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طراحي اسكوئيد هاي سه و چهار پيوندگاهي و بررسي وابستگي جريان عبوري به شار مغناطيسي و 
  ساختار هندسي

 مهسا، خاني ممقانيبابام ؛ رضا افضلي،
  ، تهرانطوسي  الدين دانشگاه صنعتي خواجه نصيرگروه فيزيك دانشكده علوم، 

  چكيده
اسكوئيد  يك كاركرد براي آگاهي از روند و حالت هاي مختلف آنان مورد بررسي قرار گرفته است. پرداخته شده  DCدر اين مقاله ابتدا به طراحي دو نوع اسكوئيد

عبوري از يك اسكوئيد .هر چقدر اندازه جريان بيشينه مشخص شود به شار مغناطيسي محصور در حلقه اسكوئيد IMax) (بيشينه جريان عبوري الزم است وابستگي
 . بنابراين سيستم باكمتر خواهد بود توسط آن ابررسانشي پايدارتري وجود دارد و سيستم مورد نظر،اسكوئيد،مختل نشده و خطاي اندازه گيري هابيشتر باشد حالت 

 .كوئيد دو پيوندگاهي استدر اين جا نشان ميدهد كه اسكوئيد سه پيوندگاهي مناسبتر از اس جريان بيشينه بيشتر براي استفاده مناسب تر است. نتايج اينگونه بررسي ها

  
Designing of SQUID with tree and four junctions and investigating the dependence of 

current to magnetic flux and geometrical structure of SQUID 
 

Afzali, Reza; Babamkhani.M, Mahsa 
 

Physics Department, Faculty of Science, K.N.Toosi University of Technology, Tehran 
 

Abstract 
In this paper, the two DC SQUIDs are designed and their various states are investigated. Then, to 
understand the circumstance of function of the SQUID, the dependence of maximum transmitted 
current with respect to the  magnetic flux, which restricted  in the ring of the SQUID, should be 
determined. The higher the magnitude of the maximum current, is the higher the super current state of 
SQUID. Therefore, the SQUID do not disturbanced and the error of the measurement, which done by 
the SQUID, will be less than the other cases. So the system associated with the greater maximum 
current is the more suitable for using in experimental application. The results of this paper are shown 
that the SQUID with three junctions is better than of SQUID with two junctions. 
PACS No. 74,70,72 

  مقدمه

سنج دو پيوند گاهي براي  از تداخلزماني اولين بار براي      
استفاده شد كه اختالالت كوانتمي به  اندازه گيري ميدان مغناطيسي

صورت ماكروسكوپيك در ابر رسانا ها مشاهده شد. بعد از آن 
اسكوئيد تك پيوند گاهي با ساخت آسان به دليل   ACاسكوئيد

 1970تا اواسط  1960تكنولوژي تماس نقطه اي از اواخر سال 
 28-10استاندارد نزديك  AC.حساسيت يك اسكوئيد  رواج يافت

كالرك وكواركرز استفاده از  1975ژول بر هرتز است. در سال 
ول بر ژ 29-10پيوندگاه هاي موازي با حساسيت انرژي از مرتبه 

 كه نشان مي دهد اين حالت بهتر ازرا شرح مي دهند  هرتز

منجر به  DCپيشرفت هاي اسكوئيد  .است ACاسكوئيد 

محدوده  .شده است ژول بر هرتز 34-10حساسيت انرژي از مرتبه 
اين دستگاه ها .[1]حساسيت يك اسكوئيد مهمترين مساله مي باشد

در دارند .كاربرد هاي زيادي   DC و RFمخصوصا اسكوئيدهاي 
اسكوئيد هاي مغناطوسنج و شيب سنج براي اندازه ژئوفيزيك 

تغييرات پذيرفتاري ثبت  ،دان مغناطيسي سطح زمينمي نوسان گيري
قلب و كه با تغييرات بسيار كوچك ميدان مغناطيسي مغناطيسي و 

از تجهيزات آزمايشگاهي  ساخت ،مغز انسان به وجود مي آيند
 اندازه گيري مقاومت  اي بسيار حساس ومپرمترهآرها و ولتمتجمله 

ه استفاد ،يك مثال برجسته .از جمله كاربرد هاي اين وسيله هستند
شكارسازهاي موج هاي نتن آبه عنوان يك مبدل فوق حساس در آ

اي اندازه گيري گرانشي است.همچنين در اختالالت دماسنجي بر
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ما در اين مقاله ابتدا . [2]شوندكلوين استفاده ميدما در رنج ميكرو
اهي و سه پيوند گاهي پيوند گ ربررسي اسكوئيد چهاطراحي و به 

پرداخته و بعد با استفاده از آنان و مقايسه اسكوئيد ها بهترين 
  ساختار براي اسكوئيد از بين آنان را معرفي مي كنيم.

  اسكوئيد چهار پيوند گاهي
در گاه جوزفسون در اين جا قطعه اي متشكل از چهار پيوند     

اين پيوند گاه ها  توسطو دو ابررساناي كپه اي كه   dو a،b،cنقاط 
  . )1(شكل به يكديگر متصل شده اند را مورد بررسي قرارمي دهيم

:اسكوئيد چهار پيوندگاهي با چهار پيوندگاه جوزفسون موازي ، شار 1شكل 
Ф	    و شار  1از ناحيه شمارهФ	  عبور 3و2طور مساوي از نواحي  به 2/

  كنند . مي

 كه طراحي كرده ايم يچگونگي كاركرد اسكوئيداين كه براي      
به شار مغناطيسي محصور در  IMaxالزم است وابستگي را بدانيم 

 .        مشخص كنيمرا  Фو شار عبوري كل 1	Ф		،	2	Ф	،  حلقه هاي اسكوئيد

           	Ф = Ф	 Ф	 																																																												 1 		 

براي پيدا كردن اين وابستگي تكانه تعميم يافته زوج كوپر در 
 .[3]را در نظر مي گيريم  SIدستگاه 

h  = 2mvs + 2 A																																																																			 2 
، جرم الكترون mسرعت زوج ،  vsفاز تابع موج ،  θدر اين رابطه 

e  بار الكترون وA .تمام زوج نقاطي كه پتانسيل برداري است
اي  بيرون از ناحيه اند شدهشماره گذاري 1شكل در درون ابر رسانا

.با  است vs = 0است كه ابر جريان به آن نفوذ كرده است بنابراين 
به  ) 1  شكل( در طول پربند خط چين 2از رابطه  انتگرال گيري

 طوري كه كل شار عبوري را در بر گيرد ، به رابطه زير مي رسيم.

 ћ .  +  .  +  .  +  . 		+ .  

+  . 	  = 2e[  .  +  . +  .  + .  + 

.   + . 																																																																					 3  

به پيوندگاه هاي هم جوارشان  ،از طرفي نقاط شماره گذاري شده 
نزديك به پيوند گاه ها هيچ  A بسيار نزديك اند و پتانسيل برداري

 رابطه  انتگرال سمت راست اين مي توانيمويژگي خاصي ندارد بنابر
 را روي خم بسته در نظر بگيريم وبه چنين روابطي برسيم: 3

ћ
	∮ . 																																																 

	–	 ᴨФ

Ф	
 																																																																										 4  

كوانتم شار مغناطيسي  nhc/e Ф =كل،شارمغناطيسي  Ф جادراين
،φ θ θ وφ θ θ .است	با تكرار اين كار 

 را در بر   3و   2،   1براي پربند هايي كه به ترتيب فقط ناحيه 

  مي رسيم. زير گيرند به روابطمي 
	–	 	

2ᴨФ
Ф	

																																																																					 5  

	–	 	
ᴨФ
Ф	

																																																																							 6  

	–	 	
ᴨФ
Ф	

																																																																								 7  

φ	اين روابط كه در θ θوφ θ θ.مي باشند 

  [3]عبارت است از aجريا ن شارشي از پيوند گاه همچنين 
sin 																																																																											 8  

كسان و جريان بحراني مشخصه با فرض بر اين كه  پيوندگاه ها ي  
هاي براي پيوند گاه  8تعميم رابطه  باشد و Icپيونگاه ها تمامي 
 ان كل شارشي بدين صورت خواهد بودجري ،ديگر

sin sin sin sin 																																  

 و 6  استفاده از روابطو  با استفاده از روابط بين توابع مثلثاتيكه 
  بدين گونه مي شود:وانجام عمليات رياضي رابطه اين 7

4I cos
ᴨФ

Ф
sin	 cos	 		         

رياضي  وانجام  عمليات  5و  4در نهايت با جايگذاري روابط و 
جريان كل شارشي ، با در نظر گرفتن شار محصور ثابت براي هر 

 يد.آبه دست مي  φناحيه ، وابسته به پارامتر 

4I cos	
ᴨФ

Ф
cos	

ᴨ

Ф
2Ф Ф sin	 φ

ᴨФ

Ф
						 9   

از قطعه ميگذرد چنين  در نتيجه جريان بيشينه اي كه بدون اتالف
4Iاست cos	 ᴨФ

Ф
cos	 ᴨ

Ф
2Ф Ф 															 10  

2I  ويا cos ᴨФ

Ф
cos	 ᴨФ

Ф
																														 11  

 مي دهيم. در اين قسمت حالت هاي موجود را مورد بررسي قرار  

۲۴۲۷ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

را  	Фو مي گيريمدر نظر  را ثابت Фحالتي كه در آن ابتدا 
 Фحالت ديگر اين است كه.دهيم تغيير  Ф ه به تغييراتوابست
 در اين صورت تغيير كند Фمتناسب با تغييرات  Фو  باشدثابت 
به ترتيب  2شكل طبق  Фتغييرات جريان بيشينه برحسب  اندازه
                                                                                                                                  .د بودنخواه (b) و  (a)هاي  نمودار

ابر جريان بيشينه تداخل سنج چهار پيوندگاهي به شار  اندازه :وابستگي 2شكل 
 باشد.مي  1Фه تغييرات ه بوابست Фثابت وتغييرات   2Фمقدار (a):،مغناطيسي 

(b) : 1مقدارФ   ثابت وتغييراتФ  2تغييرات به ه وابستФ  باشدمي           ..             
پايدار ترين حالت ابررسانشي  (a)در نمودار مشاهده ميشود كه 

نسبت به جريان خارجي وقتي است كه تعداد درستي كوانتم شار 
حالت ابررسانشي ناپايدار  وناحيه مورد نظر محصور شده باشد  در

-پايدار (b)در نمودار.استحالتي با تعداد نيم درست كوانتم شار 
وحالت ابررسانشي مضارب زوج و صحيح شار در ترين حالت 

 به عبارت ديگر، وجود مي ايد.به وصحيح  ناپايداردرمضارب فرد
ميتواند قطعه را به حالت مقاومتي با ولتاژ  Iجريان بسيار ناچيز 

را در  	Ф	تغييرات حال .) در دو سر پيوندگاه ببرد1معين(شكل
. بدين  در نظر مي گيريم Фو  Ф تغييرات حالت هاي مختلف

،با  Фو  Фمقادير مختلف  Фصورت كه با يك واحد افزايش 
هاي نموداردر حاصل .نتايج ، داشته باشيم1شرط برقراري رابطه 

Ф	 مثال در طبق نمودار قابل مشاهده هستند. 3شكل  0.07 
Фزماني كه  Фو 0.07      1.976 =است ،  0

در نظر گرفته انشي در حالت پايدارترين حالت ابر رسباشد و مي 
Фيا در حالت ديگر كه  است شده Фو 0  ،است  0.07

دار در مقدار مقاومت ظاهر مي شود وحالت ابررسانشي ناپاي
جايگاه دادن با تغيير  كه الزم به ذكر استد.وجود دار 0.07شار

با طراحي  [4]نتايج تغيير ميكند. براي مثال در مرجع  پيوندگاه ها
با در نظر گرفتن  اسكوئيد چهار پيوندگاهي ومتفاوتي براي 

وابستگي تغييرات جريان و شار  ،از جمله مقاومت بيشتر جزئييات
نتايج حاصل  و شده استبه مقاومت داخلي بررسي با توجه 

پايدار ترين حالت مثال در مقدار شار صفر  متفاوت بوده است.
، برخالف حالت مورد بررسي  ابررسانشي نسبت به جريان خارجي

              .          .                                                ، وجود ندارد ما

وابستگي ابر جريان بيشينه تداخل سنج چهار پيوندگاهي به شار  :3شكل
         باشد. 2Ф و 1Ф براي نسبت هاي مختلف تغييراتمغناطيسي 
                                             پيوندگاهي سه اسكوئيد

در پيوندگاه جوزفسون  سهقطعه اي متشكل از  قسمت اين در    
        ) .4را مورد بررسي قرارمي دهيم(شكل  cو  a ،  bنقاط 

، Ф:اسكوئيد سه پيوندگاهي با سه پيوندگاه جوزفسون موازي و شار كل 4شكل 
              .                          .عبور مي كنند2و1به طور مساوي از نواحي  Ф/2شار 

است و اين مقدار به طور  Фشار عبوري كل مقدار در اين جا 
با انجام دادن عملياتي  تقسيم شده است. 2و  1مساوي بين نواحي 

با مفاهيم مشابه به روابط زير كامال مشابه حالت چهار پيوندگاهي 
 مي رسيم .

– ᴨФ

Ф	
	 , – ᴨФ

Ф	
		 , 	 	–	 ᴨФ

Ф	
									 12    

                      كل نيز به اين صورت مي باشدجريان شارشي 

I I sinφ sinφ sinφ 			                                          

رسيم به معادله زير مي انجام عمليت رياضي و12روابطبا استفاده از 
4 	 cos 	

ᴨФ

Ф	
sin	

ᴨФ

Ф	
																						 13  

	  استازقطعه ميگذردچنين  كه بدون اتالفريان بيشينه جبنابراين 

4 cos 	
ᴨФ
2Ф	

	
1
4
																																													 14 	 

  كل،ت جريان بيشينه بر حسب شار عبوري تغييرا اندازه مي توان
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	Ф،  شكل در-a6 مودمشاهده ن. 

 اسكوئيد چهار پيوندگاهيبررسي حاالت حدي 

Фحاالتي كه در ان هادر اسكوئيد چهار پيوند گاهي         Фو  	
 .                          به مقدار صفر ميل ميكنند را بررسي مي كنيم

 (a) .اسكوئيد چهار پيوندگاهي با چهار پيوندگاه جوزفسون موازي: 5شكل   
Ф  در حالتي كه  →0،(b)  .در حالتي كهФ →0   

و در را به مقدار صفر ميل مي دهيم   Фدر اينجا حالت اول:
Ф≈Фنتيجه به حالت حدي اسكوئيد  اين صورتدر  مي شود.  

شارشي كل اين گونه  جريان.) a5-(شكل دو پيوند گاهي مي رسيم
   است

I 4I cos	
ᴨФ

Ф
sin	 φ

ᴨФ

Ф
																																												 15  

در اين است كه  با اسكوئيد دو پيوند گاهي سيستمتفاوت اين 
 1هاي  قسمتيك ابررساناي واحد در  اسكوئيد دو پيوند گاهي

تشكيل شده است حال آن ودر دو قسمت مشابه سمت راست  2و
 شده است كه حالت حدي از دو ابر رساناي به هم چسبيده تشكيل

و اين باعث تفاوت در جريان ميشود.جريان اسكوئيد دو 
              :[3] بدين صورت ميباشد پيوندگاهي

I 2I cos	 ᴨФ
Ф

sin	 φ ᴨФ

Ф
																																																						  

جريان حالت حدي اسكوئيد چهار پيوند گاهي و شرط تساوي 
  يدبه دست مي آ اين گونهي اسكوئيد دو پيوندگاه

φ Arctan 3 tan
ᴨФ
Ф

																																																			 16  
كه جريان بيشينه حالت حدي بيشتر از  همچنين مشاهده ميشود

  اسكوئيددو پيوندگاهي است بنابراين حالت حدي مناسب تر است.
  درنتيجهورا به مقدار صفر ميل مي دهيم   Ф اين بار حالت دوم:

Ф≈Ф.سهبه حالت حدي اسكوئيد  اين صورتدر  مي شود -
در اين حالت جريان شارشي كل .)b 5-.(شكلگاهي مي رسيمپيوند

I استاين گونه  4I cos
ᴨФ

Ф
sin	 φ

ᴨФ

Ф
																									   

  هستندي شود كه فاز ها مساو يمشاهده م13 با رابطه  سهيدر مقا
مشاهده  b-6اي بيشينه با هم تفاوت دارند.مطابق شكل جريان هو

اما  كه اين دو جريان هيچ وقت با هم برابر نمي شود ميشود
اسكوئيد سه پيوندگاهي داراي جريان بيشينه بيشتري نسبت به 

                                        .حالت حدي سه پيوندگاهي دارد

پيوندگاهي به  سهابر جريان بيشينه تداخل سنج  اندازه وابستگي. (a):6شكل 
به شار وابستگي ابر جريان بيشينه تداخل سنج مقايسه  (b) .، شار مغناطيسي
 1Ф 0→در حالت حدي  چهار پيوندگاهيبراي تداخل سنج  Фمغناطيسي كل 

  و تداخل سنج سه پيوند گاهي 

  نتيجه گيري
كمتر باشد هر چقدر مقدار شار عبور كل  3با توجه به شكل      

پس استفاده از اسكوئيدي با وجود دارد  شي پايدار ترحالت ابررسان
مشاهده مي شود كه شكل  در اين همچنينمناسب است . شار كمتر

رسانشي پايدارتر  حالت ابرعبور كند  3و  2نواحياز  اگر كل شار
از  گاهي مناسب تراسكوئيد سه پيوند حالت حدي  بنابراين .است

مشاهده الوه بر اين ع.باشداسكوئيد دوپيوندگاهي مي حالت حدي 
نموديم كه حالت حدي اسكوئيد دو پيوندگاهي بهتر از خود آن 

در  اسكوئيد سه پيوندگاهي بهتر از حالت حدي آن است.است و 
ت كه اسكوئيد سه مي توان نتيجه گرفها از اين مقايسه نهايت 
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