
  Floating phenomenaظاهرة انطفو  : 

معلنصننالمعئننهو لونننلمنصننالصننه لمععنصننٍالملص ؼننه لمةهممعننرلمع    ٍننتلػ ننهل   ننتللمننالمعلؼمننن ل  ل

الفنئ لونذملفنًلللمةنتللمنال نمئلفنهو لمععنصنٍللملفئن هلإذمل  خم هلصٍنه م له   ٍنه لذمعح م ةلمعح  ت.للمع

مععٍه لل نفلٌسعل لفًلمعس ٌه لإعىلمهلشهءلهللاللطهعلهل  لمعسمئللٌظنالمحعئظنه ل لنصنمعٍرلمعئهوةنت.لل

فًللمةتلمال مئلفهو لمععنصٍالعلهةلػنهمٍاللمععٍه ل هم لمنةطهعفًلملهيلمععجه بلم عل ل  ٌه ل

.لملعةنهلصنتلصسنلٍتل يلنةصلفًلشهصرلمل م لصغذٌتلمعحمةتل أيلمصه له   ًلخه  ًللمنصفل م 

صحنه لػ نهلممععنًللهععٍنه مثلمعهمولنتل جنهل ٌنتلمةهممنتلعسن ٌهنرلفنًلمنصنالفنهو لصالللعنًمعلمثمععٍه 

.للػ نهلمعنغلمغ نهطٍغلصنغٍ لفنن لللمجهالثلمغ هطٍسٍتلمعغٍ ةلملهلٌ شنألانهو ةلمعطئننلمعلةٍن ة

و لٌسنب لصٍنه مثل مولنتلصئ شنيل ننيلمنصالفهو لفئ لمعلجهللمعلغ هطٍسًلػمًل طحلمعلنصالمعئنه

ٌنعتلللعنىص هف لمغلمعلغ هطٍغل حٍثللصةنيلمصشعهلهةٍ م ل نه ع مبلمعلغ نهطٍغلمنالمعلنصنالمعئنهو ل

 لل فغلمعلغ هطٍغلفًلمع نمءللفٍظ  لمهأنرلػهوتلفًلمع نمء

 

لEnergy gapل: فجوة انطاقة
للللل لصة ٌبه لمعلنصالثلص ؼه  ل.لفً لمععنصٍا لعش ٌظ لمالص  لمعع هفؤ لش ٌظ لمٌ ن  لمعئجنة لطه ت

.للمعةهلهه لمعلؼعةهلػه لم ن لطه تلفجنةلفًلمعلنم لفهوةتلمععنصٍالهلهلونلمعحهللفًلمعلنصالث

ع نٌالمهلعلثمالخالللمععئهػال ٍالمإلع ع منهلمع اللصبٍالمعؼ غلمم هل  لو هكلطه تلفجنةلص شأ

لٌسلًل أزممجلهن  ل لفه ؽل لٌعسب لفًلمعغلمإلع ع م لفًلمسعنيل لفًلمله  هع سبتلعلنعؼرل

ل(ل.ل1هلهللٌعضحلفًلش ال) مسعنيلفٍ مًللعمغهزمث

ل

ل
 ( : شريط انتوصيم نهحانة انعادية و طاقة انفجوة نهحانة انفائقة1شكم )

ل

 Cooper Pairكوبر  :   أزواج -رابعا 

لل.ل  معئهوةنتل نم نطتلمعئٍاٌنهوٍٍالميم ٌ نه لللػمنتلمعلنصنمٍتفنًللةنه لممحننالنه لصل1957فنًللللل

عملنصمٍتلمعئهوةتللعملنم لػ هل   هثلمعح م ةللمعة ٌبتلللBCSوؤالءللمعؼملهءلمعةالثتل   نملنظ ٌتل

مع    نًلفنًلمعلننم لمعئهوةنتللمٍ هنٍ ٍتلمععنصٍاللال لٌئس لم هثلمع ظ ٌتمالمعصئ لمعلطم ل.للعةهل

لصب ىلػمىلف  ةل زممجلهن  لنسبتلإعىلمعؼهعتلهن  ل لهلمؤ سًلمع ظ ٌتل.لللًممعع

فنًلمعلننم لفهوةنتلمععنصنٍالمإلع ع منهثلعةهل شه ثلمع ظ ٌتلإعًل  لو هكلل نيلص م ظللص شأل ٍاللللل

 خالفلمهلصلمٍرلمع ظ ٌتلمع ال ٍ ٍتلمالم ن ل نيلمعع هف لع نعن ل نٍالمإلع ع مننهثل نهعبتلمعشنح تل

مٍنتلصحنه لمعؼللونذهحٍثلٌحه لصجهذبل ٍالمإلع ع م لمنظٍ هلعع نٌالمهلٌسلًلل نأزممجللهنن  ل.ل 

نعٍجتلصئهػالمإلع ع م لمغلمعشبٍ تلمعبمن ٌتلممععًلصؼلالػمنًل ؼنال لنهلمإلع ع مننهثلهلنهلعننلهنه ل

ص نن ل هبن ل  ةٍن لمنالمعشنح هثلمعسنهعبتلمععنًلٌلعم  نهل حٍنثلمحهطل حنه المنالمعشنح هثلمعلن بنتل

للمإلع عننن م لمعةنننهنًل.لم نننذعئلصطغنننًل ننننيلمععجنننهذبلػمنننًل ننننيلمعع نننهف لملنننهلٌنننؤ يلإعنننًلصةنننه ب

لمإلع ع منٍالمال ؼض لهلم ننٍال زممجلهن  ل.لل



ل

 High Tc superconductorsلانمواد انفائقة ذو انحرارة انعانية :

لمَ للعنىمعلنم لفهوةتلمععنصٍالمععًلصنتلمععنصنالإعٍ نهلم نذلمهعشنهف هلل وتل نظلت(لٌنعحل1 هملل)

ل   تلمعح م ةلمعح  تلع النظه ل.لمهذعئل

 

ذو انحرارة انعانيةفائقة انتوصيم  ة انمواد ( : أنظم1جدول )  
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