
            2لسم الفيزياء                                                            المادة : صلبة 

 المرحلة الرابعة                                                         أ.م.د.احمد حماد الفالحي  

ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

الفائمة المحاضرة الثانية : التوصيلية   

 Superconducting Theory :نظرية التوصيل الفائق            
ف التؽصيل الكيخبائي االعتيادي في السؽاد الرمبة عمى انو قابمية انتقال الكتخونات التكافؤ او يعخ         

التؽصيل مؼ مؽقع الى اخخ. وبسا ان السؽاد الرمبة عبارة عؼ رص مؼ القمؽب االيؽنية السؽجبة فعشج حخكة 
بالقمؽب االيؽنية السؽجبة ىحه االلكتخونات داخل البمؽرة فدؽف تعاني استطارات عشج ترادميا العذؽائي 

ويشتج عؼ ذلغ إعاقة لمحخكة االنتقالية لإللكتخونات وىحه االعاقة تجعى بالسقاومة الكيخبائية. تعتسج السقاومة 
الكيخبائية عمى عجة عؽامل ومؼ اىسيا درجة الحخارة التي تعسل عمى اىتداز الذبيكة البمؽرية حيث تدتطار 

السقاومة الكيخبائية  يلشاتجة عؼ اىتداز شبيكة البمؽرة فعمية يجب ان ال تختفالكتخونات التؽصيل بالفؽتؽنات ا
قيسة السقاومة الكيخبائية  ابجُا ميسا ادى ذلغ مؼ انخفاض في درجة الحخارة. ولكؼ في واقع الحال وجج ان

 تكاد ان تكؽن صفخًا عشج درجات الحخارة الؽاطئة.
التؽصيل ووضعت نعخيات مختمفة لتفديخ ىحه العاىخة. ان لقج اجخيت دراسات عجيجة لعاىخة فخط       

باردن  ؼاخخ ىحه الشعخيات التي اصبحت مقبؽلة ومقشعة ىي الشعخية التي وضعيا كل مؼ الفيديائيي  
Barden  وكؽبخCooper وشخيفخ   Schrieffer وقج اطمق عمى ىحه الشعخية بشعخية ) 7591عام  BCS )

ىؤالء العمساء.ندبة الى االحخف االولى مؼ اسساء   
ناتج عؼ  عمى انو انعجام السقاومة الكيخبائية في السؽاد فائقة التؽصيل( BCSنعخية ) لقج فدخت     

 الحالة الخاصة لتختيب الكتخونات التؽصيل مؼ التأثيخ الستبادل بيؼ االلكتخونات واىتدازات الذبيكة. لقج تػ 
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    انو بجاًل مؼ التشافخ بيؼ زوج مؼ االلكتخونات نتيجة القؽى الكيخوستاتيكيو فإن الكتخونات  فخض
تتجسع في طبقة رقيقة ججًا بالقخب مؼ سطح فيخمي وتكؽن قادرة عمى التجاذب. ولقج وضحت ذلغ ل التؽصي

السارة بالقخب مشيا حيث تقؽم في نفذ  ة في البمؽرة لإللكتخوناتبجابة القمؽب االيؽنية السؽجعمى اساس است
 المحعةعمى حجب الكتخونيؼ الؽاحجعؼ االخخوكسا ىؽ مبيؼ في الذكل التالي :

                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

: التأثيخ الستبادل بيؼ الكتخونيؼ 7الذكل    
 

ويشذأ قؽة جحب لفتخة قميمة ججًا بيؼ القمب االيؽني السؽجب والكتخون االول بالقخب مشو ومؼ الذكل        
اعاله والحي ربسا يحجث عشو تغييخ بديط في اىتداز القمب االيؽني السؽجب. ويسكؼ ان يؤثخ القمب االيؽني 

ايزًا عؼ االلكتخون الثاني السار بالقخب مشو مؼ الطخف االخخ ونتيجة لحجوث التأثيخ الستبادل السؽجب 
الفعال تتختب االلكتخونات عمى شكل ازواج . ويعج كل زوج مؼ االلكتخونات مشعؽمة مشفخدة اي تختبط حخكة 

 cooperات بدوج كؽبخ )احج االلكتخونيؼ بحخكة االلكتخون االخخ . ويجعى الدوج الستكؽن مؼ االلكتخون
pair( إن زوج كؽبخ ) 7̀     7̀  فؽتؽن حقيقي مشاسب ان يشتقل الى اي زوج آخخ غيخ  ليدتطيع(    
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7̀ ) مؽاقع  مذغؽل ذي           7̀                                            اعاله.( وكسا ىؽ مبيؼ في الذكل  
 ظاىخة انعجام السقاومة الكيخبائية عشج درجات حخارة واطئة بإنيا تشتج  BCSخية علقج فدخت ن     

( والتي تديخ بحخية داخل السادة الرمبة مؼ دون زواج مؼ االلكتخونات )ازواج كؽبخعؼ تكؽيؼ ا
تحؽييا السادة  او مع ذرات الذؽائب التي البج انترادم او استطارة مع القمؽب االيؽنية السؽجبة 

الرمبة وان عسمية تكؽيؼ ازواج االلكتخونات يعسل عمى تقميل الكتخونات التؽصيل في السادة الى حج 
مى مؽاد فائقة التؽصيل واضح ججًا . فعشج ىبؽط درجة الحخارة الى حج ان تأثيخ درجة الحخارة ع كبيخ .

معيؼ فأن الكتخونات التؽصيل تذكل فيسا بيشيا ازواج مؼ االلكتخونات . اما اذا ازدادت درجة الحخارة 
عؼ الحج السعيؼ فإن الطاقة الحخارية سؽف تدداد تبعًا لحلغ حتى تربح كافية لفرل االزواج وتؽليج 

 ات مشفخدة وبيحا تتحؽل السادة مؼ حالة فائقة التؽصيل الى الحالة االعتيادية.الكتخون
 

على اسس مثالٌة فً  الفٌض المغناطٌسً الصاءمٌسنرظاهرة فً لمد نالشنا  عمك االختراق :

سلون المادة فائمة التوصٌل ، ومع ان ظاهرة مٌسنر استطاعت اٌضاح بعض من خصائص 

المادة فائمة التوصٌل اال انها فشلت فً تفسٌر بعض التفاصٌل الدلٌمة لبعض الظواهر االخرى 

ن باطن استثناء المجال المغناطٌسً .....    م التً ٌمكن مالحظتها فً داخل المادة . فمثال

المادة فائمة التوصٌل ال ٌصح دائما لجمٌع الظواهر ولجمٌع مواصفات المادة ،وكذلن نجد ان 

رب من سطح المادة  فائمة التوصٌل المجال المغناطٌسً ٌستطٌع اختراق منطمة صغٌرة بالم

 [ m 8-01– 7-01]ختراق وتتراوح لٌمت  بٌن بحدود ٌدعى عمك اال λالى عمك محدد 

وضع  جورتر وكاسمٌر عام باعتماد نموذج المائعٌن الذي  0991ٌن لندن عام االخو استطاع

  :  كما فً المعادلة اآلتٌة λ وتوصلوا الى عاللة لحساب عمك االختراق 0991

  λ=√
 

 1   2
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المواد فائمة التوصٌل تجرٌبٌا هو العالم شوٌنبٌرن ان اول من لام بمٌاس عمك االختراق فً 

حٌث اجرى اول تجارب  على لطرات صغٌرة من الزئبك ، وجد ان المجال المغناطٌسً 

01 ) المسلط ٌخترق لطرة الزئبك بعمك صغٌر جدا بحدود
2 

– 01
9 

انكستروم . لمد وجد  (

ة عمك االختراق بارتفاع اٌظا ان عمك االختراق ٌتغٌر مع درجات الحرارة حٌث تزداد لٌم

درجة الحرارة لتصبح لٌمت  ماالنهاٌة عندما تكون درجة الحرارة مساوٌة لدرجة الحرارة 

وذلن الن المادة تتحول من حالة التوصٌل الفائك الى الحالة االعتٌادٌة وعلٌ   T= Tc الحرجة

                                          آلتً :فأن المجال المغناطٌسً الخارجً ٌخترق المادة كلٌا كما موضح فً الشكل ا

         

 

 مع درجات الحرارة    λ: ٌوضح تغٌر 2الشكل                                              
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