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  :تهيه و نگارش
  م٠١/٠٧/٢٠٠٨              ديپلوم انجينيرکريم عطائی

  
  

  که با آن هيچگاه محاسبه نشده بود» سوپرا هادی جريان برق«
  

  انعکاس فوق العادۀ يک کشف محققين جاپانی
   

اومت برقی آن موادی اند که با پايان گرفتن در جۀ حرارت به يک نقطۀ بحرانی، مق) هادی جريان برق(سوپرا کندکتر
عالمه  )Ω )OMEGA  واحد مقياس مقاومت برقی در يک کندکتر به حرف کالن يونانی. آن به حد اقل تقليل می يابد

  . کاشف آن گرفته شده استGeorg Simon Ohmگذاری گرديده و از نام 
 از يک ا تفاوت زياد ب داللت بر آن دارد که اين مواد درتغييردرجۀ حرارتحرارت بلندسوپرا هادی جريان برق برای 

حرارت اما در اصل  مطلب از . می شوند" سوپرا کندکتر "فلز مانند به حيث سوپرا هادی برق،  درجه به درجۀ ديگر
 . است)  درجۀ سلزيوس١٤٠زير منفی ( بصورت معمول بسيار پايان

 
با . ارت بلند مو جود استتا قبل از مدت کوتاه محققين درين فکر بودند که صرف يک فاميل از سوپرا کندکتِر حر

  .کشف يک فاميل دومی در ساحۀ تحقيق که در سال های اخير به کرختی گرائيده  بود تحرک به وجود آمد
ً  ُپر تالطم در سالنامۀ فزيک درج گرديده است١٩٨٦سال  در روشليکن ) آی بی ِام(در مرکز تحقيق . م خاصتا

درجۀ ٣٥را کشف کردند که در يک حرارت "  مس-اوکسيد"يک ترکيب " الکس مولر"و " جارج بدنورس) "سويس(
مقاومت برقی خود را آناً  از دست می دهد و جريان برق بدون ) درجۀ سلزيوس٢٣٨معادل است به منفی ( کالوين 

نظر به مقايسه با حرارت بسيار پايانتِر سوپرا کندکتر که آن زمان معلوم بود، اين يک . اتالف از آن عبور می کند
ياد می شود هجوم  "  Cupratکوپرات"محققين در تمام جهان به اين ماده که بنام . ر شور انگيز تلقی می گرديدتغيي

با يک ترکيب کمی اصالح .  ديگر تازه گی نداشت"مولر" و " بدنورس " می بردند و ديری نگذشته بود که ريکارد
به اين ذريعه .  درجۀ کالوين قرار دهد٩٢ا به مو فق گرديد سقوط حرارت ر" بوستن"از پوهنتون " پاول چو"شده 

 می توانست هيليوم مايعمايع بعوض )  Nitrogen  N  (نيتروژنِ برای اولين بار يک سوپرا کندکتر بدست آمد که با 
به يک بارگی بکار برد عملی اين کشف در چوکات ممکنات  قرار گرفت که تا آن وقت از آن صرف می . سرد گردد

  .انرژی ميسر گرديد) تبديل(ديد به اين معنی که ترانسپورت، ذخيره و تغيرتوانست خواب 
  

  تاريخ تکرار می گردد
 م ١٩٨٦در ماهای اخير در فزيک مواد جامد يک انکشاف قابل پی گيری ديده می شود که با وقايع توفانی سال 

هيديو هوزونو "در ماه فبروری . شروع کار اين مرتبه بدست جاپانی ها قرار داشت. موازات عميق را در بر دارد
Hideo Hosono "  کالوين، راپور ٢٦ جديد با جستن يک حرارت سوپرا کندکتراز مؤسسۀ تکنولوژی توکيو از يک

که مثل  کوپرات بايد )  ال به ال(ساختمان طبقه يی با) ترکيبی از مس(کوپرات ترکيبی بود مانند سوپرا کندکتر اين . داد
 را اخيتار کره باشد و در آن جريان برق درعوض از طبقه های اوکسيد مس در را کندکترسوپمجهزگردد تا صفت 

به حيث عايق جدا می شوند، صورت می  "  Lanthanoxidاوکسيدلنتان" که توسط يک طبقۀ َارزِ ن  و آهنطبقات 
آهن يک مواد . ه بود سوپرا کندکتر خوب می باشد برای بسياری از محققين غير مترقبآهناينکه يک ترکيب . گيرد

  .مقناطسيست و بصورت عادی مقناطيس و سوپرا کندکتر باهم تطابق کمتر دارند
ولی صرف چند هفتۀ .  در اوايل صرف در يک حلقۀ محدود از متخصصين مورد ستايش قرار گرفتهوزونوکار 

 کالوين باال ببرند به اين ٥٠  درجۀ کالوين و بعدتر به٤٠کمتر بعد علمای چينائی موفق گرديدند جستن حرارت را به 
  . را تغيير دادندعايقمعنی که ترکيب کمياوی طبقۀ مابينی 
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  ساختمان کريستل سوپرا کندکتر) ال بال( طبقه بندی

Samariumoxid-Eisenarsenid  
  

o samarium (Sm) 
o iron          (Fe)  
o arsenic      (As) 
o oxygen       (O) 

، يک  مجموعاز ، الی، يک  اين عناصر هريک
    . را می سازندسوپرا کندکتر

از آن وقت به اين سو تقريباً  همه روزه در انترنت معلومات تازه در مورد . حاال ديگر علما نيز به اين روش پيوستند
نقطۀ جستن هنوز تا حال مؤفقيت دست نداده است که با . سوپرا کندکتر های جديد برای حرارت بلند به  نشر می رسد

ولی . شکستانده شود) نقطۀ حرارِت جوش نيتروژن مايع( درجۀ کالوين ٧٧ ديوار صوتی مقاطيسی يی ،حرارت
 .واضح است که تحقيق سوپرا کندکتر برای حرارت بلند با ترکيبات جديد بصورت فوق العاده جهش می نمايد

در جانب عمل اين .  داردعالقه گرفتن شديد به سوپراکندکتر برای حرارت بلند داليل عملی و نظری را در بر
موضوع بايد توضيح يابد که آيا سوپرا کندکتر های جديد در صورت امکان برای تطبيق بهتر از آنهای است که تا 

های ) سيم که مانند فنرپيچ شده باشد(يکی از اين موارد تطبيق توليد ساحۀ قوی مقناطيس است با کوايل. حال معلوم اند
چنين کوايل های ساحۀ قوی مقناطيس که بطور مثال در تومو گرافی و . سوپرا کندکترساحۀ مقناطيس مجهز با صفت 

 –نوب " ها ضرورت است تا امروز قلمرو سوپرا کندکتر های عادی از قبيل تسريع کننده در ذراتيا برای انحراف 
 کالوين ٤،٢ک حرارت اين ها بايد با هيليوم مايع به ي. می باشد " Nob-Tin جست -نوب"يا "  Nob-Titanتيتان 

سرد شوند و در برابرآن  يک ساحۀ قوی مقناطيس و جريان قوی برق را برداشت کرده بدون اينکه صفت سوپرا 
کوايل هايی ساحۀ مقناطيس، سوپرا هادی جريان برق اينها شرايطی هستند که تحت آن با . کندکتر را از دست داد باشد
 Renéرنی فلوکيگر "طوريکه .  توليد کند– واحد مقياس ساحۀ مقناطيس – ) Tesla (تسالساحۀ را با  قدرت چندين 

Flukiger "  از پوهنتون ژنف در همکاری با محققين کمياوی به اين نتيجه رسيده است که سوپرا کندکتر های که
 که از ظرف گرچه ترکيبِ .  استوار است ازين نقطۀ نظر رقيب حقيقی دانسته نمی شوند ارزنيد-آهناساس آنها باالی 

در آن نقطۀ ساحۀ بحرانی مقناطيس که باالتر از )  در ميان استSmFeAsOسخن از (وی تحت مطالعه قرار گرفته 
ولی نقص آن تنزيل حد جريان برق است که . آن صفت سوپرا کندکتر وجود ندارد، بلند تر از کوپرات ها قرار دارد

فلو قرار نظر . ياد قدرت ساحۀ مقناطيس به سرعت تقليل  می يابدسوپرا کندکتر هنوز طاقت کرده می تواند و با از د
 کافی مراکز جالی کريستلدليل آن اينست که مجراهای جريان برای نفوذ ساحۀ مقناطيس در سوپرا کندکتر ، در کيگر 

ر اين مشکل د. چسپش يافته نتوانسته و باعث محدوديت جريان برق در صفت هادی بودن سوپرا  کندکتر می شود
برای رفع اين نقيصه بايد بصورت قصدی درجالی .  ديگر کندکتر های سوپرا و در جمله کوپرات ها شناخته شده است
 .کرستل نقاط اخالل ايجاد شود تا مجراهای جريان چسپش پيدا کنند

فلو کيگر و همچنان محققين ديگر به عاليمی . اما عوامل ديگر نيز وجود دارند که جريان برق را محدود می سازند
به  " polykristallinپولی کريستلين "برخورد کرده اند که جريان هدايت شده در سوپرا کندکتر در نمونه های  

 شناخته شده سرحد دانه ها عبور شود و اين مشکل مشکالت مواجه است تا سرحد بين دانه های همسايه در کريستل
. دليل عمده اين است که کوپرات ها در مرحلۀ نخست نتيجۀ مطلوب را که انتظار برده می شد در بر نداشتند. است

  سال دوام کرد تا تکنولوژيی انکشاف يابد که با آن مواد شکننده به فيته های پهن پروسه گردند که در آن ها٢٠تقريباً  
چنين تجارب غنی در قسمت سوپرا کندکتر به اساس . به حيث سوپرا کندکتر جريان قوی برق صورت گرفته بتواند

مشکل ديگر اين است که مواد سوپرا کندکتر های جديد دارای ارزن می باشند و با .  ارزنيد ميسر نيست-ترکيب آهن
  .ياط در خور اهمت بايد از دست داده نشوددر توليد اين ماده اح. آکسيجن مادۀ خطرناک ذهری را می سازد

  

  کريستل ها از يک قالب
در دست است از مطالعۀ نمونه " ارزن -آهن" به اساسسوپرا کندکتر تقريباً  همه دانستنی ها  که تا امروز راجع به 

. يب شده اند های کريستلين غيرمنتخب ترتدانه گگدر آين نمونه ها هزارها . منشأ می گيرد" پولی کريستلين"های 
ولی در حقيقت از لحاظ . اگر صفات فزيکی ترکيب جديد تابع سمت نمی بودند اين مانع بزرگ را خلق نمی شد
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اگر مطلب . قابل مالحظه نشان داده می شود"  Anisotropie  ١آنيزوتروپی" يک ) ال به ال(ساختمان طبقه بندی 
 کيب ها بصورت نسبی الی حرارت بسيار بلند باقی می ماند، دانستن اين باشد که چرا صفت سوپرا کندکتر در اين تر

  . راه ديگر وجود ندارد بجز اينکه نمونه های کريستلين در يک قالب ريخته شوند
 ارزنيد -آهن از پوهنتون تخيکی زوريخ برای باراول موفق گرديد ترکيبی را به اساس يانس کارپينسکیبه تازه گی 

)SmFeAsO (برای اين فزيک مواد جامدو همکارانش از البراتوار کارپينسکی . ين  بريزددر يک قالب کريستل 
گرچه تاحال ممکن بود صرف .  درجۀ سلزيوس را بکار گرفتند١٠٠٠منظور يک متود فشاربلند و حرارت الی 

 ميکروگرام بصورت مصنوعی ساخته شود، با آن هم عکس العمل جهانِ  تخصص با ٠،١ به وزن کريستل يکه
  . اطالع از آن گيچ کننده بودگرفتن

. کارپينسکی را تحت تجربه قرار داد، هوگو کلر از پوهنتو زوريخ بودکريستل يکه ای  يک تن از محققين که نمونۀ 
با يک آلۀ که کوچکترين کريستل را می توان مطالعه کرد، کلر و همکارانش تثبيت کردند که تناسب جريا برق از 

 ارزنيد و بالنتيجه عموداً  به آن جريان دارد، ثابت نبوده بلکه با حرارت تغيير -طح آهنطريق سوپرا کندکتر که در س
متعلق به حرارت اشاره به آن ديده می شود که صفت سوپرا کندکتر نه دريک بلکه در آنيزوتروپی در اين . می کند

 جستن درجۀ حرارت با تفاوت به نظر کلر. تشکيل می گردد) مفهومی است از کوانتن فزيک(چندين بندهای انرژی 
ولی هنوز معلوم .  ارزنيد به ارتباط بين بند های انرژی تعلق می گيرد-نسبی زياد در سوپرا کندکتر به اساس آهن

  . نيست که علل ميکروسکوپی اين ارتباط چيست
  

  انگيزه های جدی در يک پرخاش ديرينه
راجع به اسباب ميکروسکوپی . زمين ماين گذاری شدهسخن به جای کشيده است که شباهت دارد به پا گذاشتن به 

در حقيقت موضوع .  بلند از زمان کشف کوپرات ها به اين سو مناقشات شديد ادامه داردسوپرا کندکتر برای حرارت
سؤال اين است که چه الکترون هارا باهم چنين ارتباط می دهد؛ بصورت نسبی حتی در درجه های بلند حرارت بدون 

واضح اين است که بايد يک نوع ديگر از وسيلۀ چسپش باشد نسبت به .  توانند از جالی کريستل عبور کنندمقاومت می
اکثر محققين به . ذريعۀ احتزاِز جالی کريستل باهم می چسپند که درآنها الکترون هاسوپرا کندکتر های حرارت پايان 

  .متناوب مقناطيسی بين الکترون ها می باشداين نظر هستند که جوره شدن الکترون ها در کوپرات ها تأثير 
ً  رول خود را دارد گرچه به نحوی از آن در  سوپراکندکتر ولی محققين ديگر مظمئن هستند که جالی کريستل يقينا

 . طفره می روندبرای حرارت پايان
 

اظ موازات قابل مال حظه از لح.  دليل آور ده می شودارزنيد -در اين جا عالقۀ تئوری در سوپرا کندکتر به اساس آهن
سوپرا کندکتر ها با کوپرات ها بسياری از محققين اميد واری دارند از آن اشارۀ فيصله کن را که چه در حقيقت در 

به اين ذريعه نه تنها يکی از مشکالت عمده در فزيک مواد جامد . بلند بوقوع می پيوندد، دريافت کنندبرای حرارت 
) خيزاز يک درجه به درجۀ ديگر(دفمند تر به در يافت ارتباط  با هنوز هم جستنبلکه می شود ه. حل می گردد

آنها بايد به نسخه های . تا نتايج بعدی محققين مجبوراً  بايد به تجارب دست ببرند. حرارت با تفاوت زياد پرداخته شود
وشش بعمل آمد در طبقۀ عايق برق به اين ترتيب بطور مثال ک.  مراجعه نمايند که در کوپرات ها بکار برده شده اند

 ٥٥ به  خيز حرارت–ريکارد در چنين عمل يک . اتوم های کالنتر به خورد تر تعويض گردنداوکسيد، متشکل از 
  .درجۀ کالوين بدست آمد

  درجۀ کالوين را شکسته بود، به اساس مطالعات ٧٧ ديوار صوتی کوپرات ها سال قبل مرتبۀ اول با ٢٢ که  چوولی
  .تبک عقيده دارد که اين راه کم و بيش به پايان رسيده استسيستما

  

  تنوع غير قابل انتظار
ار پوهنتون ماکسيميليان در ميونشن " Dirk Johrendtجاحرندت"او بيشتر طريقی را ترجيح می دهد که ديرک 

 الینکرده بلکه جدا اوکسيد ازهم  آهن ارزنيد را تغير نداده آنها را توسط ال هایهم جاحرندت . معرفی کرده است
.  درجۀ کالوين قرار گرفت٣٨با دوپنگ اين اليی زياتی به يک بارگی خيز حرارت به . باريوم را به آن عالوه  کرد

 ارزنيد بدست آمد که پوتنسيال آن  تا حال بصورت -با اين اقدام در ضمن يک کالس دومی سوپراکندکتر به اساس آهن
اين کشف غير منتظره از تنوع در جهان سوپرا کندکتر های حرارت بلند، .  استابتدائی مورد توجه قرار داده شده

ارزنيد اتنظار مطلوب را -اگرچه اين ترکيبات به اساس آهن. برای فلوکيگر در انکشافات جديد مجذوب کننده است

                                            
آنيزوتروپ است و شعاع اليزر ايزوتروپمثالً  شعاع آفتاب . يک صفت و يا يک جريان که ارتباط به سمت باشد  ١  
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 با صفات بهتر بافته برآورد نمی سازد، ولی بازهم اين اطمينان ازدياد يافته است که سوپرا کندکتر های حرارت بلند
  .خواهد شد

  
  پايان

   
  

 
 
 


