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АНОТАЦІЯ 

Чумак О.М. Нестійкість змішаного стану жорстких надпровідників та 

особливості динаміки магнітного потоку. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 
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магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і 

науки України, Київ, 2021. 

Робота присвячена вирішенню проблеми нестійкості критичного стану 

жорстких надпровідників. 

Вирішена задача стійкості критичного стану двошарового жорсткого 

надпровідника другого роду, шари якого мають різні фізичні властивості 

(густина критичного струму, питома теплота та критична температура). Була 

знайдена оптимальна товщина для зовнішнього шару, що призводить до 

максимального збільшення порогу стійкості - магнітного поля, при якому 

відбувається перша термомагнітна лавина (стрибок магнітного потоку та 

інших фізичних властивостей). Розрахунки проведено для надпровідника 

Nb3Sn, вкритого шаром NbTi. Показано, що шляхом вибору оптимальної 

товщини покриття поріг стійкості, по відношенню до магнітного поля, 

збільшується більш ніж на 60%. 

У випадку виникненя нестійкості критичного стану у надпровідному 

монокристаллі YBa2Cu3O7−δ та входження в нього магнітного потоку 

запропоновано індукційно-струмову модель виникнення інверсії магнітного 

моменту зразка,  схематично побудовано перетворення картини індукції  у 

зразку внаслідок гігантської термомагнітної лавини. 

З використанням еліптичної моделі критичного стану проведено 

моделювання шорстких фронтів магнітного потоку та контурів індукції у 

довгому циліндрі з жорсткого надпровідника другого роду. Зокрема, з 

використанням густини струму з просторовою періодичністю, проведено 
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чисельні розрахунки розподілу індукції магнітного поля у надпровіднику в 

режимах екранування та захоплення магнітного потоку. Встановлено, що за 

допомогою вибору параметрів запропонованої моделі можна досягти різних 

рівнів шорсткості на фронті потоку, спостерігати утворення островів або 

мейснеровських порожнин та т.з. фронтів перемагнічування. 

Електродинамічний відгук запінінгованих вихорів Абрикосова у 

надпровідниках II роду у високочастотному діапазоні дозволив вивчити 

особливості їхньої поведінки. Проаналізовано систему рівнянь, що описують 

власні та вимушені коливання ізольованої пружної вихорової нитки при 

урахуванні різних сил, що впливають на її рух: Лоренца, пінінгу, пружності 

та в'язкості. У рівняннях враховано інерційні властивості вихору, які 

обумовлені різними механізмами масивності.  

Побудовано та проаналізовано траекторії руху ізольованого вихору 

Абрикосова в анізотропному надпровіднику YBa2Cu3O7 під дією зовнішньої 

періодичної сили, яка загасає вглиб зразка, з урахуванням ефективної маси 

вихору та зазначених вище сил, які на нього діють у надпровіднику. 

Встановлено ієрархію впливу різних сил у широкому діапазоні частот (до ~ 1 

ТГц) зовнішньої сили на форму та розмір траєкторії. Розраховане поглинання 

енергії вихором, як функція частоти, має два резонансних піки, які 

відповідають низько- та високочастотній модам спектра коливань: перший 

відповідає моді de Gennes та Matricon, другий пов’язаний з інертністю 

вихору. Проаналізовано відмінності у прояві вимушених коливань вихору для 

різних орієнтацій поля в YBa2Cu3O7 та для ізотропного низькотемпературного 

надпровідника NbTi. 

Ключові слова: надпровідність, жорсткі надпровідники II роду, 

динаміка намагнічування, стабільність критичного стану, термомагнітні 

лавини, піннінг потоку, вихрова динаміка, стрибок потоку. 
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Abstract 

Chumak O.M. Instability of the mixed state of hard superconductors and 

features of dynamics magnetic flux. – Qualifying scientific work on the rights of 

the manuscript. 

Thesis for a candidate’s degree in physics and mathematics in specialty 

01.04.11 – magnetism. - Institute of Magnetism of the National Academy of 

Sciences of Ukraine and Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 

2021. 

The problem of stability of bilayer type II superconductor with different 

critical current densities of inner part and coating was considered. The optimum 

thickness of surface layer enabling the maximal increase of the field of first flux 

jump was found. The field of instability for such bilayer structure was calculated 

for NbTi superconductor. An increase of the field of the first flux jump by about 

60% has been found for optimal coating thickness.  

The problem of the critical state stability of a bilayer type-II superconductor, 

whose layers have different physical properties (critical current density, specific 

heat, and critical temperature) was solved. The optimal thickness for the outer layer 

was found, which results in a maximal increase in the stability threshold—the 

magnetic field at which the first thermomagnetic avalanche occurs (the jump of the 

magnetic flux and other physical properties). The calculations were performed for a 

Nb3Sn superconductor coated with a layer of NbTi. It is shown that by choosing the 

optimum coating thickness, the stability threshold of the magnetic field increases 

by more than 60 %. 

In the event of instability of a critical state in a superconducting YBa2Cu3O7 

single crystal and filling it with magnetic flux, an induction-current model of the 

inversion of the magnetic moment of the sample is proposed, a transformation of 

the induction pattern in the material due to a giant thermomagnetic avalanche is 

schematically constructed. 

We emulate rough magnetic flux fronts and induction contours in a long hard 

type-II superconducting cylinder, using the elliptic critical-state model. 
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Specifically, using a current density with spatial periodicity we perform numerical 

calculations to obtain magnetic induction distributions of the sample in screened 

and trapped flux regimes. We found that tuning the parameters of our model it is 

possible to achieve different roughening levels at the flux front as well as at the 

flux profiles behind it, complex current circulation paths, the formation of Meissner 

state islands or cavities, and the so-called remagnetization fronts. 

The fine structure of huge thermomagnetic flux jumps in V3Si single crystal 

was analyzed in detail. Structure of avalanches consists of several hundreds of 

microavalanches. The magnitude of the flux of the microavalanches and their 

duration were determined. The histograms of the distribution of microflux jumps 

magnitudes are plotted (the number of microavalanches as a function of the 

outgoing flux size) for different temperatures. The role of microstructure pinning 

centers was discussed on the assumption that microavalanches are jumps of flux 

bundles. In such case, fine structure of the avalanche can characterize the 

parameters of the pinning centers (size, number of pinned vortices, etc.). 

During the last decade registration and manipulation of single vortex lines in 

bulk superconductors have been investigated with the aid of experimental 

techniques. Electrodynamical response of pinned vortices in high frequency range 

allows studying some of their characteristic. In the submitted survey the analysis of 

the problem of contemporary status of the single Abrikosov vortex oscillation in 

type II superconductors has been performed. The solutions of the free and forced 

oscillations of the single elastic vortex line have been analyzed considering 

different affecting on movement forces: pinning, elasticity, viscosity and Lorenz 

force. Also vortex inert properties due to the different mechanisms of massiveness 

have been taken into account. The nature and magnitude of the vortex effective 

mass caused by some of them are discussed in the paper. The roles of every force 

and inert in the free oscillation spectrum have been detailed investigated. In De 

Gennes and Matricon mode (about megahertz) with parabolic dispersion 

dependence and considering the pinning force an activation threshold appears. The 

account of the effective vortex mass in the equation of motion leads to the 



8 

 

occurrence of high-frequency mode (about terahertz) in the oscillation spectrum 

which also has an activation character. Estimations of the characteristic frequencies 

for these modes have been given for two widespread superconductors (NbTi and 

anisotropic YBaCuO material). The paper also presents the features of the resonant 

behavior of elastic massive vortex line arising under the influence of the external 

driving uniform damped into the sample depth harmonic force taking into account 

all the forces mentioned above. The frequency and temperature dependences of the 

energy absorption by the vortex line have been analyzed. Maximum absorption in 

the low-frequency mode corresponds to the threshold frequency, in the high-

frequency mode one corresponds to the cyclotron frequency of the vortex. At the 

end the single vortices manipulation experiments and vortex dynamics simulation 

have been considered. 

The trajectories of motion of an isolated Abrikosov vortex in the anisotropic 

YBa2Cu3O7 superconductor under the influence of an external periodic force, 

damping into the sample, were constructed and analyzed, taking into account the 

inert properties of the vortex and the forces acting on it: pinning, Lorentz, elasticity 

and viscosity. The hierarchy of the influence of various forces in a wide frequency 

range (~ 1 THz) of the driving force on the shape and size of the trajectory is 

established. The calculated energy absorption by the vortex, as a function of 

frequency, taking into account the effective mass of the vortex, has resonant peaks: 

one at low frequency associated with the de Gennes and Matricon mode, the second 

high frequency. The differences, manifested in the manifestation of vortex-induced 

oscillations for different field orientations in YBa2Cu3O7 and for the isotropic low 

temperature superconductor NbTi, are analyzed. 

Keywords: superconductivity, hard type II superconductors, magnetization 

dynamics, critical state stability, thermomagnetic avalanches, flux pinning, vortex 

dynamics, flux jump. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

H –  напруженність магнітного поля; 

Hc1 – напруженність першого критичного магнітного поля; 

Hc2 – напруженність другого критичного магнітного поля; 

jc – густина критичного струму; 

Φ – магнітний поток; 

 – електропровідність; 

ρ – електричний опір; 

E – напруженність електричного поля; 

D – коефіцієнт дифузії; 

κ – теплопровідність; 

C – теплоємність; 

Нр – напруженність магнітного поля повного проникнення; 

B – індукція магнітного поля; 

B1fj – магнітна індукція поля першого стрибка магнітного потоку; 

T – критична температура; 

Tc – критична температура; 

M – намагнічування; 

λ – лондоновська глибина проникнення; 

ξ – довжина когерентності; 

S – вектор відхилення; 

η – коефіцієнт в'язкості; 

μeff – ефективна маса надпровідного вихра. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Досліджувані в даній роботі матеріали належать 

до жорстких надпровідників другого роду. Сильно неоднорідний 

метастабільний критичний стан цих надпровідників в магнітному полі 

обумовлений пінінгом потоку. Пінінг унеможливлює вхід вихорів та їх вихід 

при перемагнічуванні, призводячи до незворотності їх властивостей. 

В останні роки значні зусилля дослідників зосереджені на вивченні 

незвичайних явищ, пов’язаних з просторово-часовими динамічними 

властивостями такого стану.  Це самоорганізована критичність при 

стохастичній динаміці вихорів, прояв ефектів пам'яті у вихровій структурі, 

утворення грубих «шорсткостей» фронту потоку, що проникає, звивистість 

інтерфейсу та ін. 

Дослідження властивостей жорстких надпровідників є актуальною 

задачею, оскільки вони є перспективними 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 густини критичного струму в сильних 

магнітних полях. Технічні вироби на основі явища надпровідності відіграють 

визначальну роль при створенні накопичувачів енергії, ліній електропередач, 

генераторів, прискорювачів і детекторів елементарних частинок і т.п. Ці 

пристрої є великими надпровідними системами. Впровадження у нові 

фундаментальні галузі науки через створення гігантських експериментальних 

пристроїв (наприклад, Великий адронний коллайдер), також засноване на 

застосуванні гранично сильних магнітних полів, 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. 
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Термомагнітні нестійкості, що призводять до раптового руйнування 

критичного стану, є основною причиною,  яка обмежує високострумові 

технічні застосування об'ємних надпровідників. При цьому зникає головна 

прикладна властивість надпровідника – відсутність опору для протікання 

електричного струму. Виявляються термомагнітні нестійкості надпровідників 

у вигляді гігантських стрибків їхніх властивостей (опору, температури, 

швидкості звуку, магнітного потоку, намагніченості і т.і.). При цьому уся 

накопичена до нестійкості гігантська енергія струму (або магнітного поля) 

виділяється всередині надпровідника протягом мілісекунд. Це часто 

призводить просто до розплавлення окремих його ділянок і до незворотних 

наслідків, пошкоджуючи дороге електрообладнання (соленоїди, двигуни, 

накопичувачі енергії). 

У дисертаційній роботі розглянута важлива практична задача – 

стабілізація критичного стану сучасних надпровідних матеріалів, що широко 

застосовуються в техніці та науці. Наприклад, прискорювач часток у 

Сполучених Штатах Америки діаметром 80 км має надпровідні соленоіди з 

робочім полем 2 Тесла по всьому периметру кола. Ці соленоїди вироблені з 

NbTi дроту, а різні токоприймачі зі сплаву Nb3Sn. У разі виникненя 

нестійкості критичного стану неоднорідна вихорова система, головним 

елементом якої є вихор Абрикосова, стрибком проникає у надпровідник. У 

роботі розглянута можливість інверсіі магнітного моменту надпровідника, що 

спостерігаться у експерименті та запропонована модель такого процесу, 

детально розглянуті особливості динаміки вихору (траєкторії руху, 

поглинання енергії вихором, …) під дією зовнішньої сили у широкому 

діапазоні частот. Таким чином, 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 відділі «Надпровідності і тунельної 
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спектроскопії» Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна 

НАН України і є складовою частиною наступних проектів: 

● Відомча тема «Зміна фізичних станів багатофункціональних 

матеріалів у критичних умовах та пошук шляхів використання цих змін 

на практиці» за завданнями цільової наукової програми ВФА НАН 

України (№ держ. реєстрації  0117U000250, строки виконання: 01.2017 

– 12.2021 рр., фундаментальні дослідження).  

● 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): 

a. «Магнетизм і надпровідність перспективних матеріалів для 

застосувань»,  термін виконання 2018-2020 рр.; 

b. «Тривимірна динамічна трансформація критичного стану в 

надпровідних елементах», термін виконання 2015-2017 рр.; 

c. «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 (Мехіко) «Study of 

thermomagnetic avalanches in anisotropic superconductors» (термін 

виконання 2012-2015). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

вивчення властивостей критичного стану надпровідників II роду та динаміки 

нанорозмірного об’єкту – вихору Абрикосова, що є структурним елементом 

змішаного стану.  

Вивчення термомагнітної нестійкості (стрибка магнітного потоку) є 

важливим, оскільки за певних умов цей процес може розвиватися 
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лавиноподібно й призвести до руйнування надпровідного стану. Для 

досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання: 

● Побудувати і дослідити модель жорсткого надпровідника, що має 

два шари з різних надпровідних матеріалів. Дослідити стійкість 

критичного стану такого надпровідника. Розглянути ефекти, що є 

наслідками впровадження такої моделі; оптимізувати позитивні 

наслідки. 

● Провести дослідження шорсткого фронту магнітного потоку, що 

проникає у надпровідник, у випадках його екранування та захвату. 

Запропонувати різні методи моделювання подібних фронтів потоку та 

впровадити еліптичну модель критичного стану, що використовує 

густину струму з просторовою періодичністю, з метою симуляції 

надпровідника з шорстким фронтом потоку, що проникає у 

надпровідник.  

● Дослідити нове, підтверджене експериментально, явище 

динамічної інверсії магнітного моменту надпровідника внаслідок 

термомагнітної нестійкості критичного стану. Побудувати модель, що 

якісно пояснює явище, що спостерігається. 

● Провести аналіз досліджень коливань поодинокого ізольованого 

вихору Абрикосова. Побудувати математичну модель, що дозволяє 

описати коливальний рух ізольованого вихору Абрикосова, враховуючи 

його інерційні властивості та усі сили, що діють на вихор у 

надпровіднику, застосувати її для опису руху та встановлення ієрархії 

впливу цих сил на рух вихору. 

Об'єктом дослідження є критичний стан жорстких надпровідників 

другого роду, його стійкість по відношенню до виникнення термомагнітних 

нестійкостей, які є основною причиною зниження струмонесучої здатності 

жорстких надпровідників, розподіл магнітного поля на поверхні жорстких 

надпровідників і монокристалів, явище динамічної інверсії магнітного 
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моменту надпровідника, та нанооб’єкт надпровідного стану - поодинокий 

ізольований вихор Абрикосова. 

З урахуванням особливостей структури надпровідних матеріалів, 

становить інтерес вивчення стійкості критичного стану та динаміки 

магнітного потоку в залежності від складу, геометрії зразка і способу його 

отримання і обробки. 

Предмет досліджень. Жорсткі надпровідники другого роду NbTi, 

Nb3Sn, YBaCuO і вплив параметрів і властивостей цих матеріалів на 

стабільність критичного стану у них. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань в дисертації 

використовувалося програмне забезпечення Wolfram Mathematica (Wolfram 

Research, розрахунки), Mathcad (PTC Mathsoft, розрахунки), Origin (OriginLab 

Corporation, розрахунки та будова графиків), програмне забезбечення, 

створене на підставі MATLAB library integrator (MathWorks, бібліотеки ode45 

та ode123) C. Romero-Salazar (розрахунки у частині праці, що відноситься до 

розділу «Моделювання критичного стану надпровідника з шорстким фронтом 

проникаючого потоку»). 

Наукова новизна отриманих результатів. 

1. Вперше отримано аналітичний критерій стійкості критичного стану 

двошарового жорсткого надпровідника другого роду, шари якого мають різні 

фізичні характеристики. Шляхом вибору оптимальної товщини покриття 

(наприклад, для надпровідника Nb3Sn, покритого шаром NbTi) поріг стійкості 

критичного стану зростає більш ніж на 60%. 

2. У рамках еліптичної моделі критичного стану C. Romero-Salazar, з 

метою відтворити експериментальні спостереження, у довгому циліндрі з 

жорсткого надпровідника другого роду вперше змодельовані неоднорідні 

фронти магнітного потоку та контури індукції з різним рівнем шорсткості в 

режимах екранування та захоплення магнітного потоку, продемонстровано 

виникнення мейснерівських порожнин.  
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3. Отримано аналітичні рішення системи рівнянь, які описують 

вимушені коливання ізольованого вихору Абрикосова. Побудовано та вперше 

проаналізовано траєкторії руху вихору Абрикосова у надпровіднику 

YBa2Cu3O7−δ під дією зовнішньої періодичної (до 1 ТГц) сили, що загасає 

вглиб зразка з урахуванням ефективної маси вихору та сил, які на нього 

діють: пінінга, Лоренца, пружності та в’язкості. 

4. Вперше встановлено ієрархію впливу різних сил на форму та розмір 

траєкторії, виявлені відмінності у прояві вимушених коливань вихору  для  

різних  орієнтацій  поля  в  анізотропному YBa2Cu3O7−δ  та ізотропному NbTi 

надпровідниках. Найбільший вплив на його динаміку на частотах до 500 МГц 

- має сила пружності вихора, вище 1 ГГц - сила Лоренца, інерційність вихора 

визначає його траєкторію на частотах вище 100 ГГц.    

5. За допомогою концепції критичного стану була вперше побудована 

наочна індукційно-струмова модель інверсії повного магнітного моменту, що 

спостерігалася в експерименті на об’ємному надпровідному монокристалі 

YBa2Cu3O7−δ. Важливо, що знання умов появи такого явища має вирішальне 

значення для застосування об’ємних надпровідників як "постійних" магнітів, 

наприклад, у надпровідних левітаційних пристроях, тощо. 

Достовірність отриманих результатів підтверджується використанням 

науково обґрунтованих теоретичних та експериментальних методів. 

Результати досліджень опубліковані у провідних вітчизняних і міжнародних 

наукових виданнях, а також доповідались на багатьох міжнародних 

конференціях. 

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. 

Висновки роботи повинні враховуватися при використанні жорстких 
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надпровідників другого роду для різних технічних застосувань. Результати 

цих досліджень можуть бути також корисними дослідникам, які займаються 

розробкою сучасних технологій отримання надпровідних виробів та деталей. 

Наприклад: процес швидкого нагрівання, загартування та відпалу 

трансформації (RHQT) [1], надпровідні дроти, включаючи двошаровий 

Nb/Nb3Al, який дійсно доступний для практичного застосування, стрічка 

Nb3Sn [2], Nb3Sn з внутрішнім ланцюгом Sn [3] , стрічка Ag / Bi-2223 [4], [5], 

надпровідні дроти Nb–Sn [6] тощо. 

Особистий внесок здобувача полягає в проведенні бібліографічного 

пошуку і аналізі літературних джерел за темою дисертаційної роботи. 

Експериментальні дослідження явища інверсії повного магнітного моменту, 

що спостерігалася на надпровідному монокристалі YBa2Cu3O7−δ були 

виконані у співавторстві із співробітниками Instituto de Física, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México та Instytut Fizyki Polskiej 

Akademii Nauk, Warsaw, Poland. Здобувач побудував наглядну індукційно–

струмову модель інверсії повного магнітного моменту. Автор самостійно 

розв’язував електродинамічну систему рівнянь для двошарового 

надпровідника та отримав критерій стійкості критичного стану, провів його 

аналіз. Здобувачем розв’язана система рівнянь, що описує динаміку 

поодинокого вихора Абрикосова, написані програми для розрахунків його 

траєкторій та побудовані траєкторії в широкому діапазоні частот. Аналіз цих 

результатів проведено спільно з д.ф.-м.н. проф. Русаковим В.Ф (Донецький 

національний університет імені Василя Стуса МОН України). Автор брав 

активну участь в обговоренні результатів, формулюванні висновків, побудові 

моделей і написанні статей. 

Визначення напрямків досліджень, постановка задач електродинаміки  

здійснювалася спільно з науковим керівником д.ф.-м.н. Чабаненко В.В. та 

д.ф.-м.н. проф. Русаковим В.Ф.  

Таким чином, особистий внесок автора дисертації у вирішенні 

поставлених завдань є визначальним. 



21 

 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

доповідалися особисто дисертантом на таких міжнародних наукових 

конференціях: 

1. XIX National Superconductivity Conference "Unconventional 

Superconductivity and Strongly Correlated Electron Systems", Bronisławów, 

Poland, 2019. 

2. 6th International Conference "Nanotechnologies and Nanomaterials" 

NANO-2018, Kyiv, Ukraine, 2018. 

3. The 2018 E-MRS Fall Meeting and Exhibit, Warsaw, Poland, 2018. 

4. XVIII National Superconductivity Conference "Unconventional 

Superconductivity and Strongly Correlated Electron Systems", Krynica 

Morska, Poland, 2017. 

5. I International Workshop “Actual Problems of Fundamental Science”, Shatsk 

Lakes, Ukraine, 2015. 

6. V International Conference for Young Scientists, Low Temperature Physics, 

Kharkiv, Ukraine, 2014. 

7. 4th International Conference on Superconductivity and Magnetism, Antalya, 

Turkey, 2014. 

8. 27th International Conference on Low Temperature Physics, Buenos Aires, 

Argentina, 2014. 

9. XVI National Superconductivity Conference "Unconventional 

Superconductivity and Strongly Correlated Electron Systems", Zakopane, 

Poland, 2013. 

Публікації. Результати дисертації представлені у 15 наукових 

публікаціях: 6 статей у фахових міжнародних періодичних наукових 

виданнях, що входять до наукометричної бази SCOPUS, та 9 тез доповідей на 

міжнародних наукових конференціях. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5-ти 

розділів, висновків і переліку використаних джерел. Загальний обсяг 

дисертації становить 125 сторінок машинописного тексту, з них 110 сторінок 
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основного тексту. Дисертація містить 27 рисунків, 3 таблиці, перелік 

використаних джерел зі 141 найменувань на 15 сторінках. 

Перший розділ містить огляд літератури за темою дисертації. У ньому 

представлено короткий опис теоретичних й експериментальних робіт з 

вивчення стійкості критичного стану жорстких надпровідників, їх 

властивостей. 

Другий розділ присвячений впровадженню моделі двошарового 

надпровідника, шари якого складаються з різних надпровідних матеріалів, її 

оптимізації та розрахункам стабільності критичного стану для надпровідної 

конструкції Nb3Sn + NbTi. 

Третій розділ присвячений моделюванню критичного стану 

надпровідників у режимі екранування та захоплення магнітного потоку з 

шорстким фронтом проникнення за допомогою еліптичної моделі. 

Четвертий розділ присвячений дослідженню явища динамічної 

інверсії магнітного моменту надпровідника внаслідок термомагнітної 

нестійкості критичного стану та побудові моделі, що якісно його описує.  

П'ятий розділ присвячений аналізу вимушених коливань ізольованого 

вихору Абрикосова у широкому діапазоні частот, побудові математичної 

моделі, що дозволяє описати коливальний рух та траєкторії масивного 

ізольованого вихору Абрикосова, враховуючи усі сили, що діють на вихор у 

надпровіднику та застосовуванню результатів  для встановлення  ієрархії 

впливу сил, що діють на вихор. 
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РОЗДІЛ 1 

КРИТИЧНИЙ СТАН ЖОРСТКИХ НАДПРОВІДНИКІВ, 

ТЕРМОМАГНІТНА НЕСТІЙКІСТЬ 

 Більшість відомих на сьогодні надпровідників є надпровідниками 

другого роду. У полях, що перевищують значення першого критичного поля, 

Hc1, надпровідник другого роду переходить у змішаний стан. Магнітні та 

транспортні властивості надпровідників у змішаному стані найчастіше 

описуються у рамках моделі критичного стану [7]. Ключовим параметром, що 

виступає у цій моделі, є густина критичного струму, jc, яка визначає 

максимальну густину струму, який надпровідник може нести без втрат, як і 

густину струму, що екранує зразок надпровідника у зовнішньому магнітному 

полі. Критичний стан надпровідника, який означає, що у частині або у всьому 

об’ємі надпровідного зразка протікає струм, що має критичну густину jc, в 

деяких випадках може бути нестабільним. Незначні зміни магнітного поля 

або температури можуть привести до термомагнітних лавин у надпровідному 

зразку. 

Термомагнітна лавина супроводжується різким підвищенням 

температури та швидким проникненням магнітного потоку у надпровідний 

зразок. Це друге явище називається у літературі стрибком магнітного потоку 

(„flux jump”) і часто ототожнюється з термомагнітною лавиною. Проте 

існують і інші явища, що супроводжують термомагнітну лавину. Одним з них 

є різка зміна розміру зразка, що називається стрибками магнітострикції [8]. 

Очевидно, що термомагнітні лавини є дуже негативним явищем з точки 

зору практичного застосування надпровідників. Через це дуже важливо точно 

розуміти умови формування лавини як і супутніх їй процесів. Також 

надзвичайно важливо знати динаміку цього процесу. Динаміка 

термомагнітної лавини визначає потужність тепла, що виділяється в 

лавиноподібному процесі. Перевищення певної величини цієї потужності за 

певних умов може призвести до пошкодження пристроїв, що використовують 
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надпровідні елементи. Термагнітні лавини є одним з багатьох лавинних 

процесів. Приклади включають землетруси, деякі етапи еволюції видів або 

навіть різкі збурення на фінансових ринках. Тому можна сподіватися, що 

глибоке розуміння термомагнітного лавинного процесу також дозволить 

повніше зрозуміти інші лавинні процеси. 

Перші термомагнітні лавини спостерігалися при вивченні магнітних та 

транспортних властивостей класичних надпровідників другого роду, що 

характеризуються високими струмами. Порівняно швидко також вдалось 

визначити умови, за яких відбувається виникнення такої лавини [9]–[11]. 

Визначення умов стабільності критичного стану у надпровідниках другого 

роду вимагає знання не лише температурної та польової залежності густини 

критичного струму, але й форми зразка та його теплових властивостей. У 

більшості випадків умови теплообміну між зразком, що досліджується, та 

навколишнім середовищем відіграють дуже важливу роль. Для того, щоб 

уникнути термомагнітних лавин, надпровідні дроти, що використовуються на 

практиці, виготовляються у вигляді композитів, що складаються з великої 

кількості тонких надпровідних дротів, що вбудовані у матрицю з 

нормального металу. Теорію стабільності критичного стану у надпровідних 

композитах можна знайти в оглядах [6], [12]. З відкриттям 

високотемпературних надпровідників, термомагнітні лавини почали 

спостерігати також і в цих матеріалах [13]. Однак через специфічність цих 

матеріалів (в тому числі анізотропія, наявність слабких зв’язків, сильне 

переповзання магнітного потоку), багато аспектів утворення термомагнітних 

лавин у цих матеріалах залишаються слабо вивченими. Деякі питання, що 

пов'язані з впливом форми надпровідного зразка на утворення лавин, також 

не повністю вивчені. В останні роки багато уваги дослідників притягло 

спостереження лавин у вигляді дендритів у тонких надпровідних плівках [14], 

[15]. Умови формування таких лавин можуть суттєво відрізнятись від тих, що 

спостерігаються у об’ємних макроскопічних зразках [14]. Динаміка процесу 

термомагнітної лавини і далі залишається слабо зрозумілою. 
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1.1. Модель критичного стану 

Розподіл магнітного поля у надпровідному зразку є одним з основних 

чинників, що впливають на стабільність критичного стану. Цей розподіл 

можна визначити у рамках так званої моделі критичного стану. В діапазоні 

магнітного поля між першим, Hc1, і другим, Hc2, критичними полями 

надпровідник другого роду знаходиться у, так званому, змішаному стані. У 

змішаному стані магнітне поле проникає у надпровідник у вигляді вихорів, 

кожен з яких несе квант магнітного потоку (0=h/2e=2.0678 10
-15

 Вб). Якщо 

крізь зразок надпровідника, що знаходиться у змішаному стані, тече струм 

(густини j), то на окремі вихори діє сила Лоренца ( 0Φjf


 ), що намагається 

їх зрушити. Якщо вихровий рух жодним чином не буде утримуватися, то 

течія струму крізь надпровідник супроводжуватиметься дисипацією енергії. 

Однак вихорова система має тенденцію до закріплення на різних дефектах 

структури надпровідників. Таким чином, завжди існує певна гранична 

густина критичного струму, jc, нижче якої є можливою течія електричного 

струму через надпровідник без втрат. Значення jc залежить від типу та 

структури дефектів у надпровіднику та може бути модифікована у широкому 

діапазоні. Фізика взаємодії між системою вихорів та структурою дефектів є 

на сьогодні широкою галуззю знань, що постійно розширюється. У той час, 

дуже важливим, з точки зору подальших міркувань, є той факт, що після 

перетину критичної позначки jc, надпровідник не переходить у нормальний 

стан, а тільки у стан дисипативний, у якому відбувається течія вихорів. 

Модель критичного стану передбачає, що довільно мале електричне поле 

індукує у надпровіднику екрануючий струм критичної густини jc. Наслідком 

цього припущення є те, що розподіл магнітного поля у зразку надпровідника 

описується рівнянням 

crot jH


 .      (1.1) 
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Напрямок екрануючого струму густини jc залежить від напрямку, в 

якому було прикладене електричне поле. Якщо помістити зразок 

надпровідника у змінне зовнішнє магнітне поле, то індуковане у 

надпровіднику електричне поле буде залежати від змін магнітного поля. 

Зокрема, індуковане електричне поле і, отже, індукований через поле 

екрануючий струм густини jc змінятимуть свій напрямок підчас зміни 

напрямку розгортки зовнішнього магнітного поля (зі зростаючого до 

спадаючого або навпаки). Змінюючи напрям розгортки магнітного поля, у 

зразку можна створювати сусідні ділянки, в яких напрямок екрануючого 

струму є протилежним. Крім того, передбачається, що в екранованих 

областях, де напруженість електричного поля дорівнює нулю, густина 

екрануючого струму дорівнює нулю. Використовуючи цю модель, можна 

описати експериментально спостережувані петлі гистерезиса намагніченості, 

а на основі їх аналізу можна визначити густину струму jc. 

Модель критичного стану найлегше аналізувати у випадку зразка 

форми нескінченної пластини у паралельному зовнішньому магнітному полі. 

У випадку такої пластини магнітне поле на її поверхні дорівнює полю, що 

прикладається ззовні, а струм екранування завжди протікає у напрямку, 

паралельному поверхні пластини і перпендикулярному до зовнішнього 

магнітного поля. Однак цей струм у різних областях зразка може мати різний 

напрямок в залежності від магнітної передісторії. Таким чином, у випадку 

нескінченної плити розгляд можна обмежити лише Z-компонентою 

магнітного поля і Y-компонентою густини екрануючого струму, а розподіл 

магнітного поля аналізувати лише вздовж X-координати. Тоді рівняння (1.1) 

записується у вигляді 

 
  

yc
z xj
x

xH






.            (1.2) 
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Проте задача дуже ускладнюється, коли розглядаються зразки з більш 

складними формами, наприклад, диску або циліндру з кінцевою висотою (у 

якості висоти приймається розмір зразка у напрямку прикладеного 

зовнішнього магнітного поля – Z). Визначення розподілу екрануючих струмів 

вимагає у цих випадках використання числових методів [16], [17]. Також 

певні аналітичні результати можна отримати у випадку тонких зразків, тобто 

таких, висота яких набагато менша за діаметр [18]. 

Модель критичного стану також дозволяє визначити розподіл 

магнітного поля у надпровідному зразку, крізь який пропускається струм (від 

зовнішнього джерела). У цьому випадку цей струм є джерелом магнітного 

поля. Можна також розглядати ситуацію, коли є присутніми як зовнішнє 

джерело струму, так і зовнішнє магнітне поле.  

1.2. Вольт-амперна характеристика жорсткого надпровідника, 

динаміка вихорової структури 

Вольт-амперна характеристика жорстких надпровідників у режимі 

динаміки вихорової структури (режим течії магнітного потоку або 

термомагнітна лавина) може бути записана у такому вигляді: 

   EjjEj nc 
,      (1.3) 

де нормальна провідність jn пов’язана з опором ff, що виникає 

внаслідок дисипації енергії під час руху вихорової структури. 

У найпростішому наближенні передбачається лінійна залежність 

компоненти нормального струму jn від електричного поля: 

  EEEj
ff

ffn

1


  ,     (1.4) 

де ff (або ff) - питома провідність (або питомий опір), що пов’язаний з 

рухом магнітного потоку у надпровіднику. Коли магнітний потік тече, 

питомий опір зразка пропорційний питомому опору в нормальному стані та 
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вмісту нормальної фази (ця фаза відбувається в ядрах, розташованих у 

вихровій фазі надпровідника). У випадку сильних магнітних полів 

 











c2

nff
H

H


,      (1.5) 

де ρn – питомий опір надпровідника у нормальному стані. 

Однак в області дуже слабких електричних полів спостерігаються 

сильні відхилення від лінійної залежності. Однією з причин цих відхилень є 

явище повзучості магнітного потоку. Це явище можна пояснити за моделлю 

термічно активованого руху вихрових груп [18, 19]. Одним із проявів цього 

явища є логарифмічна релаксація магнітного моменту з часом, що 

спостерігається  в експерименті. Вольт-амперну характеристику матеріалу 

можна описати логарифмічним співвідношенням 
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jjEj c

,     (1.6) 

де j1 << jc, а E0 має характерну величину ~10
-4

 В/м. З формули (1.6) прямо 

випливає, що диференційна провідність 
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     (1.7) 

зменшується у міру збільшення напруженості електричного поля, що, в свою 

чергу, збільшується зі збільшенням швидкості розгортки зовнішнього 

магнітного поля. Особливо інтенсивне явище повзучості магнітного потоку 

спостерігається у високотемпературних надпровідниках, і повинно 

враховуватися при аналізі стійкості критичного стану цих матеріалів [18]–

[20]. 
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1.3. Стійкість критичного стану 

Визначення умов стійкості критичного стану у надпровідниках II роду 

потребує аналізу декількох взаємопов'язаних магнітних та теплових процесів. 

Ці процеси схематично зображені на рисунку 1.1. 

 Рис. 1.1 Діаграма теплових і магнітних процесів, що визначають нестійкість 

критичного стану в надпровіднику другого роду. Рисунок взятий з роботи [13]. 

 

Цей замкнутий процес містить такі складові:  

1. Магнітна дифузія. 

Під час зростання зовнішнього магнітного поля магнітний потік Φ 

поступово проникає (у вигляді вихорів) у надпровідник другого роду. 

Поширення змінного магнітного поля в електропровідному середовищі 

описується в загальному випадку хвильовим рівнянням із загасанням. Однак 

для повільно мінливих процесів у зразках невеликого розміру (типовий час 

термомагнітних лавин знаходиться у масштабі мікро- мілісекунд), можна 

прийняти наближення, в якому швидкість світла прямує до нескінченності. 

Коефіцієнт дифузії пропорційний питомому опору середовища  

0


mD

.       (1.8) 

2. Теплова дифузія та охолодження зразка. 

Процес проникнення магнітного потоку у надпровідниковий зразок 

супроводжується генерацією тепла ΔQ. Це тепло поширюється в результаті 

теплової дифузії у зразку і видаляється з нього в результаті теплообміну з 
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навколишнім середовищем. Коефіцієнт теплової дифузії можна виразити за 

допомогою теплопровідності – κ та питомої теплоємності – c: 

c
D


t

.      (1.9) 

3. Зниження густини критичного струму через збільшення температури. 

Виділення тепла у зразку призводить до локального підвищення 

температури ΔT, і, отже, до локального зниження густини критичного струму, 

Δjc, оскільки густина критичного струму зменшується зі збільшенням 

температури. 

4. Проникнення додаткового потоку 

Зниження густини струму, що екранує зразок, спричиняє проникнення 

додаткового магнітного потоку у зразок. Величина потоку, що проникає 

таким чином, також залежить від форми зразка. 

Визначення умов стійкості критичного стану вимагає, в загальному 

випадку, рішення системи рівнянь дифузії та теплопровідності з відповідними 

граничними та початковими умовами. Врахування фактичних параметрів 

матеріалу, включаючи його форму та відповідні граничні умови, може 

призвести до трьох ситуацій [12], [13], в яких: 

1) Коливання, що виникають у надпровіднику, зменшуються з часом – 

стабільне рішення, 

2) Коливання, що виникають у надпровіднику, з часом збільшуються 

(експоненціально) – нестабільне рішення, що призводить до утворення 

термомагнітних лавин. 

3) Стійки коливання в часі - зміни магнітного потоку, викликані цими 

коливаннями. Іноді в літературі це називають «частковими» стрибками 

магнітного потоку. 

Розв’язуючи описану вище систему рівнянь, також можна вивчити 

динаміку термомагнітної лавини. Використання лінійного наближення 
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можливо, проте лише на початковій стадії лавини, коли теплові та магнітні 

коливання ще відносно невеликі. 

В деяких випадках для визначення стійкості критичного стану також 

потрібно знати механічні властивості та структуру дислокацій надпровідного 

зразка. Напруги, викликані у надпровідному зразку зовнішнім магнітним 

полем, можуть призвести до переміщення дислокацій, що містяться у зразку. 

Рух дислокації, однак, супроводжується виділенням додаткового тепла. За 

певних умов це явище може призвести до нестабільності критичного стану, а 

лавини, що виникають називаються термомагнітно–механічними. Однак тут 

варто зазначити, що навіть якщо згаданий вище механізм (пов'язаний з 

переміщенням дислокацій) не відіграє значної ролі у формуванні лавини, 

термомагнітна лавина завжди супроводжується швидкими змінами напруги 

та розміру надпровідника (так звані "гігантські стрибки магнітострикції").   

 

1.4. Критерії стійкості критичного стану, магнітне поле першої 

нестійкості 

Розглянемо тепер випадок, коли до надпровідника, охолодженого в 

нульовому магнітному полі, прикладається зростаюче зовнішнє магнітне 

поле. Для простоти розглянемо зразок у формі нескінченної пластини 

(товщиною 2а) у магнітному полі, паралельному її поверхні. Зі зростаючим 

зовнішнім магнітним полем Ha магнітний потік поступово проникає у 

надпровідний зразок на глибину L. Глибина проникнення поля залежить як 

від прикладеного поля, так і від щільності критичного струму. У випадку, 

коли густина критичного струму не залежить від магнітного поля 

виконується таке співвідношення: 

c

a

j

H
L 

.      (1.10) 

Можна показати, що після перевищення певної глибини проникнення 

критичний стан надпровідника стає нестабільним. Тому основним 
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параметром, що визначає стабільність критичного стану, зазвичай є критична 

глибина проникнення Lj, або безпосередньо пов'язане значення критичного 

поля, Hfj1, що також називається полем першого стрибка. 

Якщо густина критичного струму не залежить від поля, то jcfj1 LjH  . У 

випадку, коли критична глибина проникнення більша половини товщини 

пластини (Lj>a) термомагнітні лавини не виникають [10]-[12]. Ця умова 

еквівалентна тому, що перше поле стрибка більше, ніж так зване повне поле 

проникнення рH . 

Це основна причина, через яку надпровідні дроти, що застосовуються 

на практиці, виконані у вигляді композитів. Композитні надпровідні дроти 

зазвичай містять від кількох до декількох сотень надпровідних дротів 

діаметром порядка 10
-6

 – 10
-4

 м, тоді як діаметр складеного дроту зазвичай 

знаходиться в межах 10
-4

 – 3·10
-3

 м. Стійкість критичного стану окремих 

надпровідних дротів, однак, ще не означає стійкість надпровідного композиту 

в цілому. Для подальшого підвищення стійкості надпровідних композитів 

надпровідні дроти, що містяться в ньому, скручуються (ця процедура 

спричиняє розподіл магнітного поля в поперечному перерізі надпровідного 

проводу більш однорідним), створюються також конкретні поперечні 

перерізи надпровідних композитів, що дозволяє їх більш ефективно 

охолоджувати [12]. 

З точки зору виведення критерію стійкості критичного стану, 

взаємозв'язок між коефіцієнтами теплової Dt та магнітної Dm дифузії є 

надзвичайно важливим. У деяких конкретних випадках, які будуть розглянуті 

нижче, критичні параметри, Lfj1 і Hfj1, можна виразити за допомогою відносно 

простих формул. 

1) Адіабатичні локальні умови Dt<<Dm. 

Через низьку теплову дифузію в цьому випадку при виведенні критерію 

стійкості тепловіддачі в надпровідному зразку під час лавини, а також 
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теплообміном між зразком і середовищем можна знехтувати. Для 

нескінченної плити критерій приймає форму 
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.    (1.11) 

Цей критерій для оцінки може бути використаний для звичайних 

зразків надпровідника. При 4,2 К і в полях з індукцією вище 0,1 Т характерні 

параметри знаходяться  у  діапазонах:  κ  10
-2

 – 10
-1

 В/мК,  cV  10
3
 Дж/м

3
K,         

σff  10
6
 – 10

8
 Ω

-1
м

-1
, Dt  10

-6
 – 10

-4
 м

2
/с, Dm  10

-2
 – 1 м

2
/с, Lj10

-5
 - 10

-4
 м, 

μ0Hfj1 10
-1

 – 410
-1

 T. 

2) Динамічні умови Dm<<Dt.  

Через низьку магнітну дифузію можна припустити, що під час 

термомагнітної лавини розподіл магнітного поля у зразку практично не 

змінюється. Однак у цих умовах надзвичайно важливими є поширення тепла 

у зразку, а також умови теплообміну між зразком та навколишнім 

середовищем. Ці умови можна описати поверхневим коефіцієнтом 

теплопровідності h. Для зразка, зануреного у рідкий гелій h10
4
 Вт/м

2
K. 

Прості критичні критерії стійкості можна отримати у двох випадках. Для 

розділення цих двох граничних випадків зручно ввести додатковий параметр, 

який називається числом Біо, 


ha
Bi  .  

У випадку Bi>>1 (так звані ізотермічні умови). 
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.               (1.12) 

Коефіцієнт γ у формулі (1.12) близький до одиниці і залежить від форми 

зразка. З формул (1.12) видно, що стабільність критичного стану багато в 

чому визначається теплопровідністю зразка. 
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У випадку Bi<<1 (випадок слабкого охолодження зразка): 
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На практиці такі випадки часто трапляються навіть тоді, коли зразки 

надпровідника занурені у рідкий гелій за умови, що їх розміри не надто 

великі. Зрозуміло, що у наведеному випадку стабільність критичного стану 

значною мірою обумовлюється умовами теплообміну між надпровідним 

зразком та середовищем. Динамічні умови термомагнітної лавини виникають 

у випадку надпровідних композитів. Завдяки високому вмісту нормального 

металу з високою провідністю (зазвичай міді), ці матеріали характеризуються 

низькими значеннями коефіцієнта магнітної дифузії. При 4,2 К і у полях з 

індукцією вище 0,1 Т характерні параметри знаходяться в діапазонах: κ  10 – 

10
2
 Вт/мK, cv  10

3
 Дж/м

3
K, σ  10

9
 – 10

10
 Ω

-1
м

-1
, Dt  10

-3
 – 10

-1
 м

2
/с, Dm  10

-3
 

– 10
-1

 м
2
/с, Lf10

-3
, Hfj11 T. 

Набагато складніше визначити умови стійкості критичного стану у 

високотемпературних надпровідниках, в яких сильно нелінійна вольт-

амперна характеристика спостерігається у широкому діапазоні. Через те, що 

диференціальна питома провідність цих матеріалів залежить від 

прикладеного електричного поля (див. формулу (1.7)), умови стійкості 

критичного стану в цих матеріалах змінюються зі зміною швидкості введення 

зовнішнього магнітного поля [20]. 

Критична глибина проникнення, Lf, збільшується зі збільшенням 

температури. Тому термомагнітні лавини спостерігаються лише у діапазоні 

низьких температур, в якому Lf менше половини діаметра надпровідного 

зразка.   
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РОЗДІЛ 2 

НЕСТІЙКІСТЬ КРИТИЧНОГО СТАНУ НАДПРОВІДНИКІВ 

ТА СТАБІЛІЗУЮЧИЙ ВПЛИВ ЇХ ДВОШАРОВОСТІ 

Термомагнітні нестабільності, що призводять до раптового руйнування 

критичного стану, є основним фактором, що обмежує технічні можливості 

об'ємних надпровідників.  

Пов’язані з руйнуванням критичного стану гігантські стрибки потоку в 

надпровідних надпровідниках II роду зараз досить добре вивчені, і для 

застосувань магнітів було розроблено кілька методів стабілізації.. Ці методи 

передбачають поділ надпровідника на нитки в межах звичайної металевої 

матриці і дозволяють магнітопровідникам працювати при струмах, близьких 

до критичних значень коротких зразків [21]. Діаметри надпровідних дротів не 

перевищують 0,1 мм і зазвичай складають кілька мікрометрів у таких 

композитних надпровідниках. Такий захист від термомагнітної нестійкости 

дуже технологічно та енергетично затратний.  

Поряд з цим існує ще один спосіб підвищення стійкості критичного 

стану в жорстких надпровідниках ІІ роду, запропонований Sutton [22]. Він 

експериментально показав, що поле першого стрибка магнітного потоку 

збільшується в ламінованому надпровіднику, в якому поверхневий шар має 

нижчу густину критичного струму, ніж у об’ємі. Для дуже великих 

коефіцієнтів густини критичного струму граничне посилення порогового 

магнітного поля для стрибків потоку становить 41%. Якісні міркування [22] 

показують, що поле стрибка потоку повинно бути посилено в ламінованому 

надпровіднику, і в цій ситуації були отримані критерії стійкості. 

Нещодавно в роботі [23] було виявлено підвищення стійкості 

критичного стану надпровідного проводу із сердечником та поверхневим 

шаром Nb3Sn та Nb відповідно. У цій роботі ми розглядаємо цю проблему 

кількісно. Ми отримали аналітичні критерії стійкості в таких двошарових 

надпровідниках. 
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2.1. Стійкість надпровідника з двома шарами, що відрізняються 

густиною критичного струму 

Розглянемо надпровідник, що складається з внутрішньої частини із 

густиною критичного струму j2(T) (SC-II) та тонкого поверхневого шару 

товщиною δ1 з меншим значенням густини критичного струму j1(T) (SC-I) 

(Рис. 2.1). Надпровідник, що має два шари, які різняться густиною 

критичного струму виникає часто в процессі виготовлення матеріалу. 

Наприклад, непрореагований Nb на поверхні надпровідника Nb3Sn  має 

поверхневий шар із низькою густиною критичного струму у порівнянні із 

струмом у об’ємі [23].  

Ми досліджували стійкість такого композиту методами, 

запропонованими Мінцем та Рахмановим у їх огляді [6]. Для критичного 

стану надпровідника, залежні від часу розподіли магнітного та електричного 

поля, а також температури можна описати за допомогою наступної системи 

часткових диференціальних рівнянь: 
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де Т - температура, B - магнітна індукція, E - електричне поле, jc - густина 

критичного струму, C(T) - питома теплоємність на одиницю об'єму, κ - 

теплопровідність і σf - електропровідність. 
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Введемо параметр τ, який дорівнює відношенню між часом магнітної 

дифузії (tm) та часом термічного дифузії (tt): 
0
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   , Dt - коефіцієнт 

теплової дифузії, Dm - коефіцієнт магнітної дифузії. Для більшості 

надпровідників II роду 
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Рис. 2.1. Схематичний розподіл магнітного поля в двошаровому надпровіднику з 

двома різними густинами критичного струму (j1, j2) і товщинами (δ1, δ2 - δ1). 

 (особливо звичайних) магнітна дифузія (Dm) набагато більша, ніж теплова 

дифузія (Dt), і тоді параметр τ<<1. Таку ситуацію зазвичай називають 

«локально-адіабатичний» ліміт (τ = 0). Протилежна ситуація, так званий 

«динамічний» ліміт τ>>1 реалізується в композітних надпровідниках. Як 
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показано в [4] у «локально-адіабатичному» ліміті (τ = 0) система (2.1) може 

бути спрощена та записана у наступній формі 
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  .    (2.2) 

Будемо вважати, що наш надпровідник (з jc=j2(T)) вкритий 

модифікованим шаром товщиною δ1  jc=j1(T), (рис. 2.1), і займає 

напівскінченний простір. Введемо відношення критичних струмів K=j2/j1. 

Зовнішнє магнітне поле спрямоване вздовж поверхні такої надпровідної 

структури. У цій ситуації система (2.2) зводиться до одновимірної задачі. 

Схематичний розподіл магнітного поля показаний на рис. 2.1. У цьому 

випадку систему (2.2) можна записати наступним чином: 
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    .             (2.3) 

Ми досліджували стійкість цієї системи проти малих збурень 

температури, магнітного та електричного поля. З цією метою ми 

представляли B, E і T у наступній формі 
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де B0(x), E0(x) стаціонарний розподіл магнітного та електричного поля, T0 - 

початкова температура надпровідника (зазвичай дорівнює температурі ванни 

охолоджуючої рідини), і b(x, t), ε(x, t), θ(x, t)  нескінченно малі збурення. 

Якщо густина критичного струму не залежить від магнітного поля, то 
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  ,          (2.5) 

де Ba - зовнішнє магнітне поле на поверхні двошарового надпровідника. 

Такий розподіл магнітного поля показаний на рис. 2.1. 

Після лінеаризації цієї системи у разі невеликих збурень отримуємо 
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  .         (2.6) 

Коли з'являється нестабільність критичного стану, невеликі збурення 

значень b, ε, θ ~ e
λt
 починають експоненціально збільшуватися в часі і 

Re(λ)>0. Припускаючи експоненціальну часову залежність флуктуацій, ми 

отримуємо випадок задачі Sturm-Liouville: 
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Цю задачу можна вирішити в кожній області ([0, δ1] та (δ1, δ2]) окремо. 

Використовуючи умови безперервності, можна отримати поле першого 

стрибка потоку. 
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   . (2.8) 

Якщо припустити лінійну температурну залежність густини критичного 

струму j2(T)=j02(1-T/Tc) (Tc - критична температура), то ми отримуємо магнітне 

поле першого стрибка магнітного потоку (поріг нестійкості) двошарового 

надпровідника:  
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де B0j(T) добре відомий «класичний» вираз для поля першого стрибка у 

звичайному випадку (без покриття) [6]. 

 

2.2. Аналіз стійкості критичного стану двошарового NbTi 

Ми використовували критерій (2.9) для надпровідника NbTi для обраної 

температури Т та відношення критичних струмів K з наступними 

параметрами [6], [21]: 

C(T) = 288.54T
3
 J/(K

4
 m

3
),    j02 = 6 × 10

9
A/m

2
, Tc1 = 9.5 K          (2.10) 

Поле першого стрибка потоку (2.9) має немонотонну залежність від 

товщини поверхневого шару (рис. 2.2а). Можна досягти оптимальної 

товщини поверхневого шару (δopt<dc), що призводить до максимального 

значення поля першого стрибка. Це значення залежить як від T, так і від K: 
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 .         (2.11) 

Залежність δopt від K для різних температур T = 2 K і T = 4, 2 K, показана 

на рис. 2.2b. Для K>>1  ця залежність є практично лінійною. 

Температурна залежність поля першого стрибка для різних 

оптимальних товщин поверхневого шару показана на рис. 2.3 (синя та 

червона лінія). Для порівняння показана подібна залежність у звичайному 

випадку без покриття (чорна лінія). 

Вплив покриття на підвищення стабільності критичного стану добре 

видимий на рис. 2.4, де представлені відносні зміни поля першого стрибка, 
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   для оптимізованої товщини поверхневого шару та 

різних співвідношень густини критичного струму. 
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Рис. 2.2 a)  Залежність поля першого стрибка від товщини поверхневого шару; b)  

залежності оптимальної товщини покриття (δopt) від відношення критичних струмів (K) для 

різних температур T=2 K і T=4.2 K. 
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Рис. 2.3. Температурні залежності поля першого стрибка потоку для різної товщини 

покриття. Червона лінія - оптимальна товщина для T=4.2 K,  синя лінія - для T=2 K.  Чорна лінія 

- поле першого стрибка потоку для непокритого надпровідника (звичайний випадок). 
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Таким чином, як випливає з критерію стійкості у випадку звичайного 

надпровідника NbTi за допомогою покриття з меншою густиною критичного 

струму, можна збільшити поле першого стрибка потоку приблизно на 60 

відсотків. В свою чергу це дозволяє, і що більш важливо, приблизно 

настільки збільшити критичні товщини надпровідних елементів (наприклад, 

дротів у кабелі).  
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Рис. 2.4. Відносні зміни поля першого стрибка (ΔB)  від температури за різних 

співвідношеннях густини критичного струму (K=j02/j01). Ці криві розраховані для 

оптимальної товщини поверхневого шару. 
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2.3. Крітерій стійкості двошарового надпровідника з шарами 

різнорідних матеріалів  

У попередній частині, у відповідності до експериментальних 

досліджень [24], було проведено кількісний аналіз стійкості критичного стану 

надпровідника, і ми отримали критерій стійкості для випадку, коли питома 

теплоємність та критична температура обох шарів однакові. У цьому розділі 

ми розглянемо двошаровий надпровідник з шарами, що характеризуються 

різними тепловими та провідними властивостями, та критичними 

температурами. Цей випадок є кращим наближенням до реальних об'єктів 

[25]. Таким чином, ми  
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Рис. 2.5 Схематичний розподіл магнітного поля в двошаровому надпровіднику: 

Nb3Sn, покритий шаром NbTi.  

одночасно вивчаємо вплив провідних та теплових властивостей шарів на 

стійкість критичного стану двошарового надпровідника. Отриманий критерій 
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використовується для визначення стійкості критичного стану у 

надпровіднику Nb3Sn, покритому шаром NbTi (Рис. 2.5).  

У своїх дослідженнях ми розглядаємо ізотропний надпровідник, 

поверхня якого паралельна зовнішньому магнітному полю. У такій геометрії 

локальна електродинаміка може бути використана для опису розвитку 

термомагнітної лавини навіть у випадку тонких надпровідних зразків. 

Ситуація набагато складніша, коли зовнішнє магнітне поле перпендикулярно 

поверхні тонкої надпровідної плівки. У цьому випадку можуть розвиватися 

дендритні структури лавин. Розвиток термомагнітних лавин у тонких 

надпровідних плівках, покритих шаром нормального металу, було 

проаналізовано в роботі [26]. 

Теоретичний розгляд. Розглянемо двошаровий надпровідник, що 

заповнює напівпростір і має густину критичного струму 
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питому теплоємність C2(T) та критичну температуру Tc2, яка вкрита 

надпровідним шаром товщиною δ1, що характеризується густиною 

критичного струму 
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c
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T
jTj , питомою теплоємністю C1(T), та 

критичною температурою Tc1 (Рис. 2.5). Вважаємо, що j1(T)< j2(T). Розрахунки 

проводилися за процедурою, запропонованою Мінцем і Рахмановим [11]. 

Згідно з цією роботою для надпровідника ІІ роду у критичному стані можна 

використовувати систему рівнянь (2.1). 

Залежно від матеріальних параметрів термомагнітна нестабільність 

може розвиватися в ізотермічному або адіабатичному режимі. Це залежить 

від співвідношення характерних коефіцієнтів магнітної та теплової дифузії. У 

більшості надпровідників ІІ роду магнітна дифузія значно швидша, ніж 

дифузія теплова, тобто τ= t

m

D

D
<< 1. Такий режим називають локально 
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адіабатичним. У цьому наближенні як показано в [6], систему (2.12) можна 

переписати у такій формі: 
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       (2.12) 

Коли надпровідник знаходиться у зовнішньому магнітному полі, воно 

буде проникати в зразок. Нехай індукція зовнішнього магнітного поля Ba 

така, що поле проникає в область x> δ1. При допущенні незалежності густини 

критичного струму від магнітного поля розподіл поля в надпровіднику 

визначатиметься наступними співвідношеннями:  
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     (2.13) 

Розподіл поля показано на рис. 2.5. 

Глибина проникнення магнітного поля δ2 визначається з умови В0(х) = 

0:  
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Припускаючи адіабатичне наближення та враховуючи розглянуту 

геометрію задачі, рівняння (2.12) можуть бути переписані у формі:  



47 

 


































.E)x(j
t

T
)T,x(C

,
t

B

x

E

),x(j
x

B

c

c0

         (2.14) 

Досліджуємо стійкість системи (2.14). З цією метою вважаємо, що 

стаціонарні значення Е0(х), В0(х), Т0(х), накладаються на малі збудження ε(x,t), 

b(x,t), θ(x,t), такі, що 0E , 0Вb  , 0T  для будь-яких x і t. Враховуючи 

той факт, що в експериментальних умовах характерні часи змін параметрів 

надпровідника (магнітне поле, транспортний струм, тощо) значно довші, ніж 

час розвитку термомагнітної нестабільності, можна вважати, що значення 

Е0(х) і Т0(х) постійні у часі. На початку 0




t

B
. Отже, Е0 (і Т0(х)) постійний по 

всьому поперечному перерізу зразка, а на глибині δ2 магнітне поле дорівнює 

нулю, а Е0(δ2)=0, з чого випливає, що Е0(х)=0. 

Вищенаведені припущення дозволяють лінеаризувати систему (2.14). У 

адіабатичному наближенні маємо 
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Ми припускаємо, що малі збурення полів і температур залежать від 

часу експоненціально b, ε, θ ~ e
λt
 і Re 0 . Повторюючи процедуру 

розрахунків, проведених в роботі [11], для кожного діапазону [ 10 ,  та 

[ 21  ,  отримуємо 
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(2.16) 
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, 

де B1j (K,T) – поле першого стрибка потоку у двошаровому 

надпровіднику, Bi(T) поле першого стрибка потоку в першому i=1 і в другому 

i=2 надпровіднику відповідно, 
01

02
j

j
K  - відношення густини критичного 

струму. 

 

2.4. Аналіз стійкості критичного стану двошарового надпровідника 

Nb3Sn + NbTi  

Наведені вище результати ми використовуємо для дослідження 

стійкості критичного стану надпровідника Nb3Sn, покритого шаром NbTi. Для 

питомої теплоємності та густини критичного струму ми використовуємо дані, 

наведені в посиланні [24]. Питому теплоємність можна записати як 

.TT)T(C  3

     (2.17) 

Де коефіцієнти β и γ для Nb3Sn і NbTi відповідно дорівнюють: 
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Ми вважаємо, що густина критичного струму не залежить від 

магнітного поля і характеризується наступними параметрами: 

 

 

Як видно з формули (2.16), поле першої термомагнітної нестабільності 

не монотонно залежить від товщини покриття. Досліджуючи B1j на екстремум 

цієї залежності, можна знайти оптимальну товщину покриття δopt<dc, 

dc=B1(T0)К/μ0j2(T0), для якої поле першого стрибка потоку є максимальним: 
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  (2.18) 

На рисунку 2.6 показано поле першого стрибка потоку як функцію 

товщини покриття δ1, для K = 4, Тс = 4,2 K, і j02= 10
9
А/м

2
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               Рис. 2.6. Залежності величини поля B1j першої нестійкості від товщини 

поверхневого шару δ1. 

Температурна залежність поля першої нестабільності для 

надпровідника Nb3Sn, покритого шаром NbTi, а також для надпровідника 

Nb3Sn без покриття показана на рис. 2.7. Видно значне підвищення стійкості у 

випадку двошарового надпровідника, особливо в діапазоні низьких 

температур. 
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             Рис. 2.7. Температурна залежність величини поля B1fj першої нестійкості для 

оптимальної товщини δopt поверхневого шару; K=J02/J01=4, J02=6x10
9 
A/m

2 
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На рисунку 2.8 показана залежність δopt від K при 4,2 К. Видно, що 

оптимальна товщина поверхневого шару монотонно зростає зі збільшенням 

відношення густин струму. 

Ми досліджували температурні залежності поля першого стрибка 

потоку для різних значень відношення щільності критичного струму. 

Визначимо відносні зміни поля першого стрибка потоку як 
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         (2.19) 

Температурні залежності відносних змін поля першого стрибка потоку 

для різних відношень густин критичного струму показані на рис. 2.9. З рис. 
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Рис. 2.8.  Графік залежності оптимальної величини зовнішнього шару δopt  від 

відношення густин критичних струмів  К=J02/J01; T=4.2K. 
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Рис. 2.9 – Графік залежності ΔB
bil 

1fj (T)/B2fj для різних відношень густин критичних 

струмів К=J02/J01. 

 

видно, що зі збільшенням параметра K також зростає поле першого стрибка 

потоку. Однак слід зазначити, що цей результат виникає лише тоді, коли 

питома теплоємність поверхневого шару перевищує питому теплоємність 

внутрішнього надпровідника. Цей результат можна пояснити фізично. Чим 

більша теплоємність, тим більше тепла потрібно генерувати для нагрівання 

надпровідника до заданої температури і, отже, тим пізніше починає 

розвиватися лавина. При температурі 4,2 К відносне збільшення поля 

першого стрибка потоку становить близько 60%. 
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Висновки до розділу 2 

Було знайдено аналітичне рішення проблеми стійкості критичного 

стану в двошаровому надпровіднику з довільними параметрами 

застосовуваних матеріалів. Отримано критерій стійкості для такого 

надпровідника. Показано, що провідні та теплові параметри двошарових 

надпровідників достатньо сильно впливають на стійкість критичного стану. 

Знайдено вираз для поля першої нестабільності в такій системі. Він залежить 

від товщини поверхневого шару та від співвідношень густин критичного 

струму та питомих теплоємностей. Підвищення стійкості критичного стану 

відбувається лише в тому випадку, якщо густина критичного струму у 

поверхневому шарі нижча і теплоємність вище, ніж у внутрішньому. 

Знайдено вираз для оптимальної товщини поверхневого шару як функцію 

температури. Було показано, що для двошарового надпровідника Nb3Sn + 

NbTi за допомогою відповідного вибору параметрів поле першої 

нестабільності можна збільшити більш ніж на 60%. 
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РОЗДІЛ 3 

МОДЕЛЮВАННЯ КРИТИЧНОГО СТАНУ НАДПРОВІДНИКА 

З ШОРСТКИМ ФРОНТОМ ПРОНИКАЮЧОГО ПОТОКУ 

Дослідження проникнення магнітного потоку у жорсткі надпровідники 

ІІ роду за допомогою магнітооптичної візуалізації показало багатий каталог 

картин індукції магнітного поля. Ця методика дозволяє візуалізувати 

неоднорідне магнітне проникнення у плівках та об'ємних зразках у вигляді 

пальцеподібних фронтів потоку, «пальців» магнітного потоку та дендритних 

структур [27]–[30]. Об'ємні неоднорідності виникають у процесі росту 

монокристалів об'ємних надпровідників, і їх ефект спостерігається на 

захопленому полі, що отримується, наприклад, у експериментах з 

імпульсного намагнічування [31]. 

Масиви штучних центрів пінінга направляють рух потоку у 

надпровідних плівках та призводять до виникнення дендритів [32]. 

Математичне моделювання такої поведінки може бути корисним. В цьому 

розділі  нерівності фронту магнітного потоку, що пов’язані зі структурними 

дефектами [33], будуть сформовані нелінійними критичними струмами у 

надпровіднику. 

У роботах [28], [34], [35] Влаcко-Власов та ін. вивчали динаміку вихору 

у плівках Nb. Вони констатували, що шорсткі фронти потоку є наслідком 

стохастичних стрибків пучків потоку (струменів потоку або пальців). Однак 

відомо, що фізичним механізмом, що породжує шорсткість фронту потоку, 

можуть бути дефекти країв зразка та неупорядковані структури у об'ємі. 

Зокрема, крайове забруднення створює струмені потоку або пальцеподібні 

візерунки [30], [36]; дендритні структури виникають внаслідок 

термомагнітніх лавин потоку на границі стійкості критичного стану [14]; 

опромінення важкими іонами створює місцеві неоднорідності, що сприяють 

об'ємному безладу. Таким чином, стохастичну поведінку, що полягає у 
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великій кількості дефектів на краях, і що спостерігається на поведінці фронтів 

проникаючих потокових структур, бажано емулювати.  

Об'ємна неоднорідність створюється під час процесу вирощування 

монокристалів надпровідників, наприклад, виникають двійники та двійникові 

границі. У мікроструктурній шкалі міжгранулярні струми обмежені границею 

зерна або тріщинами [37]–[39]. На основі нелінійної моделі густини 

критичного струму C. Romero-Salazar була розроблена методологія емуляції 

грубих фронтів магнітного потоку в надпровіднику II роду в рамках моделі 

критичного стану. Розглядається нескінченно довгий надпровідний циліндр з 

радіусом R, з віссю вздовж z-напрямку, бічною площею S та поперечним 

перерізом, що лежить у площині xy. Оскільки зовнішнє магнітне поле 

паралельне осі z, zHaa
ˆH , магнітне поле H, магнітна індукція B, густина 

струму j та електричне поле E не залежать від z. Внаслідок термомагнітних 

лавин характерна конічна форма захопленого поля зазнає значних змін та 

виникають нерегулярні структури магнітного потоку. 

З використанням програм C. Romero-Salazar були проведені чисельні 

розрахунки фронтів магнітного потоку у циліндрі з надпровідника. Набір мап 

розподілу магнітної індукції представлений як для режиму екранування поля, 

так і для режиму захоплення магнітного потоку. Просторові об’ємні 

неоднорідності, такі як порожнини, западини та горби, границі між ними, 

моделюються з урахуванням відхилення значення густини критичного струму 

від референційного значення. Числові симуляції за допомогою моделі 

матеріальних неоднорідностей забезпечують розподіл нерегулярної магнітної 

індукції по ділянці циліндра, та шорсткі фронти потоку.  

Цей розділ організовано наступним чином: у розділі «Еліптична модель 

критичного стану» представлена так звана еліптична теорія критичного стану 

[40] для циліндричної геометрії; далі, в частині «Моделювання нерегулярного 

розподілу магнітної індукції», на основі експериментальних доказів 

моделюється вплив нерегулярної густини критичного струму, додаючи вираз 

збурення до референційної функції густини критичного струму. У частині 
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«Результати та обговорення» представлені симуляції розкладу магнітної 

індукції з урахуванням різних типів нерегулярностей на перерізі 

нескінченного циліндра. Ці числові результати були отримані із 

застосуванням програми для розрахунків, що розроблена C. Romero-Salazar.  

 

3.1. Еліптична модель критичного стану 

Еліптична модель критичного стану - це феноменологічний підхід, який 

продемонстрував свою здатність відтворювати магнітний відгук 

надпровідників з сильним піннінгом, підданих багатокомпонентним або 

обертовим полям, або комбінацією полів постійного та змінного струму. За 

цих обставин порізаність лінії потоку викликає анізотропію у 

струмопровідній здатності надпровідника [40]–[42]. У роботі [43] досліджено 

інший вид анізотропного струму, використовуючи еліптичну модель 

критичного стану, як описано нижче. 

Надпровідна система являє собою довгий циліндр у так званій 

паралельній геометрії; з цієї причини розмагнічуючими полями можна 

знехтувати; використовуються циліндричні координати ),,( z , а густина 

струму  
ˆ),(ˆ),( jj j  тече в площині   . Магнітна індукція 

zBz
ˆ),( B  задовольняє граничній умові ),(0  Ra BH  . У такому 

макроскопічному підході вирішується рівняння Ампера та Фарадея: 

 

 

(3.1)

Модель включає в себе надпровідний характер системи через 

матеріальний закон EEJj kiki / , де ikiik Jj   - елементи діагонального 

тензора ( ik  - дельта-символ Кронеккера з  ,, ki ). Після встановлення 

критичного стану компоненти тензору стають  cjJ   і  cjJ  ; з 
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матеріального закону виходить величина густини критичного струму, 

обмеженої в еліпсі 

 

(3.2)

Тут   є кутом напрямку густини критичного струму відносно осі  . 

Еліптичний шлях, заданий рівнянням [27] - це обмеження, яке забезпечує нам 

впевненість у тому, що система досягла критичного стану, і є ядром 

еліптичних моделей критичного стану [27], [40], [41]. cj  і cj  - критичні 

значення вздовж напрямків   і  , що за експериментальними доказами 

можуть бути змодельовані як функції Кіма-Андерсона 

, 

тобто 

 

де  0)0( jjc   і  0)0( jjc   - максимальні значення густини критичного 

струму;  nBB ,,   - це параметри фітінгу. Оскільки слід моделювати величину 

електричного поля, співвідношення  cjEjE /  і  cjEjE /  

використовуються разом з законом 

~

( )cE j j   , де ( )cj j     - функція Хeвісайда, а питомий опір ρ 

відіграє роль допоміжного параметра.  

 

3.2. Комп'ютерне моделювання фронту магнітного потоку з 

використанням програми C. Romero-Salazar 

Режими екранування та захоплення потоку. Спочатку 

проілюструємо еліптичну модель критичного стану на типовій, добре відомій 
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поведінці надпровідника у сценаріях екранування та захоплення потоку в 

ізотропному випадку. На рисунку 3.1 показані безрозмірні розподіли 

магнітної індукції 0/),( BBz   для надпровідного циліндра, що поміщений в 

поздовжнє магнітне 

 

Рис. 3.1. Безрозмірний розподіл магнітної індукції в надпровідному циліндрі, що 

поміщений в поздовжнє магнітне поле aH . 
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поле. Тут піннінг потоку вважається ізотропним, тоді густина критичного 

струму дорівнює 
KA

ccc jjj    з параметрами  

 

Рисунки (a) - (b) відповідають випадку часткового проникнення; (c) - (d) - 

добре відомий конічно сформований розподіл випадку повного проникнення; 

(e) та (f) показують захоплене поле, отримане після вимкнення магнітного 

поля, представленого на панелях (c) та (d). Отримані в результаті магнітні 

розподіли представлені на перерізі нескінченного циліндра, тому корисно 

використовувати кольорові карти. Панелі (b), (d) та (f) показують контурні 

ділянки з ізолініями, обчисленими від Bz, кольорові ділянки між ізолініями 

відповідають заздалегідь визначеній кольоровій карті, безпосередньо 

пов'язаній із величиною Bz, а чорна зона є стан Мейсснера. Варто згадати, що 

для всіх випадків фронт потоку - це коло. Як вже було сказано, густини 

критичного струму моделюються стандартним чином, використовуючи, як 

допоміжний вираз, узагальнену функцію Кіма-Андерсона.  

Експериментальні дані показали, що густини струму можуть 

відхилятися від вищезгаданих еталонних моделей (див., наприклад, 

посилання [44]), а отже, виникає необхідність впровадження моделей 

критичного струму, які передбачають деякі відхилення. Виходячи з цього 

факту, еліптична модель критичного стану стає потужним, гнучким та 

загальним інструментом для отримання електромагнітних властивостей 

надпровідних матеріалів [45], зокрема, для моделювання нерегулярного 

розподілу магнітної індукції. 

Моделювання шорсткого фронту. Оскільки густина критичного 

струму містить інформацію щодо фізики надпровідника, доцільно вважати, 

що змінивши його, розподіл магнітної індукції істотно зміниться. Ключовою 

ідеєю, що закладена в програмування C. Romero-Salazar є введення в густину 

критичного струму явної залежності від просторових координат [31], [46], 

[47]. Це можна пояснити таким чином. 
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Для отримання нерегулярного розподілу магнітної індукції, можливо 

змінювати густину критичного струму вздовж напрямків   і  , як 

 

Струми 
KA

cj   і 
KA

cj   будуть підкорятися узагальненій функції Кіма-

Андерсона, яка є нашим референсним критичним струмом, і, отже cj  і cj  

будуть відхиленнями від таких струмів. Для простоти ми пропонуємо, що 

  

де   і   функціонально залежать від B, а явно від   і  . Тому густина 

критичного струму вздовж   і   є 

 

(3.3)

де   і   підкоряються фізичному обмеженню 1,   . 

Ми визначаємо функції 

 

як коефіцієнти відхилення критичного струму. 

Нерегулярний магнітний розподіл може виникати через об'ємний 

неупорядкований пінінг у надпровіднику. З іншого боку, експериментальні 

дані свідчать, що забруднення на кордонах зразка породжує шорсткі фронти 

потоку; крім того, доцільно думати, що анізотропія матеріалу також сприяє 

шорсткості, враховуючи, що анізотропія є компромісом між матеріальною 

структурою та неупорядкованими зонами (неоднорідностями). Розподіл 

неупорядкованих зон може виникнути, наприклад, у випадку формування 

пінінгу через опромінення надпровідника важкими іонами [48]. 
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Оскільки метою даної частини роботи є виявлення ефекту таких 

неоднорідностей, то густина критичного струму змінюється, додаючи 

збурений член із явною залежністю від просторових координат. Цей вклад 

збурення може бути або не бути періодичною функцією; наприклад, це може 

бути і випадкова функція, якщо розглядати випадковий розподіл 

невпорядкованих зон. Це дослідження зосереджене на твердженні того, що 

крайове забруднення створює не тільки шорсткі фронти потоку, але й 

загальний непорядок у об’ємі матеріалу. 

3.2.1. Фактори відхилення та формування просторової 

періодичності 

Далі наведено результати шорсткого розподілу магнітної індукції Bz (x, 

y) у надпровідному циліндрі для двох видів порушень на референційній 

густині критичного струму jc, що обумовлені еліптичною моделлю 

критичного стану. Було використовано метод рядків (MOL) [49] для 

чисельного розв’язання квазістаціонарних рівнянь Максвелла разом із 

матеріальним законом та емпіричним відношенням Кіма-Андерсона, 

опосередкованим критичним еліпсом. Ця методологія перетворює систему 

часткових диференціальних рівнянь в початкову проблему просторової 

дискретизації закону Фарадея. Були використовані стандартні бібліотеки 

MATLAB, зокрема підпрограми ode113 та ode 45 [50], та з метою спрощення 

припущено, що 

   та   

-  параметри Кіма-Андерсона, які раніше були визначені в розділі 3.1. 

Симетрія проблеми передбачає включення відповідно обраного періодичного 

відхилення; як вже було сказано, вибір   є довільним, оскільки наша мета - 

показати вплив ефекту відхилення на густину критичного струму і, отже, на 

розподіл магнітної індукції. 

Хоча включення періодичної неоднорідності в теоретичний підхід не 

має експериментального аналога, використання періодичного відхилення 
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допомагає досягти чисельних показників та ілюструє відповідні фізичні 

аспекти.  

По-перше, розглянемо поведінку коефіцієнту відхилення 1 . 

Результати експериментів, представлені Ainslie et al. [37], говорять про те, що 

основні неоднорідності, що утворюються в процесі росту кристалічного 

надпровідника з віссю c, можуть бути емульовані за допомогою відхилення 

типу  

 

На рисунку 3.2 (а) показано коефіцієнт відхилення критичного струму з 

25,0A  та m=4 для стану часткового проникнення. Кожна чорна крива - це 

відхилення ізолінії; сині області відповідають меншим значенням коефіцієнта 

відхилення, а жовті - більш високим. Така поведінка відбивається на густині 

критичного струму, оскільки в синіх зонах його значення зменшується, 

сприяючи вторгненню магнітного поля в матеріал; тим часом в жовтих зонах 

поле проникнення зменшується. Жовті зони асоціюються з межами сектору 

росту. 

Один із способів моделювання об'ємного розподілу, що виникає при 

опроміненні важкими іонами, досягається зміною коефіцієнта відхилення  

 

додаючи йому періодичний вираз з більш високою частотою і меншою 

амплітудою. Наприклад, на рис. 3.2 (б) показано коефіцієнт відхилення  

. 

Спостерігається, що такі  створюють шорсткі ізолінії. 

3.2.2 Моделювання об'ємних неоднорідностей фронту потоку  

На рисунку 3.3 представлені результати розподілу ),( yxBz , що мають 

фіксовані параметри 25,0A  та m=5; такі магнітні розподіли виставляються 

у вигляді кольорових карт для декількох сценаріїв, заданих різними 

зовнішніми магнітними полями та початковими магнітними станами. Панель 
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(a) показує стан часткового проникнення, тобто коли застосоване поле менше, 

ніж поле повного проникнення. Можна оцінити хвилястий фронт потоку 

п’ятикутної зірки, який сильно відрізняється від фронту потоку у вигляді 

окружності, отриманого з референційним jc, див. Рис. 3.1. Панель (b) показує 

сценарій, коли зовнішнє поле повністю проникло у надпровідний циліндр. На 

панелі (c) ми представляємо захоплене поле, починаючи зі стану часткового 

проникнення, 

 

Рис. 3.2. Приклад коефіцієнта відхилення критичного струму 1  з періодичною 

поведінкою. 
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представленого на панелі (a), і вимикаючи зовнішнє магнітне поле до 0aH ; 

підкреслено утворення островів магнітної індукції, утворюються замкнуті 

траєкторії ізоліній. У цій зоні відбуваються зміни напрямку циркуляції 

густини струму, такі відхилення здатні створювати замкнуті ланцюги, крізь 

які 

 

Рис. 3.3. Хвильоподібні безрозмірні кольорові мапи 0/),( ByxB  для різних сценаріїв. 
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циркулює струм. Панель (d) показує захоплене поле, починаючи зі стану 

повного проникнення, описаного на панелі (b), і вимикаючи зовнішнє поле 

0aH ; знову формуються острівці магнітної індукції та замкнуті ланцюги 

густини струму. Панелі (e) та (f) показують результати, починаючи з 

однорідного розподілу поля 1/ 00 BHa , та незабаром після зміни значення 

зовнішнього поля. Панель (e) показує розподіл магнітної індукції, коли 

кінцеве зовнішнє поле зменшується до 5,0/ 00 BHa . Згідно з рисунком, 

напруженість поля зберігає початкове постійне значення в центрі зразка і 

формується п'ятикутна зірка. На панелі (f) зовнішнє поле було вимкнено, і 

отриманий в результаті розподіл магнітної індукції в циліндрі підказує, що 

залишкове поле має більше значення, ніж отримане без урахування збурення.  

На рис. 3.4 проілюстровано, як амплітуда відхилення A  впливає на 

конфігурацію магнітної індукції всередині надпровідника, зберігаючи 

фіксований параметр m=2 та зовнішнє магнітне поле 6,0/ 00 BHa . Панель 

(а) відповідає амплітуді відхилення 25,0A ; тут фронт потоку нагадує 

контур арахісу там, де чорна зона знаходиться в стані Мейснера; знову, як і в 

попередньому випадку, представленому на рис. 3.3, ефект збудження більше 

проявляється на фронті потоку. Панель (b) отримували за допомогою 

5,0A ; тут виникає поділ зони Мейснера на дві рівні частини; для такого 

роду подій існують два незалежні фронти потоку, завдяки симетрії зразка 

магнітна індукція має дзеркальну геометрію. Струм циркулює з однаковим 

напрямком навколо кожного острова, а гострі відхилення говорять про 

динамічну концентрацію заряду. Панелі (c) та (d) були отримані відповідно 

для 75,0A  та 95,0A ; можна оцінити вплив коефіцієнта відхилення в 

центрі зразка, де магнітна індукція стала майже однорідною. З іншого боку, 

якщо магнітне поле вимкнено, знову з’являється поділ Мейснеровської 

порожнини. Карта кольорів на панелі (e) отримується, починаючи з 

конфігурації, представленої на панелі (c); слід звернути увагу на два острови 
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зони Мейснера, останні мають іншу природу, ніж ті, що знаходяться на 

панелі (b), і циркуляція струму тут справді складна. Нарешті, панель (f) 

отримується, починаючи з конфігурації поля на панелі (d); у цьому випадку 

утворюються три острови, де струм циркулює завжди в одному напрямку; на 

лінзаподібному середньому острові інтенсивність захопленого потоку 

близька до значення зовнішнього поля, і розподіл передбачає намагніченість 

більше, ніж у конфігурації на панелі (e). 

 

Рис. 3.4. Безрозмірні кольорові мапи 0/),( ByxB  в випадку збільшення магнітного 

поля від ZFC (a-d) і зменьшення до 0aH  (e-f). 
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Основний інтерес даного дослідження полягає в моделюванні різних 

типів нерегулярностей та шорсткості розподілу магнітного поля, що 

спостерігаються в об'ємних зразках [30], [37], [48]. Отже, на рис. 3.5 (а) 

показано числове 

 

Рис. 3.5. Кольорові мапи 0/),( ByxBz , отримані для коефіцієнтів періодичного 

відхилення 1 . 
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моделювання магнітного розподілу у зразку з межами сектора росту та 

об'ємним розладом. Були розглянуті незалежні внески з використанням 

коефіцієнту відхилення з 

 

Рисунок 3.5 (b) демонструє моделювання неоднорідного магнітного 

розподілу в об'ємному надпровіднику з урахуванням зв'язаного внеску меж 

сектору росту та шорсткості за допомогою коефіцієнта відхилення 

 . 

Обидва розподіли відповідають стану часткового проникнення, і були 

отримані за допомогою амплітуди 3A  та максимального застосованого 

поля 18,0/ 00 BHa . 
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Висновки до розділу 3 

Виконано комп'ютерне моделювання шорсткого фронту магнітного 

потоку в циліндрі з жорсткого надпровідника II роду з використанням 

еліптичної моделі критичного стану. Зокрема, використовуючи густину 

струму з просторовою періодичністю, чисельними розрахунками було 

отримано розподіл індукції магнітного поля близький до того, який 

спостерігається в зразках реальних матеріалів в режимах екранування і 

захоплення магнітного потоку. Моделювання через управління параметрами 

задачи дозволяє:  

- досягти різних рівнів шорсткості на профілі фронту потоку, а 

також, отримати на фронті і за ним складні траєкторії 

циркуляції критичного струму;  

- побачити утворення острівців або порожнин мейснеровського 

стану;  

- відтворити картини фронтів, пов'язаних з границями 

перемагнічування всередині надпровідника. 

Важливою особливістю сформульованої моделі є можливість в 

перспективі її застосувати для аналізу стійкості критичного стану (стійкості 

експлуатаційних параметрів) надпровідників для їх практичного 

використання в сильних магнітних полях. Сучасне уявлення про стійкість 

критичного стану засновано на аналізі тільки примітивної (далекої від 

реальності) ситуації - плоского проникаючого фронту магнітного потоку. 
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РОЗДІЛ 4 

ДИНАМІЧНА ІНВЕРСІЯ МАГНІТНОГО МОМЕНТУ 

НАДПРОВІДНИКА ВНАСЛІДОК ТЕРМОМАГНІТНОЇ 

НЕСТІЙКОСТІ КРИТИЧНОГО СТАНУ 

В цьому розділі розглянута динамічна інверсія магнітного моменту, 

починаючи від метастабільного захоплювального стану до стану з фактично 

тим самим моментом, але орієнтованим у зворотньому напрямку [51]. Це 

явище виникає під час гігантського стрибка потоку, пов'язаного з процесом 

термомагнітної лавини в надпровідному монокристалі YBa2Cu3O7−δ. Інверсія 

намагнічування відбувається в системі, без теплового контакту між зразком і 

держаком зразка, з величезною накопиченою енергією, коли лавинний процес 

реалізується майже в квазіадіабатичних умовах. Представлена та 

обговорюється модель магнітної інверсії моменту надпровідника, що 

базуеться на особливій еволюції просторового розподілу критичного струму. 

Важливо, що знання умов виникнення такого явища  має вирішальне 

значення для застосування об'ємних надпровідників як "постійних" магнітів, 

наприклад, у надпровідних левітаційних пристроях тощо. 

Величина густини критичного струму Jc є мірою неоднорідності 

розподілу магнітного поля, спричиненої піннінгом магнітного потоку у 

зовнішньому магнітному полі H. У оригінальній моделі критичного стану 

Біна величина Jc вважається постійною, незалежно від магнітного поля [7]. У 

підходах Кіма, Хемпстеда, Стрнада [7], [52] та Андерсона [19] 

передбачається, що густина критичного струму обернено пропорційна 

локальному магнітному полю, Jc ~ 1 / (B + B0), де B - індукція магнітного поля 

і B0 постійна. Така модель критичного стану дозволяє описати магнітні 

властивості жорсткого надпровідника II роду та обчислити, наприклад, 

намагніченість [53]–[55] або магнітострикцію, спричинену піннінгом потоку 

[56]–[58]. Однією з широко розроблених концепцій у високоанізотропних 

матеріалах з високою критичною температурою Тс є природа вихрового стану 
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та піннінг, що лежить в основі моделі критичного стану [59]. Релаксація 

метастабільного критичного стану через стрибок магнітного потоку ΔΦav, 

відома вже більше ніж півстоліття [9], [10], [52] і описується рівняннями 

Максвелла та теплового балансу [6], [13]. Швидкість цього процесу обмежена 

дисипативними втратами, які виникають під час лавини. Стрибки часто 

спостерігаються під час зміни магнітного поля, і вони, як правило, часткові 

або, рідше, повні. Так званий гігантський повзучий поток (flux creep) повинен 

враховуватися при стабілізації критичного стану проти стрибків потоку [60]. 

Часткові стрибки виникають, коли лавина охоплює лише деяку обмежену 

частину об'єму надпровідника. Якщо магнітний момент зменшиться майже до 

нуля, стрибок вважається завершеним. Різке зменшення магнітного моменту 

зразка до нуля внаслідок лавини рідко спостерігається експериментально, і 

незначна зміна знаку моменту трактується як екзотичний винятковий факт 

[61]. 

Надпровідний YBa2Cu3O7−δ є найбільш відомим ВТНП. Центри піннінгу 

цього надпровідника були детально вивчені [62]. Інверсія магнітного моменту 

у надпровідному монокристалі YBa2Cu3O7−δ пов'язана з разворотом моменту в 

нульовому магнітному полі, як представлено в цій частині. Однак слід 

зазначити, що температура надпровідника змінюється локально під час 

лавини магнітного потоку. Це підтверджують прямі вимірювання контакту, 

наприклад, за допомогою термопари. Відомо принаймні два механізми 

розсіювання енергії, що супроводжують рух вихору Абрікосова. Це 

резистивні втрати енергії у нормальному вихровому ядрі та два фазові 

переходи на передній і задній частині вихрового кору. Перший - це перехід 

від надпровідного до нормального стану, а другий - зворотний, із 

нормального до надпровідного. Представлена тут модель-схема пояснює нову 

динамічну особливість критичного стану жорстких надпровідників II роду: 

перехід стрибка з однієї гілки петлі гістерезису у режимі захоплення потоку 

до іншої, тобто стрибок з надпровідного магнітного стану, що 

характеризується значенням намагніченості + М до стану, що 
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характеризується −M або навпаки. Блокування такої інверсії має вирішальне 

значення для застосування об'ємних надпровідників як "постійного" магніту в 

енергосистемах [63]–[65]. 

 

4.1. Деталі експерименту та умови виникнення інверсії моменту 

Явище інверсії було спостережено на відносно великому монокристалі 

YBa2Cu3O7−δ, що був отриманий шляхом top-seeded solution growth [66]. 

Магнітні властивості зразка були досліджені в системі Quantum Design PPMS 

DynaCool-9. Кристал поміщали в спеціальний держак (рис. 4.1 (а)). На 

рисунку показано точне розміщення зразка всередині держака. Гострі краї 

куба досліджуваного зразка знаходилися лише в механічному контакті з 

держаком. Це практично виключає можливість теплового потоку між зразком 

і держаком зразка через обмежений тепловий контакт. Держак із зразком був 

встановлений до вакуумної камери для зменшення теплових потоків та 

обмеження розсіювання енергії. Залишковий тиск газу He в камері 

дорівнював приблизно 38,4 Торр. Магнітне поле було прикладено вздовж 

кристалографічної осі кристала. Густина критичного струму Jc, оцінена з поля 

першого стрибка потоку, становила ≥ 3 • 10
9
 А/м

2
 при T = 2 K. 

Добре відомо, що багаторазовий кругообіг сильного магнітного поля 

при температурі рідкого гелію, в умовах стрибків магнітного потоку під час 

термомагнітних лавин, може призвести до ушкодження кристала з 

одночасним з'явленням мікротріщин [66]–[68] або до явища 

магніторозшарування. Магніторозшарування, яке пояснюється рухом 

двійникових меж, що виникає при механічному навантаженні зразка, було 

спостережено вже в текстурованому надпровіднику YBa2Cu3O7−δ [69] та 

спостерігалося у досліджуваному монокристалі (рис. 4.1 (б, в)) ). Це явище 

полягає в механічному розшаруванні паралельному площині ab на тонкі 

платівки (platelets), через тиск, що створюється сильним магнітним полем. 

Магнітне поле величиною до 8 Т при 4,2 К може створити тиск на зразок ~ 
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0,5 кбар. Магніторозшарування дозволило спостерігати структуру поверхні 

внутрішніх шарів досліджуваного кристала. На рисунку 4.1 (с) показана 

поверхня однієї з тонких пластинок. Видно чітку сітку паралельних ліній, що 

є межею між кристалами двійників. 

 

Рис. 4.1. (a) Візуалізація встановлення зразка в держаку, що є зафіксованим у 

вакуумній камері, щоб уникнути теплових потоків між зразком та навколишнім 

середовищем. Поперечний переріз держака зі зразком показано на долі. Зображення  (b) 

магнітоламінованого кристала та (c) двійникових границь на поверхні розшарованого 

кристала. 
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4.2. Особливості перемагнічування кристалу, петля гистерезису  

На рисунку 4.2 (а) показана петля гістерезису, що виміряна при T = 2 K, 

тоді як панелі (b) і (c) зосереджені на її деталях. Петля М(Н) була 

зареєстрована під час першого циклу перемагнічування надпровідника. У 

початковій діамагнітній частині кривої намагніченості, тобто в першій чверті 

– режимі екранування – видно надзвичайну термомагнітну лавину після двох 

часткових стрибків потоку близько µ0H = 4,85 T. Стрибок потоку є майже 

завершеним, тобто дорівнює приблизно 96% від початкового значення 

намагніченості. Далі,  

 

Рис. 4.2. (a) Петля перемагнічування M (H) для монокристала YBa2Cu3O7−δ при T = 

2 K у магнітному полі H || c. (b) Розширення даних, представлених на панелі (a), поблизу 

поля трохи вище динамічної інверсії магнітного моменту, та в районі позиції 3, тобто для 

діапазону полів вище квазістатичної інверсії. (c) Деталі петлі в районі динамічної інверсії 

гігантського магнітного моменту навколо Н = 0. (d) Профілі магнітної індукції для різних 

місць (позиції 1, 2, 3) петлі гістерезису (b). 
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типова поведінка стрибка потоку намагніченості спостерігалася до 9 T [61]. 

Багато малих стрибків з'явилося у режимі захоплення, коли магнітне поле 

зменшилося до Н = 0, тобто у другій чверті петлі, представленій на рис. 4.2. 

Відомо, що в негативному полі (третя чверть) захоплений магнітний 

момент об'ємного зразка досягає максимуму. У цій області виникає 

найбільший градієнт індукції, що визначає місце найбільшої нестабільності 

критичного стану на контурі намагніченості [54]. Як правило, лавина потоку 

у цьому місці є найбільшою за величиною. У досліджуваному кристалі, коли 

напрямок магнітного поля було змінено, відбулася драматична подія, інверсія 

моменту (рис. 4.2 (a, b, c)). Було оцінено, що тривалість такого процесу 

дорівнює кільком десяткам мілісекунд. 

На рисунку 4.2 (b, c) показані деталі процесу перемагнічування поблизу 

нульового поля. Як видно, намагніченість, що пов'язана з захопленим 

магнітним потоком, перевертається під час термомагнітної лавини при µ0Hfj = 

− 0,048T. Таку поведінку можна класифікувати як динамічну інверсію. 

Намагніченість переходить із стану з позитивним + М1 (позначається як 1 на 

рисунку, +μ0М1 = 2,82 Т) у стан з від’ємним значенням намагніченості, –μ0M2, 

що дорівнює −2,46 Т (рис. 4.2 (b)). Появу негативної намагніченості – М2 

можна пояснити інверсією критичного струму (рух струму в протилежному 

напрямку). 

Подальше повільне збільшення поля в негативному напрямку 

призводить до поступового обертання намагніченості та розвороту зі стану – 

Мz (положення 2 на рисунку, четверта чверть на кривій М (Н)) до третьої 

чверті до стану + M3 у магнітному полі µH0max = −2,6 T. В ході цього процесу 

намагніченість досліджуваного зразка була повністю перевернута 

(квазістатичний перехід M2 –→ M3 +), тобто сталося квазістатичне обертання 

профілю індукції (з положення 2 в положення 3, рис. 4.2 (d)). Квазістатична 

інверсія профілю дозволила оцінити значення густини критичного струму. Як 

випливає з рис. 4.2 (d), поле μ0Hmax ≈ 2Bp, де поле повного проникнення Bp = 

1/2 μ0 Jc d, d - товщина зразка. Значення густини критичного струму Jc, 
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визначене відносно Bp, було ≈1∙10
9
 А/м

2
, що добре узгоджується з даними, 

отриманими з ширини петлі гістерезису. 

Коли поле зменшилося від максимального значення у четвертій чверті, 

крива намагніченості M (H) повторила поведінку, що спостерігалася у другій 

чверті (рис. 4.2 (а)), що характерно для процесу перемагнічування. Коли поле 

наблизилося до нульового значення, захоплена намагніченість стала 

порівнянною за значенням з намагніченістю – M2, отриманою в результаті 

інверсії лавини. Це вказує на те, що динамічна інверсія намагніченості 

надпровідника, тобто стрибок магнітного потоку, з метастабільного 

положення 1 на петлі гістерезису M (H) в третій чверті до метастабільного 

положення 2, розташованого в четвертій чверті, насправді відбулася в 

результаті термомагнітної лавини. 

Підчас перемикання напрямку зовнішнього поля динамічна інверсія 

захопленої намагніченості (рис. 4.2 (с), стрибок 2) повторювалася, тобто 

спостерігався стрибок намагніченості: –М4 → +М5. У цьому випадку величина 

інвертованої намагніченості +М5 незначно відрізнялася від величини 

максимальної намагніченості, захопленої у другій чверті. Це може бути 

пов'язано з нестабільністю захопленого потоку у кристалі у цій області поля. 

Така нестабільність спостерігалася вже у другій чверті, коли поле 

сканувалося від Н = + 9 Т до нуля. 

Відомо, що для перемагнічування кристалів великого розміру та 

використання їх як постійних магнітів на зразки необхідно надягати металеву 

смугу, щоб запобігти руйнуванню кристала під час перших намагнічувань. У 

нашому випадку вимога збереження експериментальних умов близьких до 

адіабатичних виключала таке міцне кріплення. Таким чином, неможливо було 

ефективно повторити перемагнічення зразка, оскільки кристал розтріскався; 

термомагнітні лавини стали слабкими через зменшення розмірів кристалів 

або вони взагалі не виникали.  
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Тріщини виникають через стрибки механічних напруг (Р), що 

виникають внаслідок стрибків магнітного потоку [69], [70]. Порядок 

величини максимального тиску у зразку становить [69] P≈ΔB 

P≈ΔB(Bext−ΔB/2)/μ0, де ΔB = Bext-Bint,, Bext – індукція зовнішнього магнітного 

поля, а Bint – індукція всередині надпровідника. Підставляючи типові 

значення ΔB = 4 T і B = 6 T, отримуємо, що в області стрибка магнітного 

потоку характерне значення тиску в площині ab становить P = 10–20 МПа. Ці 

додаткові навантаження можуть бути відповідальні за окремі тріщини. В ряді 

експериментів було доведено, що двійникові межі стають рухливими при 

напрузі 5–10 МПа. Ці напруги можуть бути причиною ламінування. 

4.3. Перетворення критичного стану та індукційно-струмова 

модель інверсії 

Розглянемо процес термомагнітної лавини у надпровіднику. 

Дослідження зміни індукції, що виникає в результаті лавини потоку на 

поверхні надпровідника, проведеного за допомогою магнітооптичних 

вимірювань [71]–[73] або масиву датчиків Холла [74]–[76], в режимі 

екранування (вимірювання ZFC), виявило місцеве формування 

"куполоподібного" профілю індукції. У такому випадку проникнення лавини 

потоку призводить до появи парамагнітного кругового струму в діамагнітній 

області надпровідника, що визначає локальну інверсію профілю магнітної 

індукції (рис. 26 в [77]). З іншого боку, у випадку виходу лавини, тобто в 

режимі захоплення потоку, в парамагнітній області надпровідника виникає 

круговий діамагнітний струм (рис. 27 в [77]). 

Опис можливої магнітної інверсії надпровідника у разі лавини може 

бути подано наступним чином. Розподіл захопленого потоку 

(«куполоподібна» структура) в YBa2Cu3O7−δ для плівки квадратної форми при 

4,2 К наведено на рис. 4.3 (а) ([78]–[85]). Максимальні значення індукції 

відповідають найяскравішим місцям. Абсолютно чорні місця відповідають 

нульовій нормальній складовій індукції Bn. Аналогічна картина індукції при 
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захопленні магнітного потоку очікується для досліджуваного зразка кубічної 

форми. 

"Куполоподібна" структура індукції є наслідком надпровідного 

критичного струму Jc, напрямок якого вказано стрілками на рис. 4.3 (а). 

Магнітний момент надпровідного зразка, пронизаного магнітним 

потоком, визначається інтегруванням критичного струму в об'ємі V зразка  

 

Для перевороту магнітного моменту потрібна зміна напрямку критичного 

струму на протилежний під час лавини потоку, а «кратер» лавини, утворений 

при виході потоку, повинен займати практично усю площу зразка. Побудові 

схеми перевороту магнітного моменту у випадку лавини, представленої на 

рис. 4.3 (б), сприяло використання даних інших дослідників [71], [72], [77], 

[85], де магнітооптична техніка була використана для вивчення перетворення 

картини індукції магнітного поля на поверхні надпровідного диска під час 

лавинної динаміки. Аналіз цих даних дозволив зробити наступні висновки: (а) 

лавина виходу захопленого потоку зароджується біля краю зразка і його 

фронт поширюється всередину у вигляді дуги, орієнтованої опуклістю до 

центру [71], [77]; (b) значення критичного струму на передній частині лавини, 

в динамічних умовах, близьке до його квазістатичного значення, а напрямок є 

протилежним струму поблизу країв зразка, що забезпечує захоплення 

магнітного потоку [71]; (c) лавинний фронт, що наштовхується на перешкоду, 

деформується відповідно до її форми [85]. 

Враховуючи вищезгаданий процес, перетворення профілю у разі лавини 

може бути зображено схематично, як показано на рис. 4.3. Припустимо, що 

лавина потоку, що виникає біля поверхні, виходить, наприклад, у точці на 

“куполоподібній” структурі (рис. 4.3 (a), точка на долі рисунка) та її передня 

частина досягає майже країв зразка, як показано на рис. 4.3 (b). На межі 

лавини з’явився шар критичного стану зі струмом діамагнітного напрямку, 

протилежним струму, що забезпечує захоплення магнітного потоку [77]. Цей 
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струм реалізує інверсію профілю магнітної індукції в центральній частині 

місця лавини (створює «кратер», рис. 4.3 (с)). Очевидно, у нашому випадку 

«кратер» із потоку, що виходив, набув форми, близької до квадратної, 

подібної до геометрії зразка. У цьому випадку площа, по якій протікає 

критичний струм, тобто струм діамагнітного напрямку, дорівнює площі 

надпровідника із захопленим магнітним потоком перед лавиною. У цьому 

випадку інверсія магнітного моменту під час лавини майже повна. 

 

Рис. 4.3. (a) Зображення розподілу захопленого потоку, тобто візуалізація 

«куполоподібної» структури  для плівки квадратної форми YBa2Cu3O7−δ в 4,2 К (фото з 

роботи [78]). (b) Зображення виходу потоку при лавині. (c) Схематичний вигляд еволюції 

профілю індукції при лавині в моделі Біна, зображений вздовж перерізу e-e панелі (b). 

Слід зазначити протилежний напрямок захопленого моменту у 

положенні 1 (а також у положенні 4) петлі гістерезису (рис. 4.2 (с)) та 

зовнішнього поля. Такий стан є енергетично несприятливим, і наслідкова 

взаємодія має тенденцію до розгортання моменту надпровідника у напрямку 

поля, сприяючи інверсії лавіни. 
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Ми вважаємо, що ряд факторів експерименту [51], могли сприяти 

спостереженню інверсії критичного стану надпровідника. Розмір лавинної 

плями залежить від накопиченої енергії надпровідника безпосередньо до 

виникнення нестабільності критичного стану, кількості тепловіддачі в 

навколишнє середовище [61], дисипативних втрат при динаміці потоку 

лавинного потоку, тощо [6], [21], [79], [80]. Ці фактори були оптимізовані 

завдяки високим критичним параметрам матеріалу при низькій 

експериментальній температурі та квазіадіабатичних граничних умовах для 

зразка. Відзначається важлива роль низького тиску газу гелію в 

навколишньому середовищі, що створює умови, подібні до вакуумної ванни 

зразків. 

Умови експерименту [51] є, певною мірою, екзотичними. На практиці 

процеси левітації застосовуються на космічному кораблі, де можуть бути 

присутні деякі з цих екзотичних умов експерименту. Крім того, сучасні 

технології дозволяють отримати захоплене поле 17 Т при 29 К в об'ємних 

надпровідниках [81], [82]. У таких матеріалах можна очікувати гігантських 

критичних струмів і термомагнітних лавин з інверсією моменту при більш 

високих температурах. Нестабільність може стимулюватися випадковим 

магнітним польовим імпульсом або, наприклад, натисканням (ударом), що 

виникає внаслідок руху одного з об'єктів, що беруть участь у левітації. 

Слід додати, що інверсія намагніченості була зареєстрована локально 

(локальна індукція на поверхні) раніше у звичайних надпровідниках NbTi та у 

текстурованому YBa2Cu3O7−δ за допомогою зонда Холла [74], [83], масиву 

датчиків Холла [75], [76] та тензодатчиків (магнітострикція) [84] в результаті 

часткових стрибків потоку для датчика, що розташований в області місця 

лавини. У експериментальних умовах [51] лавина магнітного потоку охоплює 

майже усю площу зразка. Тому тут спостерігається повна інверсія 

намагніченості надпровідника, модель якої була запропонована у цьому 

розділі. 
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Висновки до розділу 4 

За допомогою концепції критичного стану була побудована наочна 

струмова модель інверсії повного магнітного моменту, що спостерігалася в 

експерименті на об'ємному монокришталі YBa2Cu3O7−δ. Важливо, що знання 

умов появи такого явища має вирішальне значення для застосування об'ємних 

надпровідників як "постійних" магнітів, наприклад, у надпровідних 

левітаційних пристроях, тощо. 
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РОЗДІЛ 5 

КОЛИВАННЯ ІЗОЛЬОВАНОГО ВИХОРУ АБРИКОСОВА 

5.1. Дослідження динаміки вихору з урахуванням його інерційності 

Добре відомо, що магнітний потік входить у надпровідники другого 

роду в діапазоні між першим і другим критичними полями (Hc1 <H <Hc2) у 

вигляді квантових вихрових ниток (вихорів Абрикосова [86]), утворюючи 

змішаний стан надпровідників (фазу Шубникова) [86], [87]. Це мікроскопічні 

вихори електронів, які можуть бути змодельовані як одномірні пружні об'єкти 

(рис. 5.1). Сукупність цих вихрових ниток, кожна з яких несе квант 

магнітного потоку Ф0 = h /2e =2.067∙ 10
-15 Вб, де h - постійна Планка, е - заряд 

електрона, утворює гратку вихорів, які пронизують зразок від однієї його 

межі до іншої.  

Центральна частина вихрової нитки (кор вихору) має діаметр близько 

довжини когерентності ξ і практично перебуває у нормальному стані. 

Навколо кора вихору течуть кругові надпровідні струми, які займають 

просторову область порядку глибини проникнення магнітного поля λ, де 

розподіл полів і струмів описується рівнянням Лондонов. Вихори можуть 

притягатися до нормальних включень або дефектів в матеріалі і 

закріплюватися (піннінгуватися) на них, а також взаємодіяти між собою [88]). 

Зміна зовнішніх параметрів призводить до складних динамічних процесів у 

вихровій магнітній структурі, неосяжна кількість яких продовжує постійно 

поповнюватися, дивуючи своєю різноманітністю [88], [89].  

У порівняно вузькій області слабкого зовнішнього магнітного поля, що 

незначно перевищує перше критичне поле Hc1, через велику відстань між 

вихорами можна знехтувати експоненціально малою енергією міжвихрової 

взаємодії і розглядати вихрову нитку як ізольований від вихрового ансамблю 

об'єкт [90]. 
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5.1.1. Власні коливання ізольованої вихрової лінії, їх спектр 

Проблемі вивчення динаміки коливального руху поодинокого вихору 

вже більше 50 років, рахуючи від першої роботи De Gennes і Matricon [91]. До 

теперішнього часу питанням як теоретичного, так і експериментального 

вивчення статичних і динамічних властивостей ізольованого вихору, як 

структурної одиниці змішаного стану, присвячено досить багато робіт (див., 

наприклад, [91]–[95]). Вихор, вочевидь, можна розглядати як нанооб'єкт, який 

грає ключову роль у сучасній наноінженерії [96], [97]. В останнє десятиліття 

активно проводяться експерименти з маніпуляції окремими вихровими 

лініями в жорстких надпровідниках II роду (див., наприклад, [98]), внаслідок 

чого знову стало актуальним питання вивчення динаміки ізольованої 

вихрової нитки.  

.               d 

             с 

Рис. 5.1. (а) – поодинока вихрова лінія в надпровіднику II роду; (b) –  просторовий 

розподіл магнітної індукції B(r),  густини надпровідних електронів  ns(r),  густини 

надпровідного струму у вихорі Js,  r –  відстань від центру вихору [99], (с) –  візуалізація 

густини потоку ізольованого вихору в  YBaCuO [100], (d) - вихор Абрикосова поблизу 

центру піннінга з параболічним потенціалом. 
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Уперше спектр поперечних коливань поодинокого вихору у жорсткому 

надпровіднику II роду було розглянуто De Gennes і Matricon [91]. У цій роботі 

були враховані сила лінійного натягу вихору і сила Лоренца. Глибина 

проникнення магнітного поля λ була набагато більша, ніж довжина 

когерентності ξ. В цьому випадку вихор складається з нормального ядра 

(циліндр радіуса ξ) і «електромагнітної області» (радіуса ~ λ). У разі слабкого 

зовнішнього магнітного поля, що незначно перевищує перше критичне поле 

Hc1, можна знехтувати, як зазначено вище, експоненціально малою енергією 

міжвихрової взаємодії і розглядати ізольовану вихрову нитку [90]. У разі 

малих відхилень в площині 
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де λ - лондоновська глибина проникнення поля, ξ - довжина когерентності, як 

зазначено вище, 7
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У цих наближеннях рівняння руху вихору, отримане De Gennes і 

Matricon, виглядає наступним чином: 
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                 (5.1) 
 

Розв’язуючи це рівняння, автори отримали безактиваційний 

параболічний спектр коливань, що складається з однієї моди 
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Для значень характерних параметрів надпровідників Nb3Sn ефективна 

маса носія заряду в куперовской парі m* = 50 електронних мас, k
-1

 = 10
-4

 см і 

ln(λ/ξ) = 4, частота коливань вихору дорівнювала ω = 2∙10
6  Гц.  

У роботі [101] узагальнена задача De Gennes і Matricon про коливання 

поодинокої вихрової лінії з урахуванням сили піннінга, в'язкості і ефективної 

маси вихору. У роботах [90], [91], [102] досліджувався спектр поперечних 

коливань ізольованої вихрової лінії, проте з розгляду були виключені такі 

важливі для динаміки вихору ефекти, як в'язкість, піннінг і ефективна маса.  

 

5.1.2.  Механізми масивності вихору, чисельні оцінки  

У монографії [103] сформульовані два основні підходи до обчислення 

маси вихору. Перший, так званий енергетичний, полягає в обчисленні енергії, 

обумовленої рухом вихору. Коефіцієнт пропорційності між енергією і 

половиною квадрата швидкості дає масу. Другий, динамічний підхід, 

визначає масу як коефіцієнт пропорційності між повною силою, що 

забезпечує спостережуваний рух вихору, і його прискоренням. Це так звана 

динамічна маса [103], [104], у багатьох випадках саме вона відіграє 

визначальну роль. Таким чином, як випливає з монографії [103], маса вихору 

як структурного елементу змішаного стану визначається його рухом і 

взаємодією з квазічастинками як всередині кора, так і в його околиці. 

Проблема маси вихору виникла вже досить давно, але до теперішнього 

часу є активно обговорюваної проблемою. Теоретичному обгрунтуванню її 

існування і розрахунку порядку величини присвячена велика кількість робіт 

[105]–[115]. Відзначимо, що ефективна маса не є характеристикою вихору, 

що покоїться, як структурного елементу змішаного стану [114], [115], 

скоріше, вона визначається станом його руху і взаємодією з квазічастинками, 
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що оточують нормальний кор, крім того, вона залежить від магнітного поля і 

температури.  

Мабуть, уперше питання про визначення ефективної маси вихору було 

розглянуто Suhl [105], де з використанням ідей Strnad, Hempstead і Kim [116] 

було отримано дві складові ефективної маси вихору: маса квазічастинок 

вихрового кора (core mass, μcore) і електромагнітна маса (electromagnetic mass, 

μem). Зроблені  [117] чисельні оцінки маси вихрового кора у випадку T = 0 К 

для параметрів YBaCuO з урахуванням його анізотропії наведені у Таблиці 

5.1.  

Табл. 5.1. Порівняння ефективних мас вихору в YBaCuO 

надпровіднику, отриманих з різних моделей  [117]. 

 m||c, kg/m  m||ab, kg/m   

core mass, µ
core

  
1.3 · 10

-21

  1 · 10
-22

 Suhl [105] 

electromagnetic mass, µ
em

  
5 · 10

-25

 8 · 10
-24

 Suhl [105] 

back flow mass, µ
BC

  
1.6 · 10

-20

 7 · 10
-23

 Baym - Chandler [106] 

µ
VK

  
5 · 10

-19

 2.4 · 10
-19

 
Kopnin -Volovik 

[108], [109] 

 

Наступний механізм, що може дати внесок в ефективну масу вихору, 

був запропонований Baym і Chandler [106]. В цій роботі показано, що 

ефективну масу вихору можна визначити з добре відомої класичної моделі 

обтікання надплинною компонентою непроникного циліндра (кора вихору) 

радіусу ξ, що рухається із заданою швидкістю у рідині, яка покоїться на 

нескінченності. У разі вихору Абрикосова передбачається, що нормальний 

кор обтікається надплинною електронною рідиною. У моделі Baym і Chandler 

ефективна маса дорівнює масі рідини на одиницю довжини кора вихору. Це 

так звана маса противотоку ( BC back flow mass) (рис. 5.2 (a)). Оцінки цієї 

маси для YBaCuO наведені у Табл. 5.1.  
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Найбільш важливою частиною маси вихору є маса, яка обумовлена 

квазічастинками, локалізованими в корі (bound states in the vortex core), 

визначення вкладу яких вимагає мікроскопічного аналізу. Такий аналіз 

вперше був проведений Kopnin [108], який розв’язав кінетичне рівняння для 

тих квазичастинок, які захоплені у корі вихору. 

 

 

Рис. 5.2.  Схематичне зображення механізму виникнення маси противотока вихору . 

VL, V0 –  швидкості руху вихору і надплинної компоненти, відповідно. 

 

В роботі Kopnin [108] розрахована маса вихору у чистих 

надпровідниках ІІ роду в бездисипативному режимі і показано, що у такому 

надпровіднику виникають власні коливання гратки вихрових ниток з 

квадратичним законом дисперсії. 

Volovik [109] проаналізував результати робіт [106], [108] і дійшов 

висновку, що маси Kopnin і Baym–Chandler мають одне і те саме походження. 

Обидві пов'язані з нормальною компонентою вихору. 

Ефективна маса вихору, обумовлена наявністю зв’язаних станів у корі 

вихору для d-хвильового надпровідника, отримана Volovik [109] і Kopnin 

[108], визначається наступною залежністю від величини зовнішнього 

магнітного поля і температури: 
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де T - температура, B - величина індукції зовнішнього магнітного поля, Bс2 - 

друге критичне поле. Для YBaCuO розрахунок за формулою (5.7) при T=0 К 

та у полі 1~ cBB  дає наступні значення для ефективних мас: 

mkgc

KV /105 19 ,     
mkgab

KV /104.2 19               (5.4) 

 

З усіх розглянутих механізмів, що визначають інертність вихору, 

механізм, запропонований у [108], [109], дає домінуючий внесок до 

ефективної маси вихору (див. таб. 5.1). 

Існують і інші механізми виникнення ефективної маси вихору і способи 

оцінки її величини (наприклад, [113], [114], [119]), проте оцінка їхнього 

вкладу в усіх випадках дає величину, меншу від результату (5.4).  

Таким чином, з наведеного аналізу можна зробити висновок, що 

ефективна маса вихору в високотемпературному надпровіднику, принаймні, 

не менше, ніж 10
-19

  кг/м при T = 0 К. З іншого боку, вочевидь, вона повинна 

обертатися у нуль при температурі надпровідного переходу. 

 

5.1.3. Спектр власних коливань масивної вихрової лінії 

У роботах [101], [120] було проаналізовано спектр коливань поодинокої 

вихрової лінії, що має інерційні властивості, з урахуванням сил Лоренца, 

піннінга і в'язкого тертя. Як потенціал піннінга було розглянуто ізотропний в 

площині XY потенціал параболічного типу, що створюється, наприклад, 

колоноподібним дефектом, розташованим вздовж осі OZ [121] (рис. 5.1d). 

Такого типу дефекти виникають в ВТНП зразках при опроміненні 

нейтронами [121]. В цьому випадку сила піннінга може бути записана у 
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вигляді: SdSdUF pp


 / , де   – параметр, що визначає макроскопічну 

величину густини критичного струму Jc; передбачається, що cJ~ . Сила 

в'язкого тертя була врахована в лінійному наближенні за швидкістю: 

VF


  , де η – коефіцієнт в'язкості, який, згідно з [116], має вигляд 

n2cB
2

1
  , σn – провідність у нормальному стані. Такий підхід 

справедливий для ізотропних надпровідників. В анізотропних матеріалах 

коефіцієнт в’язкості характеризується тензором ефективної маси [122]. В 

даний час немає єдиного, загальновизнаного мікроскопічного механізму 

виникнення в’язкості. Один з механізмів, запропонований Tinkham [123], 

пов'язаний з фазовими перетвореннями (в процесі руху вихору) 

надпровідник-нормальний метал на передньому фронті кора і обернено – на 

задньому. Крім зазначених сил, в роботах [101], [120] була врахована 

інертність вихору, тобто вплив на динаміку вихору його ефективної маси 

(μeff). З урахуванням наявності сил піннінга, в'язкості і ефективної маси 

вихору рівняння (5.1) прийме наступний вигляд:  

t

V
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S
J effz
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.    (5.5) 

 

Рішення цього рівняння у вигляді плоских хвиль 

  tkziSS yx exp~,  призводить до спектру, що містить дві гілки коливань, 

які можуть бути записані у вигляді 
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З (5.6) видно, що спектр коливань складається з двох гілок: 

низькочастотної – ω1(k) і високочастотної – ω2(k), гілок. Урахування сили 

піннінга привело до появи енергії активації у спектрі, яка визначається 

пороговою частотою 
22 


tr

, яка за порядком величини близька до 

частоти депіннінга [114], 


dp . Частота депіннінга – це критична частота, 

за визначенням [124], вище якої відклик надпровідника на високочастотне 

збурення стає відгуком «ідеального» змішаного стану, тобто незалежним від 

сили піннінга навіть в жорстких надпровідниках. Урахування сили в’язкості 

привело до загасання коливальних мод. У безпіннінговій і бездисипаційній 

границях, (β → 0, η → 0),  низькочастотна мода збігається з виразом, 

отриманим раніше De Gennes і Matricon [91]. Введення в розгляд ефективної 

маси вихору  призвело до більш радикальних наслідків: з'явилася нова 

високочастотна мода ω2(k) з активаційною частотою trcr  0 , де 

eff
cr




   – «циклотронна» частота вихору. З огляду на те, що Ωvcr >>Ωtr,, 

легко бачити, що енергія активації високочастотної моди визначається 

«циклотронною» частотою вихору. 

 

5.1.4. Рух масивного вихору під дією зовнішньої періодичної 

однорідної сили, резонансні особливості  

У роботах [126], [127] було розглянуто рух вихору під дією зовнішньої 

однорідної змушуючої сили , де F0 – амплітуда, ω – частота 

зовнішньої сили, тобто були розглянуті його вимушені коливання. Амплітуда 

F0  пов'язана з амплітудою зовнішнього змінного струму J0 співвідношенням 

F0 = J00. У цьому випадку рух вихору визначається наступною системою 

рівнянь: 
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Розв’язуючи отриману систему, автори [127] розрахували середнє 

значення потужності поглинання енергії вихровою ниткою. При цьому, 

оскільки зовнішня сила не залежить від z координати, вихор коливається як 

ціле, не деформуючись. Це може мати місце у випадку, коли товщина зразка 

(плівки) порядку або менше глибини проникнення магнітного поля або 

товщини високочастотного скін-шару. У сталому режимі це поглинання 

пов'язано виключно з наявністю сили в'язкості: 
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Параметри, що сюди входять, визначаються наступними виразами: 
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Для надпровідних матеріалів NbTi і YBaCuO була проаналізована 

залежність енергії, що поглинається, від частоти зовнішньої сили 

(зовнішнього змінного струму) та температури. Значення параметрів, 

використаних для розрахунку, і їх температурні залежності, наведені в [127].  

Поглинання як функція частоти змінного струму має два резонансних 

максимуми, що обумовлені низько- і високочастотною гілками спектра. Один 

з максимумів обумовлений пороговою частотою, а інший – циклотронною 

частотою вихору. Показано, що резонансна частота низькочастотного 

резонансного піку зменшується з підвищенням температури. Цей факт 

пояснюється зменшенням сили піннінга (β) з підвищенням температури. 

Положення другого максимуму практично не залежить від температури. 

Фізично це пояснюється тим, що ця резонансна частота, в основному, 

визначається циклотронною частотою вихору 
eff

cr



 , що не залежить від 

температури.  

5.2. Динаміка вихору під дією зовнішньої періодичної сили, що 

затухає вглиб зразка 

Розглянемо задачу про рух поодинокої вихрової лінії з урахуванням 

сил, що на неї діють з боку надпровідника, і зовнішньої гармонійної сили, що 

затухає вглиб зразка, включаючи інерційність вихору. Врахуємо той факт, що 

струм, наведений зовнішнім змінним полем, загасає вглиб надпровідного 

зразка [117]. Тоді і змушуюча сила, що діє на вихор, буде експоненціально 

затухати вглиб зразка [128, 129]. 

Нехай зовнішня сила має вигляд: 

  .cos, 0 teftzf
z

 


                                         (5.2.9) 

Вираз (5.9) необхідно підставити в (5.7) замість f(t).  
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Розв’язуючи отриману систему, як у попередньому випадку, можна 

знайти зміщення вихору і потужність, що поглинається, як функцію частоти і 

глибини проникнення. З вигляду сили (5.9) зрозуміло, що тепер в процесі 

руху вихор буде деформуватися, тобто в цьому випадку внесок буде давати і 

сила пружності: 
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З виразу (5.10) видно, що потужність поглинання, як і зовнішня сила, 

експоненціально спадає вглиб зразка (рис. 5.3). Однак, на відміну від сили, 

основна потужність поглинається на половині глибини проникнення.  
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Щоб розрахувати потужність поглинання усією вихровою ниткою, 

необхідно проінтегрувати вираз (5.10) по усій довжині нитки: 
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Реальний надпровідник має кінцевий розмір, проте продовжуючи 

границю інтегрування до нескінченності, через швидке загасання змушуючої 

сили, внесок, що додається у потужність, що поглинається, практично 

дорівнює нулю. 
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Рис. 5.3. –  Залежність середньої потужності поглинання  zP   від координати z 

при частоті ω = 10
5
 Гц. 

 

Далі можна побудувати залежність потужності поглинання від частоти. 

Зрозуміло, що спектр має два піки поглинання. На рис. 5.4 зображені 

низькочастотний (а) і високочастотний (б) піки. Деформація вихору призвела 

до деякого зсуву резонансних частот у порівнянні з частотами у випадку дії 

однорідної періодичної сили. Як і раніше, максимуми поглинання пов'язані з 

пороговою і циклотронною частотами вихору.  

Таким чином, для ситуації, коли зовнішня змушуюча сила 

експоненціально спадає вглиб зразка, були знайдені: зміщення вихровий лінії 

(що також експоненціально зменшується зі збільшенням координати z), 
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середня потужність поглинання вихровою ниткою на одиницю довжини, що 

залежить від частоти і координати, повна потужність поглинання вихровою 

лінією, що залежить тільки від частоти. Вочевидь, спостерігалися два піки 

поглинання, які відповідають низько- і високочастотній модам спектра 

власних коливань вихору. Резонансні частоти вище, ніж у разі однорідної 

сили, оскільки, як зазначено вище, в цьому випадку дає внесок сила 

пружності.  
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Рис. 5.4.  Залежність потужності поглинання вихровою ниткою від частоти: a - 

низькочастотний пік Pϴ(ω), b –  високочастотний пік P(ω). 

На границі   рішення приймає вид, який раніше був отриманий 

у роботі [127], де зовнішня змушуюча сила не залежала від координати. 

Проведенний теоретичний аналіз динаміки вихора є важливою базою 

для   експериментальних механічнічних маніпуляцій ізольованим вихором. 

Спроби проводити вивчення змішаного стану надпровідників за допомогою 

впливу на поодинокий вихор робилися вже досить давно. Так, в [130] з 

використанням техніки SQUID була виміряна сила Лоренца, необхідна для 

депіннінга поодинокого вихору в смужці з Nb, а в [131] реалізована 

контрольована, оборотна маніпуляція вихором, яка дозволила створювати 

пари вихор-антивихор і вимірювати зусилля при переміщенні поодинокого 

вихору в ВТНП монокристалі. Особливості картини анігіляції вихор-

антивихор вдалося спостерігати в NbSe2 кристалі за допомогою 
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високочутливої магнітооптичної системи, що дозволяє вивчати динаміку 

поодинокого вихору в часі [132]. 

В роботі [89] на основі маніпуляцій окремими вихорами досліджена 

динаміка вихорів і їхній пиннинг на дефектах матеріалу. Вперше була 

виміряна фундаментальна залежність елементарної сили піннінга множинних 

дефектів при зміщенні вихору. Ця робота також демонструє цікаві 

можливості у контрольованій маніпуляції окремими вихорами на 

нанометрових масштабах у високотемпературному монокристалі 

YBa2Cu3O6,991 за допомогою голки MFM (magnetic force microscopy). MFM 

використовує гострий магнітний наконечник, поміщений поблизу поверхні 

надпровідника. В роботі продемонстровано, що маніпуляції ізольованим 

вихором є хорошим локальним зондом для вивчення динаміки вихорів.  

5.2.1. Рух вихору Абрикосова: роль частоти, діючих сил і 

параметрів вихору  

На рис. 5.5 з роботи [98] показано типовий приклад динаміки для окремих, 

добре ізольованих, вихорів. MFM голка здійснювала коливання вздовж осі 

ОХ і повільно зміщувалась вздовж осі ОY. У роботах [133]–[137] одержані 

рівняння, що описують деформації індивідуального вихору та пояснюють їх 

поведінку. На підставі цих досліджень можна зробити висновок про те, що 

аналіз динаміки ізольованого вихору є актуальним завданням, оскільки 

дозволяє вивчати не тільки пружні властивості і структуру вихору, але і 

взаємодію з центрами піннінга і їх розподіл за об’ємом надпровідника, 

визначити спектр його коливань і енергію, що поглинається вихором в полі 

змінного струму. 

У даній частині роботи для схеми експерименту [98] побудовані і 

проаналізовані траєкторії усталених коливань ізольованого вихору 

Абрикосова в анізотропному надпровіднику YBaCuO під дією зовнішньої 

періодичної, затухаючої вглиб зразка сили з урахуванням інертних 

властивостей вихору і діючих на нього сил: піннінга, Лоренца, пружності і 

в'язкості. Встановлена ієрархія впливу різних сил в широкому діапазоні 
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частот змушуючої сили на форму і розмір траєкторії. Розраховане поглинання 

енергії вихором, як функція частоти. Проаналізовано відмінності у прояві 

вимушених коливань вихору для різних орієнтацій поля в YBaCuO і для 

ізотропного низькотемпературного надпровідника NbTi. 

 

Рис. 5.5. – Зображення коливань вихору під дією голки MFM мікроскопа в YBCO 

при T=22.3 K. На вставці вгорі - вихор, що перебуває у стані cпокою (з роботи [98]). 

Рівняння вимушених коливань вихору. Рух ізольованого вихору 

Абрикосова у зовнішньому магнітному полі відбувається під дією зовнішньої 

сили, що змінюється у площині XY і затухає вглиб зразка  

 тут: f0x і f0y  – 

амплітудні значення, ω і Ω - частоти відповідних проекцій зовнішньої сили, λ 

– як і раніше, глибина проникнення магнітного поля. У рівняннях руху була 

врахована інертність вихору (μeff - ефективна маса на одиницю його довжини) 

і зазначені вище сили, що діють на нього у надпровіднику. У разі малих 

відхилень в площині  сила лінійного натяжіння вихору, з 

урахуванням анізотропії [136] має наступний вигляд: , 

Jx=Jζ, Jy=J/ζ, ζ — фактор анізотропії, величина J, яка введена у [91], є: 

 де Φ0 - квант магнітного потоку, ξ - довжина когерентності, 
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μ0=4π10
-7

 Г/м. Сила Лоренца, що діє на вихор, визначається, як і раніше, 

наступним співвідношенням:  α , де m
*
 - 

ефективна маса носія заряду в куперовской парі, e - заряд електрона, 

швидкість . Силу піннінга у деякому наближенні можна записати у 

вигляді , βi - визначає макроскопічну величину густини 

критичного струму. (Таке уявлення для піннінга застосовується, як зазначено 

вище, в разі колоноподібних дефектів, що виникають в високотемпературних 

надпровідниках при опроміненні нейтронами [121]). Сила в'язкого тертя в 

лінійному наближенні за швидкістю: , де η, згідно, [116], [140] має 

вигляд , Bc2 - друге критичне поле, σn - провідність у 

нормальному стані. Чисельні значення параметрів для надпровідників 

YBaCuO і NbTi наведені у таблиці 5.2 [127]. 

 

Таблиця 5.2 Параметри надпровідників YBaCuO и NbTi при T=0 K. 

Parameters J, 

kgm/s
2 

α, 

kg/ms 

η, kg/ms β, 

kg/ms
2 

μeff, 

kg/m 

λ, m 

YBaCuO, H||c 5.5410
-11

 4.1510
-7

 2,4810
-9

 3 510
-19

 15010
-9

 

YBaCuO, Hc 5.510
-12

 2,5910
-8

 3.3510
-9

 0.1 2.410
-19

 60010
-9

 

NbTi 3.8510
-11 

3.6910
-6

 3,5610
-7

 0.1 110
-18

 6010
-9

 

 

Рівняння руху в проекціях на координатні осі в цьому випадку набуває 

вигляду 

         

(5.12) 

Рішення системи (5.12) можна шукати у вигляді 
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                                              (5.13) 

                                                    (5.14) 

Підставляючи (5.13) і (5.14) у систему (5.12), після скорочення на 

експоненту отримаємо систему вже звичайних диференціальних рівнянь 

відносно   і (t). З огляду на те, що рівняння лінійні та рішення 

однорідних рівнянь загасають [120] (завдяки наявності сили в'язкого тертя), 

рішення, що встановилися, можна шукати у вигляді лінійної комбінації 

періодичних функцій з відповідними частотами.  

5.2.2. Аналіз траєкторій руху вихору: надпровідники YBaCuO та 

NbTi 

Траєкторії вимушених коливань вихору було розглянуто у діапазоні 

частот від 10
4
 Гц до 10

12
 Гц. У цьому діапазоні для вимушених коливань є дві 

резонансні моди. Вони визначають положення максимумів на графіку 

частотної залежності поглинання енергії вихором Абрикосова в YBaCuO 

надпровіднику. На рис. 5.6 представлені криві для орієнтації H || c.   

Перший резонансний максимум поглинання, низькочастотний (НЧ), 

відповідає моді de Gennes і Matricon [91], другий, високочастотні (ВЧ), 

обумовлений урахуванням інертності вихору [101]. 
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Рис. 5.6. Поглинання енергії вихором в YBaCuO при H||c (розрахунок). 
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Врахування сили пружності вихору у рівняннях динаміки призвело до 

значного зсуву (майже на три порядки) низькочастотного максимуму (у 

порівнянні з випадком дії однорідної зовнішньої сили [101]) в область більш 

високих частот ωrеs1=1.47910
9  

Гц. У той же час ВЧ максимум, як і в [101], 

практично не змінив свого положення (ωrеs2= 8,28510
11 

Гц) і лежить поблизу 

циклотронної частоти вихору. У ВЧ максимумі поглинається майже на 25% 

енергії більше, ніж в НЧ. 

Отримані розв'язання системи (5.12) дозволяють побудувати в усьому 

частотному діапазоні траєкторії вихору для різних надпровідників 

(використовуючи відповідні значення параметрів, табл. 5.2) при різній 

орієнтації поля. Крім того, отриманий вираз дозволяє проаналізувати, як 

змінюється вигляд траєкторії і її розміри зі зміною частоти зовнішньої сили, 

встановити яку роль відіграє кожна з розглянутих сил як далеко від 

резонансів, так і на резонансних частототах.  

В якості об'єктів дослідження розглянуті надпровідники YBaCuO при 

двох орієнтаціях зовнішнього магнітного поля (H||c і Hc) і NbTi. Усі 

рисунки побудовані для часового інтервалу, який дорівнює періоду коливань 

уздовж осі OY. Співвідношення частот вибрано 1:25 з тим, щоб протягом 

одного циклу руху вздовж осі OY вихор встиг зробити достатню кількість 

коливань уздовж осі OX, як це було в експерименті [98]. У надпровіднику 

YBaCuO, як стверджується в цій роботі, таке погойдування сприяє депіннінгу 

вихору. 

 Надпровідник YBaCuO, ориентація поля H||c. Набір вихрових 

траєкторій усталеного режиму коливань зі зміною частоти зовнішньої сили 

представлений на рис. 5.7. При низьких частотах, аж до 10
7
 Гц, (рис. 5.7 (а), 

(b)), чітко видно роль збільшення сили натяжіння вихору при збільшенні його 

відхилення від положення рівноваги: у міру збільшення відхилення вздовж 

осі OY величина зміщення з кожним кроком зменшується, тим сильніше, чим 

далі відхиляється вихор. При значеннях амплітуди зовнішньої сили, близьких 

до значень, використаних в експерименті [98], були отримані максимальні 
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значення зсувів вздовж осей OX та OY, що  за порядком величини збігаються 

зі значеннями, які спостерігаються на монокристалі YBaCuO при H||c [98] 

(рис. 5.5). 

При подальшому збільшенні частоти зовнішньої сили (рис. 5.7 (c) - (і)) 

спостерігаються суттєві зміни як форми траєкторії вихору, так і амплітуди 

його зміщення. При цьому можна виділити кілька діапазонів по частоті, де ці 

зміни виражені найбільш яскраво. Так, з ростом частоти змінної сили до 

величини 10
9
 Гц траєкторії набувають більш складну, спиралеподібну форму, 

а амплітуда коливань уздовж осі OY зростає, уздовж OX дещо зменшується. 

Починаючи з цієї ж частоти, відбувається зміщення локального положення 

рівноваги вихору від осі ординат. Ці зміни є наслідком збільшення впливу 

сили Лоренца, яка збільшилася пропорційно до збільшення швидкості руху 

вихору зі збільшенням частоти. 

Вплив сили Лоренца, як буде показано нижче, буде наростати і далі зі 

збільшенням частоти. У цьому діапазоні частот на траєкторіях також 

проявляється і роль анізотропії сили пружності вихору: при однакових 

амплітудах проекцій змушуючої сили, зміщення кінця вихору уздовж осі OY в 

деякій області частот більше зміщення вздовж осі OX.  

Перехід у діапазон частот ω~10
11

 Гц привів до сильної частотної 

залежності як амплітуди коливань, так і зміщень уздовж обох осей. Для 

порівняння амплітуд зміщень на рис. 5.7 (g) в одному масштабі показані 

траєкторії вихору для двох частот: ω=1∙10
10 

Гц і ω=3∙10
11

 Гц. Видно, зміщення 

вихору уздовж осі OY зменшилося на два порядки, в той час як уздовж осі OX 

- тільки у два рази. При цьому зміщення уздовж осі OX стало більше, ніж 

уздовж OY. Ця тенденція зберігається і при подальшому збільшенні частоти, 

рис. 5.7 (і). Оцінка швидкості вихору на цій частоті дає значення близько 

4∙10
3
 м/с. При такій швидкості в даній орієнтації магнітного поля сила 

Лоренца стає трохи більше зовнішньої змушуючої сили. Крім того, при таких 

частотах починає проявлятися інертність вихору. Ці два фактори і призводять 

як до перебудови форми вихрової траєкторії, так і до зміни співвідношення 
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між амплітудами зміщень уздовж відповідних осей. Слід зазначити, що 

вирівнювання сили Лоренца і змушуючої сили відбувається на частоті ω≈10
9
 

Гц, коли почалося істотне закручування форми траєкторії. 
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Рис. 5.7. Еволюція траєкторії вихору в YBaCuO зі зростанням частоти вимушених 

коливань при врахуванні ефективної маси μeff вихору і діючих на нього сил: піннінга, 

Лоренца, пружності і в'язкості, H||c. 
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На рис. 5.7 (і) представлена траєкторія вихору при частоті ω=8∙10
11 

Гц, 

близькій до верхньої резонансній частоти. Звідси видно, що починається 

перебудова форми траєкторії (вихор починає спиралеподібний рух навколо 

положення рівноваги), і дещо зростає амплітуда коливань уздовж OY у 

порівнянні з частотою ω=3∙10
11

 Гц. 

На рис. 5.8 представлений аналіз впливу різних сил на форму траєкторії 

вихору при середньому значенні частоти з розглянутого діапазону: ω=3∙10
9
 

Гц. Рис. 5.8 (а) наочно демонструє визначальну роль сили Лоренца в 

формуванні траєкторії вихору, оскільки при виключенні цієї сили форма 

траєкторії практично збігається з представленою на рис. 5.7 (a), де через 

низьку швидкость руху вихору, сила Лоренца практично не проявляється. 

Слід зазначити, що цей факт спостерігається при усіх розглянутих частотах. 

На рис. 5.8 (b) представлена траєкторія вихору без врахування сили 

пружності. Змінюється як форма траєкторії, так і амплітуда, яка значно 

збільшується, зміщення стають порядку міжвихрової відстані, що показує 

важливість врахування сили пружності. Аналогічна поведінка спостерігається 

при усіх досліджених частотах. Рисунок 5.8 (c) представляє траєкторію 

вихору  без урахування сил піннінга, в'язкості і інертності вихору. У цій 

області частот їх роль мала, траєкторія практично не змінилася, рис. 5.7 (f). 

Цей факт можна пояснити тим, що при таких і менших частотах величина цих 

сил, принаймні на два порядки менше зовнішньої змушуючої сили і сили 

Лоренца. 

Представлені результати свідчать про те, що при низьких частотах роль 

сили Лоренца мала, що, втім, має просте пояснення: при низьких частотах 

мала швидкість руху вихору. У цій області основну роль відіграє сила натягу 

вихору, при виключенні цієї сили зміщення кінця вихору перевершує 

міжвихрові відстані. В області вищих частот (ω≥10
7 Гц) форма траєкторії, в 

основному, визначається силою Лоренца, зміщення вздовж осі OX дещо 

зменшується через закручування траєкторії. 
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Рис. 5.8.  Траєкторія вихору в YBaCuO при H||c на частоті ω = 3⋅10
9
 Гц: (а) – без 

урахування сили Лоренца; (b) – без урахування сили пружності; (c) – без урахування сил 

піннінга, в'язкості і інертності вихору. Траєкторія практично не змінилася (див. рис. 5.7 

(f)). 

Розглянемо вплив різних сил на траєкторію руху вихору на верхній 

резонансній частоті (ωrеs2= 8,285x10
11

 Гц). На рис. 5.9 (a), де представлена 

траєкторія вихору, видно, що вихор здійснює спіралеподібний рух навколо 

положення рівноваги. При цьому амплітуда коливань уздовж OY значно 

зросла (майже у 5 разів) у порівнянні з частотою ω=3∙10
11 

Гц, крім того, на 2 

порядки зросла швидкість руху вихору. 

В області частот ω≤10
10 

Гц роль інертності вихору була незначна. 

Аналіз показує, що вона починає проявлятися в області частот ω~10
11

 Гц, рис. 

5.9 (b). Видно, що і амплітуда, і форма траєкторії значно відрізняються від 

представлених на основному рис. 5.9 (a). При таких частотах сила інерції 

порядку зовнішньої сили, чим і пояснюється її значний вплив на траєкторію 

вихору. На рис. 5.9 (a) представлено порівняння амплітуд коливань з 

урахуванням і без урахування інертності вихору (вставка в центрі рисунка) на 

верхній резонансній частоті в одному масштабі. 

На рис. 5.9 (c) показана траєкторія вихору при резонансній частоті 

ωres2 = 8,285x10
11

 Гц без урахування сили в'язкості (η = 0). Видно, що 

амплітуда за відсутності сили в'язкості значно зростає, як, втім, і повинно 

бути при резонансі. Вихор при цьому здійснює кругові рухи навколо 

-2x10
-7

-1x10
-7 0 1x10

-7
2x10

-7
-4x10

-7

-2x10
-7

0

2x10
-7

4x10
-7

 

 
D

is
p

la
ce

m
en

t,
 S

y
, 
m

Displacement, Sx, m

awithout the Lorentz force

 =0;

=3x10
9 

Hz

 
-4x10

-6
-2x10

-6 0 2x10
-6

4x10
-6

-4x10
-7

-2x10
-7

0

2x10
-7

4x10
-7

=3x10
9 

Hz

 

 

Displacement, Sx, m

bj =0;

without the vortex line tension

 
-1x10

-7
-5x10

-8 0 5x10
-8

1x10
-7

-4x10
-7

-2x10
-7

0

2x10
-7

4x10
-7

Lorentz force is 

included
=3x10

9 
Hz

 

 

Displacement, Sx, m

c
  =  = 

eff
 = 0

 



105 

 

вихідного положення рівноваги, на відміну від ситуації в’язкого руху, коли 

траєкторія має спіралеподібну форму, рис. 5.9 (a). Траєкторія вихору при 

резонансній частоті з урахуванням усіх сил в цьому масштабі зображується 

практично крапкою в центрі рис. 5.9 (в). В роботі [141] було показано, що в 

надчистій границі сила Лоренца значно перевищує силу в'язкості і можливо 

обертання вихору навколо центрів піннінга. Зауважимо, що в цій роботі 

автори в рівнянні вільних коливань вихору не враховували силу пружності 

вихору. 
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Рис. 5.9 (a) – порівняння амплітуд коливань з урахуванням (основний рисунок) і без 

урахування інертності вихору (вставка в центрі); (b) – траєкторія вихору без урахування 

його інертності (μeff =0) при оптимальному масштабі; (с) – без урахування сили в'язкості 

(η=0) – основний рисунок, в центрі траєкторія з урахуванням усіх сил, що перетворилася в 

цьому масштабі в крапку; частота ωrез2= 8,285x10
11

Гц. 

Надпровідник YBaCuO, ориентація поля Hc. При побудові 

траєкторій з параметрами надпровідника в цій геометрії з'ясувалося, що 

зміщення приблизно 10
-6

 м виникають при амплітуді зовнішньої сили, на 

порядок меншій, ніж в разі H||c. Цей факт може мати досить просте 

пояснення. Глибина проникнення в цьому випадку значно більша (в 4 рази), 

ніж у випадку поля, паралельного осі с, H||c, у рух залучена частина вихору 

більшої довжини, а отже, величина абсолютного зміщення верхнього кінця 

вихору, а саме її ми і визначаємо, при заданому значенні діючої сили, більша. 

Крім того, при такій орієнтації магнітного поля, сили Лоренца і натягу на 
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порядок менше (табл. 5.2). Частотна залежність форми траєкторії і роль сил, 

що її визначають, аналогічна випадку H||c. 

Для орієнтації поля у площині аb, Hc, також було розглянуто 

поглинання енергії. Високочастотний максимум знаходиться нижче за 

частотою (ωrеs2 =1,0610
11 

Гц) через зміну значень параметрів матеріалу, але 

також лежить поблизу циклотронної частоти вихору в цій орієнтації поля. 

Надпровідник NbTi-50%. При вивченні динаміки вихору у NbTi було 

встановлено, що реалізація експерименту [98] в цьому матеріалі може 

виявитися проблематичною. Справа в тому, що обравши в розрахунках 

амплітуду зовнішньої сили, що обумовлює вимушені коливання, близьку до 

значень, що використовуються в експерименті, для YBaCuO при H||c ми 

отримуємо максимальні значення зміщень вихору Абрикосова вздовж обох 

осей OX та OY, які за порядком величини збігаються з даними експерименту 

(рис. 5.5). Але глибина проникнення магнітного поля у надпровідному NbTi 

на порядок менше, ніж у YBaCuO при Hc. На два порядки зростають сили 

Лоренца і в'язкості (див. табл. 5.5). Через малу глибину проникнення поля 

значно менша довжина вихору бере участь у русі, і для помітного відхилення 

від положення рівноваги, як у YBaCuO при H||c, необхідно прикласти силу 

~10
-3

÷10
-2

 Н/м. При дії сили ~510
-4

  Н/м в цьому надпровіднику максимальне 

зміщення, принаймні, в 15 разів менше, ніж у YBaCuO при H||c і практично не 

спостерігається візуально. Проте, вихор здійснює вимушені коливання, про 

що свідчить наявність поглинання енергії. Встановлено також, що частотна 

залежність форми траєкторії і роль сил, що діють на вихор, аналогічна 

представленим вище для YBaCuO. 
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Висновки до розділу 5  

1. Проведено аналіз сучасного стану проблеми осциляційної динаміки 

ізольованих вихорів Абрикосова у надпровідниках II роду. Обговорюються 

експерименти з маніпуляції поодинокими вихорами за допомогою (SQUID) 

[89], магнітного силового мікроскопа (MFM) [98]. Розглянуто розв’язання 

рівнянь, що описують вимушені коливання пружної вихрової лінії у 

надпровіднику з урахуванні усіх сил, що на неї діють і інертності вихора. На 

їхній основі побудовані траєкторії коливань поодинокого вихору Абрикосова. 

Параметри розрахунку динаміки вихору обрані для двох класичних 

надпровідників: анізотропного високотемпературного – YBaCuO і 

низькотемпературного – NbTi.  

2. У YBaCuO в геометрії H||c аналіз форми траєкторії вихору у 

широкому діапазоні частот зовнішньої сили дозволив встановити наступне:  

а) на частотах ω≥310
7 
Гц помітні відхилення від стандартної форми для 

вимушених коливань гармонійного осцилятора пов’язані з впливом пружних 

властивостей вихору (натягу вихрової лінії);  

б) показано, що перетворення форми траєкторії від гармонійної на 

низьких частотах до спіралеподібної при ω~10
9 

Гц пов'язано зі зростанням 

впливу сили Лоренца. Збільшення сили Лоренца обумовлено зростанням 

швидкості вихору зі збільшенням частоти зовнішньої сили. Таким чином, у 

цьому частотному діапазоні траєкторія вихору Абрикосова в основному 

визначається силою Лоренца і силою пружності. При цьому інертність 

вихору, сили піннінга і в’язкості на форму і розмір траєкторії практично не 

впливають. Вплив інертності вихору починає проявлятися на частотах 

ω~210
11

 Гц. Сила в’язкості істотно змінює траєкторію при резонансній 

частоті (рис. 5.9 (c)); 

с) поглинання енергії має два характерних максимуми. Врахування 

сили натягу вихору і неоднорідності діючої сили призводить до значного 

зсуву низькочастотного резонансу (моди de Gennes і Matricon) в область 

більш високих частот, на відміну від результатів [101], де розглядався рух 
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вихору під дією однорідної зовнішньої сили. Високочастотний пік 

поглинання як і раніше знаходиться поблизу циклотронної частоти вихору 

[101], яка визначається його інертністю;  

d) зазначені особливості форми траєкторії зберігаються і в орієнтації 

магнітного поля Hc для YBaCuO. Однак через зміну на порядок параметрів 

надпровідника в цій геометрії (на порядок зменшуються сила Лоренца і сила 

натягу вихору) вже при частотах ω~10
11

Гц помітно проявляється вплив сили 

в’язкості. 

3. При розгляді динаміки вихору в NbTi було встановлено, що 

реалізація експерименту [98] в цьому матеріалі може виявитися 

проблематичною, через необхідність використання великих значень 

амплитуди зовнішньої сили. 
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ВИСНОВКИ 

Дисертація присвячена вивченню питань фізики нестійкості критичного 

стану жорстких надпровідників, в ній отримані наступні результати.  

1. На базі рівнянь електродинаміки отримано аналітичній критерій 

стійкості критичного стану у випадку двошарової надпровідної конструкції, 

коли властивості шарів мають різні фізичні характеристики (товщини 

поверхневого шару, густину критичного струму, теплові та провідні 

параметри). Знайдено вираз для поля першої нестабільності у такій системі. 

Шляхом вибору оптимальної товщини покриття (наприклад, для 

надпровідника Nb3Sn, покритого шаром NbTi) поріг стійкості критичного 

стану зростає більш ніж на 60%. 

2. У рамках еліптичної моделі критичного стану C. Romero-Salazar, 

змодельовані неоднорідні фронти магнітного потоку та контури індукції з 

різним рівнем шорсткості у режимах екранування та захоплення магнітного 

потоку. Розрахунки відтворюють результати експериментальних 

спостережень проникнення магнітного поля у реальні жорсткі надпровідники, 

передбачають можливі конфігурації мейснеровских порожнин. 

3. У випадку прояву термомагнітной нестійкості критичного стану була 

побудована наочна індукційно-струмова модель інверсії повного магнітного 

моменту, що спостерігалася в експерименті на об'ємному надпровідному 

монокристалі YBa2Cu3O7−δ. Важливо, що знання умов появи такого явища має 

вирішальне значення для застосування об'ємних надпровідників як 

"постійних" магнітів, наприклад, у надпровідних левітаційних пристроях, 

тощо. 

4. Для ізольованого наноструктурного елементу критичного стану – 

вихору Абрикосова – отримано аналітичний розв’язок системи рівнянь, які 

описують вимушені коливання під дією зовнішньої періодичної (до 1 ТГц) 

сили, яка затухає вглиб надпровідника, з урахуванням його ефективної маси і 

сил, що на нього діють всередині надпровідника: пінінга, Лоренца, пружності 
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та в’язкості.  Побудовано та проаналізовано траєкторії руху вихору 

Абрикосова у розглянутому діапазоні частот.  

5. Встановлено ієрархію впливу різних сил на форму та розмір 

траєкторії, виявлені особливості вимушених коливань вихору для  різних  

орієнтацій  поля  в  анізотропному YBa2Cu3O7−δ  та ізотропному NbTi 

надпровідниках. Найбільший вплив на його динаміку на частотах до 500 МГц 

має сила пружності вихора, вище 1 ГГц – сила Лоренца, інерційність вихора 

визначає його траєкторію на частотах вище 100 ГГц.    

6. Частотна залежність поглинання енергії вихровою ниткою має два 

характерних піки поглинання, що відповідають низько (de Gennes-Matricone) 

- і високочастотній гілкам спектра коливань. Максимум в низькочастотній 

гілці відповідає пороговій частоті депінінгу, у високочастотній – 

циклотронній частоті вихору. В анізотропних надпровідниках, наприклад в 

YBaCuO, ці характерні частоти залежать від напрямку магнітного поля у 

кристалі.  
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