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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Досліджувані в даній роботі матеріали відносяться до
жорстких надпровідників другого роду. Сильно неоднорідний змішаний стан цих
надпровідників в магнітному полі обумовлений піннінгом магнітного потоку.
Піннінг затримує вхід вихорів та їх вихід при перемагнічуванні, призводячи до
фундаментальних наслідків - незворотності властивостей цих матеріалів. Наслідком
наявності піннінгу є метастабільність стану надпровідника, який часто називають
критичним станом. Він є нестійким і може бути зруйнований термомагнітною
лавиною на протязі декількох мілісекунд у магнітних полях, що у десятки разів
менше, ніж друге критичне поле. При цьому стрибком руйнуються практично всі
властивості надпровідника.
В останні роки значні зусилля дослідників зосереджені на вивченні
незвичайних фізичних явищ, пов'язаних з просторово-часовими динамічними
властивостями змішаного стану. Це самоорганізована критичність при стохастичній
динаміці вихорів [1*], прояв ефектів пам'яті в вихровій структурі, утворення грубих
«шорсткостей» фронту потоку [2*], що проникає, звивистість інтерфейсу та ін.
Вплив фактора розмагнічування на магнітооптичне зображення розподілу індукції
магнітного поля навколо надпровідника розглянуто в [3*].
Дослідження властивостей жорстких надпровідників дуже перспективні і з
точки зору технічних застосувань. Реальні можливості для створення різного роду
надпровідних магнітних систем з'явилися після відкриття жорстких надпровідників,
що мають високі значення критичної температури і щільності критичного струму в
сильних магнітних полях. Технічні вироби на основі явища надпровідності
відіграють визначальну роль при створенні накопичувачів енергії, ліній
електромереж, генераторів, прискорювачів і детекторів елементарних частинок і т.п.
Ці пристрої є великими надпровідними системами. Упровадження у нові
фундаментальні галузі науки через створення гігантських експериментальних
установок (наприклад, Великий адронний колайдер), також засноване на
застосуванні гранично сильних магнітних полів та гігантських струмів. Тому
проблема отримання високостабільних сильних магнітних полів з використанням
жорстких надпровідників дуже важлива. Забезпечення їх надійної роботи актуальна задача. Її рішення визначається правильним вибором конструкції,
надпровідного матеріалу і області параметрів, де його властивості високостабільні.
Екранування зовнішнього магнітного поля - також є однією з основних
властивостей надпровідника, поряд з бездисипативним транспортом електричної
енергії. Дослідження можливостей екранування має багату історію, починаючи з 60
років минулого століття аж до нашого часу. У той же час ряд найважливіших питань
залишився відкритим. Наприклад, виявлені в 1965 р. нестійкості потоку в
надпровідних екранах [4*], що пов'язані з термомагнітними лавинами, тривають в
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області полів, де, з точки зору модельних уявлень, їх бути не повинно. Це пов'язано
зі складністю процесів, що відбуваються та їх швидкоплинністю (тисячні долі
секунди, сильні магнітні поля, високороздільна апаратура).
У роботі реалізовано комплексний підхід до вивчення явища проникнення
поля в надпровідний екран. Він включає як квазістатичні дослідження магнітних
властивостей, так і вивчення динаміки потоку при термомагнітних лавинах. При
цьому використовуються багатоканальна високороздільна техніка, різноманітні
датчики з різною їх локалізацією у надпровідному об'єкті. У результаті було
встановлено нові особливості надпровідного критичного стану та термомагнітних
лавин, що дозволяють просунутися далі в розумінні складного та важливого явища екранування магнітного поля.
У дисертаційній роботі детально досліджуються зародження і динаміка
розвитку нестійкостей надпровідних властивостей, умови в яких це відбувається, а
також подальше перетворення критичного стану ряду перспективних матеріалів.
Виявлення значних відмінностей у швидкостях поширення електромагнітного
збурення вздовж і поперек вихрових ліній магнітного поля являє собою важливий
факт, який потребує постановки теоретичної задачі для з'ясування причин сильної
анізотропії динаміки збурення. Таким чином, у дисертаційній роботі вирішуються
нові важливі наукові завдання, які мають фундаментальне і прикладне значення, що
робить її тему актуальною.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота виконана у відділах «Надпровідності і тунельної спектроскопії» та «Фазових
перетворень» Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна НАН
України і є складовою частиною наступних проектів:
 Цільова програма НАН України «Розробка комплексних середовищ на основі
складних оксидів і сплавів для пристроїв з електричними і магнітними
зв'язками, дослідження динаміки нерівноважних процесів в них», номер
державної реєстрації 0112U000107, термін виконання 2012-2016 рр.;
 Українсько-польські проекти в рамках наукового співробітництва між НАН
України та Польською академією наук (ПАН):
а.
«Тривимірна динамічна трансформація критичного стану в
надпровідних елементах», термін виконання 2015-2017 рр.;
б.
«Термомагнітні
лавини
в
анізотропних
високотемпературних
надпровідниках - явище, котре обмежує їх технічне застосування в
енергетиці», термін виконання 2012-2014 рр.;
 Проект SEP-CONACYT CB-2012-01-183673 (Мехісо) «Study of thermomagnetic
avalanches in anisotropic superconductors», термін виконання 2012-2015 рр.
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є аналіз динаміки
структури індукції на поверхні і в об'ємі різних надпровідних зразків, розвиток
уявлень про лавинний процес і складні перетворення магнітного поля на поверхні
надпровідника, включаючи встановлення ролі фактора, що розмагнічує, у
перетворенні критичного стану жорстких надпровідників у режимах екранування і
захоплення магнітного потоку. Вивчення термомагнітної нестійкості - стрибка
магнітного потоку - дуже важливо, оскільки в певних умовах цей процес може
розвиватися подібно лавині й привести до руйнування надпровідного стану. Для
досягнення поставленої мети були сформульовані та вирішені наступні завдання:
а. Проведення аналізу динаміки фронту магнітного потоку і критичного стану в
надпровідному обмеженому циліндрі і диску. Виявлення закономірностей та умов
формування розподілу індукції магнітного поля у області, куди увійшла лавина
(лавинній «плямі»), зміни контурів струмів та індукції у зразках внаслідок
термомагнітних лавин.
б. Виконання дослідження проникнення потоку в монокристал MgB2 у режимі
екранування та дослідження особливостей структури картин виходу потоку з
монокристалу MgB2 у режимі захоплення потоку.
в. Проведення дослідження структури магнітної індукції в Nb та NbTi дисках в
критичному стані для режимів екранування та захоплення потоку.
г. Вивчення властивостей та особливостей нестійкості критичного стану
товстостінного NbTi екрану, аналіз структури стрибків магнітного потоку та
швидкості розповсюдження його фронту.
д. Виконання аналізу тонкої структури термомагнітних лавин в монокристалі
V3Si.
Об'єктом дослідження є розподіл магнітного поля на поверхні жорстких
надпровідників, стійкість їх критичного стану по відношенню до виникнення
стрибків магнітного потоку, які є основною причиною зниження струмонесучої
здатності матеріалів. З урахуванням особливостей структури монокристалів MgB2,
V3Si та інших, становить інтерес вивчення динаміки магнітного потоку в залежності
від складу, геометрії зразка і технології його отримання.
Предмет досліджень. Жорсткі надпровідники другого роду Nb, NbTi, NbZr,
монокристали MgB2, V3Si і вплив параметрів цих матеріалів на розподіл індукції
магнітного поля в них.
Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань в дисертації
використовувалися магнітооптична техніка дослідження індукції магнітного поля на
поверхні надпровідника, інші інтегральні та локальні методи вимірювань. Локальні
методи були використані для вивчення ролі фактора, що розмагнічує, у
динамічному формуванні складної магнітної структури критичного стану
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надпровідників. За допомогою датчика Холла вивчена динаміка катастрофічних
лавин магнітного потоку, які виникають в надпровідних зразках у процесі повільної
розгортки зовнішнього магнітного поля. Також датчик Холла дає можливість
реєструвати зміну поля розсіювання поблизу поверхні обмеженого циліндра при
його перемагнічуванні з фіксацією стрибків магнітного потоку, пов'язаних з
термомагнітними лавинами. Для визначення величини потоку, який входить у
надпровідник в процесі розвитку лавини і подальшої поведінки потоку в зразку,
використовувалися індукційні датчики (інтегральні методи). Для розуміння причин
кардинальної перебудови структури індукції додатково проаналізовані літературні
дані візуалізації динаміки потоку під час входження лавини.
Наукова новизна отриманих результатів.
1. Вперше встановлено, що у ніобієвому диску динамічний критичний струм в
області фронту лавини залишається постійним у процесі руху магнітного потоку і
на 10-15% перевищує квазістатичний критичний струм.
2. Вперше виявлено та проаналізовано тонку структуру термомагнітних лавин
виходу потоку у надпровідному монокристалічному диску V3Si. Побудовані
гістограми охарактеризували розподіл мікролавин за величиною і мають
характерний вигляд з максимумом при певному значенні магнітного потоку.
3. Вперше встановлено, що ефективне поле поблизу бокової поверхні
обмеженого NbTi-го надпровідного циліндра зменшується стрибком при
виникненні лавини потоку та призводить до утворення струму парамагнітного
(діамагнітного) напрямку для режиму екранування (захоплення) магнітного
потоку.
4. У монокристалі MgB2 виявлені мейснеровські порожнини, які у
«горіхоподібній»
структурі
індукції,
що
сформована
знакозмінним
перемагнічуванням, поділяють домени з протилежним напрямком намагніченості.
5. В екструдованому NbTi матеріалі, який має найбільше застосування,
встановлено, що динаміка вихрової структури призводить до утворення сильно
порізаної структури границі області проникнення магнітного поля. Такий
неоднорідний рельєф індукції магнітного поля істотно впливає на стійкість
критичного стану та дозволяє пояснити виникнення термомагнітних лавин в
умовах прозорості стінок надпровідного екрана.
Достовірність отриманих результатів підтверджується використанням науково
обґрунтованих теоретичних та апробованих експериментальних методів, а також
публікацією результатів досліджень в провідних українських і міжнародних
наукових виданнях.
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Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що результати
досліджень доповнюють і розширюють існуючі уявлення про фізичні явища, що
виникають в процесі входження магнітного потоку і перетворенні критичного стану
жорстких надпровідників другого роду. Отримані результати повинні враховуватися
при використанні жорстких надпровідників другого роду для різних технічних
застосувань.
Особистий внесок здобувача полягає в пошуку і аналізі літературних даних за
темою дисертаційної роботи, виготовленні частини надпровідних зразків для
дослідження. Магнітооптичні дослідження явища проникнення магнітного поля в
NbTi диск і монокристали MgB2 були виконані в співавторстві зі співробітниками
Інституту фізики Польської академії наук (ІФ ПАН) у Варшаві Dr I. Abaloszewa и
Dr V. Yurchenko з Університету в Осло, Норвегія. Магнітні дослідження
надпровідників (Nb, сплаву NbTi і монокристала V3Si) в сильних магнітних полях
були виконані в співавторстві з Dr hab. A. Nabiałek з ІФ ПАН у Варшаві. Розрахунок
картин щільності струмів по фотографіях розподілів індукції магнітного поля на
поверхні надпровідників були виконані автором спільно з Dr I. Abaloszewa (ІФ
ПАН, Варшава). Самостійно автором зроблена обробка і аналіз всіх цих
магнітооптичних зображень проникнення магнітного потоку, побудовані графіки,
діаграми, гістограми, проведена інтерпретація цих результатів. Здобувач самостійно
опрацювала і проаналізувала наявні в літературі магнітооптичні дані інших авторів,
що стосуються лавин магнітного потоку. Інтерпретація частини цих результатів
виконана спільно з д.ф.-м.н. проф. Русаковим В.Ф (Донецький національний
університет імені Василя Стуса МОН України). Автор брала активну участь в
обговоренні результатів, формулюванні висновків, побудові моделей і написанні
статей. Визначення напрямків досліджень, постановка задач та експериментів
здійснювалася спільно з науковим керівником д.ф.-м.н., с.н.с. Чабаненко В.В.
Таким чином, особистий внесок автора дисертації в рішення поставлених
завдань є визначальним.
Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи
доповідалися особисто дисертантом на таких вітчизняних та міжнародних
наукових конференціях:
1. VII International Conference for Young Scientists, Low Temperature Physics, Kharkiv,
Ukraine. 6 - 10 June, 2016. P. 48.
2. VI Taller, International Seminar: “de Metamateriales, Cristales Fotónicos, Cristales
Fonónicos y Estructuras Plasmónicas” San Miguel de Allende, México. Enero 11-14,
2015. Programa, P. 4 (invited report).
3. VI International Conference for Young Scientists, Low Temperature Physics, Kharkov,
Ukraine, 2-5 June 2015. – Р. 37
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4. XVII Krajowa Konferencija Nadprzewodnictwa, Karpacz, Polska. – 25-30 October
2015. P. E-3
5. V International Conference for Young Scientists, Low Temperature Physics, Kharkov,
Ukraine. 2-7 June 2014. – Р. 62
6. IV International Conference on Superconductivity and Magnetism, Antalya, Turkey. –
27Apr - 2 May 2014. – P. 483
7. XVI National Conference on Superconductivity, Jagiellonian University, Zakopane,
Poland. – 7-12 October 2013. – P. 85.
8. III International Conference for Young Scientists, Low Temperature Physics, Kharkiv,
Ukraine. – 14 -18 May 2012. – P. 49.
Публікації. Результати дисертації представлені у 18 наукових публікаціях: 8
статей у фахових вітчизняних та міжнародних періодичних наукових виданнях та 10
тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.
Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5-ти розділів,
висновків, списку використаних джерел з 119 найменувань на 10 сторінках.
Загальний обсяг дисертації становить 120 сторінок машинописного тексту, робота
містить 60 рисунків.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

BSURF

a

b

Рис. 1. Геометрія експерименту:
(а) на пластині Nb і (b) в
обмеженому NbTi циліндрі; схема
розташування датчика Холла і
котушок.

Перший розділ «Стійкість критичного
стану
надпровідника
і
динаміка
його
руйнування (огляд)». Вступ містить огляд
літератури за темою дисертації. У ньому
представлено короткий опис теоретичних й
експериментальних робіт з вивчення стійкості
критичного стану жорстких надпровідників, їх
властивостей. У розділі розглянуті основні
поняття, рівняння і системи рівнянь, що
відносяться до теорії та моделей розвитку
термомагнітних нестійкостей у надпровідниках і
є необхідними для опису особливостей
динамічних термомагнітних процесів, включаючи
встановлення ролі фактора, що розмагнічує, у
формуванні та перетворенні критичного стану
жорстких надпровідників в режимах екранування
і захоплення магнітного поля.
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Другий розділ «Експериментальні методи досліджень, отримання
зразків» присвячений різним методикам, які були застосовані для дослідження
магнітних властивостей надпровідних матеріалів.
У першій частині розділу розглянуто магнітооптичний метод досліджень
індукції магнітного поля на поверхні надпровідників, заснований на ефекті Фарадея.
Він ґрунтується на обертанні площини поляризації лінійно поляризованого світла,
що поширюється в речовині уздовж постійного магнітного поля. Величина і
напрямок обертання залежить від значення локального магнітного поля. МО метод є
потужним інструментом у вивченні матеріалів з магнітними властивостями,
зокрема, надпровідників. Він є основним методом, що дозволяє в режимі реального
часу досліджувати динаміку потоку на масштабах від окремих квантів потоку до
глобальних розподілів магнітної індукції з роздільною здатністю за часом ~ 100 пс.
У другій частині розділу розглянуто
методи вивчення динаміки лавин у надпровідних
зразках за допомогою індуктивних датчиків та
датчиків Холла в процесі повільної розгортки
зовнішнього
магнітного поля. Геометрія
експерименту і система індукційних датчиків
показані на рис. 1. Датчик Холла був
розміщений в центрі Nb пластини (рис. 1(а)) або
поблизу поверхні обмеженого циліндра (рис.
1(б)) і вимірював локальну індукцію. Індукційні
датчики реєстрували зміни магнітного потоку
при лавині як всередині NbTi циліндра, так і в
полі розсіювання. Виміри змін напруги у часі на
індуктивних
датчиках
проводилися
за
допомогою швидкісного осцилографа з пам'яттю
і самописцем швидкоплинних процесів.
У третій частині розділу представлено
інформацію
про
технологічний
процес
отримання деяких надпровідних матеріалів,
Рис. 2. a) Магнітооптичні фото різних сполук і сплавів, таких як монокристали
індукції магнітного поля в диску MgB2, силіцид ванадію V3Si, які досліджені у
(Nb, діаметр 13 мм, товщина роботі. В цьому розділі також описано деталі
1.87мм), T = 1.86 K [5*]; б) профілі механічної обробки ніобієвих та ніобійіндукції в напрямку, показаному
цирконієвих дисків з різною величиною
стрілкою на лівій частині рисунка. t
піннінга,
для
яких
виконано
аналіз
- часовий інтервал між знімками.
магнітооптичних зображень розподілу магнітної
індукції, що виникли внаслідок термомагнітних лавин.
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Inductions, a.u.

Третій розділ «Проникнення поля у надпровідник і лавинна динаміка
критичного стану (режим екранування)» присвячений результатам детального
вивчення розподілу магнітного поля на
t=0 ms
поверхні диска в процесі лавинного
0,9
t=1 ms
проникнення
магнітного
потоку
у
t=10 ms
dB/dx
надпровідник. Основною метою було
t=11,2ms
0,6
проведення аналізу процесів як у пояску
критичного стану, так і в області, в яку
увійшла лавина, встановлення фізичних
0,3
причин трансформації діамагнітних областей
в парамагнітні. Особливу увагу приділено
змінам
у
часі
швидкості
фронту
t=0 ms
0,0
0
50
100
150
200
термомагнітної лавини та індукції магнітного
Distance, a.u.
поля на цьому фронті.
Рис. 3. Профілі магнітної індукції з
У першій частині розділу розглянута
рис. 2(b) для різних моментів часу t.
динаміка фронту магнітного потоку і
При поширенні лавини величина
перетворення критичного стану. Розглянуто
динамічного
струму
на
фронті
залишається
незмінною:
Jcdyn=- процес зародження лавин та їх поширення в
надпровідному ніобієвому диску (рис. 2(а)),
dB/dx=const.
проведено аналіз розподілу (структури)
індукції магнітного поля у зразку (рис. 2(b)) для кожного моменту часу t. Фронт,
який рухається, має лінійно спадаючу залежність індукції від координати (глибини
проникнення лавини) і нахил цієї лінії (похідна індукції dB/dx, що характеризує
динамічний критичний струм) в процесі проникнення лавини з точністю 15%
залишається постійним (рис. 3). Порівняння нахилів ліній індукції на фронті лавини
та фронті критичного стану (ліва сторона графіка на рис. 3) свідчить, що щільність
критичного струму на фронті лавини дещо вище, ніж для критичного стану. Ці
факти важливі для постановки і проведення теоретичних розрахунків, пов'язаних з
динамікою змішаного стану у жорстких надпровідниках.
У другій частині розділу представлені результати досліджень динамічних
процесів в обмеженому циліндрі. Проведені дослідження зміни магнітного потоку
як всередині обмеженого циліндра (в центральному перерізі), так і в полі
розсіювання при термомагнітній лавині (див. геометрію експерименту і систему
датчиків на рис. 1(б) та рис. 4(а)). На рис. 4(б) показана петля гістерезису
Mstray field (Hext), що реєструється датчиком Холла, розташованим біля бокової
поверхні надпровідного циліндра. Ця залежність нагадує типову криву, яка
спостерігається для інтегрального магнітного моменту жорсткого надпровідника.
Важливим фактом є те, що ефективне поле Beff dmg поблизу бокової поверхні
обмеженого циліндра: 1) стрибком зменшується під час лавини; 2) на кривій, яку
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отримано за допомогою датчика Холла, присутні сигнали від лавин, що
зароджуються локально в різних місцях на боковій поверхні циліндра. Внаслідок
зменшення стрибком ефективного поля у поверхневому шарі надпровідника
утворюються струми парамагнітного напрямку для режиму екранування (рис. 4(с)).
jump 1

Hall probe
in the stray field

Min stray field, T

HEXT

0,05

1 quadrant

NbTi Cylinder

T=4,2K

0,00

-0,05

-4

а)

2 quadrant

3 quadrant

-3

-2

-1

0

0Hext, T

b)

1

2

3

4

с)

Рис. 4. a) Геометрія експерименту (датчик Холла на бічній поверхні циліндра); b) петля
гістерезису Mstray field(Hext), що записана за допомогою датчика Холла; с) схема виникнення
струму на поверхні внаслідок лавини (режим екранування).

Рис. 5. a) контурний графік розподілу магнітної індукції у Nb диску після трьох лавин
потоку (однорідне входження); б) профіль розподілу індукції вздовж лінії.

У третій частині розділу розглядається формування області, куди увійшов
потік і аналіз внутрішніх процесів, що відбуваються у надпровідниках. Процеси
термомагнітної лавинної динаміки потоку можуть характеризуватися однорідним
(рис. 5(a), (б)) і неоднорідним розподілом. Встановлені фізичні причини, що
впливають на формування розподілу індукції магнітного поля в лавинній плямі на
поверхні диска і можливий механізм формування опуклого профілю індукції
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(парамагнітних областей) у разі однорідного заповнення області лавини магнітним
потоком.
На рис. 6(а) показана лавина в Nb-25at.%-Zr диску [6*]. Лавинна пляма
зображена послідовними положеннями фронту потоку. Зовнішній контур
представляє «заморожений» фронт лавини - межу області, куди увійшов магнітний
потік. В результаті лавинного процесу в зразку відбувається трансформація струмів
(рис. 6(b-d)): по периметру зразка, в тонкому поверхневому шарі перед лавиною
тече екрануючий діамагнітний струм (b),
величина якого дорівнює критичному струму
Jcst. При термомагнітній нестійкості в зразок
входить магнітний потік ΔΦav і утворюється
область змішаного стану (лавинна пляма), по
межі
якої,
відповідно
до
закону
електромагнітної індукції, також тече
критичний струм. Але напрямок цього
струму
«парамагнітний»,
протилежний
екрануючому
діамагнітному
струму
Рис. 6. Схема струмових контурів у (рис. 6(с)). В області входу лавини на межі
НП диску: a) проникнення потоку в зразка діамагнітний і парамагнітний струми
утворюючи
канал
NbZr диск [6*], b) критичний стан компенсуються,
перед термомагнітною нестійкістю та входження магнітного потоку. В цьому місці
c) після лавини потоку ΔΦav; d) можливий перерозподіл напрямів струмів як
результуюча картинка струмів при зображено на рис. 6(d). На цьому ж рисунку,
врахуванні зменшення фактора, що в темному зовнішньому кільці по межі зразка
розмагнічує.
показаний струм Jdmg, обумовлений стрибком
ефективного поля ΔBeff dmg біля бокової поверхні диска, внаслідок зменшення
фактора розмагнічування в результаті входження лавини.
Неоднорідне заповнення лавинної «плями» та повна картина процесів у Nb
диску зображені на рис. 7. На рис.7(a) показана картина індукції [7*] в певний
момент часу при T = 1.8 К. Контурне зображення індукції чітко виділяє вершини
індукції (на рис. 7(b) максимальному значенню індукції відповідає червоний колір) і
свідчить про те, що найвищі значення індукції магнітного поля знаходяться в центрі
лавинних плям, а не поблизу межі диска, навіть для пояска критичного стану. На
основі інверсії закону Біо-Савара, записаного [8*] для компоненти індукції Bz(x, y)
на поверхні НП диска (рис. 7(a)), було отримано картини просторового розподілу
екрануючих струмів j(x, y). Перерозподіл щільності екрануючих струмів в процесі
входження лавини, а також лінії струму, що мають різні напрямки, показані на
рис. 7(с, d). Один з них – екрануючий струм діамагнітного напрямку (вказаний
напівкруглими стрілками), що протікає по межі мейснеровської області,
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розташованої в центрі диску. Інші струми з'явилися в процесі входження лавини
магнітного потоку. Вони мають протилежний, «парамагнітний» напрямок (прямі
стрілки). Присутність «струмів» магнітного потоку у лавинній плямі, наглядно
демонструють рис. 7(e, f) для двох моментів часу. Така поведінка індукції
магнітного поля може бути обумовлена неоднорідним піннінгом потоку та
відповідно градієнтом температури, який локально виникає внаслідок
дисипативності динаміки магнітного потоку. Неоднорідність піннінга може бути
пов'язана як з технологічними процесами отримання матеріалів, так і з наступною
механічною
обробкою
досліджуваних
a)
b)
зразків.
У четвертій частині розділу в рамках
концепції Біна представлено перетворення
критичного стану при лавинах потоку в
диску в режимі екранування (рис.8).
Результатом входження термомагнітної
лавини є виникнення в діамагнітній області
с)
d)
надпровідника парамагнітних кругових
струмів, що визначають локальну інверсію
профілю
магнітної
індукції.
Другим
важливим фактором процесу перетворення
рельєфу індукції на поверхні зразка є зміна
фактора розмагнічування. Реальна картина
індукції після лавини залежить від фізичних
e)
f)
параметрів зразка і умов тепловідводу на
межі. Одним із наслідків є те, що в динаміці
важливу роль відіграє ефективне поле на
межі зразка, яке визначається величиною
Рис. 7. a) магнітооптичне зображення фактора, що розмагнічує. У разі, коли під час
магнітної індукції [7*], b) контури розвитку лавини входить велика кількість
профілю
індукції,
c) щільність потоку, значно зменшується стрибком і
критичного струму та d) лінії струму у
ефективне поле ΔBj eff dmg (рис. 8 (d)).
Nb диску при лавині потоку; e), f)
лавинна пляма, неоднорідне входження
потоку для двох послідовних моментів
часу: через 1.5 мс після початку першої
лавини та через 2.5 мс, T = 1.8 К.

Четвертий
розділ
«Особливості
виходу
магнітного
потоку:
тонка
структура
лавин
і
мейснеровські
порожнини (режим захоплення потоку)»
присвячений дослідженню безвихрових порожнин в надпровідних зразках і
монокристалах, а також дослідженню тонкої структури лавин.
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У першій частині розділу проводиться аналіз тонкої структури гігантських
стрибків потоку, які викликані термомагнітними лавинами. Тонка структура
величезних лавин виходу потоку Φ(t) спостерігалася у монокристалічних V3Si
дисках у другому квадранті під час повільного циклування зовнішнього магнітного
поля. Точність реєстрації напруги дозволила виявити тонку структуру сигналу у
вигляді коротких (~5мкс) переривчастих імпульсів (невеликі стрибкі потоку).
Типова петля гістерезису M(Hext) при 4.2 К представлена на рис. 9. Термомагнітні
лавини проявляються тут у вигляді стрибків («jump1» та «jump2») індукції на
поверхні надпровідника. Стрибок потоку «jump1» відповідає входу потоку в режимі
екранування та «jump2» - виходу потоку в режимі захоплення. Вставки на рис. 9
показують структуру імпульсів напруги цих двох стрибків.
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quadrant
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Hdc=0.64T
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1

-8

jump1

-10
-12
-14

0
First quadrant
0,0

(b)
Рис. 8. Перетворення критичного стану у
диску в режимі екранування. Ліва колонка стан перед лавиною (модель Біна), права після лавини. Рядок (а) магнітооптична
картина явищ в NbZr диску [6*]; (b) схема
струмових контурів; рядки (c, d) розподіл
струмів і індукції уздовж перерізів n-n.

0,5

Time, s
0,030
1,0

0,035
1,5

0,040
2,0

Magnetic field, Hext, T

2,5

Рис. 9. a) геометрія експерименту;
датчик Холла, котушка індуктивності,
Нext – зовнішнє поле; b) петля гістерезіса
M(H); на вставці - залежність напруги на
котушці від часу в процесі стрибків
потоку в режимі екранування – «jump1» і
захоплення потоку – «jump2»

13

З рис. 9 видно, що тільки «jump2» має тонку структуру, яка складається з
великої кількості мікролавин (рис. 10(a)), що, можливо, виходять із центрів піннінга
надпровідника. Слід підкреслити, що тонка структура виявлялася тільки при виході
лавини і була відсутня при вході потоку. Поодинокі імпульси напруги при
мікролавинах мають форму, подібну формі великих лавин. Побудовані гістограми
(рис. 10(b)) характеризують розподіл мікролавин за величиною і мають характерний
вигляд з максимумом при кінцевій величині магнітного потоку. Тонка структура
термомагнітних лавин може бути новою можливістю для дослідження «ємності»
центрів піннінга для вихорів в мікроструктурі об'ємних зразків.

b

Voltage on coil, dU/dt, V

V3Si

a

4.2K
HFJ=0.16T

Jump 2

-0,5

-1,0

0,024

0,026

Time, s

0,028

Number of Avalanche of size s

16

0,0

T=4,2K
12

8

4

0
0,00E+000

2,00E+008

4,00E+008

6,00E+008

8,00E+008

1,00E+009

1,20E+009

s=Number of vortices () in avalanche

Рис. 10. а) тонка структура лавини при T = 4.2 K; b) розподіл мікролавин за розмірами.

Друга частина розділу присвячена дослідженню критичного стану в режимі
захоплення потоку в монокристалах MgB2 різної форми і розгляду перемагнічування
надпровідника, включаючи зміну напрямку поля на протилежний. На рис. 11(а)
показано зразок з захопленим потоком. Зразок був намагнічений у полі Н = 85 мТл.
Фотографія (рис. 11(b)) демонструє розподіл потоку після прикладення поля
протилежного напрямку Н = -28.9 мТл. Яскрава інтенсивність на цих фотографіях
відповідає більшому значенню величини індукції. Стрілками вказано напрямок,
уздовж якого проводився аналіз розподілу індукції магнітного поля. Фронт
перемагнічування в кристалі, як видно на всіх фотографіях, містить мейснеровську
порожнину у вигляді чорної лінії по периметру кристала. Утворення мейснеровської
порожнини в нульовому зовнішньому магнітному полі (рис.11(а)) відбувається за
рахунок захоплення магнітного потоку і кінцевого значення для кристала
розмагнічуючого фактора. Мейснеровські порожнини вперше спостерігалися у
надпровідному кристалі YBaCuO [9*]. Результат аналізу профілю нормальної
компоненти магнітної індукції Вn в кристалі вздовж напрямку, зазначеного
стрілкою, для поля Н = -28.9 мТл, показаний на рис. 11(d). При детальному розгляді
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Рис. 11. Магнітооптичні зображення монокристала MgB2 (зразок S1) при Т = 3.66 К у разі
перемагнічування в полях протилежного напрямку: а) H = 0 мТл; b) H = -28.9 мТл. Чорна
лінія поблизу краю кристала – мейснеровська порожнина яка розташована на межі
областей, намагнічених у протилежних напрямках: вгору (•) і вниз (+); c) «горіхоподібна»
структура монокристала MgB2 (зразок S2); d) профіль індукції, сформований захопленим
магнітним потоком в полі H = 85 мТл і подальшим перемагнічуванням до значення Н = 28.9 мТл; Т = 3.6 К. Абсолютне значення магнітної індукції ǀBnǀ в безпосередній близькості
від мейснеровської порожнини вздовж лінії e) зразок S1; захоплення потоку (фото b), f)
розподіл індукції уздовж лінії на фото (с).
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поведінки індукції в районі мейснеровської порожнини (рис. 11(e-f)) встановлено,
що величина похідної dBn/dx в 2-3 рази більше, ніж в об'ємі кристала, яка
визначається піннінгом.
«Горіхоподібна» структура (рис. 11(с)), сформована мейснеровськими
порожнинами в іншому кристалі MgB2.
Вона отримана при впливі на зразок
магнітного поля вище значення повного
проникнення. Потім абсолютна величина
поля зменшувалася приблизно наполовину
разом зі зміною напрямку (знаку поля) при
кожному послідовному вимірюванні. Цю
процедуру повторювали кілька разів.
Мейснеровські порожнини в такій структурі
поділяють
області
з
протилежним
напрямком
магнітного
поля.
Магнітооптичні зображення демонструють
також декілька місць у кристалі, що мають
сильний піннінг потоку пов’язаний з
дефектами кристалічної структури. Таким
чином МО дослідження проникнення
магнітного поля дозволяють виявляти
частини монокристалу з досконалою
структурою.
Рис. 12. Перетворення критичного стану
У третій частині розділу побудована
в режимі захоплення. Рядок ліворуч (а) – схема перетворення критичного стану
магнітооптична картина «куполоподібвнаслідок лавини в режимі захоплення
ної» структури захопленого потоку в
потоку
(рис.
12).
Результатом
YBaCuO диску при 4.2 К в полі μ0Hext =
термомагнітної лавини при її виході є
47.2 мТл [8*]; рядок праворуч (а) –
картина із захопленим потоком в Nb виникнення в «парамагнітній» області
кругових
струмів
диску після виключення поля від надпровідника
величини Нс2 [10*]; (b) – схема діамагнітного напрямку, що визначає в цій
струмових контурів в диску, Нext = 0; частині надпровідника інверсію профілю
рядки (c), (d) – структура струмів і магнітної індукції. В рамках концепції Біна
індукції відповідно в моделі Біна, ліва запропоновано пояснення перетворення
сторона - уздовж перетину (n-n) перед критичного стану обмеженого жорсткого
лавиною і права сторона уздовж надпровідника
в
результаті
лавин
перетину (е-е) після неї.
магнітного потоку в режимі його
захоплення. Схема перетворень критичного стану, що зображена на рис. 12, включає
тільки основні процеси та наслідки з них. Одним із наслідків є те, що в динаміці, як і
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у режимі екранування, важливу роль відіграє стрибок ефективного поля на межі
зразка, що призводить до виникнення на поверхні НП струмів відповідного
напрямку.
П'ятий розділ «Структура індукції критичного стану екструдованого
NbTi і особливості екранування» присвячений дослідженню особливостей
проникнення магнітного поля та їх вплив на стійкість критичного стану в НП
зразках різної геометрії. МО методика використана для аналізу структури магнітної
індукції в NbTi диску. Складна структура шорсткого профілю потоку, що проникає
у зразок, була вперше виявлена у плівці YBaCuO [2*]. Аналіз цієї структури дає
можливість виявити самоорганізовану критичність вихрової динаміки і виявити
стохастичні стрибки магнітного потоку, які утворюють грубі нерівності
(шорсткості) фронту магнітного потоку, що входить у зразок. Крім того, значна
шорсткість може впливати на стійкість цього фронту, змінюючи відомий критерій
нестійкості критичного стану жорсткого надпровідника [11*], отриманий для
плоского профілю індукції.
У першій частині розділу вивчено проникнення магнітного потоку в NbTi диск
при перемагнічуванні в магнітному полі до 600 Гс. Магнітне поле було прикладене
перпендикулярно до поверхні диска. В експерименті крок за кроком змінювалось
зовнішнє магнітне поле і фотографувалась структура індукції. На рис. 13
представлена структура індукції для різних значень зовнішнього поля Bz = 150, 200,
300 і 400 Гс при температурі Т = 5.9 К. Динаміка вихрової структури призводить до
утворення сильно порізаної форми області проникнення магнітного поля. Її рельєф є
подібним до «гірської» структури. Аналіз форми лінії фронту потоку на рівні
мейснеровського стану дозволив оцінити параметр шорсткості. Його величина у
дослідженому діапазоні полів знаходиться в діапазоні 0.47-0.54, що є близьким до
значення параметра шорсткості у ніобії в подібних умовах [2*].
Складна структура шорсткого профілю потоку, що проникає, дозволила
пояснити проблему одночасного існування «прозорості» стінки надпровідного
екрану для зовнішнього магнітного поля та існування термомагнітних лавин, що
спостерігається в багатьох надпровідниках.
У другій частині розділу розглянуто екрануючі властивості товстостінних
магнітних NbTi екранів, а також досліджено причини «аномальної» нестійкості їх
критичного стану. «Аномальність» - с точки зору існуючих моделей (авт. Wipf
[11*]), із яких випливає, що в умовах «прозорості» стінок екрану для магнітного
поля, лавини не повинні спостерігатися. У роботі використана методика індукційних
досліджень динаміки вихрової структури і датчики Холла для реєстрації
проникнення поля всередину надпровідного екрана та досліджень петель
перемагнічування екрану. Індукційними датчиками (рис. 1(b)) та датчиком Холла
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(рис. 14(b)) досліджені явища, що пов'язані з входженням магнітного потоку в екран,
внаслідок термомагнітних нестійкостей. В експерименті зовнішнє магнітне поле
прикладалося уздовж осі трубки. Додатково індуктивні датчики було встановлено
всередині екрану. Таке розташування датчиків дозволяє точно встановити швидкість
поширення фронту лавини через стінку екрану. В експерименті, шляхом реєстрації
сигналів з відповідних котушок, фіксувались моменти проходження лавини через
зовнішню і внутрішню стінки екрану.

150 G

200 G
b)

a)

300 G

400 G
c)

d)

Рис. 13. Структура потоку, що проникає у NbTi-50% диск (діаметр - 12 мм, товщина 0,1 мм), для різних значень зовнішнього поля Bz = 150, 200, 300, 400 Гс при температурі Т
= 5.9К; на фотографіях (a-d) звивиста лінія демонструє зміну форми профілю потоку на
його фронті в залежності від величини поля.

Датчик Холла дозволяв реєструвати польові залежності індукції Вinside(Н)
(рис. 14(а)). Досліджено також вплив захопленого магнітного потоку в процесі
перемагнічування на нестійкість критичного стану в надпровідному екрані.
Експеримент (рис. 14(b)) показує, що прозорість стінки починається набагато раніше
(в полі Нps), ніж досягається поле повного проникнення, при цьому індукція
всередині екрану починає повільно зростати. Незважаючи на таку очевидну
прозорість, спостерігається додатково п'ять лавин магнітного потоку в протиріччя
модельним уявленням. Причому, на четвертій лавині вже чітко видно макроскопічну
«прозорість» стінок екрану (рис. 14(с)). Дослідження структури потоку, що
проникає в NbTi диск (рис. 15) дозволяє пояснити «прозорість» стінок екрану
неоднорідністю фронту індукції, яка виникає на ділянці 2. Одночасно будуть
присутні області, де фронт не досяг отвору (ділянка 1, рис. 15), і в цих місцях
виникає нестійкість критичного стану, що пов’язана з термомагнітною нестійкістю.
До числа можливих причин, що призводять до передчасної прозорості стінок
екрану, також може бути віднесено виникнення, в результаті лавин, локальних
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областей зі зниженими струмопровідними властивостями. Другим дивним фактом
експерименту (рис. 14(b)) при температурі 2 К є співвідношення кількості лавин при
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Рис.14. a) схема перерізу екрану, що демонструє розташування вимірювальних котушок і
датчика Холла для дослідження динамічних процесів і польової залежності індукції
Вinside(Нext), як функції магнітного поля; b) вгорі - петля гістерезису намагніченості М; внизу
– залежність Вinside(Нext) в центрі порожнини; с) збільшений фрагмент графіка Вinside(Нext),
що відображає одночасну прозорість стінок екрану и виникнення лавин потоку; NbTi,
зовнішній діаметр D = 14 мм, діаметр отвору d = 2 мм, Т = 2К.

Рис. 15. Структура фронту індукції магнітного поля в NbTi екрані. На ділянці (1) – може
виникнути лавина, на ділянці (2) - з'являється прозорість при досягненні внутрішньої стінки
екрану.
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збільшенні поля (режим екранування) і при його зменшенні (режим захоплення
потоку). Кількість лавин, які спостерігаються в екрані в зростаючому полі вдвічі
менше, ніж в спадаючому. Це може бути пов'язано з роллю захопленого потоку
всередині отвору, фактором, що розмагнічує, або іншою причиною, яка визначає
зниження стійкості критичного стану в режимі захоплення потоку. Пояснення цього
факту вимагає додаткового вивчення.
За допомогою вимірювань часу, впродовж якого потік перетинає стінку
екрану, була обчислена швидкість фронту. Вона становить ~ 20 м/сек. Це за
масштабами відповідає величинам, характерним для низькотемпературних
надпровідників.
ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі вирішені важливі питання магнітних властивостей
жорстких надпровідників, а саме, проведено експериментальне дослідження та
виконано аналіз швидкоплинних термомагнітних процесів, які призводять до
складних динамічних перетворень індукції магнітного поля та токових контурів у
зразках різної геометрії, розглянута важлива роль фактора, що розмагнічує. За
результатами проведених досліджень можна зробити такі висновки:
1. Вперше встановлено, що динамічний критичний струм в області фронту
лавини (Jcdyn ~ dB/dx), залишається практично постійним в процесі руху лавини і на
10-20% перевищує квазістатичний критичний струм, характерний для критичного
стану.
2. Вперше виявлено та проаналізовано тонку структуру термомагнітних лавин
виходу потоку в надпровідному монокристалічному диску V3Si. Тонка структура
складається з декількох сотень мікролавин. Встановлено, що величина потоку в
мікролавинах знаходиться в діапазоні µav ~(103–106)0, тобто, виходять порції
потоку величиною 103–106 вихорів, а тривалість мікролавин становить від 5 до
50 мкс. Побудовано гістограми розподілу мікролавін за величиною (кількість
лавин, як функція величини потоку, що вийшов із надпровідника) для різних
температур. Тонка структура лавини може характеризувати параметри центрів
піннінга (розмір, кількість запіннінгованних вихорів і т.п.).
3. Вперше встановлено, що ефективне поле поблизу бокової поверхні
обмеженого NbTi надпровідника зменшується стрибком при виникненні лавини
потоку. Таке динамічне зменшення ефективного поля на бічній поверхні
призводить до утворення парамагнітних (діамагнітних) струмів для режиму
екранування (захоплення потоку).
4. В об'ємному монокристалі MgB2 із захопленим магнітним потоком вперше
виявлені мейснеровські порожнини, які утворюються через ефект розмагнічування
уздовж краю кристала по межі протилежно намагнічених областей. Мейснеровські
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порожнини зміщуються до центру кристала при збільшенні зовнішнього поля, що
відповідає модельним уявленням. При знакозмінному перемагнічуванні в кристалі
формується «горіхоподібна» структура індукції, що складається з доменів з
протилежним
напрямком
намагнічування,
розділених
мейснеровськими
порожнинами.
5. У екструдованому NbTi - «лідері» технічних застосувань - встановлено, що
динаміка вихрової структури призводить до утворення сильно порізаної структури
межі області проникнення магнітного поля. Такий неоднорідний рельєф індукції
магнітного поля впливає на стійкість критичного стану і дозволяє пояснити
виникнення термомагнітних лавин в умовах прозорості стінок надпровідного
екрана.
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АНОТАЦІЯ
Кучук О.І. «Лавинна динаміка магнітного потоку і критичний стан жорстких
надпровідників». - Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних
наук (доктора філософії) за спеціальністю 01.04.11 «Магнетизм» (105 Прикладна
фізика). - Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства
освіти і науки України, Київ, 2017.
Представлені результати експериментальних досліджень динаміки магнітного
потоку під час термомагнітних лавин в обмежених надпровідниках, отримані із
застосуванням магнітооптичної візуалізації індукції магнітного поля, інтегральних
та локальних методів вимірювань. Локальні методи були націлені на виявлення ролі
фактора, що розмагнічує, в динамічному формуванні складної магнітної структури
критичного стану НП. Встановлено нові особливості в поведінці магнітного потоку
під час і після лавини: охарактеризовано динамічний критичний струм в області
фронту лавини; виявлена і проаналізована тонка структура лавин потоку в
монокристалі V3Si; виявлена груба шорсткість фронту потоку в NbTi, що дозволила
пояснити виникнення лавин в умовах прозорості стінок екрану; встановлені і
охарактеризовані два етапи у формуванні структури індукції в області, куди увійшла
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лавина, однорідне і неоднорідне її заповнення потоком; розглянуто механізм інверсії
профілю індукції і перетворення паска критичного стану поблизу краю зразка. У
монокристалі MgB2 виявлені мейснеровські порожнини, що розділяють домени з
протилежним напрямком намагніченості. Узагальнення інформації дозволило в
рамках концепції Біна побудувати схему перетворення картини індукції критичного
стану і надпровідних струмів обмеженого надпровідника в результаті
термомагнітних лавин для двох режимів - екранування і захоплення потоку.
Ключові слова: жорсткий надпровідник другого роду, магнітні властивості,
критичний стан, термомагнітна нестійкість, лавинна динаміка потоку, магнітна
індукція, режим екранування і захоплення потоку, вихори, антивихори,
мейснеровські порожнини.
АННОТАЦИЯ
Кучук Е.И. «Лавинная динамика магнитного потока и критическое состояние
жестких сверхпроводников». - Квалификационная научная работа на правах
рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук (доктора философии) по специальности 01.04.11 «Магнетизм» (105 Прикладная
физика). - Институт магнетизма Национальной академии наук Украины и
Министерства образования и науки Украины, Киев, 2017.
Представлены результаты экспериментальных исследований динамики
магнитного потока при термомагнитных лавинах (зарождение и этапы ее развития) в
ограниченных сверхпроводниках, полученные с применением магнитооптической
визуализации индукции магнитного поля, интегральных и локальных методов
измерений. Локальные методы были нацелены на выявление роли
размагничивающего фактора в динамическом формировании сложной магнитной
структуры критического состояния СП. Анализ структуры индукции магнитного
поля в жестких сверхпроводниках позволил получить представление о сложных
быстропротекающих (миллисекунды) динамических процессах, установить роль
размагничивающего фактора в преобразовании критического состояния в режимах
экранирования и захвата магнитного поля.
Установлены новые особенности в поведении магнитного потока во время
лавины и после лавины, охарактеризован динамический критический ток в области
фронта лавины.
В режиме экранирования установлены и охарактеризованы два этапа в
формировании структуры индукции в области, занятой лавиной, однородное и
неоднородное ее заполнение потоком. В однородном случае «куполоподобная»
форма распределения индукции магнитного поля формируется круговым
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критическим током по периметру лавинного «пятна», разрастающегося во времени.
Неоднородное заполнение приводит к характерной структуре распределения
индукции, что наблюдается в «пальцевидных» структурах лавин магнитного потока.
Подобная картина динамики и изменения структуры магнитного потока может быть
обусловлена градиентом температуры в результате неоднородного пиннинга потока.
Неоднородность пиннинга может быть связана как с технологическими процессами
получения материалов, так и с механической обработкой исследуемых образцов.
Обнаружена и проанализирована тонкая структура лавин потока в
монокристалле V3Si. Тонкая структура состоит из нескольких сотен микролавин.
Установлено, что величина потока в микролавинах находится в диапазоне
µav ~ (103–106)0, то есть, выходят порции потока величиной 103–106 вихрей, а
продолжительность микролавин составляет от 5 до 50 мкс. Построены гистограммы
распределения микролавин по величине (количество лавин, как функция величины
вошедшего потока) для разных температур. Тонкая структура лавины может
характеризовать
параметры
центров
пиннинга
(размер,
количество
запиннингованных вихрей и т.п.).
Магнитооптические исследования явления проникновения магнитного поля в
сверхпроводящий NbTi диск, изготовленный из экструдированного материала,
позволили установить сильно изрезанную форму границы области проникновения
магнитного поля, рельеф которой подобен «горной» структуре. Такая структура
индукции может возникать вследствие стохастической динамики вихревой
структуры и неоднородности пиннинга. Выявленная сильная изрезанность фронта
потока в NbTi, позволила объяснить возникновение лавин в условиях прозрачности
стенок экрана.
В работе реализован комплексный подход по изучению явления
проникновения поля в сверхпроводящий экран. Он включает как квазистатические
исследования возможностей магнитного экранирования, так и изучение лавинной
динамики потока при термомагнитной неустойчивости. В этом эксперименте
использованы различные датчики с различным их расположением на исследуемом
образце. По результатам исследования неустойчивости критического состояния
толстостенного экрана NbTi установлено, что магнитная прозрачность стенки
начинается гораздо раньше, чем достигается поле полного проникновения. При этом
индукция внутри экрана начинает медленно расти с ростом внешнего магнитного
поля. Несмотря на такую прозрачность, наблюдается дополнительно пять лавин
магнитного потока в противоречие модельным представлениям Wipf , касающимся
явлений в экране. Причем, на четвертой лавине уже четко видно макроскопическое
протекание стенок экрана. Объяснение этого явления стало возможным в результате
проведенных исследований структуры фронта потока.
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В режиме захвата магнитного потока в объемном монокристалле MgB2
обнаружены мейснеровские полости, разделяющие домены с противоположным
направлением намагниченности. Обобщение информации позволило в рамках
концепции Бина представить схему преобразования картины индукции
критического состояния и сверхпроводящих токов ограниченного сверхпроводника
в результате термомагнитных лавин для двух режимов – экранирования и захвата
потока.
Ключевые слова: жесткий сверхпроводник второго рода, магнитные свойства,
критическое состояние, термомагнитная неустойчивость, лавинная динамика
потока, магнитная индукция, режим экранирования и захвата потока, вихри антивихри, тонкая структура, магнитная прозрачность экрана, мейснеровские
полости.
ABSTRACT
Kuchuk O.I. "Avalanche dynamics of magnetic flux and critical state of hard
superconductors". - Qualification scientific work, manuscript.
Thesis for a candidate’s degree in physics and mathematics (PhD) in specialty
01.04.11 – magnetism. (105 Applied Physics). - Institute of Magnetism of the National
Academy of Sciences of Ukraine and Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv,
2017.
The results of experimental investigations of magnetic flux dynamics in finite
superconductors, obtained using integral and local measurements methods, are presented.
Local methods were aimed at clarifying the role of demagnetizing factor in dynamic
formation of a complex magnetic structure of the critical state of hard superconductors.
Analysis of the structure of the magnetic fields in the hard superconductors has allowed to
get a conception of the complex transient (milliseconds) dynamic processes and to
establish the role of the demagnetizing factor in the transformation of the critical state in
screening and magnetic field capture modes.
To understand the reasons for cardinal restructuring of the induction, we further
analyzed the literature data of flux dynamics visualization during avalanches, obtained by
magneto-optical methods. New features in the behavior of the magnetic flux during and
after the avalanche were discovered. Two stages of the formation of the induction
structures in the avalanche area were established, i.e. of homogeneous and heterogeneous
filling with the magnetic flux. The mechanism of the inversion of the induction profile was
considered. Transformation of the critical state near the edge of the sample was analyzed.
The role of thermal effects and of demagnetizing factor in the dissipative flux dynamics
was shown.
In the screening mode the complex changes of the distribution of the magnetic
induction have been explained in the magnetic field penetration region in case of the
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homogeneous and inhomogeneous magnetic flux entry. In the case of the uniform entry the
dome-shaped magnetic field distribution is formed by the circular critical current in the
perimeter of the avalanche’s growing over time "spot".
Detailed analysis of the processes occurring in the avalanche "spot" in case of the
second phase of the avalanche has been made. After stopping (freezing) flow front an
inhomogeneous magnetic flux entry has been observed. It has been shown that
inhomogeneous filling leads to characteristic distribution of the induction structure, which
has been observed in a "fingerlike" magnetic flux avalanche structure when the occupied
by the magnetic field convex region occurs along the boundary of the avalanche. A similar
pattern of dynamics and magnetic flux structure changes could be caused by temperature
gradient due to inhomogeneous flux pinning which could be associated with a process of
materials producing as well as with the investigated samples tooling.
In monocrystalline superconducting V3Si disc the fine structure of the
thermomagnetic release flow avalanches has been identified and analyzed. The fine
structure consists of several hundred micro avalanches. It has been established that the flux
value in micro avalanches µav is in µav ~(103–106)0 range, the superconductor
during thermomagnetic instability releases flow portions about 103-106 vortices, duration
of the micro avalanches is about 5-50 microseconds. Histograms of the micro avalanches
value distribution has been built (number of avalanches as a function of the released from
disc flow value µav) for different temperatures. The fine structure of the avalanche can
characterize pinning centers parameters (size, pinned vortices number etc.).
Magneto-optical studies of the phenomenon of the magnetic field penetration in the
superconducting NbTi disc (made of extruded material) have revealed highly indented the
magnetic field boundary penetration shape, which relief is similar to the "mountain"
structure. This structure may appear due to the stochastic dynamics of vortex structure and
inhomogeneous pinning.
The integrated approach to the study of the field penetration into the
superconducting screen phenomena has been implemented in the thesis. It includes quasistatic magnetic investigations of the shielding opportunities as well as the study of the
avalanche dynamics due to the thermomagnetic instabilities. A variety of sensors with
different localization in the superconductor has been used in the experiment. The magnetic
transparent wall begins long before the field reached full penetration, which has been
found by the study of the instability of the critical state of thick-walled NbTi screen. The
inside screen induction begins to rise slowly with increasing of the external magnetic field.
Despite this clarity, there are an additional five magnetic flux avalanches in contradiction
of the Wipf’s model concept regarding the phenomena of the screen. Moreover, the fourth
avalanche is clearly revealed the macroscopic flow of the screen walls. The explanation of
this phenomenon has become possible due to hold the front flow structure investigations.
Irregularities of the magnetic field penetration front (resulted from the hopping dynamics
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vortices connection) allow explanation of the observed flow avalanches in case of the
"transparency" of the walls of the screen.
In the bulk MgB2 single crystal Meissner holes have been discovered in the
magnetic flux trapping mode. These cavities have been formed along the edge of the
crystal along the opposite magnetized regions border. Meissner holes are shifted to the
center of the crystal with increasing external field corresponding to the model concept.
During the alternating magnetization nutlike induction structure in the crystal is formed. It
consists of domains with opposite magnetization directions separated Meissner holes.
Generalized information allowed, in the framework of the Bean’s concept, to
present a model the transformation of the picture of the induction of the critical state and
of the superconducting currents of a finite superconductor as a result of flux avalanches for
two regimes – of screening and trapping of the magnetic flux.
Key words: a hard superconductor type II, the critical state, magnetic properties,
thermomagnetic instability, avalanche flux dynamics, magnetic induction, vortices antivortices, shielding and trapping, Meissner holes, magnetic avalanche, fine structure,
screen walls.
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