם הגדלת התדירות מגדילה בצורה משמעותית את הסיגנל של המתח המושרה.
עובדה זו מונעת מאתנו לחקור את תופעת הפיק הנוסף בכיוון המקביל למישור החוט .תופעת המתח
המושרה עקב השכבה הפרומגנטית היא דומיננטית עבור שדה מגנטי המקביל למישור החוט ,לכן בחקר
הפיק הנוסף עברנו למדידות בקונפיגורציה בה השדה המגנטי המשולב ניצב למישור החוט.
בחקר צורות הגל נראה כי ניתן לשלוט בצורת הגל ע"י שינוי הערכים של הזרם או השדה המשולב
ולעבור מתיאור צורת גל בעלת שני פיקים במחזור של השדה המגנטי ,לתיאור צורת גל בעלת פיק אחד
במחזור של השדה המגנטי.
 3.4.1.2מדידות בשדה הניצב למישור החוט

קיימים הבדלים בין השפעתו של השדה המגנטי הניצב למישור החוט לבין השדה המגנטי המקביל למישור
החוט ,כפי שניתן לראות בציורים ) ,33(b), 33(aבהתאמה .בציורים אלה הפרמטר המשתנה היחיד הוא
אמפליטודת השדה  .ACניתן לראות כי שינוי האמפליטודה כמעט ואינו משפיע על המתח החשמלי
המתפתח בכיוון המקבילי ,אך עם זאת השפעתו ניכרת בכיוון הניצב למישור החוט ,כפי שניתן לראות
בציור ) .33(bמכאן אנו למדים שיש כדאיות בחוט ה YBCO -לתכנן את ההתקנים החשמליים החשופים
לשדות מגנטיים חיצוניים ,כך ששדות אלה יהיו מכוונים במקביל למישור החוט ,דבר שיביא להפסדים
קטנים יותר במוליך העל ולביצועים טובים יותר של ההתקנים החשמליים .עם זאת ,כאשר השדה המגנטי
מכוון בכיוון המקבילי קיימת חשיבות לקומבינציה של כיוון הזרם וכיוון השדה לקבלת זרם קריטי גדול
יותר ,כפי שהדגמנו זאת בפרק בנושא השפעתה של השכבה הפרומגנטית.

)(b

)(a

ציור 33
השוואה בין השפעת השדה המגנטי המקביל למישור החוט ,לבין השפעת השדה המגנטי הניצב למישור החוט
) (aכאשר השדה המגנטי מקביל למישור החוט ,במקרה זה הדגם היה חשוף לשדה מגנטי  700 Oe DC offsetושדה
 15 Hz ACבאמפליטודה משתנה של  100 Oe –400 Oeבקפיצות של .100 Oe
) (bתאור השפעתו של השדה המגנטי כאשר הוא מקביל למישור החוט .תיאור השדות בתוך חלון) (aהוא גם עבור ).(b
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בסדרת הניסויים של השדה החשמלי כפונקציה של הזמן ) E(tנראה כי שינוי פרמטר יחיד במערכת
הניסוי ,בעוד שאר הפרמטרים נותרים קבועים משנה את תגובת המערכת וגורם למעבר מצורת גל בעלת
פיק יחיד לצורת גל בעלת שני פיקים במחזור אחד של השדה המגנטי .להלן פירוט הפרמטרים המשתנים:

•

שינוי בזרם התובלה

•

שינוי באמפליטודת השדה המגנטי DC

•

שינוי בתדירות השדה המגנטי AC

•

שינוי באמפליטודת השדה המגנטי AC

על צורות הגל השונות המתקבלות בניסוי בשינוי הפרמטרים הפיזיקאליים השונים נסביר בדיון.
השפעת הזרם על צורת הגל
בציור  34מתוארת השפעת הזרם על צורת הגל .ניתן לראות בבירור את תופעת הפיק הנוסף אשר קיימת
עבור זרמים נמוכים ואת המעבר לפיק יחיד בזרמים גבוהים יותר .בזרמים נמוכים כאשר קיימים שני
פיקים בצורת הגל ,פיקים אלה גדלים בזוית נטויה ,כך שהם מתקרבים עם הגדלת הזרם לאזור בו השינוי
בשדה המגנטי הוא הגדול ביותר .ניתן לראות כי שני הפיקים אינם באותו גודל .הגדלת הזרם גורמת
להגדלת אמפליטודת הפיקים .בזרמים גבוהים יותר ניתן להבחין במעבר מצורת גל של שני פיקים לצורת
גל של פיק יחיד .ניתן לראות כי בזרם גבוה של  82 Aצורת הגל היא בעלת פיק יחיד ,אך עדיין קיים זכר
לפיק השני ,וממוקמת מול המקסימום של השדה המגנטי החיצוני.

ציור 34
צורות גל בזרם משתנה של ) 40 A– 82 Aפירוט הזרמים מפורט בציור( בשדה משולב של

 300 Oe 15 Hz ACו.700 Oe DC offset -

42

השפעת השדה  HDCעל צורות הגל
בשינוי הפרמטרים של השדה המשולב ניתן לראות בציור  35את תופעת המעבר מתדירות כפולה
לתדירות יחידה .בציור זה אנו משנים את השדה  .HDCכאשר השדה  HDCשווה לאפס צפינו בתדירות

כפולה ,במקרה זה שני הפיקים הנם בקירוב טוב באותה אמפליטודה .כאשר אנו מגדילים את השדה HDC
מתקבלת צורת גל בעלת שני פיקים אסימטריים במחזור אחד של השדה המגנטי .המשך הגדלת הHDC -
מביאה למצב בו צורת הגל של שני פיקים הופכת לצורת גל של פיק יחיד.
קיים דמיון רב בין ציור  35לבין ציור  .34בציור  ,35כמו גם בציור הקודם ,ניתן להבחין באותה התנהגות
של צורת הגל בעלת שני הפיקים ביחס לשדה המגנטי ,על כל מאפייניה.

ציור 35
תאור המעבר מתדירות כפולה לתדירות יחידה של צורת הגל ביחס לשדה המגנטי החיצוני כאשר בניסוי השינוי היחיד
הוא בשדה ה .DC offset -בציור זה אנו משנים את שדה ה DC offset -מ 0 Oe – 800 Oe -בקפיצות של 100 Oe
כאשר השדה המגנטי  ,200 Oe 15 Hz ACוזרם של  82 Aקבועים.

השפעת תדירות שדה  ACעל צורת הגל
בציור  36אנו מציגים ניסוי נוסף ,בו אנו משנים את התדירות של השדה המגנטי  ,ACבניגוד לתוצאות
עד כה בהם הראנו מעבר משני פיקים לפיק יחיד ,כאן אנו מציגים מעבר מפיק יחיד למצב של שני פיקים.
בציור זה ניתן לראות כי בתדירות נמוכה של  15 Hzצורת הגל המתקבלת היא בעלת פיק יחיד ונמצאת
בפאזה עם השדה המגנטי .ככל שאנו מגדילים את התדירות קיימת צמיחה של פיק נוסף וכן צורת הגל
נוטה שמאלה ומתרחקת מהמקסימום של השדה המגנטי ,לכיוון בו השינוי בשדה המגנטי הוא הגדול
ביותר .השפעה נוספת של שינוי בתדירות על צורת הגל היא הגידול באמפליטודה של הגל.
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ציור 36
בציור זה ניתן לראות את גדילת הפיק הנוסף ,מעבר לצורת גל בעלת שני פיקים ,אחד גדול ואחד קטן .בציור זה השדה המשולב
הינו  900 Oe DC offsetו 50 Oe AC -כאשר אנו משנים את התדירות מ 15 Hz–192 Hz -בזרם קבוע של .80 A

השפעת אמפליטודה  ACעל צורת הגל
בציור  37זה אנו משנים את אמפליטודת השדה  .ACבציור זה הגדלת אמפליטודת השדה  ACאינה
משפיעה בצורה משמעותית על גידול הפיק הנוסף בצורת הגל ,אך עם זאת ניתן לראות את השריד לפיק
הנוסף בצורת הגל .גידול באמפליטודת השדה המגנטי  ACמביאה לגידול משמעותי של אמפליטודת צורת
הגל.

ציור 37
הציור מתאר את השפעת הגידול של השדה המגנטי  ACעל צורת הגל.
אנו משנים את אמפליטודת השדה  ACמ 100 Oe– 400 Oe -בקפיצות של  100 Oeכאשר השדה הDC offset -
הוא  500 Oeוהזרם בדגם הוא .85 A
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 3.4.2סיכום התוצאות הניסיוניות
במדידות בשדה מגנטי משולב המקביל למישור החוט חקרנו צורות גל בעלות פיק יחיד במחזור אחד של
השדה המגנטי .ראינו כי בזרמים נמוכים קיימת הזזת פזה בין צורות הגל לבין השדה המגנטי ,בזרמים
גדולים צורות הגל בפאזה עם השדה המגנטי .בנוסף לכך ראינו כי היפוך בכיוון השדה  HDCמביא לשינוי
בפאזה של  900בצורות הגל.
מחקר צורות הגל בעלות שני פיקים במחזור אחד של השדה המגנטי עברנו למדידות בכיוון הניצב למישור
החוט .שם בחנו את תופעת שני הפיקים והמעבר לפיק יחיד וביצענו ניסויים בשינוי הזרם בדגם ובשינוי
הפרמטרים של השדה המשולב .להלן תאור של הפרמטרים המשתנים והשפעתם על תוצאות הניסוי:

•

שינוי הזרם  -ראינו כי בזרמים נמוכים צורת הגל הייתה בעלת שני פיקים במחזור אחד של השדה
המגנטי ,ואילו בזרמים גבוהים נתקבל פיק יחיד.

•

שינוי שדה  - DCהראנו את המעבר מתדירות כפולה כאשר השדה  HDCשווה לאפס ,לתדירות יחידה
כאשר השדה  HDCגדול מאד .ראינו דמיון רב בין ניסוי זה לבין הניסוי בו שינינו את הזרם.

•

שינוי התדירות  -הראנו איך על ידי הגדלת התדירות צורת הגל הופכת מצורת גל בעלת פיק יחיד
בתדירות נמוכה לצורת גל בעלת שני פיקים בתדירות גבוהה ,וכמו כן ע"י גידול בתדירות קיים גידול
בהפרש הפאזה של צורת הגל ביחס למקסימום של השדה המגנטי.

•

שינוי אמפליטודת השדה  – ACבאמפליטודה קטנה צורת הגל הינה בעלת פיק יחיד בקירוב טוב,
וככל שהאמפליטודה גדלה ניתן להבחין בצמיחת פיק נוסף.

 3.4.3ניתוח התוצאות הניסיוניות ודיון
בחלק זה נבחן וננתח את התוצאות הניסיוניות שקיבלנו ,תוך שימוש במודל חדש שפותח במעבדתנו
המבוסס על השפעת שדה ה ,AC -על זחילת השטף המגנטי .מודל נפוץ המנסה להסביר את תופעת המתח
החשמלי תחת עבודה השדה מגנטי  ACהינו מודל "ההתנגדות הדינמית" .ניסיונות להסביר את התוצאות
הניסיוניות על בסיס מודל זה לא הצליחו ,מכיוון שהמודל אינו לוקח בחשבון את זחילת השטף שיכולה
להיות משמעותית ב.HTS -
במודל "ההתנגדות הדינמית" במאמרו של  [24] Brandtניתנת המחשה ממוחשבת לצורת הגל המשוערת
כאשר השדה המגנטי ניצב למישור החוט ,כפי שהראנו בפרק העבודות הקודמות .במסגרת המודל
"ההתנגדות הדינמית" ביצענו גם אנו המחשה ממוחשבת של המודל כדי לראות את צורת הגל שהמודל
חוזה ,אך הפעם עבור שדה מגנטי מקביל למישור החוט .גילינו כי מודל זה חוזה צורת גל שתדירותה
כפולה מתדירות השדה המגנטי המשולב ,כפי שניתן לראות בציור .38
נסכם ונאמר כי מודל "ההתנגדות הדינמית" במאמרו של  [24] Brandtחוזה תדירות כפולה עבור השדה

הניצב והמקביל למישור החוט ,כאשר השדה הוא שדה משולב המורכב משדה  DCגדול שעליו שדה AC
קטן ,והזרם בדגם קטן מהזרם הקריטי.

45

ציור 38
המחשה ממוחשבת של מודל ההתנגדות הדינמית כאשר השדה המשולב מקביל למישור החוט.

מודל "ההתנגדות הדינמית" אינו מצליח להסביר את הצורות הגל ) E(tשנתקבלו בניסויינו כיוון שהמודל
חוזה צורות גל בעלות תדירות כפולה וזאת בניגוד מוחלט למה שהראנו בתוצאות הניסיוניות בהן קיבלנו
צורות גל בעלות תדירות השווה לשדה המגנטי  ,ACגם כאשר אנו מתחת לזרם הקריטי .בנוסף לכך
בפרק של המדידות תחת שדה המגנטי  ACהראנו ע"י אפיון של התנהגות השדה החשמלי כפונקציה של
אמפליטודת השדה המגנטי  ACוהתדירות ,כי מודל "ההתנגדות הדינמית" אינו יכול להסביר את הנצפה
בניסוי .על מנת להסביר את התוצאות שקיבלנו פיתחנו מודל חדש אשר לוקח בחשבון את השפעתו של
השדה המגנטי  ACעל אנרגית הלכידה של הפלקסונים ,זאת בנוסף לשינוי המחזורי בהתפלגות
הפלקסונים אשר עליו מתבסס מודל "ההתנגדות הדינמית".
 3.4.3.1המודל לתאור התוצאות הניסיוניות שפותח במעבדתנו
לפי המודל שפיתחנו ,השדה המגנטי  ACמבצע מודולציה על אנרגיית האקטיבציה ,המתארת את
האינטרקציה של קווי השטף עם בורות הלכידה ,התהליכים של האקטיבציה התרמית קובעים את
הדינמיקה של תנועת הפלקסונים ,הקובעת את השדה החשמלי שמתפתח בדגם.
ידוע כי אנרגית האקטיבציה מושפעת הן מהשדה המגנטי החיצוני והן מהזרם בתוך מוליך העל ,כאשר גם
הזרם וגם השדה מורכבים מרכיבי  DCומרכיבי .AC
הנחות המודל הן :
• השדה המגנטי המשולב מורכב משדה  DCשגדול מאוד מהשדה המגנטי . BDC >> BAC ,AC
• זרם התובלה  DCגדול מאוד מזרמי ה AC -המושרים ע"י שדה ה. jDC >> j AC , AC -
חשוב לציין כי את התנאי  BDC >> BACניתן להבטיח על ידי שליטה בשדה ה AC -וה DC -המתאפשר
במערכת הניסויית .לאומת זאת לא ניתן לומר בוודאות שהתנאי  jDC >> j ACמתקיים שכן הפרמטר
הנשלט הוא רק זרם התובלה ) זרם ה.(DC -
פיתוח לטור של אנרגית האקטיבציה מאפשר תאור מתמטי לצורת הגל ) E(tהנמדדת בניסוי.
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הפיתוח לטור:

⎞ ⎛ ∂U
⎞ ⎛ ∂U
⎜ U ( jDC + j AC , BDC + BAC ) = U ( jDC , BDC ) +
⎜ j AC +
BAC
⎟
⎟
⎝ ∂B ⎠ B = BDC
⎝ ∂j ⎠ j = jDC

)(1

על ידי הצבת הפיתוח הנ"ל בקשר של השדה החשמלי באנרגית האקטיבציה עקב זחילת השטף
)U ( j,B
KT

−

 , E = E0 eכאשר  Uהיא אנרגית האקטיבציה K ,הוא קבוע בולצמן ו T -זוהי הטמפרטורה,

מתקבל הביטוי הבא:

⎟⎞ U ( jDC , BDC ) − 1 ⎛⎜ ∂U
⎟⎞ j AC (t ) − 1 ⎛⎜ ∂U
) B (t
KT ⎝ ∂j ⎠ j = j
KT ⎝ ∂B ⎠ B=BDC AC
DC
KT

e

e

−

E ( j, B, t ) = E0e

)(2

משוואה מס'  2מתארת את צורת הגל ) E(tעקב זחילת השטף.
כעת נרחיב את הדיבור על משוואה  2ונלמד להבין את כל אחד מרכיבי המשוואה ומשמעותו:
נחלק את המשוואה לשלושה חלקים:
⎟⎞ U ( jDC , BDC ) − 1 ⎛⎜ ∂U
⎟⎞ j AC ( t ) − 1 ⎛⎜ ∂U
) B (t
KT ⎝ ∂j ⎠ j = j
KT ⎝ ∂B ⎠ B = BDC AC
DC
KT

e

)ג(

e

)ב(

−

E ( j, B, t ) = E0e

)א(

)א( חלק זה של המשוואה מתאר את השפעת רכיבי ה) DC-הזרם והשדה( על אנרגית האקטיבציה ודרך
כך על השדה החשמלי .בתור שכזה ,חלק זה אינו תלוי בזמן.
)ב( חלק זה של המשוואה מתאר את תרומתו של הזרם  ACהמושרה ע"י השדה המגנטי המשתנה ,ניתן
לראות כי מקדם הזרם  ACהיא הנגזרת של אנרגית האקטיבציה לפי הזרם  DCבדגם .כדי להבין את
משמעות הנגזרת נביט על התלות הסכמתית בציור  ,39של אנרגית האקטיבציה כפונקציה של הזרם
בשדה קבוע .בציור זה ניתן לראות כי אנרגית האקטיבציה תלויה בערך המוחלט של הזרם ואינה
תלויה בכיוונו ,לעומת זאת הנגזרת של אנרגית האקטיבציה תלויה בכיוון הזרם .ממשוואה מס'  2אנו
מסיקים כי היפוך בכיוון הזרם צריך להביא להזזת פאזה ב 900 -בצורת הגל כאשר איבר )ב(
דומיננטי.
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U

B = constant

ציור 39

U0

תאור סכימתי של אנרגית האקטיבציה כפונקציה של
הזרם ,כאשר השדה המגנטי קבוע.

⎞ ⎛ ∂U
>0
⎜
⎟
⎝ ∂j ⎠ j = jDC

⎞ ⎛ ∂U
<0
⎜
⎟
⎝ ∂j ⎠ j = jDC

 U0מתאר את אנרגית האקטיבציה בזרם אפס.
 jcמתאר את הזרם הקריטי ,בזרם זה פוטנציאל
אנרגית האקטיבציה שווה לאפס.

j

− jc

jc

לפי ציור  39ניתן לראות כי עבור זרמים גדולים הנגזרת של אנרגית האקטיבציה לפי הזרם היא מאד
קטנה ולכן בזרמים גדולים ניתן להסיק שתרומת זרמי ה AC-לשדה החשמלי קטנה מאד .לעומת זאת
בזרמים נמוכים הנגזרת של אנרגית האקטיבציה לפי הזרם גדולה יותר ,דבר המביא לדומיננטיות
גדולה של ) ) j AC (tזרם ה (AC -והשפעתו הופכת להיות דומיננטית יותר על השדה החשמלי.
זרמי ה AC -לא מתנהגים בצורה ליניארית ביחס למתח שיוצר אותם ,שכן הקשר בין  j ACלבין
n
המתח המושרה הוא מעריכי:
. Eα j AC

)ג( חלק זה של המשוואה מתאר את תרומתו של השדה המגנטי  ACלשדה החשמלי .צורתו של השדה
המגנטי )  BAC (tהיא סינוסואידלית , BAC (t ) = B ⋅ sin(ω ⋅ t ) :כאשר  Bמציין את אמפליטודת השדה

המגנטי  ACו ω -את התדירות .בדומה למה שראינו בסעיף )ב( גם כאן קיים מקדם לפני ) BAC (t
שהוא הנגזרת של אנרגית האקטיבציה לפי השדה המגנטי  .DCבציור  40אנו מציגים תאור סכימתי
של תלות אנרגית האקטיבציה בשדה המגנטי כאשר אנו בתחום של זחילת השטף הפלסטי ,הצופה
ירידה של אנרגית האקטיבציה עם השדה ,בניגוד לזחילת השטף האלסטי הצופה עליה של אנרגית
האקטיבציה עם השדה ].[31
ניתן לראות בציור  40כי גם כאן אנרגית האקטיבציה תלויה בערך המוחלט של השדה המגנטי ואינה
תלויה בכיוונו ,לעומת זאת הנגזרת של אנרגית האקטיבציה לפי השדה תלויה בכיוון השדה .ממשוואה
מס'  2אנו מסיקים כי היפוך בכיוון השדה המגנטי כאשר איבר )ג( דומיננטי צריך להביא להזזת פאזה
ב 900 -בצורת הגל .תופעה זו ראינו כבר בציור  31אשר בו ביצענו שתי מדידות ,כאשר השוני
ביניהם הוא היפוך השדה המגנטי  .DCהיפוך כיוון השדה גרם לתזוזת צורת הגל בפאזה של 90
מעלות ביחס לצורת הגל לפני היפוך השדה.
U
ציור 40
ציור סכימתי של פוטנציאל הלכידה כפונקציה
של השדה המגנטי.

⎞ ⎛ ∂U
<0
⎟ ⎜ ∂B
⎝
⎠B= BDC

B
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⎞ ⎛ ∂U
>0
⎟ ⎜ ∂B
⎝
⎠B= BDC

המודל מצליח להתמודד בהצלחה רבה עם התוצאות הניסיוניות שנצפו בניסוי כפי שהדגמנו זה עתה.
בחלק הבא נבחן את תחזיות המודל באמצעות התוצאות הניסיוניות שקיבלנו.
נסכם מספר נקודות אותן נבחן בחלק הבא של פרק זה:

•

לפי המודל יש ביכולתנו להפריד בין תרומתו של השדה המגנטי  ACוהזרם הנילווה אליו לשדה
החשמלי ,לבין תרומתו של שדה מגנטי  DCלשדה החשמלי .נראה האם ע"י ביטול התרומה
הראשונה נקבל את האחרונה.

•

המודל חוזה כי בהיפוך הזרם או בהיפוך השדה צורת הגל המתקבלת צריכה להיות בהפרש פאזה של
 90מעלות מצורת הגל לפני ההיפוך.

•

לפי המודל ,כאשר הזרם או השדה המגנטי משנים את כיוונם אנו מקבלים שני פיקים במחזור ,לעומת
זאת כאשר השדה המגנטי או הזרם אינם משנים את כיוונם צורת הגל המתקבלת הינה בעלת פיק
יחיד.

 3.4.3.2בחינת תחזיות המודל ע"פ התוצאות הניסיוניות
משוואה מס'  2מורכבת משני חלקים עיקריים :תרומת רכיבי ה AC -לשדה החשמלי ותרומת רכיבי
ה DC -לשדה החשמלי .בציור  41ניתן לראות שתי עקומות  ,E-Iהאחת תחת שדה מגנטי  DCוהשניה
תחת שדה מגנטי משולב.

ציור 41
שתי עקומות  E-Iהאחת ,תחת שדה מגנטי  900 Oe DCוהשניה תחת שדה מגנטי משולב של  50 Oe 15 Hz ACו-
.900 Oe DC
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בציור  41ניתן לראות כי יש הבדל בין העקומות הנובע עקב תרומתו הנוספת של השדה ה .AC-טענתנו
היא שאם נצליח לבודד מצורות הגל את ההשפעה הנוספת של השדה המגנטי  ACנוכל לשחזר את עקומת
ה E-I -של שדה מגנטי  .900 Oe DCלפי המודל ,היפוך כיוון הזרם או היפוך כיוון השדה משנה את
סימן האקספוננט של רכיבי ה AC -של הזרם ושל השדה ,לכן מבחינה מתמטית נובע ממשוואה  2שאם
נכפיל את צורות הגל של שני ניסויים שונים ,כאשר ההבדלים בין הניסויים הם בהיפוך הזרם ובהיפוך
השדה ,נוכל להתפטר לחלוטין מהשפעת רכיבי ה AC -ולקבל אך ורק את התרומה של השדה ,DC
פעולה זו נציג כאן.
בציור ) 42(aו 42(b) -ניתן לראות צורות גל כאשר ההבדל בין הציורים הוא בהיפוך כיוון הזרם והשדה.
H DC + hAC

I

)(a

− H DC + hAC

−I

)(b

ציור 42
) – (aכאשר הזרם בכיוון החיובי ומשתנה בין  61 A– 84 Aוהשדה המגנטי המשולב
הוא  50 Oe 15 Hz ACו.900 Oe DC offset -
) – (bכאשר הזרם בכיוון השלילי ומשתנה בין A 61 – A 84והשדה המגנטי המשולב
הוא  50 Oe 15 Hz ACו.-900 Oe DC offset -
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בציורים ) 42(aו 42(b) -ניתן לראות כי צורת הגל המתקבלת בעלת תדירות השווה לשדה המגנטי וכמו
כן ניתן לראות הפרש פאזה של  90מעלות הנובע עקב היפוך כיוון השדה ,חשוב לציין כי מין התוצאות
הנסיוניות עולה שהיפוך בכיוון הזרם בילבד ,אינו מביא להפרש פאזה של  90מעלות בצורות הגל .נרשום
את המשוואות המתמטיות המתארות צורות גל אלה ונראה את המתקבל מבחינה מתמטית לאחר ההכפלה.
הביטוי המתמטי עבור ציור ): 42(a

⎟⎞ U ( jDC , BDC ) − 1 ⎛⎜ ∂U
⎟⎞ j AC ( t ) − 1 ⎛⎜ ∂U
) B (t
KT ⎝ ∂j ⎠ j = j
KT ⎝ ∂B ⎠ B = BDC AC
DC
KT

e

e

−

E1 ( j, B, t ) = E0e

)(3

הביטוי המתמטי עבור ציור ): 42(b

⎟⎞ U ( jDC , BDC ) 1 ⎛⎜ ∂U
⎟⎞ j AC ( t ) 1 ⎛⎜ ∂U
) B (t
KT ⎝ ∂j ⎠ j = j
KT ⎝ ∂B ⎠ B = BDC AC
DC
KT

e

e

−

E2 ( j, B, t ) = E0e

)(4

ממכפלת שני הביטויים יתקבל הביטוי המתמטי הבא:

2

) U ( jDC , BDC
−
⎡
⎤
KT
E1 ( j, B ) ⋅ E2 ( j, B ) = ⎢ E0e
⎥
⎣
⎦

)(5

על ידי הוצאת שורש מהביטוי האחרון אנו מקבלים אך ורק את התרומה של השדה  DCלמתח החשמלי.

) U ( jDC , BDC
KT

−

E ( j, B) = E0e

)(6

ניתן לראות כי המשוואה שקיבלנו היא קבועה ואינה משתנה בזמן ,כך שאנו מצפים לקבל צורת גל שהיא

קו אופקי ישר .בציור  43אנו מציגים את צורות הגל המתקבלות לאחר מכפל הציורים ) 42(aו42(b) -
והוצאת שורש .ניתן לראות שקיבלנו קווים שהם כמעט אופקיים והם בהתאמה טובה למודל ולתחזיותיו.
אך עם זאת מה מקור הסטיות מהקו האופקי? .האיבר  E0שאנו לוקחים אותו להיות קבוע 1μV / cm ,הוא
תלוי בעצם גם בזרם וגם בשדה )  E0 = Bv0 ( jמכאן נובע כי  E0תלוי ב. ( BDC + BAC )( jDC + j AC ) :
ראינו שלמרות שהתגברנו על הרכיבי ה AC -שהשפעתם דרך האקספוננט היא הדומיננטית ,עדיין
נשארנו עם השפעה קטנה של רכיבים אלה באיבר  E0שאותם אנו רואים בבירור בציור  .43סטיות
הקטנות מהקו האופקי נובעות מהשפעת רכיבים אלה באיבר .E0
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חשוב לציין כי מודל "ההתנגדות הדינאמית" מבסס את היווצרות המתח החשמלי דרך רכיב ה E0 -אשר
תלוי בזרם ובשדה ,אך ניתן לראות כי בתנאים שיצרנו בניסוי הנחות מודל "ההתנגדות הדינאמית"
למנגנון המוביל להתפתחות השדה החשמלי ניתנת להזנחה והמקור הדומיננטי שיוצר את השדה החשמלי
הוא המודולציה של אנרגית האקטיבציה ע"י השדה המגנטי .AC
על ידי מיצוע של צורות הגל שבציור  43נוכל לשחזר את עקומת ה E-I -הנובעת אך ורק מתרומתו של
השדה המגנטי  ,DCכפי שניתן לראות בציור .44

ציור 43
צורות הגל המתקבלות לאחר מכפלת צורות הגל מציורים ) 42(aו 42(b) -והוצאת שורש ריבועי ,ניתן
לראות כי בקירוב טוב הקווים שאנו מקבלים הם אופקיים ומתאימים למודל.

בציור  44אנו מציגים שלוש עקומות : E-I

•

עקומת  E-Iתחת שדה מגנטי  DCשל .900 Oe

•

עקומת  E-Iתחת שדה מגנטי משולב .50 Oe 15 Hz AC & 900 Oe DC

•

עקומת  E-Iהמתקבלת לאחר מיצוע צורות הגל בציור .43

52

ציור 44
הציור מציג את עקומת  E-Iלאחר מכפלת צורות הגל ,הוצאת שורש וביצוע אינטגרציה ,בהשוואה לעקומת  E-Iבשדה
מגנטי  900 Oe DCובשדה מגנטי משולב של .50 Oe 15 Hz AC & 900 Oe DC

בציור  44ניתן לראות כי עקומת ה E-I -שאנו מקבלים לאחר האינטגרציה תואמת בחלקה הראשון את
עקומת  E-Iתחת שדה מגנטי  DCבזרמים  77 A – 81 Aובחלקה השני תואמת את עקומת  E-Iתחת
שדה מגנטי משולב בזרמים  .61 A - 71 Aבזרמים  71 A - 77 Aניתן לראות את המעבר של עקומת
האינטגרציה משדה מגנטי  DCלעקומת השדה המגנטי המשולב.
בציור  45אנו מציגים את צורות הגל של אזור המעבר ואת אזור הזרמים הנמוכים ,ניתן לראות שבעוד
המודל שלנו חוזה צורת גל עם פיק יחיד ,בזרמים נמוכים צורת הגל היא בעלת שני פיקים דבר שמעיד על
שינוי כיוון הזרם בזמן ,באזור המעבר הפיק השני מתחיל לגדול .ראינו בציור  44כי עבור זרמים גבוהים
הייתה התאמה טובה למודל והצלחנו להפריד מעקומות הגל את השפעתם של רכיבי ה AC -ובכך לקבל
אך ורק את תרומתו של השדה המגנטי  DCלשדה החשמלי .בזרמים נמוכים יותר התיאור המטמתי של
המודל אינו מצליח להתמודד עם צורות הגל המתקבלות בניסוי ,שכן באזור זה התנאי  jDC >> j ACאינו
מתקיים .במצב זה הכפלת צורות הגל אינה מאפשרת ביטול תרומות רכיבי ה AC -לשדה החשמלי וזאת
מכיוון שצורות הגל המתקבלות אינן מתאימות לתאור המתמטי של המודל .במצב זה פעולת ההכפלה
והוצאת השורש אינה משנה דבר ,שכן המודל שפיתחנו מתמודד אך ורק עם צורות גל בעלות פיק יחיד
במחזור אחד של השדה המגנטי .לכן ,עקומת ה E-I -לאחר המיצוע בזרמים נמוכים עוקבת אחרי עקומת
השדה המשולב .אזור המעבר בין העקומות ממחיש את אי ההתאמה ההולכת וגוברת למודל ככל שאנו
יורדים בזרם ,עד למצב בו צורות הגל אינן מתוארות כלל על ידי המודל.
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ציור 45
תאור צורות הגל המייצגות את אזור המעבר מזרם  71 A–77 Aואזור הזרמים הנמוכים .61 A–71 A

 3.4.3.3דיון בצורות הגל בעלות שני פיקים במחזור
באמצעות המודל שפיתחנו הראנו כי ניתן לבטל את השפעת שדה ה AC -ולקבל אך ורק את תרומת איבר
ה DC -לשדה החשמלי ,וזאת לצורות גל בעלות פיק יחיד במחזור .התאור המטמתי של המודל במסגרת זו
אינו מאפשר תאור לצורת גל בעלת שני פיקים במחזור ,עם זאת המודל כשלעצמו מסביר את התכנותם
של שני פיקים במחזור ועל כך נדון כאן.
בציורים  34 – 37הצגנו את המעבר מצורות גל בעלות שני פיקים במחזור לצורות גל בעלות פיק יחיד
במחזור .המודל צופה את היווצרותם של שני פיקים במחזור אחד של השדה המגנטי ,בהתקיים אחד משני
התנאים הבאים :כאשר הזרם משנה את כיוונו עם הזמן או כאשר השדה המגנטי משנה את כיוונו עם הזמן
)בציור  ,(46וזאת משום שאנרגיית האקטיבציה תלויה בארך המוחלט של השדה והזרם.

ציור 46
גל סינוסואידלי אשר משנה את כיוונו ,דבר הגורם
ל"קיפול" הגל והיווצרותם של שני פיקים במחזור.
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כאשר השדה או הזרם משנים את כיוונם עם הזמן ,צורת הגל "מגיבה" לשינוי כיוון השדה או הזרם
באמצעות פיק נוסף ,אך הפעם הוא קטן יותר ,שכן הזרם או השדה המשתנים בזמן משתנים רק מעט
בכיוון השלילי ,דהינו גודלם קטן בכיוון השלילי כמתואר בציור  .46במצב בו השדה המגנטי והזרם אינם
משנים את כיוונם עם הזמן ,כלומר הם אינם חוצים את נקודת האפס אנו מקבלים פיק אחד במחזור אחד
של השדה המגנטי.
 3.4.3.4חקר תכונות איבר הזרם והשדה במודל
בחלק זה נחקור את צורות הגל של איבר הזרם
⎞ 1 ⎛ ∂U
) B (t
KT ⎜⎝ ∂B ⎟⎠ B = BDC AC

⎞ 1 ⎛ ∂U
KT ⎜⎝ ∂j ⎟⎠ j = j

) jAC ( t

DC

−

 eושל איבר השדה

−

 , eאותם אנו מקבלים ע"י טכניקת ההכפלה שאותה הדגמנו קודם לכן.

את איבר הזרם נקבל ע"י מכפלת צורות גל ,כאשר ההבדל ביניהן הוא בהיפוך כיוון השדה ,הוצאת שורש
לאחר המכפלה וחלוקה באיבר ה DC -הידוע לנו ממדידת עקומת ה .I-V -נתאר כאן את הצורה
המתמטית:
המשוואה הראשונה הינה עבור צורת הגל

⎟⎞ U ( jDC , BDC ) − 1 ⎛⎜ ∂U
⎟⎞ j AC ( t ) − 1 ⎛⎜ ∂U
) B (t
KT ⎝ ∂j ⎠ j = j
KT ⎝ ∂B ⎠ B = BDC AC
DC
KT

e

e

−

E1 ( j, B, t ) = E0e

)(7

המשוואה השניה הינה עבור צורת גל כאשר אנו מבצעים היפוך בכיוון השדה

⎟⎞ U ( jDC , BDC ) − 1 ⎛⎜ ∂U
⎟⎞ j AC ( t ) 1 ⎛⎜ ∂U
) B (t
KT ⎝ ∂j ⎠ j = j
KT ⎝ ∂B ⎠ B = BDC AC
DC
KT

e

e

−

E2 ( j, B, t ) = E0e

)(8

לאחר המכפלה

2

⎛
⎟⎞ U ( jDC , BDC ) − 1 ⎛⎜ ∂U
⎞ ) jAC ( t
−
KT ⎝ ∂j ⎠ j = j
DC
KT
⎜
⎟
E1 ( j, B, t ) ⋅ E2 ( j, B, t ) = E0e
e
⎜
⎟
⎝
⎠

)(9

מהוצאת שורש וחלוקה באיבר  DCמתקבל הביטוי הבא:

) jAC ( t
DC

55

⎞ 1 ⎛ ∂U
KT ⎜⎝ ∂j ⎟⎠ j = j

−

E ( j , B, t ) = e

)(10

ציור 47
צורות הגל של איבר הזרם בזרם  77 Aו.84 A -

בציור  47ניתן לראות את צורת הגל המתקבלת עבור איבר הזרם ,אשר לכאורה צריך להיות מתואר ע"י
משוואה  .10משוואה זו גורסת כי צורת הגל שצריכה להתקבל הינה צורה מחזורית בעלת פיק יחיד
במחזור אחד של השדה המגנטי ,וזאת בניגוד לצורה המתקבלת בציור  .47בציור זה ניתן לראות צורת גל
בעלת שני פיקים במחזור אחד של השדה המגנטי כאשר קיימת אי סימטריה בפיקים .צורה זו מתקבלת
בשל העובדה שנוצר "קיפול" בזרם ,שכן אנרגית האקטיבציה תלויה בערך המוחלט של הזרם .משוואה
 10מתארת אך ורק את הזרם  ACבדגם זאת לעומת ציור  47בו נוסף לזרם ה AC -מתואר גם זרם
ה DC -בדגם .מסקנתנו מכאן היא כי התנאי שבו זרם ה DC -גדול מזרם ה AC -אינו מתקיים ,וכדי

לתאר את צורת הגל הנצפית יש לקחת את אנרגית האקטיבציה כפונקציה של הזרם  ACבנוסף לזרם DC
כמתואר במשוואה הבאה:
⎞ 1 ⎛ ∂U
) U ( jDC , BDC
−
) BAC ( t
⎜
⎟
KT
⎝ ∂B ⎠ B = BDC
) U ( jDC + j AC
KT

e

e

−

E2 ( j, B, t ) = E0e

)(11

בציור  47ניתן לראות כי בזרם נמוך של  77 Aצורת הגל המתקבלת היא בעלת אמפליטודה גדולה ביחס
לאמפליטודה בזרם גבוה של  .84 Aעובדה זו עולה בקנה אחד עם המודל שכן בזרמים גבוהים אנרגית
האקטיבציה היא קטנה ,דבר שגורם לצורת גל בעלת אמפליטודה קטנה ,ואילו בזרמים גבוהים אנרגית
האקטיבציה גדולה מביאה לצורת גל בעלת אמפליטודה גדולה .בנוסף לכך בציור  47ניתן לראות כי
הצורה המתקבלת אינה צורה סינוסואידלית ,כלומר תלות איבר הזרם אינו סינוסואידלי וזאת משום
שקיים קשר לא ליניארי בין הזרם לבין השדה החשמלי.
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איבר השדה

⎞ 1 ⎛ ∂U
) B (t
KT ⎜⎝ ∂B ⎟⎠ B = BDC AC

−

 eאשר מתקבל על ידי מכפלת שתי צורות גל כאשר ההבדל ביניהן הוא

בהיפוך כיוון הזרם ,הוצאת שורש לאחר המכפלה וחלוקה באיבר ה DC -הידוע לנו ממדידת עקומת
ה .I-V -נתאר כאן את הצורה המתמטית:
המשוואה הראשונה עבור צורת הגל
⎞ 1 ⎛ ∂U
) U ( jDC , BDC
−
) BAC ( t
⎜
⎟
KT
⎝ ∂B ⎠ B = BDC
) U ( jDC + j AC
KT

e

e

−

E1 ( j, B, t ) = E0e

)(12

המשוואה השניה עבור צורת גל כאשר אנו מבצעים היפוך בכיוון הזרם
⎞ 1 ⎛ ∂U
) U ( jDC , BDC
−
) BAC ( t
⎜
⎟
KT
⎝ ∂B ⎠ B = BDC
) −U ( − jDC + jAC
KT

e

e

−

E2 ( j, B, t ) = E0e

)(13

לאחר המכפלה

2

⎟⎞ U ( jDC , BDC ) − 1 ⎛⎜ ∂U
⎞ ) BAC ( t
⎛
−
KT ∂B
KT
⎟
E1 ( j, B, t ) ⋅ E2 ( j, B, t ) = ⎜ E0e
e ⎝ ⎠B = BDC
⎜
⎟
⎝
⎠

)(14

מהוצאת שורש וחלוקה באיבר  DCמתקבל הביטוי הבא:
⎞ 1 ⎛ ∂U
) B (t
KT ⎜⎝ ∂B ⎟⎠ B = BDC AC

−

E ( j , B, t ) = e

)(15

העובדה שהפונקציה המתארת את אנרגית האקטיבציה מורכבת יותר ,אינה מונעת מאיתנו את ביטול איבר
הזרם בהכפלת צורות הגל כאשר אנו מבצעים היפוך בכיוון הזרם ,שכן היפוך כיוון הזרם מביא לשינוי
סימן הפונקציה שמתארת את אנרגית האקטיבציה ,ולכן ע"י המכפלה אנו מבטלים את איבר הזרם
ונשארים עם איבר השדה .בצורה מתמטית

) U ( jDC + j AC ) = −U ( − jDC + j AC
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)(16

בציור  48ניתן לראות כי אמפליטודת צורת הגל הולכת וקטנה עם הגדלת הזרם ועולה בקנה אחד עם
תחזיתו של המודל שפיתחנו אשר גורס כי ככל שזרם התובלה נמוך יותר אנרגית האקטיבציה עבור שדה
נתון קטנה יותר ,ולהפך ,ככל שזרם התובלה גבוה יותר אנרגית האקטיבציה עבור שדה נתון גדולה יותר.

ציור 48
צורות הגל של איבר השדה בזרמים שונים.

מחקר תכונות איבר הזרם והשדה ניתן להסביר את הפרשי הפאזה בציורים  ,34 – 37וזאת לפי
הדומיננטיות של איבר הזרם או השדה .בעוד שהאיבר הדונמיננטי הוא איבר השדה צורת הגל המתקבלת
תהייה בפאזה .הדומיננטיות של האיבר הזרם הוא האחראי להגדלת הפרשה הפאזה של צורת בגל ביחס
לשדה המגנטי ,התלות הלא ליניארית מקורה בזרם שכן לא קיים קשר ליניארי בין איבר הזרם לבין השדה
החשמלי .בניסוי שלנו בוא הפרמטר המשתנה היה הזרם ,הגדלת הזרם מקטינה את איבר הזרם ולכן צורת
הגל הנצפית היא בפאזה עם השדה המגנטי.
כפי שראינו הקודם לכן ,ע"י מכפלה פשוטה של צורות הגל יש ביכולתנו לבטל את השפעתו של השדה
המגנטי  ACוע"י כך לקבל את השפעתו של השדה המגנטי  DCבלבד .לעומת זאת ,כדי לקבל פרמטרים
פיזיקאליים נוספים מצורות הגל עלינו לבצע התאמה מתמטית לצורות הגל.
לביצוע ההתאמה של צורות הגל הנחנו כי הזרמים המושרים בתוך הדגם ,הם מהצורה הבאה:

1
n

כאשר

KT

U0

) ) j AC (t ) = A(ω , hAC ) ⋅ sign(cos(ω t )) ⋅ ( cos(ω t

)(17

=  nמייצגת את אנרגית האקטיבציה ,ומהתאמה לחוק החזקה של עקומת  E-Iתחת שדה

מגנטי ישר של  .n=20 ,900 Oeו A -הוא מקדם התלוי בתדירות ובאמפליטודת השדה  .ACלמשוואה
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מס'  7הגענו ע"י ההנחה כי הקשר בין הזרם  j ACלבין השדה החשמלי שיוצר זרמים אלו הוא
dφ
 . E AC α j AC nלפי חוק פרדיי מתקיים כיα cos(ωt) :
dt

 E αמכאן נובע כי. j AC α n cos(ωt) :

כדי להימנע מהמספרים המדומים במשוואה  ,17הקוסינוס הוא בערך מוחלט וסימנו נילקח בחשבון
בביטוי )) . sign(cos(ω t
עבור האינדוקציה המגנטית נציב את הביטוי:

) BAC (t ) = B ⋅ sin(ω ⋅ t

)(18

ומכאן קיבלנו את משוואה מס'  19שאיתה נבצע התאמה לצורות הגל
1

) − m2 ⋅sign (cos(ω t ))⋅( cos(ω t ) ) 20 − m3 ⋅ B sin(ω t

e

E ( j , B, t ) = m1e

) U ( jDC , BDC
KT

DC

⎞ 1 ⎛ ∂U
⎜
⎟
KT ⎝ ∂j ⎠ j = j

−

)(19

m1 = E0 e

)(20

) m2 = A(ω , hAC

)(21

⎞ 1 ⎛ ∂U
⎜
⎟
KT ⎝ ∂B ⎠ B = B

⋅ m3 = B

)(22

DC

למרות שבמשוואה מס'  19יש שלושה הפרמטרים  m1, m2, m3הרי שבהתאמת צורת הגל השתמשנו

בפרמטר יחיד .את הפרמטר  m1לקחנו מתוך עקומת ה E-I -לאחר המיצוע .כדי לקבל את הפרמטר m3
ביצענו מכפלה של צורות הגל כאשר אנו מבצעים היפוך בכיוון הזרם ,לתוצאה שהתקבלה הוצאנו שורש,
כמתואר בציור  .49ביצענו התאמה לציור זה לפי הביטוי המתמטי שמתקבל מהמודל שפיתחנו:

⎟⎞ U ( jDC , BDC ) − 1 ⎛⎜ ∂U
⎞⎟ j AC ( t ) − 1 ⎜⎛ ∂U
) B (t
KT ⎝ ∂j ⎠ j = j
KT ⎝ ∂B ⎠ B = BDC AC
DC
KT

e

e

⎞⎟ U ( jDC , BDC ) 1 ⎜⎛ ∂U
⎟⎞ j AC ( t ) − 1 ⎛⎜ ∂U
) B (t
KT ⎝ ∂j ⎠ j = j
KT ⎝ ∂B ⎠ B = BDC AC
DC
KT

−

E1 ( j, B, t ) = E0e

)(23

E2 ( j, B, t ) = E0e

)(24

⎟⎞ U ( jDC , BDC ) − 1 ⎛⎜ ∂U
⎤ ) B (t
⎡
−
KT ⎝ ∂B ⎠ B = BDC AC
KT
⎢
⎥
E1 ( j, B ) ⋅ E2 ( j, B ) = E0e
e
⎣⎢
⎦⎥

)(25

e

2

−

e
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במשוואות  23ו 24 -אנו מציגים את הביטויים המתמטיים לצורות הגל אשר ההבדל ביניהן הוא בהיפוך
כיוון הזרם .לאחר מכפלות המשוואות  23ו 24 -אנו מקבלים את משוואה  ,25ע"י הוצאת שורש והצבת
הפרמטרים אנו מקבלים את משוואה .26

) E ( j , B, t ) = m1e− m3 ⋅sin(ω t

)(26

בעזרת משוואה  26המתקבלת מהמודל ,ביצענו התאמה מתמטית לציור  49וקיבלנו את הפרמטר .m3
ההתאמה לציור  49התבצעה ע"י פרמטר התאמה יחיד שהוא  ,m3ואילו הפרמטר  m1נלקח מתוך עקומת
ה E-I -שלאחר האינטגרציה.

ציור 49
צורות הגל המתקבלות לאחר מכפלת צורות הגל בהיפוך כיוון הזרם והוצאת שורש ריבועי ,תחת שדה מגנטי משולב
של  .50 Oe 15 Hz AC & -900 Oe DCהנקודות מציינות את תוצאות המדידה והקו מציין את ההתאמה המתמטית
של משוואה .26

כעת כאשר יש לנו את שני הפרמטרים  m1ו m3 -ביצענו התאמה לצורת הגל כאשר הפרמטר היחיד
הוא  .m2בציור  50אנו מציגים את ההתאמה המתמטית של משוואה  19לצורת הגל ,ניתן לראות שיש
התאמה טובה של המודל המתמטי ,לתוצאות הניסיוניות.
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ציור 50
התאמה מתמטית לצורות הגל כאשר הנקודות מציינות את תוצאות המדידה והקו מציין את ההתאמה המתמטית.
השדה המשולב הוא  50 Oe 15 Hz ACו.-900 Oe DC offset -

מתוך ההתאמה המתמטית אנו מקבלים את הפרמטר  ,m2כפונקציה של הזרם כפי שניתן לראות
בציור  .51לגבי ציור ניתן לומר כי זוהי בדיוק ההתנהגות לה היינו מצפים ,בו אנרגית האקטיבציה קטנה
עם הגדלת הזרם .בבדיקת הצורה המתקבלת בציור  51למודל הלוגריתמי של אנרגיית האקטיבציה בסרט
 [31] YBCOעולה כי קיימת התאמה מצויינת של המודל לתוצאות הניסיוניות שלנו.
ציור 51
הפרמטר הפיזיקאלי  m2כפונקציה של הזרם
המתקבל מההתאמה המתמטית לצורות הגל.
.
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עד כה הראנו שתחזיותיו של המודל שפיתחנו בדבר היפוך כיוון הזרם ,היפוך כיוון השדה ,בידוד השפעתו
של השדה המגנטי  ACוההתאמה המתמטית של המודל לתוצאות הניסיוניות ,מספקים ביותר.
 3.4.4סיכום
בפרק זה ראינו תופעה שבה ע"י שינוי פרמטרים חיצוניים הכוללים זרם ,אמפליטודה ותדירות אנו
מצליחים לשלוט על צורת הגל המתקבלת בניסוי ,כאשר צורת הגל משתנה מצורה בעלת שני פיקים
לצורה בעלת פיק יחיד במחזור אחד של השדה המגנטי .כדי להבין את צורות הגל ואת המשמעות
הפיזיקאלית שלהן ,פיתחנו מודל תיאורטי אשר מצליח להסביר את המאפיינים השונים בצורות הגל
ומספק תחזיות בהתאמה טובה לתוצאות הניסיוניות.
הדגמנו את המודל ע"י כך שהראנו את התאמתו לתוצאות הניסיוניות ובנוסף ,הראנו כי תחזיות המודל
מתקיימות בתוצאות הניסיוניות שמדדנו במעבדה .מתוך ההתאמה המתמטית שביצענו לצורות הגל .מודל
זה פתח בפנינו את האפשרות לענות על שאלה חשובה מאוד בתחום חקר הפסדי האנרגיה בחוטים מוליכי
על ,והיא :מדוע השדה המגנטי  ACמשפיע על תכונות ההולכה יותר מאשר שדה המגנטי  .DCהראנו כי
ההבדל בין שדה מגנטי  DCלשדה מגנטי  ACמתבטא בכך שהשדה המגנטי  ACמשפיע על אנרגיית
האקטיבציה לא רק דרך השדה אלא גם דרך הזרמים המושרים שהוא יוצר ,לעומת זאת השדה המגנטי
 DCמשפיע על אנרגית האקטיבציה דרך השדה בלבד ,ולכן השדה המגנטי  ACמשפיע חזק יותר על
הזרם הקריטי ויוצר הפסדים גדולים יותר בחוטי מוליכי על.
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סיכום העבודה
בעבודה זו התרכזנו בחקר תכונות ההולכה של חוט מוליך-על מסוג  .YBCOהחוט שחקרנו מכיל לא רק
שכבה דקה של מוליך על ,אלא גם שכבה פרומגנטית המשפיעה על תכונות ההולכה ,אותה יש לקחת
בחשבון.
במדידות בשדה מגנטי  DCהראינו כי היפוך בכיוון הזרם או היפוך בכיוון השדה גורם לשינוי בזרם
הקריטי במוליך העל .את הסיבה לתופעה זו ייחסנו לשכבה הפרומגנטית אשר יוצרת אינטרקציה עם
הפלקסונים וגורמת לאסימטריה זו .מסקנה חשובה הנובעת מכך היא שבמערכות חשמליות בהן קיים שדה
מגנטי  DCהמקביל למישור החוט יש חשיבות לכיוון הזרם או לכיוון השדה המגנטי ,וע"י בחירת הכיוון
הנכון ניתן להגדיל את זרם התובלה בחוט ,כלומר להקטין את הפסדי האנרגיה ולהיטיב את ביצועי
המערכת.
במדידות תחת שדה מגנטי  ACהמקביל למישור החוט ,הראינו כי השכבה הפרומגנטית גורמת ליצירת
מתח מושרה אשר ממסך את השדה החשמלי המתפתח על שכבת מוליך-העל .הבחנו כי המתח המושרה
ע"י השכבה הפרומגנטית הוא מקסימלי בנקודת ההתאפסות של השדה המגנטי  ,ACהיכן שקצב השינוי
במגנטיזציה של השכבה עם השדה הוא מקסימאלי .ע"י הוספת שדה מגנטי  ,HDCמנענו מהשדה המגנטי
 ACלבצע אוסילציות סביב האפס של השדה המגנטי ,ובכך ביטלנו את הופעת המתח המושרה ואיפשרנו
את חשיפת תכונות ההולכה של מוליך-העל במדידות אלה.
במדידות של השדה החשמלי כפונקציה של הזמן ראינו תופעות לא ליניאריות מעניינות בהן ע"י שינויים
בזרם התובלה במוליך-העל ,השדה המגנטי הקבוע ,אמפליטודת שדה החילופי ותדירותו ,מתקבלים
שינויים דרסטיים בצורת הגל כגון :מעבר מצורת גל בעלת שני פיקים במחזור אחד של השדה המגנטי
לצורת גל בעלת פיק אחד במחזור .כדי להבין את המנגנון הפיזיקאלי שאחראי להתנהגות לא ליניארית
זו ,פיתחנו מודל פיזיקאלי לפיו שדה ה AC -לא רק משנה את התפלגות הפלקסונים בדגם ,אלא גם
משפיע ישירות על אנרגיית הלכידה שלהם דרך התלות של אנרגיה זו בשדה המגנטי ובצפיפות הזרם.
מודל זה מסביר את צורות הגל השונות שניצפו בניסויים ,לרבות הפרשי פאזה ומעבר משני פיקים
במחזור לפיק אחד במחזור .באמצעות המודל ניתן להפריד בין השפעת שדה החילופין וזרם החילופין
המושרה על ידו .אנליזה זו מראה שלזרם המושרה יש תרומה דומיננטית ביצירת התגובה הלא ליניארית
של החוטים.
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נספח א'  -תהליך היצור והמבנה של חוט ה YBCO -התעשייתי
במחקר ביצענו מדידות על חוט מוליך-על מהדור השני אשר מיוצר ע"י חברת  AMSCשידועה בעולם
כאחת היצרניות המובילות בתחום זה.
קיימות שיטות שונות לייצור חוטים מהדור השני .הקריטריונים הרלוונטיים למציאת השיטה הכדאית
ביותר הם יכולת ייצור המוני זול ויכולת הביצועים של החוט AMSC .מייצרת את חוטיה בתהליך

שנקרא  ,RABiTS/MODכאשר (Rolling-assisted biaxially textured substrate) RABiTS
הינו התהליך בו מייצרים את מצע החוט ,וה (Metal Organic Deposition) MOD-הוא התהליך בו
מצפים את שכבת מוליך-העל על הסרט.
בציור הסכימתי הבא נציג את תהליך היצור של חוט זה ,חשוב להדגיש כי חוט מוליך-העל הינו בעל מבנה
שכבתי הכולל שכבה פרומגנטית ] ,[33,34אשר משפיע על תכונות ההולכה של החוט כפי שראינו.

ציור 52
תהליך ייצור סכימתי של מוליך העל.
ציור זה לקוח מתוך מאמר ].[4

תהליך היצור ,כפי שניתן לראות בציור  ,52מורכב מעשרה שלבים:

בשלב הראשון והשני יוצרים שכבת מצע מעובד מחומר פרומגנטי שהינו  Ni-5%Wשטמפרטורת Curie
שלו היא  .334 Kלסגסוגת זו יש יתרון על פני ה Ni -שכן יש לה חוזק מוגבר ומגנטיזציה מופחתת .מצע
 Ni-5%Wמעובד ברמה גבוהה כך שנוצרת תבנית מתאימה לגידול שכבת החיץ הנעשית בשלב השלישי.
שכבת החיץ מגודלת בתהליך אפיטקסיאלי ומורכבת משלוש שכבות) CeO2 , YSZ , Y2O3 :ציור .(53
תפקידה של שכבת החיץ הוא למנוע מאטומי הניקל לבצע דיפוזיה ולזהם את מוליך העל.
בשלבים הרביעי והחמישי מתרחש תהליך ה MOD-בו נוצרת שכבת ה YBCO -האפיטקסיאלית .בשלב
השישי יוצרים פגמים נקודתיים כדי להגדיל את ה pinning -בחומר .בשלבים השביעי והשמיני של
התהליך מצפים בשכבת כסף את הסרט ומבצעים חמצון ,זאת כדי לספק הגנה סביבתית והתנגדות נמוכה
לחיבור מגעים למוליך העל .בשלב התשיעי ,מבצעים ריבוד של שכבת נחושת לסרט וזאת על מנת שציפוי

64

מוליך-העל יהיה באמצע המבנה הסרט ,שכן באזור זה ציפוי ה YBCO -מקבל את התכונות המכניות
הטובות ביותר .בשלב העשירי מתבצע חיתוך הסרט הרחב לפסים צרים יותר לפי הדרישה בתעשייה
].[4,35
בציור  53אנו מציגים את המבנה הגיאומטרי של חתך החוט ,הכוללות את כל השכבות שציינו בתהליך
היצור ,ואת העובי של החלקים השונים.

ציור 53
תאור סכמתי )לא בסקאלה( של מבנה החוט והעובי של כול שכבה.
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נספח ב'
בנספח זה נמשיך בניתוח התוצאות הניסיוניות הנוגעות לפרק  3.1העוסק בהשפעת השדה המגנטי DC
על תכונות ההולכה של מוליך העל .בפרק  3.1התייחסנו להשפעתה של השכבה הפרומגנטית בלבד.
בנספח זה נתייחס למאפיינים שאינם קשורים לשכבה הפרומגנטית וחשיבותם משנית בעבודתנו.
להלן המשך ניתוח התוצאות הניסיוניות של פרק :3.1

•

בציור  14ניתן לראות כי תלות הזרם הקריטי כפונקציה של הזווית מתנהגת באופן שונה עבור שדות
מגנטיים שונים .בשדות נמוכים התלות הזוויתית של זרם הקריטי היא פחות אנאיזוטרופית ,כלומר
המעבר בין שדה מקבילי לשדה ניצב הוא יותר מתון ואינו חד ,לעומת זאת ככל שעולים בשדה קיימת
ירידה חדה יותר בקרבת הזווית  , θ = 00האזור בו השדה מקביל למישור החוט .בציור  54בו אנו
מציגים מחזור שלם של הזרם הקריטי כפונקציה של הזווית ,ניתן לראות כי עליה בשדה מביאה
לגידול ההבדלים בזרם הקריטי בין )  I c (θ = 00לבין )  . I c (θ = 900חשוב לציין כי שרטוט זה
קיבלנו ע"י קיפול התוצאות הניסיוניות שלנו סביב הזיות  1800כדי להשלים את הרביע השני וקיפול
סביב הזווית  00כדי להשלים את הרביע הרביעי.

ציור 54
הזרם הקריטי כפונקציה של הזוית עבור מחזור שלם הכולל ארבעה רביעים ,שרטוט זה קיבלנו ע"י
קיפול התוצאות הניסיוניות שלנו ,שהם הרביע הראשון והשלישי  ,סביב הזווית  1800ו.00 -

אנו מעריכים שתופעה זו קשורה ב kinked vortices -אשר מושפע מה) intrinsic pining -שנובע
בגלל מבנה מוליך העל ואיננו פגם במבנה( או פגמים במבנה החומר כמו ה ,Skating fault -שהם
המנגנונים הדומיננטיים ללכידת הפלקסונים בכיוון המקביל למישור החוט )מקביל למישור (ab
] .[36בשדות נמוכים ה pining -בכיוון המקביל למישור החוט "תורם" מיכולת הלכידה שלו רבות
ל kinked vortices -ובכך משפיע בצורה רבה על הזרם הקריטי בזוויות רחוקות מן הכיוון

המקבילי .ככל שהשדה גדול יותר תרומתו של ה pining -בכיוון המקביל למישור החוט לkinked -
66

 vorticesהיא קטנה יותר ,דבר המתבטא בדעיכה חזקה יותר ככל שאנו מתרחקים מהכיוון המקבילי.
בשדות גדולים השפעתם של ה intrinsic pining -או ה Skating fault -מתבטאת בעיקר באזור בו
הם הכי דומיננטיים ,שזה האזור המקביל למישור החוט ,כך שאנו רואים בציור  54מקסימום שהופך
חד יותר ויותר ,והחדות מתחילה כבר מזוויות קטנות יותר .הזווית שבה מתחילה חדות הפיק במדידות
שלנו היא שונה מה Lock-in angle -עבור ה intrinsic pining -שניצפה בגביש יחיד ,הייתה פחות
ממעלה אחת ].[37

•

בציור  5ניתן לראות שקיימים שני כיוונים בהם יש פיקים:
עבור כיוון המקביל למישור החוט.
בכיוון הניצב למישור החוט.
לעומת זאת בתוצאות שקיבלנו ניתן לראות )ציור  (54רק כיוון אחד בו יש פיק והוא כאשר השדה
המגנטי מקביל למישור החוט .בכיוון בו השדה ניצב למישור החוט אין אנו מקבלים עוד פיק אלא
מינימום .מחקרים ] [38,12הראו כי הפיק שמופיע כאשר השדה ניצב למישור החוט תלוי בתנאי
הכנת הסרט )במהלך גידול הגביש נוצרים הפגמים שיוצרים את אזורי הלכידה( ובתנאי המדידה
)שדה וטמפרטורה( .לעומת זאת הפיק ,כאשר השדה המגנטי מקביל למישור החוט ,קיים תמיד .הזרם
הקריטי הוא תמיד גבוה יותר כאשר השדה המגנטי מכוון בכיוון בו קיים מספר גדול של אזורי לכידה,
אשר יוצר כיוון לכידה דומיננטי .במדידותינו העדר המקסימום הנוסף בזרם הקריטי בכיוון בו השדה
המגנטי ניצב למישור החוט מוסבר על ידי תרומה זניחה של אזורי הלכידה בכיוון הניצב למישור
החוט ].[39

•

בציור  5ו 14 -ניתן לראות כי עבור כל השדות ,הזרם הקריטי הוא תמיד גדול יותר כאשר כיוון
השדה המגנטי הוא מקביל למישור החוט ,ביחס לכיוון הניצב למישור החוט .במאמר ][40
 L. Civale et al.הראו כי את ההסבר לפיק בזרם הקריטי כאשר השדה מקביל למישור החוט,

ניתן להסביר על ידי אפקט משולב של ה pining -רק עקב פגמים אקראיים )(Random defects
והמסה האנאיזוטרופית ,לפי שיטת ה scaling -האנאיזוטרופית של  .[41] Blatter et al.אך בנוסף,
המקסימום ,כאשר השדה מקביל למישור החוט ,יכול לנבוע עקב פגמים הלוכדים את הפלקסונים
במקביל למישור כמו  Skating faultאו ה intrinsic pining -שהם מערך מסודר של פגמים
) .(Correlated disorderהשיטה של  Blatter et al.אינה חוזה את הפיקים הנוספים כאשר השדה
המגנטי ניצב למישור החוט וזאת משום שהם שייכים לסוג הפגמים .Correlated disorder

67

בבליוגרפיה
[1]

M. Cyrot, and D. Pavina, “Introduction to superconductivity and High- Tc
materials”, World Scientific, Singapore (1992).

[2]

J.G. Daley, J.S. Badin, R.A. Hawsey, “Super conducting power: meeting
the challenges”, Privat communication.

[3]

W. V. Hassenzahl, D. W. Hazelton, B. K. Johnson, P. Kmarek, M. Noe,
C. T. Reis, Proceeding of the IEEE 92, 1655 (2004).

[4]

A. P. Malozemoff, "Second Generation HTS Wire: An Assessment",
AMSC, (2004).

[5]

M. P. Ooman, J. Rieger, V. Hussennether and M. Leghissa,
Supercond. Sci. Technol. 17, S394 (2004).

[6]

D. Larbalestier, A. Gurevich, D. Matthew Feldman & A. Polyanskii,
Nature 414, 368 (2001).

[7]

M. Tinkham, “Introduction to superconductivity”(McGraw-Hill, NewYork, 1996).

[8]

G. P. Collins, Scientific American "The next generation”, September
2006.

[9]

Y. Yeshurun A.P. Malozemoff, A. Shaulov, Rev. Mod. Phys. 68, 911
(1996).

[10] Laura Isabel Fern´andez G´omez-Recuero "Grain boundary networks in

RABiTS based YBa2Cu3O7 −δ coated conductors", Ph.D. Thesis, Dresden

University (2004).
[11] A.K.M. Alamgir, and C. Gu, Z. Han, Physica C 432, 153 (2005).
[12] B. Roas, L. Schultz, Phys. Rev. Lett. 64, 479 (1990).
[13] H. Safar, J. Y. Coulter, M. P. Maley, S. Foltyn, P. Arendt, X. D. Wu, J. O.

Willis, Phys. Rev. B 52, R9875 (1995).
[14] N. Touitou, P. Bernstein, J. F. Hamet, Ch. Simon, L. Mechin, J. P.

Contour, E. Jacquet, Appl. Phys. Lett. 85, 1742 (2004).
[15] V.V. Adrianov, V. B. Zenkevich, V. V. Kurguzov, V. V. Sychev and F. F.

Ternovskiy, Sov. Phys. JETP, 31 815 (1970).
[16] T.Ogasawara, K.Yasukochi and H. Sekizawa, Cryogenics 16, 33 (1976).

68

[17] T.Ogasawara, Y.Takahashi, K. Kanbara, Y.Kubota, K.Yasohama and

K.Yasukochi, Cryogenics, 19, 736 (1979).
[18] C. P. Bean, Phys. Rev. Lett. 8, 250 (1962).
[19] R. P. Huebener, L. G. Stafford and F. E. Aspen, Phys. Rev. B. 5, 3581

(1972).
[20] M. P. Risse, M. G. Aikele, S. G. Doettinger and R. P. Huebener, Phys.

Rev. B. 55 1519 (1997).
[21] I. F. Voloshin, N. V. Ilin, N. M. Makarov, L. M. Fisher and V.A.

Yampolskii, JETP Lett. 53, 115 (1991).
[22] L. M. Fisher, A. V. Kalinov, S. E. Savel'ev, I. F. Voloshin, V. A.

Yampol'skii, M. A. R. LeBlanc and S. Hirscher, Physica C 278 169-179
(1997)
[23] N. Avraham, B. Khaykovich, Y. Myasoedov, M. Rappaport, H.

Shtrikman, D. E. Feldman, E. Zeldov, T. Tamegai, P. H. Kes and M. Li,
Nature 411, 451 (2001).
[24] G. M. Mikitic and E.H. Brandt, Phys. Rev. B 64, 1 (2001).
[25] "Electromagnetic

Power

Devices

Based

on

High

Temperature

Superconductors" Noam Shaked Ph.D. Thesis, Bar Ilan University (2003).
[26] "The influence of AC magnetic field on HTS tape carrying DC transport

current" Vladislav Roitberg, M.Sc Thesis Bar Ilan University (2005).
[27] “Mechanisms for electric field evolution in Bi2Sr2Ca2Cu3O10-δ and

YBa2Cu3O7-

δ

tapes in a response to AC magnetic field” Lukovsky

Gregory, M.sc Thesis Bar Ilan University (2006).
[28] “Effects of alternating magnetic fields parallel to the Cu-O layers in high-

Tc superconducting” Shmuel Azulay, M.Sc Thesis Bar Ilan University

(2006).
[29] Patent pending A. Fridman, Y. Wolfus, Y. Yeshurun and V. Rosenshtein,

(2006).
[30] Ed. B. Seeber, Inst. of Physics Pub. Bristol and Philadelphia, “Handbook

of Applied Superconductivity” (1998).
[31] D. Giller, A. Shaulov, R. Prozorov, Y. Abulafia, Y. Wolfus, L.

Burlachkov, Y. Yesurun, E. Zeldove, V. M. Vinokur, J. L. Peng, R. L.
Greene, Phys. Rev. Lett. 79, 2542 (1997).

69

[32] E. Zeldov, N. M. Amer, G. Koren, A. Gupta, M. W. McElfresh, R.

J.Gambino, Appl. Phys. Lett. 56, 680 (1990)
[33] Kyu Tae Kim, Jun Hyung Lim, Jung Ho Kim, , Seok Hern Jang, Jinho

Joo, Chan-Joong Kim, Kyu Jeong Song, Hyung Sub Shin, IEEE Trans.
Appl. Supercond. 15, 2683 (2005).
[34] A. O. Ijaduola, J. R. Thompson, A. Goyal, C. L. H. Thieme and K.

Marken, Physica C 403, 163–171 (2004).
[35] M.W. Eupich, U. Schoop et al. IEEE Trans. Appl. Supercond. 13, 2458

(2003).
[36] T. Horide, K. Matsumoto, A. Ichinose, Y. Yoshida, S. Horii, M. Mukaida,

K. osamura, IEEE Trans. Of Appl. Sup. 15, 3734-3737 (2005).
[37] W. K. Kwok, U. Welp, V. M. Vinokur, S. Fleshler, J. Downey, G. W.

Crabtree, Phys. Rev. Lett. 67, 390 (1991).
[38] T. Horide, K. Matsumoto, K. Osamura, A. Ichinose, M. Mukaida, Y.

Yoshida, S. Horii, Physica C 412-414, 1291-1295 (2004).
[39] A. Vostner, Y. F. Sun, S. Tonies, H. W. Weber, R. I. Tomov, A.

Kursumovic, B. A. Glowacki, J. E. Evetts, A. Tuissi, E. Villa, IEEE
Trans. Of Appl. Sup. 13, 2603-2606 (2003).
[40] L. Civale, B. Maiorov, A. Serquis, J. O. Willis, J. Y. Coulter, H. Wang, Q.

X. Jia, P. N. Arendt, M. Jaime, J. L. MacManus-Driscoll, M. P. Maley,
and S. R. Foityn, Low Temp. Phys. 135, 87 (2004).
[41] G. Blatter, V. B. Geshkenbein, A. I. Larkin, Phys. Rev. Lett. 68, 875

(1992).

70

Abstract

This work investigates transport properties of commercial, second generation,
superconducting wires, comprising a thin layer of YBa2Cu3O7-δ (YBCO) coated on a
Ni-W tape. This new wires exhibit several advantages over the first generation wires
based on Bi2Sr2Ca2Cu3O10-δ (BSCCO) filaments embedded in a silver matrix. These
include lower cost, higher critical current and better stability under external magnetic
fields.

The second generation YBCO wires investigated in this work were subjected to DC,
AC and combined DC and AC magnetic fields. The first part of the work was
dedicated to revealing the influence of the magnetic Ni-W substrate on the transport
properties of the wires. We showed that under a DC field applied parallel to the wire
plane, reversal of the transport current or field affects the critical current, Jc, and
hence, gives rise to a preferable direction of the current flow. We attributed this
asymmetry to the combined effect of two separate forces: I. Magnetic repulsive force
between the fluxons and the magnetic layer, and II. Lorenz force acting on the
vortices due to the current flow. When these two forces act in the same direction the
net force applied on the vortices is greater, yielding lower critical current. When the
forces act in opposite direction the net force on vortices is smaller, yielding higher
critical current.

Electric field as a function of time, measured under the influence of in-plane AC field,
revealed that induced voltage created by the magnetic layer screens the response of
the superconducting YBCO layer. Hysteresis curves clearly showed that around zero
external field magnetization changes sharply giving rise to the induced voltage
measured. By adding a DC offset to the AC field, we shifted the AC oscillations far
from the zero-field point closer to the magnetic saturation limit, thus, suppressing the
induced voltage.

In the second part of the work we studied the influence of a sinusoidal magnetic field
on the transport properties of the superconducting wire. We observed a development
of alternating electric field with a variety of waveforms obtained by varying the
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transport current the DC bias field, and the amplitude and frequency of the AC field.
In particular we observed transitions from waveforms including a single peak to
waveforms including double peak in one period of the external AC field. In an effort
to comprehend the mechanisms responsible for this strong non-linear behavior we
have developed a physical model by which the AC field not only changes the vortex
distribution across the wire, but also directly modulates the vortices pinning energy.
As a result, the thermal activation process is affected, and in turn, influences the
vortex dynamics and the developing electric field.

Within the framework of this proposed model we succeeded to explain the various
electric field waveforms observed in the experiments. Specifically, we managed to
determine the conditions leading to waveforms with a single or double peak in one
period of the applied field. Furthermore, the model explains the differences between
applying DC or AC fields of the same amplitude. The pinning energy which has a
crucial role in electric conduction process depends on both field amplitude and current
in the wire. Indeed, both DC and AC fields have an effect on the pinning energy
through the field, but the AC field has a greater effect since it also influences pinning
energy by inducing currents in the wire. With the help of this model we were able to
separate the contributions of the field and the induced current. This analysis shows
that the induced current has a major contribution in the generation of the nonlinear
response of the wires.

72

Effects of alternating magnetic fields on transport properties
of the second generation Y-Ba-Cu-O wires

Avraham Uksusman

Submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master’s
degree in the department of physics, Bar-Illan University

Ramat-Gan, Israel

2007

73

