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ي نازك در حضور میدان هاابررسانا از دستگاه بس نواري یک شار مغناطیسی در کانونی سازي
  مغناطیسی عمود

  بابایی بروجنی، علی اکبر ؛ صادقی، میالد؛ شیخی، رضا 

   84156-83111،دانشکده فیزیک -  دانشگاه صنعتی اصفهان

  
  چکیده

) نوار  2nشامل( ، با محاسبه میدان مغناطیسی و چگالی جریان الکتریکی در یک دستگاه بس نواري[1]اابررساندر این مقاله در چارچوب اعتبار مدل حالت بحرانی 
با توجه به کاربرد نتایج . از ابررساناهاي نازك در حضور میدان مغناطیسی عمود، اثر افزایش نوارها در کانونی سازي شار میدان میدان مغناطیسی بررسی می شود

ي مرکزي، در این  متناسب است با شار میدان مغناطیسی گذرنده از حفره که »رموث حسط«ل، ها و خطوط انتقااین گونه مطالعات در تحلیل خواص اسکوئید حاصل از
  .موثر افزایش می یابد  سطحمحاسبات نشان می دهند که با افزایش تعداد نوارها و تحت شرایط خاص فیزیکی، . مقاله محاسبه  شده است 

.  
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Abstract  
 

In this paper,based on the validity of superconducting critical state model[1], by calculating the magnetic field 
and current densities in a superconducting system of multiple strips in the presence of an applied magnetic 
field, we have investigated the effect of increasing the number of strips on the magnetic flux focusing.  It is 
clearly shown that by increasing the number of the strips, the effective area is substantially increased as a 
requirement for the better performance of the SQUIDs and transmission lines . 
  
PACS No.74,75 
 

  قدمه م
هاي  هاي مغناطیسی ابررساناها در هندسه ویژگی بررسی     

مختلف، به سبب تفاوت واکنش آنها به میدان هاي مغناطیسی 
یکی از . خارجی و جریان هاي ترابرد همواره مورد توجه بوده است

ها، نوارهاي ابررسانا در میدان مغناطیسی عمود است که  این هندسه
و  طیسی دارندي مغناابزارهابه سبب کاربردي که در طراحی 

توانایی پوشش سراسري صفحه از طریق ترکیب نوارهاي مچنین ه
  .مطالعات بسیاري روي آن ها صورت گرفته است، ابررسانا

در این مطالعات دو فرض اساسی مورد توجه بوده است که در 
» بی نهایت بودن طول نوارها«: این مقاله نیز در نظر گرفته شده است

فرض نخست  [3-2].»نسبت به عمق نفوذنازك بودن نوارها «و 
بعد  دووابستگی مساله را به طول نوار منتفی می کند و مساله را به 

با برقراري فرض دوم می توان از تغییرات چگالی . دهد کاهش می
جریان در راستاي ضخامت صرف نظر کرد و چگالی جریان را فقط 

چارچوب همچنین محاسبات ما در  .تابعی از پهناي نوار دانست
 انیجر یچگالکه  چارچوبی است؛ یعنی یدل حالت بحراناعتبار م

 دانیآن م کهاست  یموضع یسیمغناط دانیاز م  یتابع یحالت بحران
 [1].می باشد از مختصات  یخود تابع زین
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 با دید افقی آرایش فضایی نوارهاي ابررسانا: الف -1شکل

 
 پیکربندي نوارها و حلقه با دید از باال : ب -1شکل

  عریف هندسهت 
ابررساناي نازك با طول بی نهایت، پهناهاي برابر و  نوار 2nتعداد 

d  ضخامت  < λ)λ ي  در صفحه )عمق نفوذxz  1مانند  شکل به 
در  H یک میدان مغناطیسی یکنواخت و ثابت. اند قرار گرفته

مکان ابتدا و انتهاي هر  .نواري اعمال می شود دستگاهبه  yراستاي 
پهناي نوارها و ).i=1,2,...,2n(دهیم ها نمایش می aiنوار را با 

   .گیریم را برابر در نظر می پهناي گاف ها
نوارها در حالت مایسنر شده است که  در تمامی حل مساله فرض

قرار دارند و چگالی جریان و میدان مغناطیسی در هر نقطه از 
مغناطیسی به  شار، کمتر از مقدار بحرانی الزم براي نفوذ دستگاه

ایجاد شده توسط هیچ شاري نباید به حلقه بسته  .نوارهاست
یک جریان استتار در . نفوذ کندپیکربندي نوارهاي ابررسانا 

پیکربندي مطرح شده القا می شود که هم اجازه نفوذ میدان به 
. حلقه بسته را نمی دهد نوارها و هم اجازه نفوذ شار مغناطیسی به

برابر بودن «و » صفر بودن شار در حلقه«در حل این مساله از 
  .استفاده می کنیم »جریان در تمامی نوارها

براي هر توان  ی، م[2]مطرح شده در  رهیافتبا بهره گیري از 
هاي  ، با هر انتخابی براي پهناي نوارها، گاف نوار 2nدي از تعدا

و  ي مرکزي، مساله توزیع میدان و توزیع جریان بین نوارها و حفره
انتخاب پهناي .  را حل کردحاسبه شار مغناطیسی کانونی شده م

ي  ي مرکزي بسته به ابعاد حلقه هاي بین نوارها و حفره نوارها، گاف
هاي مربوط به  در این مقاله داده. ب در اختیار ماست -1شکل 

  . پهناهاي برابر ارائه شده استنوارها و گاف هایی با 
استفاده کرده و میدان مغناطیسی را از آنالیز مختلط  [5-2]به مانند 

توان به  میدان مختلط را می. می نویسیم H=Hy+iHxبه صورت 
 :صورت زیر بسط داد

H(ξ) = h
푤 		 ξw

D(ξ)
,			D(ξ) = (ξ − a )	 ,푤 = 푎 	 

که از  اند میدانبسط ضرایب hi تعداد نوارها و  2nکه در آن 
  .شرایط مرزي به دست می آیند

  با استفاده از
(ζ −α)1/2 = (x −α)1/2         : x > α و y = 0 

(ζ − α)1/2 = i(α − x)1/2    : x< α و y=   

Hتوان  می (x, Hو  (0 (x, ϵ)  را به صورت زیر ازH(ξ) 
  :استخراج کرد

H (x, 0) = (−1) hi

2n

i=0

푤2n		 xw
i

|D(x)|
, 

|x|							:براي < a 	, a < |x| < a 		, j = 1,2,3,… 
      	

H (x, 0) = −(−1) hi

2n

i=0

푤2n		 xw
i

|D(x)|
, 

a										:براي < |x| < a 		, j = 0,1,2,3,…	 

 
H (x, 0) = سایر نقاط              براي          					0  
 

H (x, ϵ) = (−1)
x
|x|

hi

2n

i=0

푤2n		 xw
i

|D(x)|
, 

a			:براي < |x| < a 		, j = 0,1,2,3,… 
      	

H (x, ϵ) = −(−1)
x
|x|

hi

2n

i=0

푤2n		 xw
i

|D(x)|
, 

a			:براي < |x| < a 		, j = 1,2,3,… 
 
H (x, ϵ) = سایر نقاط        براي            					0        
 

퐻با کاربرد قانون آمپر و تقارن  (푥, 휖) = −퐻 (푥,−휖) چگالی ،
  :به دست می آید dجریان متوسط روي ضخامت هر نوار 
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  الف -  2شکل 

 
 ب – 2شکل 

 
  پ – 2شکل 

  
퐻نمودار :  2شکل  (푥, 0)/퐻)و) ممتد   

 	퐻 (푥,−휖)/퐻 = 퐽 (푥)/(2퐻 /푑) )براي یک دستگاه )نقطه چین :
  نواري 8) پ(نواري  10) ب(نواري  6) الف(

	퐽 (x) = − H (x, ϵ) 
    
lim از آنجایی که   → H(ξ) = H در نتیجه ℎ = H .

به دست هاي فرد   iبراي  ،نیزاز زوج بودن توزیع میدان مغناطیسی 
ℎ	 :یدآ می = دو قید ضرایب غیر صفر میدان را می توان از  . 0

برابر بودن جریان در «و » صفر بودن شار در حلقه«ي  ذکر شده
  .به دست آورد» تمامی نوارها

  

  توزیع میدان مغناطیسی و چگالی جریان) الف
را زمانی که در یک میدان مغناطیسی  دستگاهخواهیم رفتار  می

عمود قرار گرفته است، بررسی و توزیع چگالی جریان و میدان 
در این مسیر هر بار بدون تغییر  .مغناطیسی را به دست آوریم

با  مساوي یدو نوار مشابه با نوارهاي پیشین در فواصل، دستگاه
کرده  گاف هاي در نظر گرفته شده، از دو طرف به پیکربندي اضافه

 مغناطیسی شارکه در را و تغییراتی دو نوار این اثرات افزودن  و
کنند  ایجاد میزوج   nبراي دستگاه هایی با  ϕي مرکزي  حفره

فرد چون جریان هاي دو  nدر دستگاه هایی با  .کنیم بررسی می
  نوار مرکزي به گونه اي است که شار مغناطیسی درون حفره

مند به بررسی شار مغناطیسی در مرکزي ناچیز است عالقه 
 .هاي کناري حفره مرکزي هستیم حفره

هدف یافتن توزیع چگالی جریان و توزیع میدان مغناطیسی است 
  . توصیف شده در باال را برآورده سازد ي هندسهبه گونه اي که 

.  ارائه شده است [2]نوار در  4به دست آوردن چنین توزیعی براي 
یک توزیع چگالی جریان و میدان مغناطیسی را براي  الف -2شکل 

از آن جایی که حفره مرکزي در . نشان می دهد نواري 6دستگاه 
 - 1شکل (ساخته شده از نوارهاي ابررسانا درون حلقه  ،این دستگاه

قرار می گیرد شار مغناطیسی آن ناچیز بوده و در گاف هاي  )ب
 نیز ب -2شکل  .شود شار بیشینه میاست که کناري حفره مرکزي 

براي یک یع چگالی جریان و میدان مغناطیسی توز مربوط به
نواري به  6همانند دستگاه در این دستگاه . استنواري  10دستگاه 

درون حلقه ساخته شده از  در ، حفره مرکزي nسبب فرد بودن 
و  بوده افتد که در این مورد نیز شار حفره مرکزي ناچیز نوارها می

   .شار بیشینه دارنداند که  هاي کناري حفره مرکزي حفرهاین 
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  )ب(  )الف(     

 مرکزي  نسبت مساحت موثر به مساحت حفره نمودار) الف(: 3شکل 
نسبت مساحت  نمودار) ب(   هاي زوج nبراي  2n برحسب تعداد نوارها
  هاي فرد nبراي  2nبرحسب تعداد نوارها کناري   موثر به مساحت حفره

توزیع چگالی جریان و توزیع میدان مغناطیسی را  پ -2شکل 
در این دستگاه و دیگر . نواري بیان می کند 8دستگاه یک براي 

حفره مرکزي بیرون از حلقه ساخته شده از  ،زوج nهایی با  دستگاه
به همین سبب در این دستگاه ها . نوارهاي ابررسانا قرار می گیرد

   .شار بیشینه، درون حفره مرکزي متمرکز می شود
  

  مساحت موثر  )ب
اي به  هدر بازHa شار در واحد طول ناشی از میدان یکنواخت 

  :برابر است با tي  اندازه

ϕ = μ H 	dx = μ H . t 
توزیع یکنواخت شار را در  چند نواري ابررسانا دستگاه حضور
آن  مساحتی که نیاز است تا شار در هر حفره .برهم می زند ها حفره

در  Ha شار میدان اعمالی را به صورت توزیع یکنواختی ازحفره 
  .[2] می خوانیم  نظر بگیریم مساحت موثر

퐴
A

=
ϕ

μ H . t
 

شار  ϕمساحت حفره،  Aمساحت موثر،  퐴در رابطه باال 
پهناي  tمیدان یکنواخت اعمالی و  Haمیدان مغناطیسی درون حفره، 

موثر را  سطحنمودار  3شکلبر اساس همین رابطه، . حفره است
  .دهد نشان می 2n برحسب تعداد نوارها

 nهایی که دستگاه مقادیر را براي این  ب-3الف و - 3شکل در 
. است به طور جداگانه رسم کرده ایم زوج و فردها به ترتیب  آن

مرکزي، براي  ي حفره سطحموثر به  سطح نسبتشود  مالحظه می
آنها زوج است با افزایش تعداد نوارها  در nهایی که  دستگاه

 nدر دستگاه هایی که در آن ها  صورتبه همین . افزایش می یابد
حفره، در دو حفره کناري  سطحبه  موثر سطحنسبت فرد است 

   .با افزایش تعداد نوارها افزایش می یابد حفره مرکزي
  

  نتیجه گیري
در این مقاله توزیع چگالی جریان و میدان مغناطیسی را براي یک 

پیکربندي . ایم مطالعه کرده نوار 2nي ابررسانا با  چند نواره دستگاه
گونه اي است که یک حلقه را در نظر گرفته شده براي نوارها به 

نشان ب  -1نوار در شکل  6این پیکربندي براي . تشکیل می دهند
به گونه اي است که  دستگاهجهت جریان هاي . شده استداده 

میدانی در جهت مخالف میدان اعمالی در داخل حلقه ایجاد 
. نمی گذردي کل  قهدر واقع هیچ شار خالصی از حل. شود می

و اثر  .ایم نوارها در حالت مایسنر قرار دارند همواره فرض کرده
کمیتی به نام ي  با مطالعهرا میدان مغناطیسی شار  کانونی سازي

، 3مطابق توضیحات مربوط به شکل .یما هنشان داد» موثر سطح«
تحت شرایط تعریف شده، سطح موثر با افزایش تعداد نوارها 

  .یابد میقابل مالحظه اي افزایش 
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