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 كيفيت با ابررساناي نازك اليه از استفاده با ابررسانا بالومتر و اسكوييد اختس

  RF Sputtering  روش  به شده ساخته باال،

 
 فردمنش مهدي

 ابررسانا مدارهاي و ادوات آزمايشگاه

  شريف صنعتي دانشگاه برق، مهندسي دانشكده
 

 بـاال،  دمـاي  ابررسـاناي  ادوات مينـه ز در دنيـا  روز دسـتاوردهاي  آخـرين  معرفي از پس ارائه اين در

 در شـريف،  صـنعتي  دانشـگاه  برق مهندسي دانشكده ابررساناي و مدارهاي ادوات آزمايشگاه فعاليتهاي

 دمايبـاالي  ابررسـاناي  ادوات و مـدارات  جهت سـاخت  باال كيفيت با ابرسانا نازك اليه ساخت راستاي

 دارد وجود باال دماي ابررساناي نازك اليه ساخت براي كلي روش سه .ميشود معرفي YBCOبر  مبتني

 تبخيـر  روش از؛ عبارتنـد  روش سـه  ايـن  .شـد  خواهد ذكر خالصه طور به روش هر معايب و مزايا كه

 .كندوپاش روش و پالسي ليزر روش حرارتي همزمان،

 از همزمـان  اسـتفاده  قابليـت  با RF Sputtering روش به اليه نشاني كامل سيستم يك منظور اين به

 بهينه سـازي  از بعد .ساخته شد و طراحي آزمايشگاه اين در ابررسانا، ادوات ساخت جهت تارگت چند

 TC >87 و ΔT<0.9K 2 مشخصـات  و باال كيفيت با YBCO ابررساناي نازك اليه اليهنشاني، پارامترهاي

Kelvin و JC>2×106A/cm ـ  پارامترهـاي اليـه نشـاني    تـاثير  راسـتا  اين در .است آمده بدست  روي رب

اليـه   كه است ذكر به الزم .است گرفته قرار ارزيابي و بررسي مورد نازك اليه هاي مشخصات و خواص
 مايكرو فيلترهاي جمله از مختلف ادوات ساخت در فراواني كاربردهاي باال، دماي ابررساناي هاي نازك

 دستاوردهاي آخرين نتايج شرح ارائه اين ادامه در .دارند اسكوييد قرمز وادوات مادون حسگرهاي ويو،

 سـاخت  بـراي  ساخته شده نازك اليه هاي با بكارگيري ارتباط در ابررسانا مدارهاي و ادوات آزمايشگاه

 و LaAlO 3   هـاي  اليـه زير روي بـر  آمـده  بدسـت  نازك اليه از استفاده با .ميشود بيان مختلف ادوات
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SrTiO 3 1010 آشكارسـازي  با قرمز مادون حسگري است توانسته آزمايشگاه اين cm √Hz/W  بدسـت 

 .آورد

 پيوندهاي اسكوييدها، مانند جوزفسون، پيوند بر مبتني مدارات و ادوات ساخت راستاي در همچنين

 پيونـد  :از عبارتند شده ساخته پيوند نوع دو .است شده ساخته باال كيفيت مرزدانه با مبناي بر جوزفسون

 .است گرفته قرار بررسي مورد اسكوييد ساخت كدام در هر ايبمع و مزايا .بلوري-دو پيوند و پلهاي لبه

 آن نتايج كه شد ساخته RF اسكوييد شده، ساخته پيوندهاي dc مشخصات و خواص دقيق مطالعه از بعد

   .ميشود ارائه
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