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ÖZET

Doktora Tezi

YÜKSEK SICAKLIK SÜPERİLETKENLERDE FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Erhan AKSU

Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Fizik Anabilim Dalı

Danışman : Doç. Dr. Ali GENCER

Bu tez çalışmasında, Bi( öPb04Sr2Ca2Cu30,o, Bi1.g4Pbo.34Sr!.9iCa2.o3Cu2.o60ıo, Tl2Ba2Ca2Cu30ıo ve Bi-
221 2/Ag kompozisyonlarına sahip yüksek sıcaklık süperiletken malzemelerin magnetik karakterizasyonıı,
ac magnetik alınganlık ve elektriksel direnç ölçme teknikleri ile yapıldı. Bi|.üPbo4Sr2Ca2Cu3Oı0 ve
Bi| g4Pb034Srı 9iCa203Cu2o60ıo yüksek sıcaklık süperiletkenleri sıvı amonyum nitrat yöntemi ile
Tl2Ba2Ca2Cu3O|0 süperiletkeni ise geleneksel katıhal reaksiyon metodu ile üretilmişlerdir. Bunların yanı
sıra çok filamanlı Bi-2212/Ag süperiletkeni ise, tüp içerisinde toz tekniği kullanılarak üretildi. Yapısal
karakterizasyonlar, X-ışını toz kırınım (XRD) deneyleri ve taramalı elektron mikroskop (SEM)
çalışmaları ile incelendi. Tetragonal kristal yapıya sahip Bij 6Pbo.4Sr2Ca2Cu30|o ve Tl2Ba2Ca2Cu30ıo
yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin birim hücre parametreleri sırasıyla, a=b=5.3538 Â ve c=37.1137 Â,
a=b=3.8520 Â ve c=35.5970 Â olarak hesaplandı. Bulunan sonuçların literatürdeki sonuçlarla tutarlı
olduğu görüldü. Bununla birlikte, SEM çalışması sonuçlan ile malzemelere ait faz yapısı ve tanecik
büyüklükleri hakkında bilgi edinilmeye çalışıldı.

Yüksek sıcaklık süperiletken malzemeler üzerinde temel ve yüksek mertebeden harmonık alınganlık
ölçümleri X,, ~ Xn

 +i-Xn (n==1> 2> 3> 5 v e 7)> 1 5 K-140 K sıcaklık aralığında, 8 A/m-1600 A/m alan
genliklerinde ve 1 1 Hz-21 10 Hz frekanslarda yapıldı. Tüm alınganlık ölçümleri uygulanan ac alana ve
frekansa bağımlılık göstermektedir. Gözlenen bağımlılıklar Bean modeli kullanılarak analiz edildi.
Sıcaklık ölçeği için sızma alanı Hp=Ha(l-t) ( ! formunda yarı-deneysel bir fonksiyon olarak bulundu
Bi| ûPbo^SrjC^Cı^Oıo için en iyi parametre değerleri H a -= 3.3x104 A/m ve p=2.05 olarak elde edildi. Tek
mertebeli harmonik alınganlık ölçümleri ile Bean modelinden elde edilen teorik sonuçların
karşılaştırılması yapıldı. AC kayıplar Bean modeli ile hesaplandı ve deneysel verilerle karşılaştırıldı.
Düşük sıcaklıklarda ve düşük alanlarda Bean modeli ile deneysel sonuçlar uyum içerisindedir. Bununla
birlikte, Bean modeli yüksek sıcaklıklarda ve büyük alanlardaki davranışı açıklamakta yetersiz
kalmaktadır. Son olarak çok filamanlı Bi-2212/Ag şerit süperiletken malzemesinde ac alan, filamanlara
dik (DİK) ve paralel (PAR) bir şekilde uygulandı. Yapılan temel harmonik alınganlık ölçümlerinde alan
ve frekans bağımlılığının olduğu gözlendi. Ayrıca, ac alınganlık ölçümlerinin malzemenin alana dik ve
paralel yerleştirilmesine bağımlılık gösterdiği tespit edildi.

2003, 113 sayfa

ANAHTAR KELİMELER : Süperiletkenlik, BSCCO, TBCCO, Bi-2212/Ag, Kritik sıcaklık, Bean
Modeli, Kim Modeli, AC kayıp, Kritik akım yoğunluğu, Harmonik
alınganlık



ABSTRACT
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PHYSICAL PROPERTIES OF HIGH TEMPERATURE SUPERCONDUCTORS

Erhan AKSU

Ankara University
Graduate School of Nature! and Applied Sciences

Department of Physics

Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Ali GENCER

In this thesis, the magnetic characterization of some Bi, 6Pbo.4Sr2Ca2Cu3010,
Bi| 84Pbo.34Srı 91Ca2o3Cu2.cK;Oıo, Tİ2Ba2Ca2Cu30ıoand Bi-2212/Ag high temperature superconductors were
given by ac magnetic susceptibility and electrical resistivity measuring techniques. Bi] 6Pb0.4Sr2Ca2Cu30io
and Bi, 8 4Pb 0 34Srı 9ICa2.o3Cu2o60ıo high temperature superconductors were prepared by liquid ammonium
nitrate method, while conventional solid state reaction route was applied to make Tİ2Ba2Ca2Cu30ıo
superconductor. On the other hand, Powder-In Tube (PIT) technique was used to make multi-filamentary
Bi-2212/Ag tapes. Structural characterizations were carried out by X-ray powder diffraction (XRD)
patterns and scanning electron microscopy (SEM). Unit cell parameters of Bi, 6Pb04Sr2Ca2Cu30|o and
Tl2Ba2Ca2Cıi30ıo high temperature superconductors which have tetragonal crystal structure were
calculated as a=b=5.3538 Â and c=37.1137 Â, a=b=3.8520 Â and c=35.5970 Â respectively. The results
are consistent with the literature. Some information with regards to the grain size and phase content were
given by the SEM studies.

Fundamental and high order ac susceptibilities, Xn ~ Xn "*" lXn (I1='> 2, 3, 5 ve 7) of the samples were

measured for the temperature range 15 K-140 K, ac field range 8 A/m-1600 A/m and the frequency range

11 Hz-2110 Hz. All the susceptibilities exhibit field, frequency and temperature dependences. The

observed dependences were analyzed using Bean model. For temperature scaling a function of the form

Hp=Ha(l-t)p was found empirically. The best fitting parameters for the Bi, öPb04Sr2Ca2Cu3Oı0

superconductor were found as H a = 3.3xlO4 A/m and P=2.O5. Odd-order harmonic susceptibilities were

calculated from the Bean model to make comparison with the experiments. In addition, ac losses were

also calculated from the Bean model to compare with the experimentally measured values. At low

temperatures and fields, the Bean model is observed to account for the ac losses. However, some

deviations from the model were seen for high temperature and high field values. Finally, the ac field was

applied to parallel (PAR) and perpendicular (PER) to the multi-filamentary tapes of Bi-2212/Ag. The

fundamental harmonic susceptibilities exhibit field and frequency dependences. The results were

dependent on the orientation of the specimen which was placed parallel or perpendicular to the applied

field.

2003, 113 pages

Key Words : Superconductivity, BSCCO, TBCCO, Bi-2212/Ag, Critical temperature, Bean Model, Kim

Model, AC loss, Critical current density, Harmonic susceptibility
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S İ M G E L E R DİZİNİ

n s Süperelektron sayısı

v|/ Dalga fonksiyonu

H Magnetik alan

H c Kritik magnetik alan

H c ı Alt kritik magnetik alan

H c 2 Üst kritik magnetik alan

B ı ç Malzeme içindeki yerel magnetik alan

I c Kritik akım

X Magnet ik alanın sızma derinliği

E, U y u m uzunluğu

5 Ölçme parametresi

p Özdirenç

R Direnç

oo Açısal frekans

u M a g n e t i k geçirgenlik

(j.o Boş luğun magnetik geçirgenliği

7n n. mer tebeden harmonik alınganlık

T c Krit ik sıcaklık

H d c D C magnet ik alan

H a c A C magnet ik alan

T p Temel harmonik alınganlığın faz-dışı bi leşenindeki tepenin oluşum

sıcaklığı

E Elektrik alan

o İ letkenlik

J Akım yoğunluğu

T Sıcaklık

J s Süperakım yoğunluğu

E Elektron yükü

g s Süperi letken d u r u m u n serbest enerjisi

g n Normal d u r u m u n serbest enerjisi

VI



m Elektronun kütlesi

A Vektör potansiyeli

K Ginzburg-Landau parametresi

<t>o Akı kuantumu

Jc Kritik akım yoğunluğu

m* Elektronun etkin kütlesi

ks Boltzman sabiti

Jn Normal elektronların oluşturduğu akım yoğunluğu

d Akımın aktığı tabakanın kalınlığı

H p Malzemenin merkezine sızması için gerekli minimum magnetik alan

M Mıknatıslanma

F p Akı çizgilerinin perçinlenmesi için Lorentz kuvveti

S Poynting vektörü

P Güç

Q AC kayıp

x Sönüm sabiti

Ea Aktivasyon enerjisi
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1.GİRİŞ

Hollandalı fizikçi Heike Kamerling Onnes'in 1908 yılında Helyum'u sıvı hale

dönüştürmeyi başarmasıyla 4.2 K' e kadar olan düşük sıcaklıklarda fiziksel özelliklerin

araştırılması mümkün hale geldi. Metallerin elektriksel dirençlerinin bu düşük sıcaklık

bölgelerindeki değişimi yine ilk olarak Onnes tarafından incelendi (Onnes 1911). Sıvı

helyumun keşfinden 3 yıl sonra Kamerling Onnes, civa metalinde de elektriksel

direncin kritik sıcaklık (Tc) diye adlandırdığı sıcaklık ve altındaki sıcaklıklarda

ölçülemeyecek kadar küçük bir değere düştüğünü gözlemledi. Bu heyecan verici

gözlem süperiletkenliğin keşfi olarak bilinmektedir. Bu çalışmasından dolayı Kamerling

Onnes 1913 yılında Nobel Fizik ödülünü kazandı. Daha sonraki yıllarda yapılan

çalışmalarda bu "sıfır direnç" durumunun kendine özgü fiziksel özellikleri olan yeni bir

faz durumu olduğu anlaşıldı. Başka elementlerin ve bileşiklerin süperiletken olduğu

zaman içerisinde anlaşıldı. Sıfır direnç durumunu tamamlayıcı bir özellik olan kusursuz

diamagnetizma özelliği, keşfedilen süperiletkenler için ortak bir özelliktir. Kusursuz

diamagnetizma özelliği ilk defa keşiften yaklaşık 22 yıl sonra W. Meissner" ve R.

Ochsenfeld tarafından gözlendi (Meissner and Ochsenfeld 1933). Bu özellik Meissner

etkisi olarak bilinmekte olup, bir süperiletkenin sıfır direnç özelliğinden sonra en

belirgin özelliğidir. Elektromagnetizma açısından Meissner olayının ilk açıklaması

London kardeşler tarafından yapılmıştır (London and London 1935). Böylece,

süperiletkenliğin iki temel özelliği, klasik fizik açısından makroskopik düzeyde

anlaşılabilir hale gelmiştir.

Süperiletkenliğin kusursuz bir diamagnet gibi davranışı, süperiletken malzemenin

elektriksel iletkenliğinin sonsuz büyümesi sonucu oluşur. Süperiletken malzeme

magnetik alan içerisinde soğutulmuş ise, süperiletken hale geçer geçmez magnetik alan

çizgileri malzeme içerisinden dışlanır (B1Ç=O). London kardeşler 1935 yılında magnetik

akıyı dışlayan akımın sadece yüzeyde akacağını önererek Meissner olayını

açıklayabilmişlerdir. London kardeşlerin açıklamasına göre süperiletkende oluşan bu

akımın gerçekte kuantum akımı formunda olduğu anlaşılmıştır. 1950'li yıllara

gelindiğinde Ginzburg-Landau (GL), ikinci dereceden faz geçişi yapan bir sistemin

fiziksel özelliklerindeki değişimleri termodinamik açıdan inceledi (Ginzburg and



Landau 1950). O yıllarda, süperiletkenliğin ne tür bir faz geçişi sergilediği

bilinmiyordu. Mikroskopik anlamda süperiletkenliğin kuantum mekaniğine dayalı

açıklaması 1957 yılında Bardeen, Cooper ve Schrieffer (BSC) tarafından yapıldı

(Bardeen et al. 1957). Bu teori, Fermi enerji seviyesine yakın elektronların fononlar

aracılığı ile çiftlenerek bir taban durumu oluşturduklarını ve bu taban durumun bir tek

dalga fonksiyonu ile tanımlanabileceği gerçeğine dayanmaktadır. Aradan iki yıl

geçtikten sonra Gorkov, Ginzburg-Landau denklemlerinin kritik sıcaklık civarında BCS

denklemleri ile uyumlu olduğunu göstermiştir (Gorkov 1959). Bu bakımdan Ginzburg-

Landau teorisinin süperiletkenliğe başarı ile uygulanması mümkün hale gelmiştir.

Fenemolojik olan bu teori, bugün farklı tipte olan süperiletkenler için makroskopik

özelliklerin açıklanmasında hala kullanılabilir durumdadır. Bu teoriye göre, çiftlenmiş

elektronlar kritik sıcaklık yakınlarında makroskopik bir dalga fonksiyonu, ıj/ ile temsil

edilebilirler ve tek bir kuantum düzeyinde çok sayıda elektron bulunabilir. Burada

n s =M 2 çiftlenmiş elektronların yoğunluğudur. Dalga fonksiyonu \\ı, tek kuantum

düzeyine girmiş çok sayıdaki parçacıktan dolayı tüm malzeme boyunca uzanmalı ve

kararlı olmalıdır. BCS teorisinde çiftlenmenin fononlar vasıtası ile oluşması sonucu

kritik sıcaklığın —35 K civarında olması gerektiği sonucunu doğurur. 1960-1980 yılları

arasında, bileşiklerde yeni süperiletken malzemeler bulunmuştur. 1980'li yıllara

gelindiğinde, BCS teorisindeki kritik sıcaklığa getirilen öngörünün deneysel olarak da

doğrulanmış olması, süperiletkenlik çalışmalarında kritik sıcaklığın artık

artırılamayacağı kanaatine sebep olmuş ve çalışmalar doyma noktasına gelmiştir.

Ardından da 1986 yılında, Bednorz ve Müller'in La-Ba-Cu-O sisteminde yaklaşık 40

K'de süperiletkenlik gözlemeleri, çok önemli bir buluş olarak genel kabul görmüştür

(Bednorz and Müler 1986). Bednorz ve Müller'in bu çalışmaları Nobel ödülüne layık

görülmüş olup, yüksek sıcaklık süperiletkenler fiziğinin başlangıcı olmuştur. Daha

sonra Wu ve arkadaşlarının La-Ba-Cu-O sistemindeki La'nın yerine daha küçük iyonik

yarıçaplı Y ile yer değiştirmeleri sonucunda (YBCO-123), 92 K'de süperiletkenliğe

geçiş gözlemelerine ve süperiletkenlik alanında büyük bir aşama kaydedilmesine yol

açtı (Wu et al. 1987). Metal oksitlerden üretilen ve sıvı azot sıcaklığının üstünde kritik

geçiş sıcaklığına sahip bu yeni malzemenin keşfinden sonra Maeda, 1988 yılında Bi-Sr-

Ca-Cu-O bileşiğinde 110 K'de süperiletkenliği gözledi (Maeda et al. 1988). Aynı yıl

Parkin et al. (1988), kritik geçiş sıcaklığı 125 K olan Tl-Ba-Ca-Cu-O bileşiğini ürettiler.



Şu anda en yüksek kritik sıcaklık Hg-bazlı süperiletkenlerde olup, 164 K (31 GPa

basınç altında) civarındadır (Gatt et al. 1998).

Bakır-oksit tabakası içeren süperiletkenlere yaygın olarak "Yüksek Sıcaklık

Süperiletken" (YSS) veya yüksek Tc'li süperiletken denilmektedir ve teknolojik olarak

büyük öneme sahiptirler. Çünkü, uygulamalarda geleneksel süperiletkenlerin aksine,

YSS'leri sıvı azot sıcaklığında kullanılabilme potansiyeline sahiptirler. Teknolojik

uygulamalar için, süperi letkenler ince ve kalın filmler, tel ve şerit halinde

üretilmektedirler. Mühendislik uygulamaları açısından, bu malzemeler bugün Japonya,

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde geniş pazar payı potansiyeline sahip

durumdadırlar. Çok yakın gelecekte, geleneksel süperiletkenlerin yerine YSS'lerin

geçmesi ile, sıvı azot sıcaklığında uygulamaların yapılması muhtemel hale gelecektir.

Magnetik davranışlarına göre süperiletkenler iki ayrı tipte bulunurlar. I. tip

süperiletkenler genellikle elementlerden oluşurlar. Tek bir kritik magnetik alanları (Hc)

mevcuttur. Malzeme H<HC alanlarında kusursuz diamagnet gibi davranır ve uygulanan

dış magnetik alanı sızma derinliği haricinde dışlar. II. tip süperiletkenler ise, genellikle

bileşiklerden oluşur ve iki adet kritik alanı vardır. Düşük kritik alan HC |'in altındaki

magnetik alanlarda süperiletken I. tip süperiletkenlerde olduğu gibi kusursuz bir

diamagnet gibi davranır. Hcı'den büyük alanlarda, magnetik alan malzemeye

girebilmekte ve malzeme içinde net magnetik alan sıfırdan farklı olmaktadır (B.. ^ 0 ) .

Bu durum "karışık durum" olarak adlandırılmaktadır ve HC2'ye kadar devam

etmektedir. HC2'den daha büyük alanlarda ise malzeme artık süperiletkenlik özelliğini

yitirmektedir. Kritik akım (Ic), kritik alan (Hc), tersinmezlik çizgisi (T i rr), sızma derinliği

(A) gibi kavramlar, magnetik ölçümlerle belirlenen niceliklerdendir. AC alınganlık

ölçümleri, kritik sıcaklık ve sızma derinliği gibi fiziksel büyüklüklerin belirlenmesinde

kullanılabilir. AC alınganlık tekniğinde, alanın frekansı ayarlanarak magnetik alanın

malzemeye etki ettiği zaman aralığı değiştirilebilmektedir. Bu özellik, magnetik

gevşeme ve akı dinamiklerinin incelenmesinde yararlıdır.

YSS'lerin daha büyük miktarda akım taşıyabilmeleri yönünde çalışmalar mevcuttur

(Sanchez 1991, Mikheenko and Kuzovlev 1993, Çelebi et al. 1997, Brandt 1998,

Gömöry 2000, Lee et al. 2001). Süperiletkene karışık durumda sızan akı çizgilerinin



hareketi, süperiletkene istenmeyen bir direnç kazandırmaktadır. Bu nedenle, akı

çizgilerinin hareketlerinin sınırlandırılması gerekir. Bu amaçla, süperiletken

malzemelere suni perçinleme merkezleri oluşturulmakta ve akı çizgileri bu merkezlerde

hareketsiz kalmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Böylece, kritik akım yoğunluğu

artması beklenmektedir. Süperiletken bir malzemedeki perçinlenme kuvvetleri, genelde

çok iyi anlaşılmamakla birlikte, perçinlenme mekanizmalarıyla ilgili literatürde yoğun

çalışmalar bulunmaktadır (Glyde 1992, Schwartz 1994, Murakami 1997). Perçinlenme

kuvveti Fp, kısa mesafede bir akı çizgisinin hareketini engellemeye çalışan ve belli bir

bölgede tutan kuvvettir. Süperiletkende perçinlenmeye; noktasal kusurlar, çatlaklar,

vida tipi kusurlar, oksijen boşlukları, tane sınırları, ikizlenme düzlemleri, farklı fazlar,

tanecik içi ve tanecikler arası süperiletken olmayan bölgeler katkıda bulunurlar.

Malzemede bu tür perçinlenme merkezleri oluşturulması magnetik özelliklere de etki

etmektedir. Süperiletkenlerin magnetik özelliklerini klasik elektrodinamik açıdan

inceleyen modeller mevcuttur. Bunlardan ilki Bean modelidir ve ilk defa C. Bean

tarafından 1962 yılında ortaya atılmıştır (Bean 1962). Bu model, II. tip

süperiletkenlerde malzemeye sızan magnetik alanın rotasyonelinin kritik akım

yoğunluğunu, Jc, ürettiği gerçeğine dayanmaktadır. Model ilk olarak ortaya atıldığında

sonsuz "dilim" veya "silindir" geometrisi için hesaplamalar yapılmıştır. Daha sonraki

yıllarda, Kim modeli malzeme içerisine magnetik alanın sızması ile indüklenen kritik

akım yoğunluğunun magnetik alanın bir fonksiyonu olacağını önerdi (Kim et al. 1963).

YSS'lerin keşfinden sonra, kritik durum modellerine dayalı disk ve bar gibi sonlu

geometriler için de yeni model hesaplamaları yapıldı (Goldfarb et al. 1991, Mıkheenko

et al. 1993, Clem and Sanchez 1994-1, Branth 1998-11). Bu modeller, YSS'lerin

magnetik özelliklerinin anlaşılmasına katkıda bulunmaktadırlar. Ancak modellerin

sonsuz geometriler için oluşu nicel bir inceleme imkanı sunmamaktaıdr. Ayrıca,

YYS'lerin tanecikli yapıya sahip olmaları nicel karşılaştırma imkanını zora

sokmaktadır.

Bir süperiletkenin temel ve yüksek mertebeden ac alınganlığı, xn ~ Xn + X,, (n=~': 2,

3,...) ifadesi ile verilir. Burada ilk terim, uygulanan alanla aynı fazda olan faz-içi

bileşen (reel kısım), ikinci terim ise uygulanan alanla 90 derece faz farkında, faz-dışı

bileşen (sanal kısım) olarak adlandırılır (Gioacchino et al. 1991-1, Yamamoto et al.



1992-11, Shatz et al. 1993-11, Gencer et al. 1996, Qin and Yao 1996-II, Zhang et al.

2001) ve uygulanan dış magnetik alana karşı süperiletkende indüklenen diamagnetik

perdeleme akımlarının dinamiği ile incelenir. I. tip süperiletkenler için düşük magnetik

alanlardaki (H<HC) ac diamagnetik perdeleme akımları, Meissner durumundaki dağılım

ile aynı dağılıma uyabilir. Bu durumda, diamagnetik etki iki akışkan modeli ve London

denklemleri ile açıklanabilir. Fakat II. tip süperiletkenlerde uygulanan alan Hcı<H<HC2

olduğunda, magnetik akı çizgilerinin varlığı ile perçinlenmesine etki eden faktörler

perdeleme akımlarının dinamiğinin çok daha karmaşık olmasına neden olur. Bu

durumda malzemede indüklenen akım hem alan genliğine hem de frekansa bağlılık

gösterebilir. Bu nedenle malzemenin magnetik tepkisi artık doğrusal değildir. Bu da ac

alınganlıkta yüksek harmoniklerin üretilmesine katkıda bulunur. YSS'lerin magnetik

davranışının ac alana karşı doğrusal olmayan tepkisi (histeresis) bir çok deneysel ve

teorik çalışmaya konu olmuştur (Gömöry and Lobotka 1988, Gencer et al. 1996, Shinde

1990, Goldfarb 1987). Doğrusal olmayan davranış, deneysel olarak magnetik tepki

sinyalinde gözlenen harmonik bileşenlerin varlığı ile ilgilidir (Ishida and Goldfarb 1990,

Xenikos and Lemberger 1990).

Literatürde harmonik bileşenlerin varlığını açıklayan ilk model Bean modelidir. Ancak

Bean modeli sadece tek mertebeli yüksek harmoniklerin (n=l, 3, 5, 7...) varlığını

açıklayabilmektedir. Çift yüksek harmonikler bu modelde simetrik M-H eğrisinden

dolayı sıfırdır. M-H eğrisindeki simetri, kritik akım yoğunluğuna bir alan bağımlılığı

katıldığında bozulmaktadır. Kim-Anderson modelinde böylece çift mertebeli yüksek

harmonik alınganlıklar (n=2, 4, 6,...) sıfırdan farklı olabilmektedirler. Ishida ve Mazak i

tarafından önerilen (Ishida and Mazaki 1982) bir başka modelde ise, sadece tek

mertebeli harmonik alınganlıkların varlığı bulunabilmiştir. Bu modelde, tanecikli yapıya

sahip bir süperiletken için magnetik yapının, zayıf bağlantılı çoklu Josephson ağı

şeklinde olduğu öngörülmektedir. Bu modelin öngörüsü de simetrik M-H eğrisine

dayandığından çift mertebeli harmonik alınganlıklar üretilmemektedir.

Yüksek sıcaklık süperiletkenler tanecikli yapıya sahiptirler. Tanecikli yapıya sahip bir

süperiletken soğutulurken ac alınganlığı ölçüldüğünde, alınganlığın faz-içi bileşeni

kritik sıcaklıkta küçük bir düşüş sergiler, bu düşüşe eşlik eden küçük bir tepecik faz-dışı



bileşende gözlenir. Alınganlıktaki bu değişimler öncelikle taneciklerin süperiletken

oluşundan kaynaklanır. Sıcaklık daha da düşürülünce, tanecikler arası süperiletken akım

akışı başlar. AC alınganlığın faz-içi bileşeni daha büyük bir değerle sıcaklıkla yavaşça

değişen bir negatif düşme gösterir. Bu durum faz-dışı bileşende daha büyük bir tepe

oluşmasına katkıda bulunacaktır. Sıcaklık daha da soğutulduğunda ise, faz-içi bileşen

sabit bir değere asimptotik olarak yaklaşırken faz-dışı bileşende sıfır değerine ulaşır.

1986 yılından itibaren süperiletkenlerin fiziksel özellikleri hakkında çok miktarda

çalışma olmasına karşın, tezin amaçlan bakımından magnetik özelliklerle ilgili olanların

önemli değişim noktalarını meydana getiren bazı çalışmaların özeti burada

verilmektedir. Jeffries et al. (1989) tanecikli YBa2Cu3O7_x'de doğrusal olmayan

magnetik davranışı incelediler. Tanecikler arası zayıf bağlanmanın Josepshon

eklemlerine benzer bağlardan oluştuğunu önerdiler. Xenikos and Lemberger (1990)

YBCO tek kristallerinde Tc'ye yakın sıcaklıklarda doğrusal olmayan magnetik davranışı

gözlediler. Doğrusal olmayan magnetik davranışın ana kaynağının akı sürüklenmesi ile

açıklanabileceğini önerdiler. Ji et al. (1989) kritik akımın alan bağımlılığını hesaba

katarak Bean modelini geliştirdiler. Ayrıca basitleştirilmiş Kim-Modelini kullanarak,

M-H eğrileri için analitik denklemler türettiler. Bu denklemlerin analitik olarak

yazılması, alınganlık bileşenlerinin Fourier katsayıları gibi, basitçe integral alınarak

bulunabilmesine yardımcı olmaktadır. Bu modelde kritik akım yoğunluğu, yerel alanla

ters orantılıdır. Bu bağıntılardan xn 'i nümerik olarak hesaplayıp deneysel verilerle

karşılaştırmasını yaptılar. Ishida and Goldfarb (1990), YBCO süperiletkeninde,

harmonik alınganlıkların alan ve sıcaklık bağımlılıklarını ayrıntılı olarak incelediler ve

deneyle teori arasında iyi bir uyum gözlediler. Fabbricatore et al. (1994-1) polikristal

BSCCO süperiletkeninde temel ve yüksek mertebeden harmonik alınganlık ölçümlerini

alanın farklı frekanslarında gerçekleştirerek sonuçların Bean ve Kim modeline göre

incelemelerini yaptılar. Modeller ile deneysel sonuçlar arasında çıkan uyuşmazlıkların

genellikle yüksek mertebeden harmonik alınganlık ölçüm sonuçlarında etkili olduğunu,

bunun da akı dinamiklerinin güçlü bir şekilde frekansa bağlı olmasından

kaynaklandığını gösterdiler. Shatz et al. (1993-11) çalışmalarında, kritik akımın alan

bağımlılığını kullanarak bir model geliştirdiler. Kritik durum modeli yardımıyla,

harmonik alınganlıklar için analitik denklemler türettiler. Bunun sonucunda harmonik



alınganlıkları, malzemeye uygulanan alternatif alanın sızma derinliği ile belirlenebilen

8 parametresinin fonksiyonu olarak tanımladılar. Shatz et al. (1993-11) teorik

tartışmaları örneklemek için, süperiletken yüzeyine paralel kararlı bir Hdc alanı

içerisinde bulunan sonlu bir süperiletken "dilim"i göz önüne aldılar. Harmonik

alınganlıkları ölçmek için küçük bir Hacsin(cot) alternatif alanını, Hdc alanı ile aynı

yönde uyguladılar. Buna göre Hacsin(cût) alanının, H d c alanını küçük bir pertürbeye

uğratacağı düşünülebilir (H a c«Hd c)- Bu modelde Bean ve diğer kritik durum

modellerinde olduğu gibi, magnetik özelliklerde gözlenen frekans bağımlılığını

açıklamada yetersiz kalmaktadır. AC alınganlığın frekans bağımlılığı hakkında pek çok

makale yayınlanmıştır. Takacs and Gömöry (1989), YSS'lerinde ac alınganlığın frekans

bağımlılığı ile ilgili çalışmalarında kritik hal denklemindeki akım terimine büyük

vîskoziteli akı akışı terimini ilave ettiler. Kritik hal denklemindeki akım yoğunluğu

terimine akı sürüklenmesi terimi ilave edildiğinde, tanecikler-arası magnetik alan

profilinde bir değişime neden olacağı ise, Müller tarafından gösterilmiştir (Müller

1990). Bu değişim, frekansı artırdığımızda, daha yüksek sıcaklığa doğru ac kayıp

tepelerinin veya ac alınganlığın faz-dışı bileşeninin kayması şeklinde kendini

göstermektedir. Lofland et al. (1992) farklı tanecik boyutuna sahip malzemelerde

frekans ile tepe sıcaklığı Tp'nin değişiminin tanecik boyutları tarafından etkilendiğini

gösteren bir çalışma yaptılar. Prozov et. al. (1992) magnetik durulma etkisini de içeren

kritik durum modelleri çerçevesinde süperiletken malzemenin ac magnetik tepkisini

analiz ettiler. Lee and Kao (1996), farklı yüksek sıcaklık süperiletkenlerde enerji kayıp

tepelerinin frekans bağımlılığını incelemişler ve kritik durum modelinde akı

sürüklenmesi etkilerini içeren bir modelle sonuçlarını analiz etmişlerdir. Qin et al.

(1997, 1999) akı sürüklenmesi denklemini nümerik olarak çözmek suretiyle YSS'lerinin

ac alınganlıklarının frekans bağımlılığını açıkladılar.

Yukarıda YSS'lerin magnetik özelliklerinin anlaşılmasında yapılan çalışmaların bir

özeti sunulmuşur. Çalışmaların çoğunluğu Bean modelinin modifiye edilmesini

içermektedir. Bu sebeple, frekans etkileri dahil tanecik etkisinden dolayı diğer gözlenen

fiziksel özelliklerin açıklanması hedeflenmiştir. Ancak, Bean modelinin çeşitli

geometrilerdeki süperiletkenlere ve değişik süperiletken gruplarına sistematik olarak

uygulanmasını hedefleyen çalışmalar literatürde bizim gözlemlerimiz dahilinde



bulunmamaktadır. Bu tez çalışmasında yüksek sıcaklık süperiletkenlerinden olan Bi ve

Tl tabanlı süperiletkenlerin magnetik davranışı ac alınganlık yöntemiyle tespit edilmeye

çalışılmıştır. Bunun için sonlu "dilim" ve "silindir" geometrisinde süperiletkenler

üretilmiş, üzerinde ac alınganlık ölçmeleri yapılmış ve uygun geometrilerde Bean

modelinin öngörüleri ile karşılaştırmıştır. Literatürde bu tür yüksek sıcaklık

süperiletkenlerin magnetik özelliklerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmaların

irdelenmesi sonucunda, ac alınganlık ölçümlerinin magnetik özelliklerin

belirlenmesinde sıklıkla kullanıldığı ve bunun neticesinde, bu tip süperiletkenlerin hem

ac alan hem de frekans bağımlılıklarının olduğu genel olarak bilinmektedir. Buna ek

olarak çalışmaların süperiletkenlerdeki akı çizgisi haraketlerine bağlı olarak ortaya

çıkan çeşitli kayıp mekanizmalarının varlığıda ac alınganlık ölçümleri ile

araştınlabilmektedir. Bu bakımdan, tezde üzerinde çalışılan Bi ve Tl tabanlı yığın

süperiletkenler daha önceden bilinen optimum üretim koşullarına göre hazırlanarak

üretilmişlerdir. Bu kapsamda süperiletken malzemelerin çeşitli fiziksel özelliklen Bean

modeli çerçevesinde açıklanacak ve süperiletken tabanına ve geometrisine bağlı olarak

model sonuçlarının tutarlılığı tartışılacaktır. Özetle, frekans bağımlılığının ihmal

edilecek kadar küçük olduğu durumlarda Bean ve benzeri modeller, gözlenen fiziksel

bağımlılıkları açıklamakta nitel olarak başarılı olması genel olarak kabul edildiğinden,

bu tezde gözlemlenen fiziksel bağımlılıkların açıklanmasında Bean modelinin uygun

geometrilerde uygulanması da hedeflenmiştir.

Bu tez çalışmasında, süperiletken malzeme olarak Bi, 6Pbo 4Sr2Ca2Cu30ıo (silindir),

Bi1.84Pbo.34Sr1.91Ca2.03Cu3.06OK) (dilim), Tİ2Ba2Ca2Cu30ıo (dilim) yığın süperiletken

malzemeleri ve tüp içinde toz tekniği ile hazırlanmış çok fılamanlı Bi-2212/Ag şerit

malzemesi incelendi. Tezde kullanılan kuramsal temeller ile ilgili ayrıntılı bilgi 2.

bölümde verildi. Üzerinde çalışılan Bizmut tabanlı süperiletkenlerin üretilmesinde yarı-

ıslak amonyum nitrat yöntemi kullanıldı. Talyum tabanlı süperiletken ise, normal

katıhal reaksiyon yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. Hazırlanan malzemelerin yapısal

özellikleri, XRD analizleriyle tayin edilmiştir. Malzeme hazırlama teknikleri ile yapısal

karakterizasyonun detayları 3. Bölümde geniş olarak verildi. Magnetik ölçümlerle

magnetik karakterizasyon ise 4. Bölümde verildi. Yapılan alınganlık ölçümlerinden adı

geçen malzemelerin bazı fiziksel özellikleri belirlenerek, Bean ve benzeri modeller
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yardımıyla deneysel olarak elde edilen sonuçların karşılaştırılması yapıldı. Ayrıca ac

kayıp mekanizmaları hem deneysel hem de Bean modeli sonuçlarından yararlanılarak

hesaplandı. Sonuçların düşük alan değerlerinde birbiriyle iyj b[r şekilde uyum sağladığı

gözlendi. Yüksek alan değerlerinde ise, deneysel sonuçların model sonuçlarından

oldukça farklı olduğu görüldü. Bununla beraber çok filamanlı Bi-2212/Ag süperiletken

malzemede yöne bağımlılık ve ac kayıpların bir araştırması verildi. Son bölümde ise

tezin araştırmaya dayanan sonuçlan özet olarak verilmiştir.

Yığın süperiletken malzeme üretimini yapmak için hem Ankara Üniversitesi Fen

Fakültesi Fizik Bölümü Katıhal Fiziği Araştırma Laboratuvarı hem de Ankara Nükleer

Araştırma ve Eğitim Merkezi Karakterizasyon laboratuvarı imkanları kullanıldı. Ancak

daha karmaşık bir hazırlama tekniği ile elde edilen Bi-2212/Ag şerit malzemeler Florida

State Üniversitesindeki "National High Magnetic Field Laboratory" de DPT projesi

kapsamında ikili işbirliği çerçevesinde hazırlanarak temin edildi. Tezde yer alan tüm ac

alınganlık ölçümleri A.Ü. Fen Fakültesi Fizik Bölümü Katıhal Araştırma

laboratuvarında bulunan Lake Shore marka kapalı devre soğutucu sistemine sahip 7130

model ac alınganlık ölçme sistemi kullanılarak gerçekleştirildi. AC direnç ölçümleri

yine 7130 ac alınganlık ölçme sisteminin ac direnç ölçme seçeneği kullanılarak yapıldı.

DC elektriksel direnç ölçümleri ise Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim merkezi

Karakterizasyon Laboratuvarında yer alan Oxford-DN Cryostat sisteminde, 4 nokta

kontak yöntemi kullanılarak yapıldı. Tezde çalışılan malzemelerin yapısal

karakterizasyonları SEM ve XRD sonuçları ile desteklendi. SEM çalışmaları Kırıkkale

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde yer alan JEOL 5600 Taramalı

Elektron Mikroskobu ile XRD çalışmaları ise K.T.Ü. ve A.Ü. imkanları kullanılarak

gerçekleştirildi.



2. KURAMSAL TEMELLER

2.1. Giriş

Süperiletkenler; yeni faz durumunun meydana getirdiği çeşitli özelliklerin yanı sıra, sıfır

elektriksel direnç ve kusursuz diamagnetizma gibi iki temel özelliğe sahiptirler. Bu

nedenle, süperiletkenin sıfır elektriksel dirence sahip olması indüklenen akımların

kayıpsız bir şekilde akmasına yol açar. Bununla birlikte, kusursuz bir diamagnet özelliği

sergilemesi, süperiletkenin düzgün bir de magnetik alan içerisine yerleştirilmesi sonucu

magnetik alan çizgilerinin süperiletken içerisinden dışlanmasına sebep olur. Bu bölüm,

tezin araştırma alanı ile ilgili süperiletkenlerin bazı temel özelliklerini ve bunlara ait

bazı kavramların açıklamasını içermektedir.

2.1.1. Kusursuz iletkenlik

Süperiletken malzemeler soğutulduğunda • belirli bir kritik sıcaklık (Tc) değerinde

elektriksel dirençleri kaybolur. Direnç kaybına eşlik eden kristal örgüde veya

özelliklerinde herhangi bir değişiklik olmaz. Bilinen Ohm yasasının süperiletken

durumu tanımladığım varsayarak,

J = aE (2.1)

ve

— = - V x £ (2.2)
dt

Maxwell denklemi kullanıldığında, p = 0(<r = oo), E=0 alınırsa böyle bir ortam için B

sabit kalır. İyi iletken metallerin pek çoğu, aynen bir süperiletken gibi kusursuz iletken

olarak değerlendirilebilir. Metallerde p = 10~8Q.m iken, süperiletkenlerde de durumda

p = 0 dır. Böylece, bir süperiletkende akım akışına karşı koyan bir mekanizma yoktur.

Bunun sonucu, süperiletken bir halkada indüklenen akım teorik olarak asırlar boyu

kayıp olmaksızın akmaya devam edecektir.
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2.1.2. Meissner Etkisi

Süperiletken bir madde kritik sıcaklık (Tc) altına kadar soğutulursa ve magnetik alan

uygulanırsa diamagnet gibi davranır. Meissner etkisi, süperiletken içinde magnetik

alanın daima sıfır olacağını gösterir. Bu etkiyi anlayabilmek için süperiletken bir

malzemeyi kritik sıcaklığın (Tc) altında (süperiletken fazda) sabit tutarak dış magnetik

alanı (H) sıfırdan başlayarak yavaş yavaş artıralım. Süperiletkenin özdirenci sıfır

olacağından (p = 0) klasik elektrodinamiğe göre E = pl ile verildiğinde E=0 olur.

dB
Maxwell denkleminde E=0 için,

dt
= 0 olur ve bu sonuç B' nin zamanla

değişmediğini ve alan başlangıçta sıfır ise B' nin hep sıfır kalması gerektiğini ifade

eder. Bu durumda magnetik akı çizgileri malzeme içine sızmadan geçeceklerdir (Şekil

2.1.).

;<

(a) (b)

Şekil 2.1.(a) Silindir geometrisine sahip bir süperiletkenin kritik sıcaklık (Tc) üzerindeki
sıcaklıklarda uygulanan düzgün magnetik alanda akı çizgilerinin süperiletken
malzemeye sızması (b) Aynı süperiletken malzemenin kritik sıcaklığının
altındaki bir sıcaklık değerinde uygulanan düzgün magnetik alan çizgilerinin
malzemeden dışlanmasını göstermektedir.
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2.1.3. Kritik alan ve kritik sıcaklık

Süperiletkenlik sıcaklığın artırılması ile veya dışarıdan uygulanan magnetik alanın

artırılması ile bozulabilir. Süperiletken malzemeler üzerinde sıcaklığın fonksiyonu

olarak yapılan elektriksel direnç ölçümlerinde, sıcaklık artırıldığında ve belli bir sıcaklık

değerine ulaşıldığında, artık direnç sıfırdan farklı olur. Kritik sıcaklığın altındaki belli

bir sıcaklıkta, sıcaklık sabit tutulup magnetik alan artırılınca, alan belli bir kritik değeri

aştığında süperiletkenlik olayı bozulacaktır. Elektriksel direncin sıfıra düştüğü sıcaklık

"kritik sıcaklık" (Tc) diye tanımlanır. Süperiletkenlik fazı serbest enerji açısından

normal faza göre daha düşük enerjili bir fazdır. Termodinamik olarak normal durum ile

süperiletkenlik durumu arasında H\l%n kadarlık bir magnetik enerji farkı vardır.

Dışarıdan magnetik alan uygulandığında süperiletken duruma bir magnetik enerji

kazandırılmaktadır. Normal durum ile süperiletken durum arasındaki enerji farkı

magnetik alandan dolayı süperiletkene sağlanırsa, malzeme süperiletken durumdan

normal duruma geçecektir. Malzemeyi süperiletken durumdan normal duruma geçiren

magnetik alana "kritik magnetik alan" (Hc) denir ve bu değer sıcaklığın bir-

fonksiyonudur.

Bu bağımlılığı tanımlayan yarı-deneysel denklem aşağıdaki şekilde verilmektedir.

(2.3)

Burada, HC(T), sıcaklık düştükçe artan bir fonksiyondur. Çizelge 2.1.'de bazı

süperiletken elementlerin kritik alan şiddetleri ve kritik sıcaklıkları gösterilmiştir.
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Çizelge 2.1. Bazı süperiletken elementlerin kritik alan şiddetleri ve kritik sıcaklıkları

Element

Alüminyum

Kadmiyum

Galyum

indiyum

Lantanyum

Kurşun

Neobyum

Talyum

Vanadyum

Civa

Tc(K)

1.2

0.5

1.1

3.4

4.8

7.2

9.3

4.5

5.3

4.2

H c 0 (kA/tn)

7.9

2.4

4.1

22

-

64

II. tip

66

II. tip

33

2.2. Süperiletkenlerin Makroskopik Teorisi

2.2.1. London denklemleri

Metallerde Ohm yasası J = a E olarak tanımlanır. London kardeşler, Maxwell

denklemlerini başlangıç olarak kullanıp Ohm yasasını zamana bağlı kabul ederek

London denklemlerini öne sürdüler (London and London 1935).

A = m
dt nse'

Bunun için kullanılan Maxwell denklemleri,

(2.4)

ve J (2.5)
dt dt

şeklindedir.

Özdirenç olmadığı zaman bir E elektrik alanının varlığında serbest elektron için

hareket denklemi.
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m~ = -eE (2-6)
dt

olarak verilir. Klasik Js = -ns e ̂ bağıntısını kullanarak

E = - ^ ^ - (2.7)
nse

2 dt

elde edilir ve 1. London denklemi olarak bilinir. Denklem 2.7.'nin iki yanının

rotasyoneli alınırsa,

Vx£ = JLİvxJ (2.8)
nse

2 dt

ve buradan

ot

elde edilir. London denklemlerinin Meissner etkisi ile uyum içerisinde olduğu

gösterilebilir. Denklem 2.9' daAL 'nin tanımı kullanılarak zamana göre integrali alınırsa,

A2

LV2(B- B0) = B-B0 (2.10)

bulunur. Burada Bo = B(t = 0) 'daki magnetik alan, Meissner olayı ile yakın bir

benzerlik kurabilmek için sıfır seçilirse,

A2

LV2B = B (2.11)

ifadesi bulunur. Burada,

A, = ( — m ~ ) U 2 (2.12)

olup London sızma derinliği olarak tanımlanır. Bu denklem için önerilecek çözümün

Meissner olayını açıklaması gerekir. Önerilecek çözüm,

B(x) = B(Q)ex.p(-x/JlL) (2.13)

şeklindedir. B(0), x=0 sınırındaki magnetik alandır. x-0 ' dan +x bölgesini kapsayan bir

süperiletkene —x' den +x ' e yönelmiş bir magnetik alan uygulanırsa Denklem 2.13.

magnetik alanın süperiletkene girebileceği bir bölge tanımlar. London sızma derinliği

(AL) normal durum için sonsuz olacağından x < 0 i ç i n B(x) = B(0) olmalıdır. x>0

için ise B(x) üstel olarak azalacaktır (Şekil 2.2.).
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B(0)

V//////////////////////S.

Şekil 2.2. Magnetik alanın süperiletkene sızması. B(x), süperiletken içerisindeki
magnetik akının konuma göre değişimini ve belirli bir sızma derinliği
sonrasında sıfır olduğunu göstermektedir.

2.2.2. Ginzburg-Landau Teorisi

Ginzburg-Landau teorisi, süperiletken duruma magnetik alanın etkilerini

belirleyebilmek için elektrodinamik, kuantum mekaniksel ve termodinamik davranışları

bütünleyen süperiletkenlik olayının başarılı bir tanımıdır (Ginzburg and Landau 1950).

Ginzburg-Landau teorisi süperiletken elektronların yoğunluğunun sabit olması

durumunda makroskopik kuantum modeline indirgenir (MQM) dolayısıyla kuantum

mekaniksel yaklaşımı da içerir.

Geleneksel süperiletkenlerin elektrodinamiği ilk olarak. London kardeşler tarafından

kurulmuştur (London and London 1935). London kardeşler, süperiletken durumu

makroskopik bir dalga fonksiyonu *P ile temsil ettiler. Bu 4' dalga fonksiyonu tüm

malzeme boyunca uzanır ve çok sayıda parçacık içermesi yüzünden kararlıdır.

Süperiletkenlik tek bir kuantum durumunu işgal eden yoğunlaşmış çok sayıda parçacık

içerir. Bu durum bağlı çiftleri oluşturan zıt spinli iki elektron tarafından mümkün

kıhnabilir. Makroskopik dalga fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanır.

(2.14)
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Burada, |vI/(/')| , süperiletken elektronların yoğunluğudur ve ns ile gösterilir. S(r) ' de

dalga fonksiyonunun fazıdır.

İkinci derece faz-geçişi için London tarafından önerilen bu fikirler Ginzburg-Landau

teorisinin kapsamı içerisinde yer almaktadır. Ginzburg ve Landau, süperiletken

durumun mutlak karesi süperelektronların yoğunluğunu veren makroskopik dalga

fonksiyonu F̂ ile tanımlanabileceğini varsaymışlardır. Teorilerinde, T(F)'yi

süperiletkenlik düzen parametresi olarak tanımlamışlardır. Daha sonra, süperiletken

durumdaki serbest enerjinin normal durumdan farklı olacağını süperelektron çiftlerin

yoğunluğuna dayandırarak bulunabileceğini önerdiler. Süperiletken ve normal durum

arasındaki Gibbs serbest enerji yoğunluğunu T c ' ye yakın sıcaklıklarda tanımlamak için

H7 'nin kuvvet serisine açılımını kullandılar.

2

gs
4

+ •
M

(2.15)
2 ' 2m

Burada gs; süperiletken durumun serbest enerji yoğunluğu, gN; normal durumun

serbest enerji yoğunluğu, m; elektronun kütlesi, M ; mıknatıslanma, a ve /? ise,

normal Landau teorisinde olduğu gibi açılım katsayılarıdır. Bu katsayılar; sıcaklığa

bağlı olup, süperiletken durumun serbest enerjisi istenilen sıcaklık bağımlılığı ile

verilebilir (a , (T-Tc) ile orantılı olduğu varsayılırken, /? bir sabittir).

Serbest enerji denklemi (2.15.), T ' y e göre minimize edilebilir, düzen parametresi;

^ 'ye göre serbest enerjinin değişimini "0" 'a ayarlayarak,

1 -ihV- — A{?) I *F = 0 (2.16)

(2.17)

\
2w V c

ve kuantum mekaniği kullanarak, akım yoğunluğu J için

e" f - - 2P
J(r) = r^//z( vI>V vIy- vFVT*)

m [ c )

bulunabilir. Denklem 2.17.'de 2e ve m*, süperiletken durumda elektron çiftlerinin yükü

ve kütlesi, A ise magnetik vektör potansiyelidir. Vektör potansiyel ( A ), B-indüksiyon

alanıyla ilişkilidir (B = V x A). Bir süperiletken için (örneğin sonsuz uzunlukta silindir
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veya dilim için) T(r)sabittir. (2.14.), (2.16.) ve (2.17) denklemleri yardımıyla akım

yoğunluğu için bir denklem türetilebilir:

JİF) = ̂ -(yS- — Â(r)) (2.18)
m c

Denklem 2.18. yalnızca 4* 'nin sabit olması durumunda geçerlidir.

Ginzburg-Landau teorisi iki önemli karakteristik uzunluk içermektedir. Bunlar, uyum

uzunluğu (ğ) ve sızma derinliği (X) dır. Her ikisi de sıcaklığın fonksiyonudur. Uyum

uzunluğu; düzen parametresinin önemli bir değişime uğradığı uzunluk olarak tanımlanır

ve magnetik alanın yokluğunda aşağıdaki ifade ile verilir:

2m|a |

Bu iki karakteristik uzunluğun oranı olan K ;

K = ̂ 1 (2.20)

Önemli bir parametredir ve yaklaşık olarak sıcaklıktan bağımsızdır, K , süperiletken

davranışı iki tipe ayırır. Süperiletkenler, K > 1/V2 olduğunda II. tip (Şekil 2.3(b)), aksı

halde I. tip olarak sınıflandırılırlar (Şekil 2.3(a)). Şekil 2.3.'te magnetik alandaki

davranışlarına göre iki farklı tip süperiletken gösterilmiştir. I. tip süperiletkenler, kritik

alanda Meissner durumundan tam olarak normal duruma geçiş yaparlar. 11.tip

süperiletkenler için Ginzburg-Landau teorisi kritik alanların büyüklüklerini açıklar.

Hcl = ̂ ^ _ ( M / c ) + f ) (2.21)
4 A

Burada s, 0.5 mertebesinde bir sabittir. Malzeme, Hc 2 üst kritik alan da, akı çizgilerinin

korlarının üst üste binmesi yüzünden normal duruma geçer. Bu ifade,

M o (

şeklindedir. Burada O 0 , akı kuantumudur. Düşük kritik alan HCT in altında,

süperiletken Meissner durumundadır ve sızma derinliği X 'nın ötesinde akı çizgilerinin

malzeme içerisinde bulunmasına izin vermez. Dış alan, düşük kritik alan Hcı'i aştığında;

malzeme içerisine kısmi akı girişi görülür. Uygulanan alan artırıldığında, daha fazla akı

çizgisi süperiletkene girer. Süperiletkenin bu durumu "karışık durum" olarak

adlandırılır. Karışık durumda, akı
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çizgileri — (^o I B)xn mesafesinde aralanmışlardır. HC2' ye yakın alanlar için bu

aralanma E, 'y e yaklaşır. Akı çizgilerinin yoğunluğu Hcı'den H c 2 'ye doğru arttıkça artar.

HC2'de akı çizgilerinin göbekleri çakışır ve süperiletken normal duruma geçer. Şekil

2.3.'te gösterilen mıknatıslanma eğrileri süperiletkenin denge durumları için

gösterilmiştir. Denge durumunda akı çizgileri malzeme içerisine serbestçe girip

çıkabilirler. Eğer akı çizgileri perçinlenmezse dengesiz durumlar ortaya çıkabilir ve

mıknatıslanma eğrileri tersinmez hale gelebilir. Akı çizgilerinin perçinlenmesi karışık

durumdaki II. tip bir süperiletkenin net bir akım taşımasına izin verir. İdeal I. tip bir

süperiletken magnetik alanı süperiletkenlik yok olana kadar dışında tutar. Ancak Hc 'den

büyük magnetik alanlarda malzeme normal hale gelir (Jc^O). İdeal bir II. tip

süperiletken (Hcı) değerine kadar magnetik alanı dışında tutar. HcTden daha büyük

alanlarda magnetik alanın bir kısmı dışlanır ve malzeme elektriksel olarak süperiletken

özellik gösterir.

-M
-M A

MEISSNER ETKİSİ

NORMAL DURUM)RM

MEISSNER DURUMU
KARİŞİK DURUM

NORMAL PURUM

i
H, H H c l H, H c 2

H

(a) (b)

Şekil 2.3. Magnet ik alandaki davranışlarına göre (a) I. tip süperi letkenler (b) II. tip
süperi letkenler

2.2.3. Bardeen-Cooper-Scrieffer (BCS) teorisi

Bardeen-Cooper-Scrieffer (BCS) teorisi bir süperiletkenin belirgin en önemli iki temel

özelliği olan mükemmel iletkenlik ve kusursuz diamagnetizmayı açıklamaktadır

(Bardeen et al. 1957). Ayrıca, başta 1950 'li yıllarda keşfedilen izotop etkisi olmak

üzere, Tc 'nin altındaki sıcaklıklarda kritik alan bağımlılığını içeren tüm termodinamik

değişkenlerin değişimlerini de başarılı bir şekilde açıklayabilmektedir. BCS teorisi,

fononlar yardımıyla iki elektron arasında ortaya çıkan etkileşmenin bu elektronlar

arasında çekici bir kuvvet oluşturacağı esasına dayanır. Elektron-fonon-elektron
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etkileşmesi sonucu oluşan çekici kuvvet, süperiletkenliğin yeni temel taşı olan "Cooper

Çifti" olarak bilinen, elektron çifti oluşumuna yol açar.

Cooper çifti oluşumunu açıklayabilmek için elektronların Fermi sıvısı içerisinde

bulunduğunu düşünebiliriz. Örgü sıcaklığı mutlak sıfır sıcaklığına doğru

düşürüldüğünde, örgü titreşimleri azalır. Eğer bir elektron ara yer konumuna girerse,

düşük sıcaklıklarda iyon korlarının ısısal hareketliliğinden kaynaklanan örgü

deformasyonundan daha büyük olabilen belirgin bir deformasyona neden olur. Elektron

etkileşme bölgesinden uzaklaştığında dahi örgü bozulması kendisini koruyacak ve

bölgesel olarak oluşan artı yük yoğunluğu diğer bir elektronu kendisine doğru

çekecektir. Böylelikle iki elektron arasında bilinen Coulomb itme kuvvetinin yerini

daha baskın olan çekici elektron-elektron etkileşme kuvveti alacaktır.

Momentumları k ve —k olan birbirlerine zıt yönde bir çift elektronun oluşturduğu

Cooper çifti 2e yüküne ve 2m* kütlesine sahip bir "sankiparçacık" tır. Toplam spini ve

momentumu sıfır olduğundan bir bozon gibi davranırlar. Bu özelliklerinden dolayı da

Pauli dışarlama ilkesine uymazlar ve Fermi enerjisinde bir yasak enerji aralığı

oluştururlar. Süperiletken, Cooper çiftleri çiftlenmemiş iki elektronun enerjisinden daha

düşük enerjiye sahiptir ve enerji aralığı E « 3.5kBTc ile verilir. Yalnızca Tc'nin altında

oluşan bu enerji aralığı, süperiletken elektronları aralığın üstünde yer alan normal

elektronlardan ayırır. Böylece süperiletken elektronların iletkenliği, aralığın üzerindeki

normal elektronların iletkenliğini kısa devre yapar.

2.3. AC/DC Direnç

Normal bir iletkende elektronlar yük iletimi yaparken saçılıma uğramaktadırlar.

Elektronlar, i) iletim elektronlarının kristal örgüdeki iyonların ısısal titreşimleri

(fononlar) sonucu ve ii) iletkende bulunan yapı kusurları ve safsızlık atomlarından

saçılmaktadırlar. Elektronların bu tür saçılmaları yük iletimi esnasında direncin ortaya

çıkmasını sağlar. Bu durumda bir iletkenin özdirenci,

Po::=Pf+Pi (2.23)
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ile verilir. Burada pf, iletim elektronlarının fononlardan saçılması ile oluşan özdirenç,

Pi" de safsızlıklardan kaynaklanan özdirençtir. Burada p f sıcaklığın bir fonksiyonu, p; ise

metaldeki safsızhk atomlarının oranı sıcaklıkla değişmeyeceğinden sabittir. Bu yüzden

iletkenlerde dirençteki azalma, sıcaklığın azalması ile açıklanabilmektedir. Bu durum

şekil 2.4.'te şematik olarak gösterilmiştir, po yüksek sıcaklıklarda, T ile çizgisel olarak

azalır. Düşük sıcaklıklarda ise, sabit bir değere ulaşır ve T=0 da pj sabit değerini alır. Bu

sabit değere artık direnç denilir. Saf iletkenlerin p; değeri çok küçük, saf olmayan

iletkenlerinki ise çok büyüktür.

Pf~T

Po=

p ,

T

Şekil 2.4. İletkenlerin özdirencinin sıcaklığa bağlı olarak değişimi

Süperiletkenliği bu klasik modelle açıklamak mümkün değildir. Süperiletkenlik,

kuantum mekaniksel bir olaydır. Ancak süperiletkenlerde iletkenliği ilk olarak

açıklamaya uğraşan iki akışkan modelidir. Bu modelde, normal ve süper elektronlar

iletime ayrı ayrı katkıda bulunmaktadırlar. Süperiletken durumun oluşmasıyla

süperelektronlar normal elektronları kısa devre yapmaktadır. Süperiletken malzemeye

bir ac akım uygulandığında, Faraday yasasına göre, ac akımın değişimi sonucu oluşan

magnetik alanın değişimi, malzeme içerisinde elektrik alan oluşmasını sağlar.

^ = dB

dt
(2.24)

Bu oluşan elektrik alan normal çiftlenmemiş elektronlar üzerinde bir kuvvet

oluşturacağından normal elektronların saçılmasına sebep olur. Süperiletken durumda de
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direnç sıfır olsa bile ac direnç sıfırdan farklıdır. Bu sonuç, Maxwell denklemlerinin hem

Meissner olayını hem de ac direnç olayını açıklayamadığını gösterir. Bu yüzden London

1935 yılında normal metaller için geçerli olan mikroskobik J = crE bağıntısına benzer

olarak,

dJr Es (2.25)
dt A

denklemini önerdi. Burada A. alanın sızma derinliği, E ise oluşan elektrik alanıdır.

Normal bir metalde yüksek frekanslarda akım, tabaka kalınlığı "d" olan ince bir tabaka

boyunca akar ve bu tabaka kalınlığı,

^ - - r - r - u , 2 (2-26)

şeklinde verilir. Son iki denklem birleştirildiğinde,

İ - = 2(—)2 (2.27)
y, V

olur. Bu denklemde, T^Tç de A=A,o (alanın sızması maksimum) ve J n » J s , T<TC de A, =d

ve Jn = 2JS, T—»0 giderken, A « d ve Jn » Js olur. Düşük frekanslarda (lkHz-100kHz)

Jn « Js, yüksek frekanslarda ise J n

> > Js olur. Denklem 2.25.' den anlaşılacağı üzere,

akım ile elektrik alan arasında 90 derecelik bir faz farkı vardır. Bu durum bir

süperiletkenin sahip olacağı ac direncin, bir indüktansın sahip olacağı indüktif reaktansa

eşdeğer olabileceğini gösterir. Normal elektronlardan kaynaklanan kayıp ise bir

metaldeki elektronlardan kaynaklanan dirençle aynıdır.

Bir süperiletkende, de direncin genellikle sıfır olması beklenir. Teorik olarak

malzemeye de akım uygulandığında, E = 0 olduğundan normal elektronlara etki eden

kuvvet olmadığı için, Jn= 0 ve bunun sonucu da RdC = 0 olur.
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2.4. Kritik Durum Modelleri

2.4.1. Giriş

II tip süperiletkenlerde uygulanan alanın fonksiyonu olarak mıknatıslanmanın ilk

tanımlaması C. Bean tarafından 1960'larda verildi. Mıknatıslanma magnetik alanın

sızdığı yerlerde oluşan sabit kritik akım yoğunluğundan hesaplandığı için bu model,

kritik durum modeli olarak adlandırılmıştır. Orijinal Bean Model'inde, akım yoğunluğu

yerel magnetik alanın büyüklüğünden bağımsızdır ve kararlı durumda katı bir

süperiletkenin magnetik özelliklerini tarif eder. Çünkü malzeme içerisindeki magnetik

akıda herhangi bir değişim indüklenmiş bir elektrik alan oluşturur. Bu durumda, elektrik

alanının varlığı süperiletkenlerde bir direncin ortaya çıkmasına sebep olur. Geleneksel

süperiletkenlerde bu direnç çok küçüktür ve genellikle ihmal edilebilirler. Bean kritik

durum modeli II. tip süperiletkenlerin magnetik karakteristiklerinin hesaplanmasında

başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Bununla birlikte, yüksek magnetik alanlarda model

sonuçlarının deneysel sonuçlardan sapma gösterdiği tespit edilmiştir. Geleneksel

süperiletkenler için bu sapmanın nedeni kritik akım yoğunluğunun magnetik alana

bağımlılığından kaynaklandığı şeklinde açıklanmıştır. Bu bağımlılığın YSS'leri için

düşük magnetik alanların varlığında da etkili olduğu bilinmektedir. Kritik akım

yoğunluğunun magnetik alan bağımlılığı dikkate alınarak Kim et al. (1963) tarafından

Bean Modeli geliştirildi. Çizelge 2.2. de çeşitli fonksiyonel bağımlılıkların bir

adlandırılması verilmektedir. Alan bağımlılığının hesaplamalara dahil edilmesi

modelden elde edilen akım yoğunluğu değerleri ile taşıma akım değerleri arasında iyi

bir uyuşum olmasına katkıda bulunmuştur. YSS'lerin tanecikli yapıya sahip

olmalarından dolayı, Bean modelinin bu tip süperiletkenlere uygulanması kuşku ile

karşılanmıştı. Ancak yeterince düşük magnetik alanlarda, tanecikler arası kritik akım

yoğunluğu magnetik alandan bağımsız olarak kabul edilebildiği durumlarda Bean

modeli iyi bir yaklaşım olarak kullanılabilmektedir. Alan bağımlılığını dahil eden diğer

kritik durum modelleri ise, daha çok yüksek magnetik alanlarda deney ile teori arasında

ıyı bir uyuşum için kullanılması öngörülmektedir. Bu tezde, kullanılan alan değerlen

oldukça küçük olduğundan deneylerin fiziksel yorumu orijinal Bean modeli

çerçevesinde yapılarak deneysel sonuçlar analiz edilmiştir. Bununla birlikte, Bean
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modelinin geliştirilmiş durumları olan diğer modeller hakkında da gerekli bilgiler bu

kısımda sunulacaktır.

Çizelge 2.2. Kritik durum modelleri

Model Adı
Bean Modeli

Kim Modeli

Güç (power) model

Üstel model

Lineer model

Diğer modeller

Kritik akım

J -">
J c -

a
j (is \ - k

J A H ' } (H0+\Hl\)

Je(Hl) = kx\Hl<

J c (//,) = /*, exp(--H\)ICX

Jc(Hi) = Al-C\Hl

Jc(Ht) = A(Hcl/

Kaynak
Bean (1962, 1964)

Kim et al. (1962, 1963)
Anderson (1962)

Yamafuji (1967),
Gren et al. (1967)

Fietz et al. 1964

Watson (1968),
Shi (1990)

Yeshurun et al. (1988)

Çizelgede gösterilen modellerde, yer alan k, k|, A, Aı, C, ve Cı pozitif sabitlerdir.

2.4.2. Anderson-Kiın Modeli

Kim, Anderson ve arkadaşları çalışmalarında birim hacimdeki akı perçinlenme

kuvvetlerinin bir çok sistem için sabit olduğunu bulmuşlardır (Kim et al. 1963,

Anderson et al. 1962). Bu modelde, magnetik akı çizgilerinin Lorentz kuvvetinin

etkisinde hareket edebildiği öngörülmüştür. Birim hacimdeki perçinlenme kuvveti;

F =a = JcxH (2.28)

şeklinde ifade edilir. Friedel (1963) JB=sabit olmasının, sonlu bir perçinlenme enerjisi

gerektirdiğini ve daha fazla akı çizgisinin ise birim hacimdeki perçinlenme enerjisini

azalttığını göstermiştir. Perçinlenme kuvvetinin sabit olması süperiletken malzeme

içerisinde alanın parabolik bir dağılımına neden olur (Şekil 2.5.). Anderson,

süperiletken malzemedeki dislokasyonların, homojensizliklerin ve diğer etkilerin

oluşturacağı perçinlenme kuvvetlerinin, sıcaklık bağımlı olduğunu göstermiş ve bu
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mekanizmanın akı sürüklenmesinden ziyade ısısal aktifleşmiş akı sürüklenmesi (TAFC)

şeklinde düşünülmesi gerektiği üzerinde durmuştur (Anderson 1962).

H 0 (Bean)

H 0 (Kim)

Şekil 2.5. Kim modeline göre alanın malzemeye parabolik olarak sızması. Kesikli
çizgiler Bean modeline göre alanın malzemeye sızmasını göstermektedir.
X(r=0 için alan malzemenin merkezine kadar sızmaktadır.

2.4.3. Basitleştirilmiş Kim Modeli

Anderson-Kim modeline göre malzeme içerisindeki akı dağılımı paraboliktir ve kritik

akım yoğunluğu,

Jc=k/(H0+H,) (2.29)

şeklinde verilir. Burada Hj, süperiletken içindeki yerel magnetik alan şiddetidir. Ho ve k,

malzeme ve sıcaklık bağımlı sabitlerdir. Chen ve Goldfarb p = (2ka)w2 I Ho

parametrelerini çeşitli kritik durum modellerini birleştirerek uzun ortorombik (2ax2b,

b>a) malzeme için kullandılar, p' nin küçük değerleri için Kim modelinin orijinal Bean

modeline dönüştüğünü gösterdiler, p'nin büyük değerleri içinde Hj=O alarak alan

bağımlılığını kullandılar. Modelin bu uç durumu "Basitleştirilmiş Kim Modeli" olarak

adlandırıldı. Mıknatıslanma eğrisinin biçimini belirleyen ve kritik akım Jc'yi karakterize

eden p parametresi malzemenin homojenliği ile ilgilidir (Chen et al. 1990). Ji (1989)

basitleştirilmiş Kim modeli için mıknatıslanma terimlerini, H=Hdc+Hocoscot biçiminde

bir alan uygulayarak türetmiştir. Şekil 2.6.' da Basitleştirilmiş Kim modeline göre

alanın artan ve azalan durumları için alanın malzemeye giriş profilleri gösterilmiştir.
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H,

(a)

Şekil 2.6. Basitleştirilmiş Kim modelinde dış alanın, (a) Ha değerinden Hb değerine
azalırken, (b) Hb değerinden Ha değerine artarken malzemeye sızma
profilleri.

2.4.4. Bean Modeli

Bean modeli II. tip süperiletkenlere uygulanan bir modeldir. Bu model düşük kritik alan

Hcı' in sıfır olduğunu kabul eder ve süperiletken malzemenin taşıyabileceği en yüksek

kritik akımın, kritik akıma eşit olduğunu öngörür. Uygulanan magnetik alan malzeme

içine sızarken bir magnetik alan gradiyenti oluşturur. Maxwell denklemleri ile uyumlu

bir şekilde alan rotasyoneli kritik akım yoğunluğuna eşittir. Malzemede oluşan kritik

akımın uygulanan alan değerinden bağımsız olması, küçük bir alan uygulanarak da

kritik akım yoğunluğunun oluşturulabileceğini gösterir. Bean modeline göre; uygulanan

magnetik alanın malzeme içerisine girdiği bölgelerde kritik akım dolaşmaktadır. Ayrıca

bu model, malzemede oluşan kritik akım yoğunluğunun uygulanan dış magnetik alana,

alanın uygulama yönüne ve malzemenin büyüklüğüne bağlı olabileceğini açıklar. Dış

magnetik alanın malzemenin merkezine kadar ulaştığı duruma karşılık gelen magnetik

alan, Hp — Jc a bağıntısıyla verilir. Burada "a" malzeme yüzeyinden merkeze olan

uzaklıktır. Magnetik alan H p ' den büyük olduğunda, kritik durum modeline göre yüzey

akımı süperiletken içerisinden geçen süperiletken akım yoğunluğuna özdeştir. Tek

boyutta, malzeme içerisindeki ortalama magnetik alan,

B =
a

(2.30)
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ifadesi ile verilir. Şekil 2.7.' de -Ho ile Ho arasında yarım periyottuk bir alan

uygulandığında süperiletken dilim içindeki magnetik alan ve akım dağılımındaki

değişimler gösterilmektedir. Bean modeline göre başlangıç durumu için süperiletken

dilime sızan magnetik alanın ulaştığı bütün x bölgesi için akım yoğunluğu J=-Jc olur.

Magnetik alanın başlangıç profili ve bu durumda oluşan kritik akım yoğunluğu şekil

2.7. (a) da gösterilmiştir. Malzeme merkezine magnetik alanın tam sızması olmadığı

durumda magnetik alanın genliği Ho, tam alan sızması olduğu durumda ise Hp

şeklindedir. Magnetik alanın sızmadığı bölgelerde ise akım oluşmaz. Alanın sızdığı

bölgenin sızma derinliği xp=H0/Jc dir ve bu bölgede akım J=-Jc dir. Bütünüyle sızma

durumunda, Ho Hp dir ve magnetik alan "dilim"in bütününe sızar. Bu durumda J=-Jc

olan bölge x=a'ya kadar uzanır. Magnetik alan artırıldığında magnetik akı profili değişir

ve J=JC olan bir bölgeyi içine almaya başlar. Akım yoğunluğunun işaretini değiştirdiği

noktayı xı ile gösterelim. x xı, J=JC ve x>X| için J=-Jc dir. Malzeme merkezine tam

sızma olması durumunda, dış magnetik alan 2HP-Ho üzerine çıkarıldığında süperiletken

malzemedeki akım yoğunluğunda artış gözlenmez (Şekil 2.7 (c)). Süperiletkende oluşan

akım yoğunluğundan dolayı, malzeme içerisindeki alan uygulanan alandan farklı olur.

Bu durumda, uygulanan alan sıfıra doğru azaltılırsa, magnetik akı tuzaklanması

gerçekleşir. Şekil 2.7. (a)' da uygulanan alanlar sonucu oluşan akı profilleri ve bunlara

karşılık gelen akımlar alanın azaltılmasıyla şekil 2.7. (b)'de gösterilen akı ve akım

profillerine dönüşür.
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He
0

Ho

/

Y

X

2 a

-J,

O
X, X p

0

0

\

X
p

I-lo

T

0

-J c

-J,

a)

b)

Şekil 2.7. Magnetik alanın "dilim'1 süperiletkene kısmi sızması (sol kolon) ve tam
sızması (sağ kolon) durumları için -H 0 'dan H 0 'a kadar dış magnetik alanın
artışında bir "dilim" içindeki magnetik alan ve akım profilleri.
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Malzeme içerisindeki ortalama magnetik alanlar belirlendikten sonra malzemenin

mıknatıslanması elde edilebilir.

2.4.4.1. Mıknatıslanma ve alınganlık terimleri

Süperiletken malzemeye uygulanan ac magnetik alan zamana bağlı olarak değişen M(t)

mıknatıslanmasının, alanın her bir döngüsünde magnetik histeresis eğrileri çizmesine

neden olur (şekil 2.8). İlk histeresis eğrisi M-H grafiğinin merkezinden başladığı

düşünüldüğü için diğerlerinden farklıdır. Birçok döngüden sonra dinamik bir denge

sağlanır ve M(t) hep aynı histeresis eğrisini takip eder.

M

O

H
H

Şekil 2.8. Silindir geometrisine sahip bir süperiletkenin mıknatıslanma eğrisi

Mıknatıslanma eğrisi dış alana tam bir döngü yaptırılması ile elde edilir. Modelde alan

girişi değişim hızına (frekansa) bağımlılığı olmadığından, frekans sıklığını de limitinde

seçerek, dış alan H=Ha c sincot olarak belirlenebilir. Mıknatıslanma terimleri, Hm > H p

ve Hm < H p olması durumlarında farklılık gösterecektir. Silindir geometrisi için

Hm < Hp azalan yöndeki mıknatıslanmalar,
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M = -H ^

-Hac<H<Hac (2.31)

bulunur. //m > //^ durumunda azalan yöndeki mıknatıslanma,

A/f

 H» +H -H — (H H)2 ı ( H < " ?
^ + " H 2 / / ( / a c } 12+ " « 2 / / p

( a c } 12//p

2

Hac-2Hp<H<Hac (2.32)

M=±Hp, Hac<H<Hac-2Hp (2.33)

şeklinde verilir. Artan yöndeki mıknatıslanma denklemleri için yukarıdaki ifadelerde M

yerine -M ve H yerine -H alınması yeterlidir. Bu durumda harmonik alınganlıklar

T

^M(t)s\n(nû)t)dt
ac 0

(2.34)

T

%"n = {Mit) cos(ncot)dt
^ ^ ac 0

şeklinde tanımlanır. Bu iki denklem, yukarıdaki mıknatıslanma ifadeleri düşünülerek,

yeni değişken 6 'nın fonksiyonu olarak düzenlenirse,

, 3/r/2

ac -7Tİ2

(2.35)

j 3 / r / 2

Xn=—rr- JM(Û)cos(nÛ)d0

bulunur. Bir süperiletkende akı perçinlenmesi mevcut olduğunda, malzemenin

uygulanan alanlara doğrusal olmayan tepkisi, yüksek harmonik alınganlıkların varlığı

ile ilişkilendirilebilir. Doğrusal tepkide sadece temel harmonik alınganlık sıfırdan farklı

bir değere sahip olur, yüksek harmonikler ise sıfırdır. Bu sıcaklıklarda, süperiletken

malzemeye akı giriş-çıkışı söz konusu olmadığından tersinir ve doğrusal bir M-H

grafiği gözlenir. Yüksek harmoniklerin sıfırdan farklı olduğu sıcaklıklar sadece kritik

sıcaklığa yakın sıcaklıklardır. Bu sıcaklıklarda, malzemeye akı giriş-çıkışı tersinir

olmadığından yüksek harmonikler mevcuttur. Temel harmonik alınganlığın (n=l) faz-
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içi bileşeni, x'\> malzemedeki akının dışarı çıkarılması ile, faz-dışı bileşeni, X\ > ' s e a c

akım kayıpları ile ilişkilendirilebilir. Orijinal Bean modelinde M-H döngüsünün yüzey

alanı, AH = f^o^^lcXl ^ e tanımlanır. Doğrusal M-H döngüsünde, temel harmonik

alınganlığın faz-dışı bileşeni, x\ ~ 0 olur, bu ac kaybının olmadığını gösterir ve faz-içi

bileşeni, x\ = ~ K ^ ) •> i s e malzemedeki bütün akıların dışarı atıldığını gösterir. Bu

durumda, bütün yüksek harmonik alınganlıklar sıfır olur. Mıknatıslanma döngüsünün

simetrilerinden dolayı çift harmonik alınganlıklar da sıfır olur. Dilim ve silindir

geometrisinin harmonik alınganlık davranışı çok benzer olması nedeniyle burada sadece

silindir geometrisinin çözümleri verilmiştir.

Bean modeline göre, sonsuz uzunlukta silindir geometrisi için denklem 2.35.'de n=l

için temel harmonik alınganlığın faz-içi X\ v e faz-dışı X\ bileşenleri analitik olarak

türetilirse;

Hm<Hp\ X\=-\ + x-^-, XX4X-2X2)/(3TT) (2.36)
I o

x\ =—\(-l + x- 5x2 /16)cos"' (1 - 2/x) + [-19/12 + — + 1/x ~2/(3x2)](x - I ) " 2 1

X\ = ( 4 / X - 2 / X 2 ) / ( 3 T T ) (2.37)

şeklinde bulunur. Bu sonuçlardan yararlanılarak temel harmonik alınganlık Hp/Hm'in

fonksiyonu olarak çizilirse Şekil 2.9.'da gösterilen grafik elde edilir.
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Şekil 2.9. Bean modeline göre temel harmonik alınganlığın (n=l) faz-içi X\ v e

dışı X\ bileşenlerinin Hp/Hm' ye göre değişimi

Benzer şekilde n=3 için denklem (2.35) kullanılarak;

//,„ <fft,\ x\ - - x 2 / 4 8 , x] =--(2x2
 -4X)/\5TT

.. 2 ( - 1 6 + 4 8 X - - 4 5 J C 2 + 1 0 ^ - 1 )

bulunur (Şekil 2.10)

45TZX4

3 +10x

720 Ti x-

(2.38)

(2.39)
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Şekil 2.10. Bean modeline göre 3. harmonik alınganlığın (n=3) faz-içi ^ 3 ve faz-dışı^,

bileşenlerinin Hp/Hm' ye göre değişimi

n=5 için; Hm < H ; X\ = 0 , x\ = ~r-(~2x + x (2.40)

128

105/rx(
512x-784x2 +56Ox3 -175x4 +14x 5) (2.4L)
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n=7 için; Hm < Hp ; X\ = 0 , ("2*

Hm>Hp-
128

-((-1 + JC)3 Vx - l(-32 + 48x - 24x2 + 3x3

3157EC*
10240x-21120x2 + 23040x3 -14112x4 + 4704x5 -735x 6 +30x 7 )

(2.42)
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-= -0.004
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Şekil 2.11. Bean modeline göre 5. harmonik alınganlığın (n=5) faz-içi x\ v e

bileşenlerinin Hp/Hm ' ye göre değişimi
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Şekil 2.12. Bean modeline göre 7. harmonik alınganlığın (n=7) faz-içi Xı v e faz-dışı

bileşenlerinin Hp/Hm' ye göre değişimi
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2.5. Yüksek Sıcaklık Süperiletkenleri

2.5.1. Giriş

Yüksek sıcaklık süperiletkenler (YSS) seramik yapıya sahiptirler. Polikristal yapıda

süperiletken taneler (tek kristaller) genellikle zayıf bağlarla ayrılmış ve rastgele yönelim

içinde bulunurlar. Bu malzemeler genellikle Katıhal Reaksiyon Yöntemi kullanılarak

üretilmektedirler. Bu yönteme ilave olarak çeşitli kimyasal yöntemler de mevcuttur.

Malzeme üretirken tanelerin bir doğrultuda yönlenmesini sağlamak süperiletken

özelliklerin iyileştirilmesi bakımından önemlidir. Çünkü bu tip süperiletkenlerde

fiziksel özellikler yöne bağımlıdır. YSS'lerinden, BSCCO ve TBCCO çeşitli özel

yapılarda ortaya çıkmaktadırlar. Bunlar; i) Tek kristaller, ii) İnce filmler, iii) Toz

halindeki bileşiğin eritilip, eritilen tozun büyütülmesi ile oluşan malzemeler (Akinaga

2003), iv) Tanecikli seramik malzemeler, v) Kalın filmler vi) teller, vii) şerit tipi

süperiletkenler şeklindedir. Burada adı geçen malzeme gruplarının magnetik özellikleri

birbirlerinden farklıdır. 1989 öncesinde tek kristaller, kalın ve ince film şeklindeki

süperiletkenler üretilmişse de, fiziksel özellikleri bakımından tanecikli yapıya sahip

süperiletkenlere benzerlik göstermektedirler. Bu bölümde seramik yapıdaki

süperiletkenlerin karakteristik özellikleri incelenecektir.

Seramik bir süperiletken için ac alınganlık tekniğiyle ölçülerek bulunan fiziksel

özelliklerden kritik sıcaklık (Tc) ve kritik akım yoğunluğu (Jc) tek kristaller için bulunan

değerlerden farklıdır. Tanecikli süperiletkenlerde, yüksek alanlar ve yeterince yüksek

sıcaklıklarda, bu parametreler zayıf bağ özellikleri ile açıklanabilmektedir. Bu zayıf

bağların genellikle tanecik sınırlarında oluşan stokiyometri eksikliği yüzünden ortaya

çıktığına inanılmaktadır (Larbalestier et al. 1987, Dubois and Cave 1988). Bu nedenle

tanecikli bir süperiletkenin iki çeşit süperiletken özelliği vardır. Birincisi, kendine özgü

kritik sıcaklık ve kritik akım yoğunluğudur. İkincisi ise taneciklerin çifleniminden

dolayı ortaya çıkan parametrelerdir. Kaliteli süperiletkenlerde bile, bu iki özelliği

yeterince büyük alanlarda ve sıcaklıklarda ayırt edilebilmek mümkündür. Normal olarak

seramik bir süperiletken soğutulurken belli bir kritik sıcaklık değerinde öncelikle taneler

süperiletken olur, soğutma devam ettirildiğinde ise daha düşük sıcaklıklarda
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süperiletkende taneden taneye akım taşıma yeteneği kazanılır. Burada bahsi geçen

akımın miktarı taneler arası bağlanmanın niteliğine göre değişmektedir. Taneler arası

bağ çeşitli şekillerde olabilir ve bir süperiletken için belirleyecî bir özelliktir. Burada bu

konu, tezin bu bölümünde ayrıntılı olarak işlenmesi planlanmamıştır. Taneler arası

bağlanmanın yapısı ve fiziksel özellikleri üzerindeki etkileri Clem (1988) tarafından

ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Magnetik ve elektriksel özellikler açısından

bakıldığında, taneler arası bağların sınırlayıcı bir etki olduğu bilinmelidir.

Seramik süperiletkenlerin birim hücrelerinde Cu-O düzlemleri bulunmaktadır. Önceleri

Cu-O düzlemlerin süperiletkenlerin hepsinde ortak olarak varlığı, kritik sıcaklığın

yükselmesi ile ilişiklendirilmeye çalışıldı. Çünkü süperiletkenliğin Cu-O tabakalarında

olduğuna inanılmaktadır. Cu-O düzlemleri yüksek Tc süperiletkenlerinin hepsinde

yaygın olarak bulunur ve Cu-O düzlemleri birim hücrenin c eksenine diktir (ab-

düzlemlerine ise paraleldir). Bir Cu-O düzleminde, her bir Cu atomu dört oksijen atomu

ile bir kare-düzlemsel biçiminde sarılmıştır. YSS'lerinin birim hücresinde Cu-O

düzlemleri sayısına (n) paralel olarak Tc'nin arttığı bilinmekle beraber, n=4 ten büyük

değerler için daha yüksek kritik sıcaklığa sahip süperiletken henüz üretilememiştir.

Bizmut (Bi) tabanlı yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde n=l için Bi-2201 fazı elde

edilmekte ve bu faz için kritik sıcaklık yaklaşık 10 K civarındadır. Bi-2212 (n=2) fazı

içinse, birim hücre de iki adet Cu-O düzlemi bulunmaktadır ve bu fazın kritik sıcaklığı

ise 85 K civarındadır. Bi-2223 (n=3) fazı için kritik sıcaklık 110 K civarındadır. Birim

hücrede kararlı bir şekilde şimdilik en fazla 3 adet Cu-O düzlemi olacak şekilde

süperiletkenler üretilebilmektedir.

2.5.2. Bi-Tabanlı Yüksek Sıcaklık Süperiletkenler

Süperiletken Bi-tabanlı malzemeler ilk olarak Bi-Sr-Cu-O sisteminde Michel et al.

(1987) tarafından bulundu. Başlangıç kompozisyonu Bi2Sr2CuO7+s olan bu sistemde

süperiletkenlik geçiş sıcaklığının 22 K'ye sahip olduğu rapor edilmiştir. Daha sonra bu

sistem 2201 olarak isimlendirilmiştir. Maeda et al. (1988) tarafından kritik geçiş

sıcaklığı 110 K'deki Bi-Sr-Ca-Cu-O sisteminde BiSrCaCu2Oy başlangıç

kompozisyonuna sahip süperiletkeni elde ettiler.
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Bi-tabanlı süperiletkenler, Bİ2Sr2Can-ıCunO2n+4 genel serisine uygun olarak

kristallenmektedirler. 2201 (n=l) ve 2212 (n=2) bileşikleri birbirlerine benzer türden

olmakla birlikte, 2223 (n=3) bileşiği genellikle Bi'nin kısmi olarak azaltılması ve yerine

Pb eklenmesiyle hazırlanır. Yukarıda bahsedilen Bi-tabanlı süperiletken ailesinin birim

hücre yapıları genellikle tetragonal yapıya sahiptir. Örgü parametreleri ise sırasıyla,

2201 için, a=5.39A, c= 24.6A, 2212 için a=5.41 Â , c=30.90 k, 2223 için a=5.41

A ve c= 37.10 A dır (Torance et al. 1989).

2.5.3. Tl-Tabanlı Yüksek Sıcaklık Süperiletkenler

Tl-tabanlı ilk süperiletken malzeme Kondoh et al. (1988) tarafından Tl-Ba-Cu-O

sisteminde keşfedildi. Başlangıç kompozisyonu Tlı^Bao.sCuOy sisteminin kritik

sıcaklığı 19 K olarak ölçülmüştür. Bağımsız olarak, Sheng and Herman (1988)

Tİ2Ba2Cu3C>8+ö> TlBaCu3O5.5+s ve Tlı 5Ba2Cu3Ü7 3+5 başlangıç kompozisyonlarına sahip

süperiletken sistemlerinde kritik sıcaklığı 90 K' e kadar yükselttiler. Kısa bir süre sonra

aynı araştırmacılar Tl-Ba-Ca-Cu-O sisteminde kritik sıcaklığı 120 K olan

T^BaCaı 5CU3O8 5+5 ve Tl| 8öBaCaCu3O7 %+s başlangıç kompozisyonuna sahip

süperiletkenleri bulmayı başardılar. Tl-tabanlı süperiletkenler iki farklı yapı serisinde

ortaya çıkmaktadırlar. Bunlar sırasıyla, Tl(Ba/Sr)2Can_ıCunO2n+3 ve Tl2(Ba/Sr)2Car,_

ıCunO2n+4 şeklindedir. Genellikle, Sr içeren Tl-tabanlı süperiletkenlerde kısmi Pb veya

Bi elementleri sisteme eklenebilmektedir. Tl-tabanlı süperiletkenlerde de Bi-tabanlılarda

olduğu gibi iletken CuO tabakalarının sayısının artmasıyla süperiletken geçiş sıcaklığı

artmaktadır. Literatürde ulaşılabilen maksimum geçiş sıcaklıkları 1223, 1234 sistemleri

için 120 K ve 2223 sistemi için de 125 K civarındadır (Parkın and Herman 1988).
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2.5.4. Y-Tabanh Yüksek Sıcaklık Süperiletkenleri

Y-Ba-Cu-O sisteminde sıvı azot sıcaklığı üzerinde süperiletkenlik Wu et al. (1987)

tarafından Y( 2BaosCu04-6 başlangıç kompozisyonunda elde edildi. Bu sistemde oksijen

miktarı önemlidir ve 5 parametresinin aldığı değerlere bağlı olarak farklı kristal yapılara

sahip olurlar. 8=0-0.6 için ortorombik, 8>0.6 olduğunda ise yapı tetragonal olmakta ve

süperiletken özellik kaybolmaktadır. Y-Ba-Cu-O sisteminde, Karpinski (1988)

tarafından yığın malzeme olarak hazırlanan YBa2Cu3O7_s (YBCO-123)

süperiletkeninde, Tc=92 K olarak bulunmuştur.

2.6. Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlerin Elektromagnetik Özellikleri ve AC Kayıp

Mekanizmaları

2.6.1. Magnetik özellikler ve Ginzburg-Landau sonuçları

Müon spin durulması, mıknatıslanma ve ac alınganlık gibi çeşitli teknikler kullanılarak

magnetik özellikler belirlenebilmektedir. Magnetik ölçümler; sızma derinliği (X), uyum

uzunluğu ( £ ) , kritik sıcaklık (Tc) , HC| ile Hc2'nin ölçümleri ve kritik akım yoğunluğu

(Jc) parametrelerin belirlenmesini de kapsamaktadır.

2.6.2. Sızma derinliği ve uyum uzunluğu

Düşük kritik alan Hcı'in altındaki alan değerlerinde, yığın malzemenin içinde magnetik

alan sıfır olacak şekilde, malzemenin yüzeyinde süper akımlar vardır. Uygulanan alan

malzeme içerisine girdikçe üstel olarak azalmaktadır. Yüzeydeki alanın l/e faktörüne

kadar azalması için olan mesafe sızma derinliği X olarak adlandırılır. YSS'lerinde sızma

derinliği, yöne bağımlıdır. Bu durum, Hcı'in ac alınganlık ölçümleriyle belirlenmesi ile

anlaşılabilir (Loegel et al. 1990). YBCO'da ?,ab~140 nm iken, A.c~600 ile 1800 nm

arasında değişir, ab düzlemindeki sızma derinliği, Cu-O düzlemine dik olan c-yönünden

daha küçüktür. Hcı ve HC2, sızma derinliği X ve uyum uzunluğu â, 'nin ölçümleri ile çok

yakından ilişkilidir.
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Uyum uzunluğu^, sızma derinliği Â/dan çok daha zor ölçülebilmektedir. Çünkü uyum

uzunluğunun değeri çok küçüktür ve yaklaşık olarak birim hücre basamağındadır.

Uyum uzunluğunun değeri, ab düzlemi boyunca 2 nm, c düzlemi boyunca ise, ortaya

çıkan anizotropi nedeni ile yalnızca 0.3 nm dir. Forgan, 1987 yılında akı çizgilerinin

yapısına, karakteristik uzunlukların anizotropik etkilerini araştırdı ve ilk olarak akı

çizgilerinin malzemeye, sızma derinliklerinin oranı nedeniyle, süper akımların akı

çizgileri etrafında dairesel değil de, eliptik olarak dönmeleri gerektiğini önerdi. Bu

öngörü, ilk olarak Dolan tarafından 1989 yılında, akı örgüsü kullanılan akı deseni

tekniği ile deneysel olarak gözlendi.

2.6.3. Tc, Jc, H cı, HC2 ve £, ölçmeleri

Genellikle, ac alınganlık sıcaklığın fonksiyonu olarak sıfır de alanda ölçülür ve

magnetik geçişin başlangıcı kritik sıcaklık Tc olarak tayin edilir. Taşıma akım

yoğunluğu, Jc, ise, doğrudan dört nokta özdirenç ölçümlerinde bir puls akımı ile veya

basitçe uygulanan bir de akım ile ölçülür (Ricketts 1992). Kritik akım yoğunluğu, Jc,

Bean kritik durum modelinden yararlanılarak elde edilen mıknatıslanma ölçümlerinden

de hesaplanabilir. Ölçülen alan, malzemenin merkezine kadar girebilecek gerekli en

küçük alana eşit olduğunda alınganlığın faz dışı bileşeni bir maksimum gösterir (Clem

1988). Bu yöntem yalnızca malzeme, homojen, izotropik ve modelin öngördüğü

malzeme boyutları ile uyumlu olduğunda geçerli olacaktır. YSS'lerin keşfinden sonra,

kritik durum modeli anizotropik kritik akım yoğunlukları için de genişletildi (Gyorgy et

al. 1989).

Bir II. tip süperiletken için en düşük kritik alan Hcı, malzemeye magnetik alan

uygulandığında alana karşı başlangıç mıknatıslanması doğrusallıktan saptığı alan olarak

tanımlanır. Uygulanan bir periyotluk ac alan (Hac>HCı) boyunca, M-H düzleminde

tersinmezlikten dolayı bir histeresis oluşur. Bu histeresisin yüzey alanı ac kayıpların

miktarı ile orantılıdır. Bu sebeple, alan artırılırken, alınganlığın faz-dışı bileşeni X\ n u n

sıfırdan farklı olmaya başladığı an, uygulanan alan düşük kritik alan Hcı'e eşittir.

Benzer şekilde yüksek harmonikler uygulanan alanın fonksiyonu olarak ölçüldüğünde,
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de ayırt edici bir özellik gösterir. Bir izotropik süperiletken için, düşük kritik alan,

, sızma derinliği ile ilişkilidir ve bu ilişki,

4 A ) (2.48)

ile verilir (Ginzburg and Landau 1950). Burada <t>0 akı kuantumudur. Denklem

2.48.'den anlaşılacağı üzere Hcı, ?c'dan veya yukarıda bahsedildiği gibi bağımsız bir

şekilde belirlenebilir. HC2 üst kritik alan değeridir. Kritik sıcaklığın magnetik alana göre

çizilen grafiğinden hesaplanabilir. Hc 2 alan değerinde akı çizgilerinin birbirlerine olan

uzaklığı uyum uzunluğu kadardır. Ginzburg-Landau teorisinin öngörüsüne göre bir

izotropik II. tip süperiletken için

^ (2-49)

yazılabilir. HC2'nin hemen üzerindeki alan değerlerinde akı çizgileri birbirleri üzerine

örtüşürler. Küçük uyum uzunluğuna sahip II. tip süperiletkenlerin HC2 alan değeri

yaklaşık olarak 100 tesla'dan daha büyüktür. Laboratuvar ortamında bu büyüklükteki

alanların üretilmesi henüz mümkün gözükmemektedir.

2.6.4. Zayıf bağlar

YSS'lerde zayıf bağların çeşitli tipleri bulunmaktadır. En yaygın zayıf bağ tipi tanecik

sınırlarında meydana gelenlerdir. Geleneksel süperiletkenlerde, tanecik sınırları zayıf

bağlar olarak davranış sergilemektedirler. Çünkü, uyum uzunluğu tanecikler arası

mesafeden çok küçüktür. Uyum uzunluğunun tanecikler arası mesafeden büyük olduğu

durumlar için, Raboutou 1980 yılında, süper elektron yoğunluğunun zayıf bağı

geçerken, sıfırlanmadığını gösterdi. YSS'lerin uyum uzunluğunun birim hücre

basamağında olduğu daha önce belirtilmişti. Bu nedenle, dalga fonksiyonu bir tanecik

üzerinden başka bir tanecik üzerine geçerken bozunuma uğrar. YSS'lerindeki zayıf

bağlar geniş bir şekilde çalışılmaktadır. Genel olarak bir zayıf bağı araştırmak için, bir

ince filmin iki kristalinin bağlantı eklemi üzerinde V-I ölçümleri yapılarak, ince filmin

iki tek kristalindeki ab düzlemleri arasındaki bağlantı açılarının fonksiyonu olarak

ölçümler yapıldı (Chaudhari el al. 1988). Bunlardan bağlantı ekleminini geçen Jc' nin

kristaller içindeki Jc'den daha küçük olduğu tespit edildi. Daha sonra zayıf bağlar olarak
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davranan tanecik sınırları üzerine, bir model kuruldu. Bu modele, dirençli paralel eklem

(Resistive Shunt Junction, RSJ ) adı verildi.

RSJ modeline göre ekleme uygulanan akım, kritik akım Ic'den küçük ise, akım tanecik

sınırlarından geçerken, eklemde gerilim oluşturmaz. Sonuç olarak, akımın akışı sonucu

eklemde direnç sıfırdır. Uygulanan akımın değeri Ic'yi aştığında, eklem içinde dV/dl ile

verilen bir direnç oluşur. Bu direnç, eklemin normal durumda sahip olduğu direnç

değerine eşittir. Tanecikler arası bağların zayıf olması nedeni ile bu bağlar, uygulanan

alana karşı çok hassas davranırlar. Bir magnetik alanın varlığında, süper akımlar tanecik

sınırları içinden akarken, alanın varlığı yüzünden düzgün akışları bozulur. Ancak,

magnetik alanın Ic üzerine olan gerçek etkisi tam olarak bilinmemektedir. Benzer

şekilde tanecik sınırlarının davranışının sıcaklığa göre bağımlılığı araştırma

aşamasındadır. Kritik akım Ic ile sıcaklık arasında,

f T Y
I c(T) = I c ( 0 ) l l - — | (2.50)

c

bağıntısı bulunmaktadır (Chaudhari et al. L988).

Lıkarev (1979) zayıf bağlan süperiletken-normal-süperiletken (s-n-s) eklemine benzetti.

Bu eklemde yer alan normal metal içinde süper elektron çiftinin ilerleme mesafesi,

eklemin kalınlığından küçük ise eklem zayıf bir bağ gibi davranır.

2.6.5. AC alınganlık

Seramik süperiletkenler iki farklı kritik sıcaklığa sahiptirler. Birincisi, süperilelken

taneciklere özgü, diğeri de tanecikler arası çiftlenim sonucu tanecikten taneciğe

süperakım akışının başladığı sıcaklığa karşılık gelen çiftlenim sıcaklığıdır. AC

alınganlık, sıcaklığın fonksiyonu olarak ölçüldüğünde, faz-içi bileşen %x de gözlenen

ilk maksimum, taneciklerin süperiletken oluşumu ile ilgilidir. Daha düşük sıcaklıklarda

gözlenen ikinci maksimum ise taneciklerin çiftleniminden kaynaklanmaktadır. Bu tür

süperiletkenlerde, çiftlenim bileşeninin kendine has Tc, Jc, H c | ve Hc2 parametrelerinin

olduğu da bilinmektedir. Çiftlenim, zayıf bağlar aracılığı ile oluşur. Bir seramik

süperiletken, kritik sıcaklığından daha düşük sıcaklıklara soğutulduğunda taneciklerin
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çiftlenimi için gerekli ısısal enerji, çiftlenme enerjisinden daha yüksek olmamalıdır.

Eğer zayıf bağlar Josephson eklemleri ise,

>kBT (2.5!)k B T
2rc

şeklinde yazılabilir. Burada Ic zayıf bağın kritik akımıdır.

Clem (1988) böyle bir tanecikli süperiletken için süperiletken durumda magnetik

tepkisini sürekli bir yaklaşımı göz önüne alarak bir model kurdu. Bu modelde,

süperiletken parametreler kısmen, II. tip süperiletken olduğu varsayılan tek kristal

taneciklerden, kısmen de bu tür tanecikler arası süperiletken akışına izin veren zayıf

bağlardan belirlenir. Zayıf bağlardan geçebilecek maksimum akım, tanecikli

süperiletkenin taşıma süperakımını belirler. Böyle bir süperiletkenin şematik olarak

gösterimi şekil 2.13' te verilmektedir.

Şimdi Josephson eklemleri ile bağlanmış pek çok tanecik üzerinden geçen bir

süperiletken yolu göz önüne alalım. Josepshson eklemlerine paralel olan direnç, bu

sistemin elektrodinamik özelliklerini belirlemede önemli bir rol oynar.

Böyle bir zayıf bağı boydan boya geçen bir akım için

I = IcsinAS (2.52)

ifadesi yazılabilir. Burada Ic eklemin kritik akımı, AS ise eklemin faz farkıdır. AS'nin

küçük değerleri için akım yoğunluğu ifadesi

J = ^HAS)j (2.53)
a

ile verilebilir. Burada (AS)j eklem boyunca süper akımın fazındaki değişimi, "a" ise

tanecik boyutunu göstermektedir. Magnetik alanda AS' ye taneciklerden bir katkı

vardır. London denklemini kullanarak, tanecikler boyunca süper akım fazındaki değişim

, * 2nA
( A S ) 8 = — (2.54)

şeklinde yazılabilir. Burada tanecikler içinde J=0 kabul edilmiştir. İlgili Maxwell

denklemi, son iki denklem kullanılarak,

V2B = - | * - (2.55)
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şeklinde yazılabilir. Diğer yandan,

(
(2.56)

tanecikli modelin etkin sızma derinliğidir. Bu model, sadece iyi kaliteli olmayan

süperiletkenler için veya iyi kaliteli süperiletken malzeme için kritik sıcaklık Tc'ye çok

yakın sıcaklıklarda geçerlidir.

Şekil 2.13. Tanecikli bir süperiletkenin şematik modeli

2.6.6. Karışık durum ve tersinmezlik çizgisi

YSS'Ierinin önemli özellikleri arasında yer alan, akı çizgilerinin hareketi, potansiyel

uygulamalar için olağan üstü teorik ve deneysel çalışmalara sebebiyet vermiştir. Akı

çizgilerinin tek veya toplu hareketleri, magnetik durulmaya neden olur. Bu, esasen

malzemede oluşmuş süper akımların bozunması demektir. Burada hem deneysel hem de

teorik bir çok çalışma, magnetik durulmanın açıklanabilmesi için birbirleri ile yarışır

durumda devam etmektedir. Karışık durumda yüksek sıcaklık süperüetkenlerınin geniş

bir şekilde çalışılması sonucu H-T faz diyagramında tersinmez çizginin var olduğu

sonucu çıkmıştır (Şekil 2.14).
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H

Meissner Durumu

T(K)
Şekil 2.14. H-T faz diyagramı ve tersinmezlik çizgisi

Şekil 2.14.'de tersinmez çizgi Tirr(H) olarak gösterilmiştir. TirT(H)'in üstünde, uygulanan

alana karşı mıknatıslanma tersinirlik gösterir. T i rr(H)'in altında, mıknatıslanma

ölçümleri tersinmezlik oluşturur. Tersinmez çizginin altında akı çizgileri perçinlenmiştir

ve bu durum girdap-cam fazı olarak bilinen bir fazı oluşturur. Tersinmez çizginin

üzerinde ise, uygulanan tüm akım değerleri için, akı çizgileri perçinlenemediğinden

serbest olarak hareket edeceklerdir. YSS'lerinin bu tersinmez çizgisi, süperiletken-

normal geçiş çizgisi, Hc2(T) çizgisinden önemli bir uzaklıkta bulunabilir. Geleneksel

süperiletkenlerde ise, bu tersinmez çizgi hemen hemen tüm durumlarda süperiletken-

nonnal geçiş çizgisinden (Hc2(T)) ayırt edilemez olduğu düşünülmektedir. Tersinmez

çizgi ile ilgili olarak bir kaç tane açıklama bulunmaktadır. Brandt 1991' de, akı

çizgilerinin ısısal olarak kazandığı enerji sonucu perçinlenememesi durumunun

tersinmezliğe yol açacağını önerdi. Fisher et al. (1991), ve Vinokur 1992'de

tersinmezliği, tersinmez sıcaklık Tjrr (H) de akı çizgisi örgüsünün erimesi ile ilişkili

olabileceğini önerdiler. Akı örgüsünün erimesi gerçek bir faz geçişidir. Bu faz geçişi ile

kritik sıcaklığa yakın sıcaklıklarda yeni bir takım lineer ve lineer olmayan özdirenç gibi

niceliklerin ölçülmesi gündeme geldi. Akı örgüsünde bir cam yapı oluşturmak için

yeterince perçinlenme merkezlerinden yoksun çok temiz malzemelerde, Abrikosov akı

örgüsüne faz geçişinin 1. mertebeden olduğu Gencer tarafından 1994 yılında Ph.D

tezinde teorik olarak öngörüldü (Gencer 1994).
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2.6.7. Aki dinamikleri

II. tip süperiletkenlerde sıfırdan farklı bir direnç ancak akı çizgilerinin hareketi sonucu

ortaya çıkan bir dirençtir. Akım ve magnetik alan varlığında akı çizgilerine,

F L = J x B (2.57)

gibi bir Lorentz kuvveti etki etmektedir. Bu kuvvet, akı çizgilerinin hareketine sebep

olur ve bir elektrik alanın oluşmasını sağlar. Elektrik alanın belirli bir kritik değeri ise,

kritik akım yoğunluğunu belirlemeye yarar. Genellikle akım yoğunluğunu belirlemeye

yarayan kriter ljaV/cm olarak kabul edilmektedir. II. tip süperiletkenlerin en önemli

özelliklerinden biri, kuvvetli magnetik alanların varlığında yüksek kritik akım

yoğunluğu taşıyabilmeleridir. Isısal aktivasyonun yokluğunda, bir eşik değerine sahip

kritik akım yoğunluğu jc±(B, T) akı çizgilerinin bulundukları yerden ayrılmalarına

karşılık gelmektedir. Bu perçinlenme kuvveti,

j c l (B,T)B = Fp(B,T) (2.58)

ile verilir (Çelebi et al. 1997). Burada ± indisi; kritik akım yoğunluğunun, yerel akı

yoğunluğu "B" ye dik olarak aktığını ifade etmektedir. Akı çizgilerinin perçinlenmesini

karakterize eden Fp (B, T), malzemeye ve özelliklerine bağlıdır. Perçinlenme kuvveti,

yapı bozuklukları, boşluklar, dislokasyonlar, tanecik sınırları gibi yapıya ait durumlara

bağlı olarak değişmektedir (Anderson 1962). Malzemedeki perçinlenme yerleri

genellikle bu yapı kusurlarının bulunduğu yerlerdir. Güçlü perçinlenmede Fp büyük ve

bunun sonucu süperiletken malzeme içinde indüklenecek Jc büyük olacaktır.

Süperiletken malzemeye uygulanan Hac alanının, malzeme içindeki magnetik akı

yoğunluğunun hacim ortalaması <B>'ye göre değişiminin grafiği bir histeresis

oluşturur. Oluşan bu histeresis, uygulanan alan Hac'nin bir periyodu için, malzemedeki

enerji kayıplarının bir ölçümünü vermektedir. Bilindiği gibi ac alınganlık, ac kayıplarla

ilişkilidir. II. tip süperiletkenlerde çeşitli kayıp mekanizmaları bulunmaktadır (Clem

1992, 1984). Bunlar, a) Eddy-akım kayıpları, akı akışı kayıpları ve sürtünme kayıpları

olup bunlar frekansa bağımlılık gösterirler. Bu tip kayıplar, hem ideal II. tip

süperiletkenler (perçinlenmenin serbestliği veya tersinirliği) için hem de ideal olmayan

II. tip süperiletkenler (tersinmez) için yüksek frekanslarda önemlidir, b) Yığın

perçinlenme histeretik kayıpları ve yüzey histeretik kayıpları frekanstan bağımsız ancak

magnetik alana bağımlılık göstermektedirler; c) Akı çizgisi kesme kayıpları ki bunun
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için iki durum söz konusudur; i) Kritik akım yoğunluğu, B'ye paralel bir bileşene sahip

olmalıdır, ii) Bu bileşen akı çizgisi kesmesi yüzünden eşiği aşmak için yeterince büyük

olmalıdır. Akı çizgileri bir malzemeye sızdığında, uygulanan alan Hac, malzemenin

merkezine kadar sızabilecek en küçük alan Hp ' ye eşit olduğunda, kayıplar maksimum

olacaktır (Clem 1988).

Bir ac alana tepki gösteren magnetik maddenin mıknatıslanması,

M(t) = H m X ( x ' n cos(ncût) + Xn sın(no)t)) (2.59)
n

I ti

ile verilir (Gencer et al. 1996). Burada n= 1,2,3,...olup, x n

 v e Xn sırasıyla harmonik

alınganlıkların faz içi ve faz dışı bileşenleridir. Çizgisel mıknatıslanmaya sahip

maddeler için, yüksek harmonik alınganlıklar yoktur ve sadece temel harmonik

alınganlık, magnetik tepkiyi tanımlamak için yeterlidir. Bununla birlikte, YSS'leri

tersinmez M-H eğrilerine sahiptir. Bu yüzden yüksek harmonik alınganlıklar magnetik

davranışı açıklamakta önemli rol oynarlar ve bunların toplam tepkiye katkıları kritik

sıcaklık civarında göz-önüne alınmalıdır.

Tersinmezlik özelliği sergileyen tek fazlı II. tip bir süperiletken için, temel ac

alınganlığın (n=l) faz-içi bileşeni xi süperiletken kritik sıcaklığın altına kadar
II

soğutulurken bir düşüş gösterir. Diğer yandan faz-dışı %| bileşende buna eşlik eden bir

tepe gözlenir. Diamagnetik davranışın bir ölçüsü olan X| deki düşüş, süperiletkenin

içinden akı dışarlanması ile ilgilidir. Faz-dışı xı bileşendeki tepe ise ac kayıplarla

ilişkilidir. Öyle ki, faz-dışı bileşen, malzemedeki ac kayıpların bir ölçüsüdür. Bir

süperiletkende ac kayıpları iki farklı kaynağa sahiptirler. Bunlar, sırası ile akı

çizgilerinin perçinlenmesinden kaynaklanan tersinmezlik kayıpları ve Eddy-akımı

kayıplarıdır. Yeterince düşük frekanslarda, eğer "Eddy" akım kayıpları ihmal edilecek

kadar az ise, ac kayıplar sadece tersinmezlik kayıpları ile verilebilir. Bu durumda,

karışık durumda akı hareketinin sonucu olarak ortaya çıkan direncin önemsiz olduğu

varsayılmaktadır. Normal olarak tersinmezlik kayıpları frekanstan bağımsız, fakat ac

alanın genliğine bağlıdırlar. Diğer taraftan Eddy-akım kayıpları sadece frekansa bağlı,

alan genliğinden ise bağımsızdırlar. Gerçek bir süperiletkende bu iki farklı kayıp türü
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mevcuttur. Dolayısı ile de limitine yaklaşan frekanslarda "Bean krtik durum modeli"

iyi bir yaklaşıklık sayılabilir. Bununla birlikte, sızma derinliği "skin depth" d, eğer

malzeme boyutları ile karşılaştırılabilir bir büyüklükte ise Bean modeli artık yaklaşık

geçerliliğini yitirir. Bu durumda normal bir iletken de akı dışarlanmasını açıklayan

Eddy-akım modeli, fiziksel özellikleri açıklamak için kullanılabilir. Bu yüzden, ac

alınganlık modellerini iki farklı grupta toplamak mümkündür. Bean modelinde temel

faz-dışı bileşeni, eğer malzeme merkezine tam bir akı girişi var ise bir maksimum

sergiler. Buna karşın Eddy-akım modelinde ise akımın aktığı tabaka kalınlığı malzeme

boyutlarına eşit olduğunda bir maksimum sergiler. Bununla birlikte, bu yaklaşımlar

YSS'lerdeki magnetik davranışları açıklamak için yeterli olamayabilirler. Gerçek bir

süperiletkende, ac kayıpları etkileyen pek çok mekanizma da göz önüne alınmalıdır.

Teorik olarak bunu gerçekleştirmek zor bir iştir. Çünkü bu kayıplar basitçe toplanabilir

değildirler.

2.6.8. Faz dışı bileşen x[ de tepenin yorumlanması

Bean modeli, X\ v e X\ 'nün sıcaklık bağımlılığında gözlenen pek çok özellikleri

herhangi bir kayıp mekanizması kullanmaksızın açıklayabilir. Tanecikli

süperiletkenlerde de tanecikler arası çiftlenmeyi de açıklamak için Bean modelinin

kullanıldığı bilinmektedir (Goldfarb and Clark 1985). Alınganlık, sabit genlikli bir ac

alanda ölçülür. Buna göre sıcaklık aralığı üç ayrı bölgeye ayrılır, i) T<< Tc durumu için;

ac alan, malzemenin yüzeyinde akan perdeleyici akımlar indükler. Bu durumda

mıknatıslanma lineerdir ve histeresis yoktur. Çünkü J<JC , Hac<Hci ve X\ ~ 0 dır. ii)

T<TC ; Jc ve HC | sadece malzeme yüzeyinde değil malzeme içerisinde de akmaktadır.

Yani ac alan, malzemenin derinliklerine girebilmektedir. M-H eğrisi tersinmez ve

X[ > 0 dır. iii) Sıcaklık, kritik sıcaklığa yaklaşırken, kritik akım yoğunluğu Jc sıfıra

yaklaşır ve M-H eğrisinde ki kayıp alanı azalır. T=Tc 'de M-H eğrisinde bir alan

olmadığından, kayıp yoktur ve %\ - 0 dır. Histeresis kayıplarının yanında diğer kayıplar

da Xı ' ' e ilişkilendirilebilir. Bu kayıplar zamana bağlı ve zamandan bağımsız olarak iki

sınıfa ayrılabilir. Genellikle frekans etkilen akı sürüklenmesi ve akı akışı ile

açıklanabilmektedir (Nikola and Goldfarb 1989).
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Frekans etkisi ya da bağımlılığı gösteren diğer katkılardan biri, iki akışkan modelindeki

normal elektronların oluşturduğu Eddy akımları olabilir. II. tip süperiletkenlerde akı

çizgilerinin zayıf perçinlenmeleri sonucu, perçinlenme merkezlerinde bulunan normal

elektronlar da frekans bağımlılığı göstermektedir. Akı çizgilerinin merkezlerindeki

normal elektronlara magnetik alan ve akımdan dolayı bir kuvvet etkimektedir. Normal

elektronların bu hareketi sonucu ortaya çıkan direnç, frekans bağımlılığına katkıda

bulunur. Ancak bu direnç, akı çizgisi örgüsünün ortaya çıkardığı viskozluk sonucu

giderek büyümesi engellenir (Melville 1972). Zayıf perçinlenmenin olduğu

süperiletkenlerde bu direnç daha belirgin olarak mevcuttur. Teknolojik açıdan bu tip

süperiletkenlerin kullanılabilir olmaları için akı çizgilerinin güçlü bir şekilde

perçinlenmeleri gereklidir.

2.6.9. V/I karakteristikleri ve akı sürüklenmesi

Mükemmel bir süperiletken, sıfır direnç göstermelidir. Bu durumda süperiletkene

uygulanan I akımı gerilim oluşturmaz (V=0). Ancak bu olay pratikte pek mümkün

değildir. Akı çizgilerinin ısısal enerjisi onların bulundukları denge konumlarının

etrafında titreşim yapmalarına sebep olur. Herhangi bir sıcaklıkta, I<IC durumu için "Akı

Sürüklenmesi" teorisi ilk defa 1962 yılında Anderson tarafından önerilmiştir. Aynı

teori iki yıl sonra Anderson ve Kim tarafından geliştirilerek sürekli akımların

bozunumunu açıklamak için kullanıldı. Teoride, akım-bağımlı perçinlenme potansiyel

kuyusunun dışında bir "Akı Çizgisi" nin ısısal aktivasyonunu düşündüler. Bu potansiyel

kuyu, ortalama U(J) derinliğine sahiptir. Bir dış akımın uygulanmasıyla J ile orantılı

lineer bir enerji azalması ve x-yönünde hareket oluşur. Perçinlenme enerjisinin genliği,
l—J-\ (

şeklinde yazılabilir. Burada Uo ; J=O da bariyer yüksekliği, n, modelin öngördüğü basit

bir ilişki sabiti ve Jco, T=O' daki kritik akım yoğunluğudur.
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2.6.10. Akı akışı

Yeterince büyük akım yoğunluklarında (I>IC), V(I)'nin üstel artan kısmı, keskin bir

şekilde normal durum direnciyle lineer hale döner. Akı akışı rejimi tüm akı çizgilerinin

hareketli olduğu, perçinlenmenin olmadığı bir durumdur. Bu nedenle tüm akı çizgileri

uygulanan akım altında hareket ederler. Akı çizgilerinin bu hareketi, bir elektromotor

kuvvet (emk) üretir. Bu emk, akı çizgisi çekirdeği içerisindeki normal elektronları

ivmelendirir ve enerji kaybına sebep olur (Kim and Stephen 1969). Bunun sonucu

ortaya çıkan akı akışı direnci,

Pff=Pn^— (2-61)

şeklinde yazılabilir (Bardeen and Stephen 1965). Burada, p f f akı akışı özdirenci ve pn

de normal durum özdirencidir. Yığın YSS'leri tanecikli ve tabakalaşmış bir yapıya

sahip olmaları nedeniyle oldukça yöne bağımlı özelliklere sahiptirler. Taneciklenme

tane sınırlarında zayıf bağlar yardımıyla oluşturulmuştur. Bu bağlar, taneciklerin sahip

olduğu Jc ile karşılaştırıldıklarında oldukça düşük akım yoğunluğuna sahiptir.

YSS'lerinin diğer özellikleri genellikle akı çizgisi yapısının genel özellikleriyle

açıklanabilmektedir (Brandt 1992, Blatter et al. 1994). YSS'lerde oksijen boşlukları

perçinlenme merkezleri oluşturabilir. Bu perçinlenme merkezleri, malzeme örgüsünün

kusurlarından kaynaklanan potansiyel engelden daha düşüktür. Bu durum kritik akım

yoğunluğunu azaltırken akı sürüklenme etkisini artırır. YSS'lerde ısısal perçinlenmenin

bozulması kritik değerlerin altındaki akım süreleri ve geniş bir sıcaklık aralığında ortaya

çıkar. Kuvvetli ve hızlı akı sürüklenmesi, ısısal aktifleşmiş akı çizgilerinin hareketi

YSS'lerinin karakteristik özellikleridir. 'Giant Akı Sürüklenmesi' oldukça yüksek

elektrik alan değerlerine kadar gözlenebilmektedir (~10~3 V/cm). Düşük sıcaklık

süperiletkenlerindeki akı sürüklenmesi ise yalnızca 10~6 V/cm'lik elektrik alan

değerinde ve kritik değere yakın oldukça dar akım aralığında gözlenir. YSS'lerde bir

rejimden diğer rejime geçiş noktası malzemeye uygulanan magnetik alana, malzeme

hazırlama tekniğine ve süperiletkenin tipine bağlıdır.

Şekil 2.15.'de bir YSS'nin E-J karakteristiği verilmiştir. E-J karakteristiği oldukça

düzgün ve bir kaç kısımdan oluşabilir. Birinci kısımda elektrik alan ihmal edilebilir
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kadar küçük, ikinci kısımda J ile E'nin artışı üstel veya güç-yasası ile karakterize edilir.

Bu kısım malzemedeki akı sürüklenmesini temsil eder. Diğer kısım ise lineer bağımlı

akı akışını tanımlar. Bu kısımdaki özdirenç malzemenin normal durumdaki

özdirencinden çok küçüktür. Yüksek akım yoğunluklarında, malzemenin ısınması

sonucu elektrik alan keskin bir şekilde artar.

E

A

o

Şekil 2.15. Yüksek sıcaklık süperiletkenin E-J karakteristiği

Isısal aktifleşmiş akı sürüklenmesi süperiletkende magnetik alan gradiyenti ve

mıknatıslanmayı azaltır ve süperiletken malzemedeki sürekli akımların kayda değer

bozulumuna yol açar. Düşük sıcaklık süperiletkenlerinde, mıknatıslanmanın azalımı

logaritmik fonksiyon ile mükemmel bir şekilde tanımlanabilmektedir (Brandt 1995).

YSS'lerde ise mıknatıslanmanın azalımı, akı çizgisi örgüsünün durumuna bağlıdır. Bir

çok durumda bu kural logaritmik bir duruma oldukça yakındır (Yeshurun et al. 1996,

Sokolovsky et al. 2000). Biçimsel olarak, akı sürüklenmesi lineer olmayan akım-

bağımlı özdirence eşdeğerdir.

p^exp(J/y, ) (2.62)

YSS'lerin yeni özelliği lineer özdirence sahip TAFF dir. TAFF sıfır akımdan başlanarak

pratik olarak gözlenebilir. Omik TAFF bölgesi deneysel olarak Palstra T.T.M ve ark.

tarafından gözlenmiştir. Akı sürüklenmesi ve TAFF'ın her ikisi birden Elektrik alan E

(B,T,J) için Anderson genel denklemini sınırlayıcı durumlardır.

E = 2pcJc exp(-U0 /kDT)smh(JUQ / JvkBT) (2.63)
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Burada Jc(B,T), kritik akım yoğunluğu; pc(B,T), J-Jc'dc özdirenç ; U0(B,T)

perçinlenme potansiyeli ; kB Boltzman sabitidir. II. tip süperiletkenlerde elektrik alan

akı çizgilerinin hareketinden kaynaklanır. Kritik değerden daha düşük akım

yoğunluklarında, ortalama akı çizgisi hızı potansiyel engeli içindeki akı çizgilerinin

atlamasının olasılığı ile belirlenir. Bu hız aşağıdaki denklem ile verilir.

u = uo(J/Jc)exp[-U(J)/kBT) (2.64)

Burada v0 bir sabit; U(J) aktivasyon enerjisidir. Bir süperiletkenin E-J karakteristiği

E = Bv ifadesinde denklem 2.64.'ün yerine konulmasıyla belirlenir. Genellikle,

aktivasyon enerjisi sıcaklık, magnetik alan, akı çizgisi örgü yapısı ve perçinlenme tipine

bağlıdır. Düşük sıcaklık süperiletkenleri için U genel denklemi Kim-Anderson modeline

uygundur (Kim et al. 1962 and Anderson 1962). YSS'lerinde farklı malzemeler için

deneysel olarak doğrulanmış farklı modeller bulunmaktadır. Bunlardan yaygın olarak

kullanılanlardan biri:

t/(y) = (<yo/Ai)[(./c/jy-i] (2.65)

denklemini önerir. Denklemde // , akı çizgisi perçinlenme modelini karakterize eder :

Tek akı çizgisi, girdap-cam veya kollektif sürüklenme modellerini tanımlar. Denklem

2.65.'deki // parametresinin değeri bir çok çalışmada tartışılmıştır. Bu parametre

YSS'lerin özelliklerine bağlıdır, bunlar dış magnetik alan, sıcaklık ve akım

yoğunluğudur. Kim-Anderson teorisinin çatısı ju = -1 ve aktivasyon enerjisi :

U(J) = U0[l-(J/Jc)] (2.66)

ile verilir. Kollektif perçinlenmede teorik muamele kritik akım yoğunluğu J'ye bağlı 3

farklı rejimin olduğunu göstermiştir (Feigel'man et al. 1990).

J « Jc için fj. = 7 / 9

J < Jc için fj. = 3/ 2

J ~ Jc için JLI ~ 1

Aktivasyon enerjisinin akım yoğunluğuna bağımlılık formlarından sıklıkla kullanılan

diğer bir formu da ;

U=U0(J/Jcy (2.67)

ve logaritmik formda da,

U=U0\ln(J/Jc)] (2.68)
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şeklindedir. Bu son bağımlılık denklemi, akı sürüklenme rejimindeki E-J

karakteristiğini türetir.

E = EO(JIJCY (2.69)

Burada n = Uo lkBT + 1 dir. Denklem 2.69. ölçülmüş akı sürüklenme rejimindeki E-J

bağımlılığı yaklaşımı için sıklıkla kullanılır ve n değeri deneysel verilere en iyi uyumu

sağlayacak şekilde fit yapılarak tespit edilir.

2.7. Kayıp Bileşenleri

Süperiletkenlerde ac kayıplar temelde iki farklı kaynağa sahiptir. Bunlar, akı çizgilerinin

perçinlenmesinden ortaya çıkan tersinmezlik kayıpları ve eddy-akımı kayıplarıdır (Clem

1992, 1994). Normalde tersinmezlik kayıpları frekanstan bağımsız, ancak ac alanın

genliğine bağlıdır. Eddy-akım kayıpları ise, sadece frekansa bağlı, alan genliğinden

bağımsızdır.

AC kayıp kavramının temeliyle ilişkili olan birkaç durumu inceleyelim. Normal veya

süperiletken bir metal B net magnetik indüksiyonu üreten Ba(t) zamanla değişen

magnetik indüksiyon içine konulursa, E elektrik alanı oluşur. Varolan E elektrik alanı,

makroskopik akım yoğunluğu J' dir ve birim hacim başına enerji kaybının yerel oranı

J.E' dir. Açısal frekansı co olan bir alan için (v = a>/2/r , T = 2zr/co) J.E'nin zaman

ortalaması (malzemenin kazancı), zaman ortalamalı kaybolan gücün malzemenin V

hacmi üzerinden integrali alınmış halidir. Poynting Teoremi bize kullanışlı bazı

bağıntılar sunar (Jackson, 1962).

811 - - -
+ V.S = -J.E (2.70)

Burada U, enerji yoğunluğu ve S Poynting vektörüdür.

S = (ExH) (MKS) (2.71)

şeklinde de yazılabilmektedir. Malzemenin V hacmi üzerinden l ' in integrali alınarak ve

hiç normalli A yüzey alanı üzerinden bir integral almak için Diverjans teoremi

kullanılırsa,
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!3r (2.72)

alınabilir (Willey 1962). Denklem 2.72.'nin sol tarafı, alanlar tarafından malzeme

üzerinde birim zamanda yapılan net işi, sağ tarafındaki ilk terim, enerji kayıp oranını ve

ikinci terim ise, depolanmış enerji değişim oranını göstermektedir. Bir periyot

üzerinden denklem 2.72'nin ortalaması alınırsa,

j T

P = —[dt[d2r.S.n (2.73)
1 o

J.E, hacim üzerine düzgün dağılırsa, birim hacim başına zaman ortalamalı güç kaybı

Pv =P/V bulunabilir. J.E, yüzeyde lokalize edilirse, birim alan başına zaman

ortalamalı güç kaybı PA = PIV olur. Ayrıca birim döngü başına enerji kaybı W=P.T'yi

incelemek yararlı olur. Birim döngü ve birim hacim başına enerji kaybı Wv=W/A=Pv.T

ve birim döngü ve birim yüzey alanı başına enerji kaybı ise W A = W / A = P A . T ile verilir.

Zamanla değişen magnetik alan Ba(t), silindirik bir malzemenin eksenine paralel

uygulansın. B(t) hacim üzerinden ortalaması alınmış magnetik indüksiyon olsun. Bu

durumda AH, histeresis eğrisinin alanı olmak üzere Poynting teoremi, Pv=W/T'den,

W V = A H olur. Burada AH, histeresis eğrisinin alanıdır.

Bir süperiletkenin güç kaybı klasik elektromagnetik teori kullanılarak,

jpdt = jdtj(j.E)dV (2.74)
V

şeklinde hesaplanabilir. Ayrıca bazı durumlarda, çok daha uygun olan,

Q = /i0 JHdM = ju0 JMdH (2.75)

şekli kullanılabilmektedir. Burada M, birim hacimdeki toplam magnetik momenttir.

Kayıp birkaç ara bağımlı kayıp bileşenlerini içerir. YSS'leri için güç frekanslarında en

önemli kayıplar histeresis ve çiftlenme sonucu ortaya çıkan kayıplardır.
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2.7.1. Histeresis kaybı

Histeresis kaybı, süperiletkende akan perdeleme akımı veya değişen bir taşıma akımının

sonucu olarak akı çizgilerinin histeretik hareketinden kaynaklanır. Kayıp, malzeme

(veya filaman) içerisindeki akı boyunca sızma miktarına bağlıdır. Malzemeye tam akı

girişi olup olmamasına bağlı olarak kayıplar farklı denklemler kullanılarak

hesaplanabilmektedir.

2.7.2. Çiftlenme kaybı

Çok filamanlı kompozit bir süperiletkene ac alan uygulandığında her bir fılamanın

içinde perdeleme akımları oluşturur ve bunlarda histeretik kayıplara yol açar. Bununla

birlikte, uygulanan alanın değişim hızı yeterince büyükse, normal matrix'in direnci

yenilerek akımlar dış tabakalarda filamanlar arasında akacaktır. Bunun sonucu daha

büyük perdeleme akımları oluşacaktır. Matrix'te akan akımlar çiftlenim akımlarıdır ve

Eddy-akımı tipi bir kayıp oluştururlar. Akım ilmekleri filamanlar içerisinden geri dönen

akımlar aracılığıyla tamamlanır (filamanlar etrafında yüksek dirence sahip tabakalar

olmaması durumunda). Çiftlenme kaybı için çoğu denklemler bir filamandaki akımlar

yüzünden gerilim düşmesi olmadığını kabul ederek hesaplanılmıştır. Düşük alan

genliklerinde, toplam filaman akımı Jc'den daha küçükse bu işlem geçerlidir. Ortalama

iç alan,

B,= Ba-rB,, Ba =Boe
J"" (2.76)

şeklinde tanımlanabilir. Burada r , perdeleme akımlarının zaman sabiti ve co = 2/r/ dir.

Denklem (2.76) kullanılarak bir periyottuk döngüde birim hacimdeki çiftlenme kaybı

aşağıdaki ifade ile verilmektedir [Campbell, 1982].

Qc = n ^o™/ J/m3/bir periyot başına (2.77)
{\+ÛJ T )

Denklemde yer-alan n , sistemin demagnetizasyon faktörüne (N) bağlıdır ve şekil

faktörü diye adlandırılır.

« * = ( ! - NYX (2.78)
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Çiftlenme kaybı artan frekansla artar ve COT = 1 olduğunda maksimuma ulaşırken,

yaklaşık olarak l/file de azalır. Eğer iletken kendi kritik akımından daha yüksek akım

taşıyorsa, bu durumda ilave olarak akı akışından kaynaklanan kayıplarda ortaya

çıkacaktır.
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3. MATERYAL VE YÖNTEM

3.1. Örneklerin Elde Edilmesi

Tezde üzerinde çalışılan yığın YSS'leri iki ayrı süperiletken hazırlama yöntemi

kullanılarak üretildi. Bunlardan BSCCO-2223 malzemeleri yan-ıslak malzeme

hazırlama yöntemi kullanılarak, TBCCO-2223 malzemesi ise geleneksel katıhal

reaksiyon yöntemi kullanılarak üretildi. Son olarak çok filamanlı Bi-2212/Ag şerit

malzemesi ise tüp içerisinde toz yöntemi kullanılarak elde edildi. Malzeme hazırlama

işlemi tamamlandıktan sonra elde edilen malzemelerin fiziksel özelliklerinin tayini için

deneysel işlemler gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneysel çalışmaların bir kısmı yapısal

karakterizasyonu, bir kısmı da magnetik karakterizasyonu kapsamaktadır. Tezin konusu

gereği, çalışmalarımız magnetik karakterizasyon üzerine yoğunlaşmış bulunmaktadır.

Yapısal karakterizasyon ise XRD ve SEM çalışmalarını içermektedir. Sonuçlar

kısmında, yapılan deneylere örnek olması açısından, bazı tipik örnekler üzerinde

kristalografık tartışma da sunulacaktır. Bu bölümde ise kullanılan materyal ve yöntem

hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

3.1.1. Bij.6Pb0.4Sr2Ca2Cu30ıo kompozisyonunun hazırlanması

3.1.1.1. Toz karışımının hazırlanması

Yığın malzeme üretimi için başlangıç maddeleri olarak, kompozisyonu oluşturan

malzemelerin oksit ve karbonat bileşikleri olan BıO2 (99.90), PbO (99.90), SrCO3

(98.50), CaO (99.95), CuO (99.90) kullanıldı. Başlangıç karışımını hazırlamak için

bileşiklerin miktarları mol oranlarına göre aşağıdaki reaksiyon denklemi ile hesaplandı.

0.8 (Bi2O3) + 0.4 (PbO) + 2 (SrCO3) + 2 (CaO) + 3 (CuO)-> Bi, 6Pb04Sr2Ca2Cu3O10 (3.1)

Kompozisyonu oluşturacak tozlar hassas sayısal terazide tartıldı. Daha sonra, bir havan

içine yerleştirilip, homojen bir karışım elde edebilmek için "Retsc" marka öğütücüde 5

saat süre ile öğütüldü. Bunun ardından bu toz karışımının üzerine, metal oksitlen çözme
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özelliğinden dolayı başlangıç kompozisyonu kadar amonyum nitrat ilave edildi.

Reaksiyon sonucu elde edilen oldukça gözenekli ve koyu gri renkli bileşik kısa süre

öğütüldükten sonra, içerisinde kalması muhtemel amonyum nitratın ortamdan

uzaklaştınlabilmesi için yaklaşık 700 °C civarında 4 saat kadar ısıtıldı.

3.1.1.2. Kalsinasyon

Kalsinasyon işlemi "Lenton" marka fırında gerçekleştirildi. Kalsinasyon, toz

karışımının ilk termo-kimyasal işlemidir. Kalsinasyon işlemi yardımı ile toz karışımının

içerisindeki karbondioksitlerin, oksitlerin ve yabancı maddelerin sıcaklıkla ayrışması

sağlanır. Tozlar, alümina potaya (20mmx25mmx20mm) aktarılarak, sıcaklığı

programlanabilir olan "U" şeklinde tüp fırına yerleştirildi. Fırın, oda sıcaklığından 800

°C'ye kadar 5 °C/dak hızla ısıtıldı. Hava ortamında, 800 °C sabit sıcaklıkta 20 saat

bekletildikten sonra 3 °C/dak hızla oda sıcaklığına kadar soğutuldu. Aynı işlem tekrar

edildi ve bunun sonucu fırından çıkarılan potadaki toz karışımının siyah rengi aldığı ve

külçeleştiği görüldü. Birinci kalsinasyon işleminden sonra oluşan bileşik potadan

alınarak havanda tekrar toz haline getirildi. Homojenliği artırmak için tekrar öğütme

aletinde 3 saat süre ile öğütüldü. Öğütülen 2223 bileşiğinin tozlan ikinci bir kalsinasyon

işleminden daha geçirildi.

3.1.1.3. Presleme

Homojen hale getirilen 2223 toz bileşiği "Perkin-ELMER" marka presleme aleti

kullanılarak 225 MPa basınç altında 13 mm çapında 2 mm kalınlığında tablet haline

getirildi. Bu disk kesilerek taban alanı 2.8 mm2 ve boyu 10 mm olan malzeme

hazırlandı.

3.1.1.4. Sinterleme

Sinterleme, üretilen malzemenin erime sıcaklığının hemen altındaki sabit bir sıcaklıkta

uzun süre ısıtılma işlemidir. Bu işlem süperiletken fazı elde etmek, bileşimi oluşturan

atomlar arasındaki bağlan kuvvetlendirmek, polikristalleri meydana getirmek ve kristal
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kusurlarını ortadan kaldırmak için yapılmaktadır. Üretilen BSCCO-2223 malzeme, oda

sıcaklığında fırına konulup 840 °C'ye kadar 5 °C/dak hızla ısıtıldı ve 150 saat süreyle

sinterlendi.

3.1.2. Bi1.84Pbo.34SrL91Ca2.03Cu3.06OK) kompozisyonunun hazırlanması

Yığın malzeme üretimi için başlangıç maddeleri olarak, kompozisyonu oluşturan

malzemelerin oksit ve karbonat bileşikleri olan BiO2 (99.90), PbO (99.90), SrCO3

(98.50), CaO (99.95), CuO (99.90) kullanıldı. Başlangıç karışımını hazırlamak için

bileşiklerin miktarları mol oranlarına göre denklem 3.1. şeklinde reaksiyon denklemi

yazılarak belirlendi. Kompozisyonu oluşturacak tozlar hassas sayısal terazide tartıldı.

Daha sonra, bir havan içine yerleştirilip, homojen bir karışım elde edebilmek için

"Retsc" marka öğütücüde 5 saat süre ile öğütüldü. Bunun ardından bu toz karışımının

üzerine, metal oksitleri çözme özelliğinden dolayı kompozisyon miktarı kadar

amonyum nitrat ilave edildi. Reaksiyon sonucu elde edilen oldukça gözenekli ve koyu

gri renkli, bileşik 180 ° C de kısa süre öğütüldükten sonra, içerisinde kalması muhtemel

amonyum nitratın ortamdan uzaklaştınlabilmesi için yaklaşık 600 °C civarında 1 saat

kadar fırınlandı. Ardından 5 saat süreyle 500 ° C de kalsinasyon yapıldı. Kalsinasyon

işleminden sonra 225 MPa da peletlendi. Bu pelet fırın sıcaklığı 848 °C iken fırına

verildi ve 75 saat süre sinterlendi. Daha sonra tekrar öğütüldü ve tekrar preslendi. Son

olarak pelet 840 °C'de 96 saat sinterlendi.

3.1.3. Tl2Ba2Ca2Cu30ıo kompozisyonunun hazırlanması

Yığm malzeme üretimi için başlangıç maddeleri olarak, kompozisyonu oluşturan

malzemelerin oksit bileşikleri olan T12O3 (99.99), BaO2 (99.99), CaO (99.99), CuO

(99.99), kullanıldı. Başlangıç karışımını hazırlamak için bileşiklerin miktarları mol

oranlarına göre aşağıdaki reaksiyon denklemi ile hesaplandı.

(TI2O3) •+- 2 (BaO) + 2 (CaO) + 3 (CuO)-> TI2Ba2Ca2Cu3O|0 (3.2)
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Kompozisyonu oluşturacak tozlar hassas sayısal terazide tartıldı. Daha sonra, bir havan

içine yerleştirilip, homojen bir karışım elde edebilmek için "Retsc" marka öğütücüde 3

saat süre ile öğütüldü. Öğütme işleminden sonra tozlar 500 MPa basınç altında 5 dakika

bekletilerek 13 mm çapında ve 2 mm kalınlığında disk haline getirildi. Disk halindeki

malzeme sinterleme işlemi sırasında olası TI2O3 kayıplarını engelleyebilmek için altın

folyo ile sarıldı. Daha sonra oda sıcaklığından 860 °C ye kadar 20 °C/dak hızla ısıtıldı

ve 3 saat süreyle sinterlendi. Sinterleme sonrası malzeme, oda sıcaklığına kadar

kendiliğinden soğumaya bırakıldı. Fırından çıkarılan malzeme tekrar ağat havanda 2

saat süreyle ezilerek öğütüldü. Ardından başlangıçta olduğu gibi aynı basınç ve sürede

preslendi. Pelet halindeki malzeme I saat süreyle 860 °C'de sinterlendi. 13 mm

çapındaki TBCCO süperiletken pelet iki yanından kesilerek 2mmx2mmxl0mm

boyutunda dilim şeklinde elde edildi.

3.1.4. Çok filamanh şerit Bi-2212/Ag süperiletkenin hazırlanması

Çok fılaman yapılı Bi-2212/Ag süperiletken şerit malzemesi "National High Magnetic

Field Laboratory of Florida StateÜniversitesınde" hazırlanmıştır. Öncelikle başlangıç

tozlan Bİ2O3, SrC>2, CaCO3 ve CuO, Bi: Sr: Ca: Cu=2: 2: 1: 2 faz yapısını oluşturacak

şekilde belirlendi. Bu tozlar, çeşitli kalsinasyon ve ısıl işlemlere tabi tutulduktan sonra,

gümüş tüplerden oluşan ve tel şeklinde çekilen 19 adet gümüş tel içerisine dolduruldu.

Son olarak da bu teller tek bir gümüş boru içerisine konularak yaklaşık 15 TMık

magnetik alan altında çekme ve haddeleme cihazlarından geçirilerek ~30 mm boyunda

5.1 mm genişliğinde ve 0.19 mm kalınlığında olacak şekilde üretildi. Üretim

aşamasında yüksek magnetik alana maruz bırakılma işlemi, gümüş tüpler içerisindeki

taneciklerin aynı yönelime sahip olmalarını sağlamak ve bu nedenle de malzemenin

kritik akım yoğunlunun artırılması hedeflenmiştir. Malzemede dört nokta metoduyla 4.2

K' de gerçekleştirilen kritik akım yoğunluğu ölçümlerinde malzemenin 105 A/cm2 'lik

taşıma akımına sahip olduğu tespit edildi. Ölçümlerde elektrik alan kriteri I uV/cm

olarak seçildi.
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3.2. AC Alınganlık Ölçüm Sistemi

3.2.1. Giriş

AC alınganlık ve magnetizasyon ölçümleri, yüksek sıcaklık süperi letkenlerin

karakterizasyonunun anlaşılması açısından önemli bir yer tutmaktadır. Bu bölümde ac

alınganlık ölçümlerinin ölçme tekniği, Faz Duyarlı Dedektörün (FDD) çalışma

prensibine dayalıdır.

3.2.2. Deneysel metod

Bir malzemenin temel ac alınganlığı

Zİ=Z'İ-İZ: (3-3)

ile verilir. Burada %[ ac alınganlığın reel kısmı, x" de sanal kısmıdır. FDD, sinyalin bu

iki bileşenini ölçmek için çok pratik ve kullanışlıdır. Birincil bobindeki referans

sinyalinin fazına bağlı olarak FDD'de, referans sinyali ile 0 derece fazda x\ , referans

sinyali ile 90 derece fazda %"\ ^ e ilişkili bir sinyal alınır. Kullanılan "low-pass" filtresi

ile FDD'nin çıkışında sırasıyla x\ v e z" ölçülür.

Sistemde, FDD birincil bobindeki ac alan uyanmıyla malzemede indüklenen akımlarla

ilgili bir sinyal ölçer. Eğer, FDD dar-band moduna göre programlanmışsa temel Fourier

bileşeninin reel ve sanal kısımlarını, geniş-band modunda seçilmişse, ölçülen sinyal

tüm harmonikleri içerir. Bu durumda FDD' nin çıkış sinyali mıknatıslanmayla orantılı

olur ve uygulanan alan H' ye göre mıknatıslanma M anti-simetrik olmaktadır (M(-H) =

-M(H)). FDD' de dar-band kullanılmışsa temel ac alınganlık, geniş bant kullanılmışsa

da ac mıknatıslanma ölçülmüş olur. FDD' ye giriş sinyali dm/dt ile orantılıdır. FDD

geniş-band modunda seçilmişse, bilgisayar kontrolü altında referans fazının herhangi bir

noktasında mıknatıslanmayı belirlemek için dm/dt ile orantılı giriş sinyalinin tam

integrasyonu alınır. FDD' den çıkış sinyali için aşağıdaki denklem yazılabilir.

(3.4)
T J dt T

<p
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Burada T, faz açısı cp, frekansı f olan, uygulanan alanın periyodudur, ip—n/2 iken, ac

alan maksimum, buna karşılık mıknatıslanma da maksimum, cp=O olduğunda, alan sıfır,

mıknatıslanmada sıfır alana uygundur. Referans sinyalinin faz açısı (p' nin değişimiyle,

seçilmiş fazlarda ac magnetik alanın terslenmesi sonucu ortaya çıkan fark, M(cp), ac alan

dalga formunun bir periyodu üzerinden ölçülebilir.

3.2.3. Magnetik alınganlık ölçümleri

AC magnetik alınganlık ölçümleri, "Lake Shore 7130 AC Susceptometer" sistemi

kullanılarak yapılmıştır. Bu sistem, karşılıklı indüktans ölçüm yöntemi ile magnetik

alınganlığı sıcaklığın, uygulanan ac alanın genliğinin ve frekansının fonksiyonu olarak

ölçen sistemdir. Kapalı devre sıvı helyum kullanan bir soğutma sistemi ile 15-325 K

arasında sıcaklık kontrolü sağlanabilmektedir. Sistemin içinde iki aşamalı CTI-

CRYOGENIC 350 cp Cold Head soğutma birimi bulunmaktadır. Bu soğutma birimi

helyum gazının sıkıştırılıp genişletilmesi prensibi ile soğutma yapmaktadır. Kroyostat

içindeki bobinlerden algılanan sinyaller EG&G PARS 5209 FDD tarafından sayısal

olarak okunur. FDD, ara birim yardımıyla okuduğu değerleri bilgisayara aktarmaktadır.

Sistemin kontrolü bu bilgisayar aracılığıyla yapılmaktadır. Sistemin sıcaklık kontrolü

ise, Lake Shore DRC-91CA ünitesi ile sağlanmaktadır. Ölçüm alınan malzemenin

istenen sıcaklıklarda kararlı olarak kalabilmesi için ısı kaybının önlenmesi gerekir.

Bunun için yüksek düzeyde vakum yapılması gereklidir. Sistemdeki vakum moleküler

pompa ve rotary pompa yardımıyla yapılmaktadır. AC alınganlık ölçüm sisteminin

şeması şekil 3.1.' de gösterilmiştir.
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Şekil 3.1. AC Alınganlık Ölçüm Sistemi Şeması

Uygulanan H magnetik alanı içerisine konulan malzemenin mıknatıslanması M ise,

malzemenin mıknatıslanma ölçümü olan magnetik alınganlık;

M
X = H

(3.5)

olarak tanımlanır.
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Bir ac ölçümünde, malzemenin magnetik momenti uygulanan ac alanına tepki olarak

değiştiği için ac alınganlık

dM

şeklinde tanımlanır.

Malzemeye aşağıda belirtildiği gibi bir magnetik alan uygulanırsa

Hac=H0sincot (3.7)

mıknatıslanma M(t),

M {t) = Hoy\[x'n cos(ncot)- xn sm(ncot)) (3.8)

olur. Alınganlığın bileşenleri de,

1 İK

X = \M (t) sin n cot d cot (3 9)
TVH 0

1 2"
X" = \ M {t) cos n cot d cot (3.10)

şeklinde olacaktır. n=l için temel alınganlık; n>l için ise harmonikleri verir. Çift

harmonikler simetriden dolayı sıfırdır (Couach 1985).

AC magnetik alınganlık ölçüm tekniği, karşılıklı indüktans tekniğine dayanır.

Kullanılan bobin sistemi, eş eksenli iç içe geçmiş bobinlerden oluşur. Bir H a c alanı

uygulamak için kullanılan birincil bobin içerisinde indüklenen akıyı algılamaya yarayan

ikincil bobinler vardır. Sadece malzemeden kaynaklanan indüklenmiş gerilimin

okunabilmesi için, ikincil bobinler birbirlerine göre özdeş ve ters bağlanmışlardır.

Algılayıcı ikincil bobinler her ne kadar özdeş olarak sarılmışlarsa da birbirlerinde

indüklenen sinyaller istenmeyen sinyalin yok olmasını sağlayamaz. Küçükte olsa iki

bobinin sarılmasındaki farklılık ve birincil bobin içindeki konumlarından dolayı bir

sinyal gözlenir. Bu sinyalin ölçümlere etkisinin minimize edilmesi için malzeme her iki

bobin merkezine getirilerek ölçme işlemi yapılır. AC alınganlık ölçümlerinde kullanılan

bobinlerin şematik gösterimi şekil 3.2' de gösterilmiştir.
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Şekil 3.2. Bobinlerin şematik gösterimi

Adım motoru sayesinde üst algı bobininin merkezi Sı ile alt algı bobininin merkezi S2

arasında hareket ettirilerek buralarda indüklenen gerilimlerin okunması mümkündür. Sı

ve S2 ' deki gerilimler sırası ile

i/, =v + v0

v2 = -v + v0

(3.11)

şeklindedir. Burada vı malzemenin oluşturduğu akı değişiminden kaynaklanan gerilimi,

v2 ise sistemden kaynaklanan istenmeyen gerilimi göstermektedir. Sadece malzemeden

kaynaklanan gerilim,

-v2V — (3.12)

bağıntısından bulunur.

AC alınganlık ölçümlerinde magnetik alınganlık,
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X= a V (3.13)
V.f.H

şeklinde yazılabilir. Burada v gerilim, V malzemenin hacmi, H uygulanan ac alan, f

frekans ve a sistemin kalibrasyon sabitidir. Kalibrasyon sabiti; N sarım sayısı (cm.

başına), L bobinin uzunluğu, d bobinlerin çapı olmak üzere,

(3.14)
STT2NL

yazılabilir (Khoder 1991).

Magnetik alınganlık ölçümlerinde birincil bobine uygulanan ac alan ile algılayıcı

bobinlerden alınan sinyal arasında faz farkı oluşacaktır. Bu faz farkı malzemenin

özelliğine bağlı değildir ve bobinlerin direnç ve indüktansı arasındaki faz farkından

kaynaklanır. Bu faz farkı dikkate alındığında alınganlığın faz içi bileşeni gerilimine v ,

faz dışı bileşeni gerilimine v denilirse,

v'=vocos0 + v9Osin0 (3.15)

y"= v9Ocos0 -vosin0 (3.16)

ile verilir. Burada v 0 faz farkı sıfırken ölçülen gerilim; V90 ise faz farkı 90 derece iken

ölçülen gerilimdir. Ölçülen bu gerilimle alınganlığın bileşenleri arasında çok yakın bir

ilişki vardır. Hacim başına mıknatıslanma m(t), toplam mıknatıslanma M(t) ve

malzemenin hacmi V ise,

^ ( ^ ) (3.17)

şeklindedir. Hacim başına mıknatıslanmanın zamana göre değişimi,

— - Oam£jy%l,cos{ncüt) + Znsvn{nû)t))

şeklindedir. Algılayıcı bobinlerinden okunan gerilim toplam mıknatıslanmanın zamana

göre değişiminin oranıdır.

= oc^ı\yn cos ncot cos 0 + 1/ sin ncot sin 0) (3.19)
Cli
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şeklindedir. Denklem 3.12. ve 3.17.'den

av = H mVconx'n (3.20)

av"=HmVa>nX; (3.21)

bulunur. Buradan da,

' % ( 3 - 2 2 )

„ avn

X = „ „ (3.23)
VH nco

şeklinde bulunur. Mutlak ölçme yapabilmek için malzemenin hacminin doğru ölçülmesi

ve düşük de olsa malzeme kabından gelen katkıların çıkarılması gerekir.

3.3. AC/DC Direnç Ölçüm Sistemi

AC ve DC direnç ölçümlerinde öncelikle malzemelere 0.06 mm çapında bakır tellerle

dört nokta gümüş pasta yardımıyla malzeme üzerine yapıştırıldı. Daha sonra dış

uçlardan akım verilerek ortadaki iki uçtan gerilim okumak kaydıyla sıcaklığın

fonksiyonu olarak alındı. AC direnç ölçümlerinde Lake Shore 7130 model ac

susceptometre sisteminin ac direnç ölçme seçeneği kullanıldı. AC direnç ölçümleri, 10

K-120 K sıcaklık aralığında 1=10 mA ac akım malzemeden geçirilerek sıcaklığın

fonksiyonu olarak ölçüldü. DC direnç ölçümleri ise Oxford kroyostat sistemi

kullanılarak 77 K-200 K sıcaklık aralığında 1=1 mA de akım verilerek gerçekleştirildi.

Şekil 3.3.'te de direnç ölçümünün alındığı Oxford kroyostat siteminin şematik gösterimi

verilmiştir.
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Şekil 3.3. DC direnç ölçüm sistemi şematik gösterimi

3.4. Taramalı Elekron Mikroskop Çalışması

Tez çalışmasında yer alan Bi ve Tl-tabanh yığın süperiletken malzemeler Taramalı

Elektron Mikroskop çalışması ile incelenmiştir. Bu çalışma ile malzemeleri meydana

getiren taneciklerin boyutları ve yönelimleri ile faz yapısını ortaya koyabilecek şekilde

bazı tartışmaların anlaşılması hedeflenmiştir. Çalışmada malzemelerin yüzeylerinden

alınan ölçümlerin net olarak yapı hakkında bir fikir vermemesi sonucu, malzemeler orta

kısımlarından kesilerek kesitten görüntüleme yapılmıştır. Taramalı Elektron Mikroskop

çalışması Kırıkkale Üniversitesi Fizik Bölümünde yer alan JEOL 5600 model taramalı

elektron mikroskobu kullanılarak gerçekleştirildi.
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3.5. X-isini Toz Kırınım Ölçümleri

Elde edilen yığın süperiletken malzemeler, agat havanda öğütülüp toz haline getirilerek

x-ışını toz difraktometresinde 10 < 10 < 60 olmak üzere incelenmiştir. Elde edilen

verilerin x-ışını toz kırınım analizleri ICDD Powder Diffraction file PDF2 ve

Diffractionp u s 2000 programı ve kütüphanesi kullanılarak yapılmıştır. Bu analizler ile

tezde üzerinde çalışılan malzemelerden Bi ve Tl tabanlı malzemelerden birer tanesi

seçilerek faz yapıları kontrol edilmiştir. Bu malzemelere ait birim hücre örgü

parametreleri ise Wf programı kullanılarak tespit edilmiştir.

Tezde üzerinde çalışılan Biı öPbo.4Sr2Ca2Cu30x ve Tİ2Ba2Ca2Cu3Ox malzemelerinin x-

ışını toz difraksiyonu desenleri K.T.Ü. ve A.Ü. de bulunan XRD cihazlarından elde

edilmiştir. Bu çalışma ile ilgili detaylı bilgi 4. bölümde sunulmuştur.
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE SONUÇLAR

Tezin bu bölümünde, tezin esas araştırma konusu ile ilgili elde edilen sonuçlar

sunulacaktır. Bölüm 2 de oluşturulan teorik beklentilerle elde edilen sonuçların teori ile

tutarlılığı araştırılacaktır. Öncelikle Bi-tabanlı 2223 süperiletken malzemelerinin

sonuçları ele alınacak, daha sonra Tl-tabanlı 2223 süperiletken malzeme üzerinde

yapılan deneysel çalışmalar verilecektir. Son olarak ise tüp içinde toz tekniği (PIT) ile

üretilen Bi-2212/Ag süperiletken malzeme üzerindeki çalışmalarımız sunulacaktır.

4.1. Bi1.84Pbo.34Sr1.91Ca2.03Cu3.06OK) Yüksek Sıcaklık Süperiletkeni

Şekil 4.1. temel harmonik alınganlığın sıcaklığa göre değişimlerini göstermektedir.

Burada deneysel sonuçlan elde etmek için ac magnetik alan Hac=20, 40, 80, 160, 320,

640 ve 1280 A/m' de ve frekans f=1000 Hz değerinde seçilmiştir. Temel harmonik

alınganlığın iki bileşeni vardır. Bunlar, x\ \ faz-iç i bileşen, %x ; faz-dışı bileşen olarak

bilinmektedir. Faz-içi bileşen x\ •> T c ' nin hemen altındaki sıcaklıklarda iki farklı eğimle

düşüş sergilemektedir. Birinci keskin düşüş, süperiletken içindeki taneciklerin öncelikle

süperiletken olmaya başlamasının bir işareti olarak kabul edilmektedir. Eğimin daha az

keskin olarak azaldığı diğer düşüş ise, taneden taneye süperiletken akımların akmaya

başladığının bir göstergesi olarak nitelendirilir. Süperiletken faz, malzemenin

diamagnetik özellik gösterdiği faz olarak bilinir. Çünkü malzeme içerisinde oluşan

akımlar, ortalama B alanını azaltıcı yönde oluşmaktadır. Malzemenin diamagnetik faz

geçişinin başlangıç sıcaklığı 107.5 K dir. Bu kritik geçiş sıcaklık değeri ölçüm

alanından bağımsızdır. Bununla birlikte, alan değeri yeterince büyük olduğunda faz-dışı

bileşen X\ > sıcaklığın fonksiyonu olarak iki tepe sergiler. Kritik sıcaklığın (Tc) hemen

altındaki faz dışı bileşende oluşan küçük tepe tanecikler içerisine tersinir olmayan akı

girişiyle ilişkilendirilir. Tepe, tersinir olmayan akı miktarı az olduğu için küçük bir tepe

olarak ortaya çıkar. Tanecikler arasına tersinir akı girişi ile ilişkili olan büyük tepe,

düşük sıcaklıklarda ortaya çıkmaktadır. Hac=320 A/m' lik alandan daha düşük alanlarda

tanecikler arasına akı girişi nispeten daha azdır. Bu nedenle, faz-dışı bileşende gözlenen

büyük tepe, tanecikler arası bölgelerdeki ac kayıplarla ilişkilidir. Ayrıca büyük tepenin

en büyük değeri, artan alan genliği ile düşük sıcaklıklara doğru kaymaktadır. Bu kayma

miktarı akı perçinlenmesi teorisi ile uyumlu olup, Clem ve Müller'in modelleri ile
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tutarlıdır (Clem 1988, Müller 1991). Buna ek olarak, yüksek alanlarda yığın

süperi 1 etkenin perçinlenme mekanizmasının zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü

yüksek alan akı çizgilerinin hareketlenmesine katkıda bulunmaktadır.
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Şekil 4.1. Temel harmonik alınganlığın x"\(T,Hac) ve X\'(T,Hac) bileşenlerinin

sıcaklığın fonksiyonu olarak farklı ac alan genliklerinde değişimi
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Uygulanan ac alan genliği Hac > 320 A/m'lik ac alan genliğinden daha büyük alanlar

için iki tepe gözlenmektedir. Bir çok araştırmacı benzer gözlemleri rapor etmişlerdir

(Savvides et al. 1991, Fu et al. 1999). Diğer yandan yaygın olarak gözlenen tanecik içi

tepenin büyüklüğünün tanecikler arası tepe değerinden daha küçük olduğu görüşüdür.

Bununla birlikte, uygulanan alan genliğinin arttırılmasıyla tanecik içi tepe büyür. Bu

tepe (Tc'ye yakın) tanecikler içerisindeki Abrikosov-benzeri akı çizgilerinin tersinmez

hareketleri sonucu artar ve tanecikler arası tepe de gözlendiği gibi, artan alan

genliklerinde genişleyerek düşük sıcaklıklara doğru kayar.

Şekil 4.2.'de farklı 3 sıcaklıkta x\ 'nün uygulanan ac alan genliğine göre değişimini,

şekil içerisinde gösterilen küçük grafik ise yine x\ 'nün H a c 'ye göre değişimini

göstermektedir. Burada minimum tam akı girişi; (Hp), sıcaklığın azalmasıyla artar ve

faz-dışı bileşendeki tepe Ha c=Hp 'de ortaya çıkar. Şekil 4.3.'de ise Bean kritik durum

modeli kullanılarak silindirik geometri için hesaplanan x"\{Hac) verilerek, her bir

sıcaklık değeri için H p değerleri bulundu. Bu sıcaklık değerleri; T=86.3, 80.3 ve 77.3 K

için sırası ile Hp=80, 160 ve 320 A/m olarak belirlendi.

Bean modeline göre, silindir geometrisi için ac alınganlığın faz-dışı bileşeni X\ i

acIHp)-(2H]cIH))\~ Hn>Har (4.1)
3n

IH )-(2// 2 IH2 ) 1 — H <H (4.2)
ac ' V p ac ' i o p ac ^ /

5n

şeklinde ifade edilir. Deneysel (Şekil 4.2.) ve teorik (Şekil 4.3.) olarak hesaplanan X\

değerleri tamamen nicel hassasiyette olmamasına karşın iyi bir uyuşum göstermektedir.

Burada teorik tepe yüksekliği 0.212 (SI) değerine sahipken, deneysel tepe yüksekliği

değeri bunun 0.185 (SI)'i kadar daha azdır. Aradaki fark süperiletken malzemenin

taneciklerinin hacim kesriyle ve tanecikler arası bölgede magnetik alan tarafından

süperiletkenlik özelliklerin zayıflatılmasıyla ilişkilidir.
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Şekil 4.2. Farklı sıcaklıklarda şekil 4.1.'den elde edilen X\ (Hac) ve ^,'(//uf.) 'nin

grafikleri

Şekil 4.4.'de deneysel ve teorik olarak hesaplanan ac kayıpların alana karşı grafikleri 3

farklı sıcaklık değerinde gösterilmiştir. Kesikli noktalarla belirtilen çizimler teorik, düz

siyah çizgiler deneysel sonuçları göstermektedir. Bilindiği üzere, her bir periyot için ac

kayıp temel harmonik alınganlığın faz-dışı bileşeni x\ ile ilişkilendirilir.

AH=wH]cX: (4.3)

Burada, AH ; bir döngü boyunca M-H ilmeğindeki alanı, Hac ise, uygulanan ac alanın

şiddetidir. Şekilden de görüleceği gibi Hac=400 A/m' ye kadar deneysel ve teorik

hesaplamalar uyuşum içinde, üzerindeki alan değerlerinde ise uyuşum bozulmaktadır.
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Şekil 4.4.'deki deneysel ve teorik hesaplamalar denklem 4.1., 4.2. ve 4.3. kullanılarak

çizdirilmiştir. Sonuç olarak düşük sıcaklıklarda ve düşük alanlarda sonuçlar iyi bir

şekilde uygunluk gösterir. Burada ac kayıplar, histeretik yani tanecikler arası çiftlenme

nedeniyledir. Bununla birlikte, Bean modeli yüksek sıcaklıklarda ve büyük alanlardaki

davranışı açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Buradaki ac kayıplar, tanecikler içerisine

tersinmez akı girişiyle oluşmaktadır. Böylece tanecikler arası bölgeler içerisine giren

büyük alanlar için Bean modelinin kabulü olan alan bağımsız Jc kabulü geçerliliğini

koruyamayabilir. Sonuç olarak, frekans bağımlı ac kayıpları veren, Edyy-akımları ve

akı-akışı kayıp mekanizmaları yüksek sıcaklıklar ve yüksek alanlarda etkili olmaya

başlayabilirler. Bu nedenle, daha iyi nicel analizlerin yapılabilmesi için malzemenin

demagnetizasyon etkileri ile birlikte tane yapısına bağlı faktörlerinde hesaba katılması

gerekliliği ortaya çıkar.
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Şekil 4.3. Farklı 3 alan değeri için Bean modelinden hesaplanan %l (Hac) sonuçları
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Şekil 4.4. AC kayıpların ac alan genliğine bağlı olarak değişimleri

Şekil 4.5.'de sıcaklığın fonksiyonu olarak temel ac alınganlık ölçümleri Hac=20

A/m'lik ac alan genliğine ilaveten HdC=1520 AAn'lik alanda ve f=1000 Hz frekansta

alınmıştır. Düşük alanlarda gözlenemeyen küçük tepe, de alanının etkisi sonucu Tc'ye

yakın sıcaklıklarda ortaya çıkmaktadır. DC alan, tanecikler arası çiftlenmeyi karakterize

eden büyük tepe'nin düşük sıcaklıklara doğru kaymasına yol açar. Bu gözlem sonucu ac

ve de alanların alınganlık ölçümleri üzerine farklı etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz.

Örneğin, Hac=1280 A/m'lik ac alan genliğinde tepe sıcaklığı 70 K'e kayar ve tepe

yüksekliği 0.2121 (SI) dir. Buna karşın, Hac=20 A/m'lik ac alan genliğine ilave olarak

Hd c=l 520 A/m'lik de alan uygulandığında tepe sıcaklığı 6 K' lik bir azalma gösterirken,
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tepe yüksekliğindeki artış hemen hemen değişmez kalmaktadır. Bu sonuç literatür ile

uyum içindedir (Lee and Kao 1993, Gömöry 1997).
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Şekil 4.5. AC alınganlığın faz-içi %\ ve faz-dışı %\ bileşenlerinin Hac=20 A/m, f= 1000

Hz frekansta ve Hac=20 A/m'lik alana ilave HdC=1520 A/m uygulandığında de

alana bağımlılığı
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Şekil 4.6.'da Hac=20, 40, 80 ve 160 A/m'lik ac alan genliklerinde ve farklı iki frekansta

sıcaklığın fonksiyonu olarak 3. harmonik alınganlık ölçümleri gösterilmiştir. Burada

ölçüm frekansları sırasıyla f=125 Hz (a) ve f=1000 Hz (b) dir . Hac'nin küçük

değerlerinde her iki frekans için 3. harmonik alınganlık ölçüm sonuçlan düşük

sıcaklıklarda hem faz-içi bileşenleri hem de faz-dışı bileşenleri açısından 60 K'ye kadar

benzer kuyruklar sergilemektedir. Aynı zamanda kritik durum modeli ile de iyi bir

uyum sergilemektedir. Uygulanan alan genliği artırıldıkça iki bileşenin birbirlerinden

ayrılmaya başladıkları görülür. Faz-içi bileşen düşük sıcaklıklar tarafında derin olmayan

yayvan bir çukur yaptıktan sonra pozitif bölgede tek bir maksimum yaparak keskin bir

şekilde azalır ve sıfıra ulaşır. Faz-dışı bileşen ise düşük sıcaklıklarda faz-içi bileşene

benzer davranır. Sıcaklık yükselirken faz-dışı bileşen bir maksimum yaptıktan sonra

keskin bir şekilde azalarak bir minimumdan geçerek tekrar azalır ve sıfırlanır. Alan

genliği arttırıldığında, faz-dışı bileşenin şekli hemen hemen değişmediği kabul

edilebilir. Kritik sıcaklığın hemen altında faz-dışı bileşendeki düşüş yüksek alanlarda

kaybolur. Bununla birlikte, faz-içi bileşen artan alan genlikleriyle zayıflayan birer

maksimum yaparken, derinleşen ve yayvanlaşan birer çukur vererek farklı yollar

izlemektedir. Burada, Bean modeli Hac=80 A/m' den daha büyük alan değerlerinde

gözlenen davranışları açıklamak için yetersiz olmaya başladığı söylenebilir. Temel

harmonik alınganlığın diamagnetik perdeleme akımları nedeniyle içerdiği ince detayları

örteceğinden, yüksek harmonik alınganlıkların yerel akı dinamiklerini daha etkin bir

şekilde yansıtacağı beklenilmektedir. Şekil 4.6. (a) ve 4.6. (b) karşılaştırıldığında

gözlenen sıcaklık bağımlılıkları hemen hemen değişmez kalırken, alınganlık değerleri

ise yaklaşık olarak 3 katı kadar değişir. Harmonik alınganhklardaki değişimin

mekanizması ve akı çizgisi dinamikleriyle olan ilişkisi, alan-bağımlı kritik akım

yoğunluğu JC(B) tarafından etkilenmektedir.
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Şekil 4.6. 3. harmonik alınganlığın Hac=20, 40, 80 ve 160 A/m, (a) f=125 Hz ve
(b) f= 1000 Hz frekanslarda sıcaklığın fonksiyonu olarak değişimleri
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Şekil 4.7. Bi1.84Pbo.34Sr1.91Ca2.03Cu3.06OK) süperiletkeninin kesit alanından elde edilen
SEM fotoğrafı

Şekil 4.7.'de Bi| 84Pbo 34Srı 9iCa2.o3Cu3.of,Oıo süperiletkeninin kesit alanından 2000 defa

büyütülmesiyle elde edilen Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) fotoğrafı

görülmektedir. Yapısal olarak tanecik büyüklüklerinin aynı olduğunu ve tanecik

yönelimlerinin kesit alanına dik olan c-ekscni doğrultusunda oldukları söylenebilir.

Yapı incelendiğinde tanecik oluşumunun ayırt edilebilir derecede iyi olduğu

gözlenmektedir. Ayrıca yapıda safsızlık oluşturan bir yapıya rastlanmamıştır.

4.2. Bi|.6Pbo.4Sr2Ca2Cu30ıo Yüksek Sıcaklık Siiperiletkeni

Temel ve yüksek-mertebeden harmonik alınganlık ölçümleri, %n = %n + i%n(n=l, 2, 3, 5

ve 7) silindirik BSCCO-2223 yığın süperiletken malzemede 15 K-120 K sıcaklık

aralığında, 8 A/m-1600 A/m ac alan genliğinde ve (=1000 Hz frekansta gerçekleştirildi.

Tüm ac alınganlık ölçümleri beklendiği şekilde ac alan genliğine bağımlılık

göstermektedir. Gözlenen bağımlılıklar Bean Modeli kullanılarak analiz edildi. Sızma

alanı için Hp = Ha{\ - t)p , l = TITcb, şeklinde yarı-deneysel bir fonksiyon kullanıldı.
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Deneysel verilere en iyi uyum yaptırılarak fonksiyondaki Ha = 3.3xlO4 Al m ve

P = 2.05 parametreleri elde edildi. Bununla birlikte, ac kayıplar belirlenmiş bazı

sıcaklıklarda hesaplatılarak teorik beklentilerle karşılaştırılması yapıldı. Deneysel

değerler, teorik bulgularla iyi bir şekilde uyuşum sağlamıştır. AC kayıplar 0-1600 A/m

aralığında ac alan genliklerinde hesaplatıldı. T=84.35 K' de deneysel sonuçlar teorik

değerlerle uyum gösterdi.

Şekil 4.8. (a) (küçük grafik) ve 4.8. (b), temel ac alınganlığın faz-dışı X\ v e faz-içi X\

bileşenlerinin sıcaklığa karşı değişimlerini deneysel ve teorik olarak göstermektedir.

Şekil 4.8. (b)' de diamagnetizmanın kurulması X\ de 'ki basamaklı bir değişim sonucu

oluşur. Deneysel verileri gösteren noktalı eğriler 102 K civarında birleşmektedir ve bu

sıcaklığın üzerinde ac alanın genliğinden bağımsızdırlar. Bu sıcaklık değeri yığın

süperiletkenlik için başlangıç sıcaklığı olarak belirlendi ve Tcb ile gösterildi. Aynı

zamanda, Tc başlangıç değerinden yaklaşık birkaç K daha düşük olan bu sıcaklık değeri,

faz-dışı bileşen x\ I Xo 'deki yükselmeye karşı gelmektedir (Şekil 4.8.a (iç)). X\ / Xo m

tepe değerlerinde, ac alan genliği malzeme merkezine girebilecek tam akı giriş alanı H p '

ye eşit olur. Tepe sıcaklıkları Ha c=8, 80, 160 ve 320 A/m alan genliklerinde ölçüldü ve

şekil 4.8. (a)'da tepe sıcaklığına karşı sızma alanının grafiğini gösterir. Eğrinin düşük

sıcaklıklar kısmı yukarıda verilen yan-deneysel fonksiyon kullanılarak belirlendi. Şekil

4.8. (a)' daki küçük grafikte gösterilen x\ 'I Xo değerleri silindirik-geometri için Bean

modelinden hesaplandı. Ha c değiştiğinde, farklı sıcaklıklarda X\ IXo tepeleri farklı

maksimum değerler alır. H a c=Hp olduğunda, malzeme merkezine tam akı girişi söz

konusudur. Ölçümlerde tepe sıcaklıkları sırasıyla, Ha c=8, 80, 160 ve 320 A/m' lik ac

alanlar için 99.61, 96.40, 94.27 ve 91 K olarak belirlendi. Bu gözlem gerçeğe dayalı bir

gözlem olmakla birlikte, Shatz et al. tarafından önerildiği gibi, evrensel ölçme

parametresiS{co,T) 'nin kullanımı yüksek sıcaklık süperiletkenlerin bazı magnetik

özelliklerini tanımlamak için uygun olmayabilir. Şekil 4.8. (a)' da, X\ I Xo~^

grafiğindeki tepelerin, artan alanla düşük sıcaklıklara kayması Hp=Ha(\-t)p

şeklindeki uyum fonksiyonu yardımıyla bulunabilir. Deneysel verilere en iyi uyum

yaptırılarak fonksiyondaki Ha ~ 3.3xl04 Al m ve (3 = 2.05 olarak belirlendi. Sıcaklık
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ölçümündeki 0.2 K' lik maksimum hata aralığı göz önünde bulundurulduğunda

Ha ~ (3.4 ±0.3) x 104 Al m şeklinde alınabilir. Bu durumda Ha 'nın belirlenmesinde

yaklaşık % 8' lik bir belirsizlik olduğu söylenebilir. Fonksiyonda yer alan /?

parametresinin belirlenmesindeki hata oranı oldukça küçük olması nedeniyle ihmal

edilmiştir. Burada kullanılan fonksiyon, Ishida-Mazaki modelinde kullanılan

Hm = Ha{\ - T/Tc)
3/2 formundaki bir fonksiyonuna benzer şekilde seçilmiştir (Ishida

and Mazaki 1982). Yalnızca J3 parametresi farklılık göstermektedir. Şekil 4.8. (a)'deki

4 deneysel nokta kullanılarak hesaplanan Ha ve J3 parametreleri, Hp-Tp grafığindeki

herhangi bir nokta için kullanılarak doğruluğu gösterilebilir.

Şekil 4.8 (b)' de, T c ' ye yakın sıcaklıklarda faz-içi bileşen X\ n u n deneysel ve teorik

verilen arasında farklılık olduğu görülmektedir. Bu durum, süperiletken malzemenin

iki-matris yapısına sahip olduğunu gösterir (Tanecik-içi ve tanecikler-arası). Bununla

birlikte, düşük sıcaklıklarda deneysel ve teorik veriler daha iyi uyum göstermektedir.

Şekil 4.8 (b)'deki faz-içi bileşen %x, her bir basamağı farklı eğime sahip iki-basamaklı

bir özellik gösterir. 100 K' nin üzerindeki sıcaklıklarda ilk keskin eğim, malzemenin

bireysel taneciklerinin öncelikle süperiletken olmaya başladıklarının bir göstergesidir

(tanecik-içi süperiletkenlik). Bu sıcaklıklarda, ac magnetik alanın akı çizgileri

taneciklerin iç kısmından dışarlanmış ve yalnızca tanecikler üzerindeki çok ince bir

yüzey tabakasında bulunmaktadırlar. Bu durum, taneciklerin ideal olarak diamagnetik

olmaya başladığını ve özelliklerin uygulanan alan ve frekanstan bağımsız olduğunun bir

işaretidir. Şekil 4.8. (b)' deki ikinci basamak ise, tanecikler arasında süperiletkenliğin

oluşmaya başladığını gösterir (yığın süperiletkenlik). Belirtilen bu sıcaklık aralığında,

komşu tanecikler arasındaki bağlantılar süperiletken olmaya başlar. Bu olgu "tanecikler-

arası çiftlenme" diye adlandırılır. Bu olgu aracılığıyla, yığın malzeme kademeli olarak

diamagnetik olmaya başlar ve yeterince düşük sıcaklıklarda X\> SI birim sisteminde -1

değerine ulaşır. Şekil 4.8. (b)' den görüleceği gibi tanecikler-arası çiftlenme nedeniyle

sıcaklık aralığının genişliği dış ac alan genliğine bağlıdır. Yüksek alan genliklerinde,

geçiş sıcaklık aralığı genişler. Uyum fonksiyonundan, yığın süperiletkenlik Tcb, geçiş

sıcaklığı 102 K olarak bulundu. Bu değer Tc başlangıç değerinden yaklaşık 5 K daha

düşüktür.
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Şekil 4.8. (a) Çeşitli ac alan genlikleri için temel harmonik alınganlığın faz-dışı X\

bileşeninden elde edilen tepe sıcaklıklarına karşı-sızma alanı Hp. Eğri, I

denklemi ile uyum sağlattırılarak düşük sıcaklıklara extrapolate edilmiştir,

(a)'daki iç grafik faz-dışı^, bileşenin, (b) temel ac alınganlığın faz-içi X\

bileşenin deneysel ve teorik sonuçlarını göstermektedir. Noktalı çizgiler

deneysel sonuçları, düz-siyah çizgiler teorik sonuçlan göstermektedir.
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Şekil 4.9. temel harmonik alınganlık bileşenleri, j , / j o ' ı n xj X^y^ g ö r e grafiğini

göstermektedir. Grafikte deneysel sonuçlar ile birlikte teorik olarak hesaplanmış model

sonuçları da yer almaktadır. Burada, noktalı olarak gösterilen siyah noktalı eğri Jc ' nin

B' den bağımsız kabulünü yapan Bean modeli yardımıyla silindir geometrisi için

hesaplatılmıştır. Basitleştirilmiş Kim Modeli hesaplaması da aynı grafikte noktalı düz

siyah çizgiyle birleştirilmiş eğriyle gösterilmiştir. Basitleştirilmiş Kim modelinden elde

edilen eğrinin diğer sonuçlarla birlikte verilebilmesi açısından sağ taraftaki dik eksende

ölçeklenmesi yapılmıştır. Deneysel sonuçlar ise 3 farklı alan genliği için çizdirilmiştir.

Öncelikle, deneysel sonuçlar incelendiğinde, X\ 'nün yüksekliğinin alan genliğine bağlı

olarak değiştiği, teorik sonuçların her ikisinin birden alan genliği ile değişmediği tespit

edildi. Burada verilen tüm ölçüm sonuçlan 24 K' de normalize edilmiştir.

Zı I Xo ' n u n Z ı I XÜ a 8 o r e çizilen grafikteki eğriler, tepe yüksekliklerinin Hac=80, 160

ve 320 A/m'lik alan değerleri için sırasıyla, 0.2310, 0.2362 ve 0.2395 (SI) olarak

bulundu. Bu grafikte, Hac=8 A/m' deki sonuçlar yeterince veri olmaması nedeniyle

konulmamıştır. Deneysel eğriler incelendiğinde, malzemedeki tanecik yapısının etkisi

açık bir şekilde gözlenebilmektedir. Grafiğin sağ alt kısmında, faz-içi X\ bileşeni 0.00'

dan -0.08 (SI)'e kadar değiştiğinde, faz-dışı bileşen X\ s'fır değerini alır. Bu özellik

süperiletkenin tanecik doğasıyla bağlantılı olup, buradan süperiletken hacim kesrinin

belirlenmesi mümkündür. Yukarıda verilen faz-içi X\ bileşenin değişim aralığında,

magnetik alan taneciklerin yüzeyi üzerinde hemen hemen tersinmez akı hareketi

olmaksızın modülasyon yapar. Bu nedenle, tanecikler içerisinde ac kayıplar ortaya

çıkmaz. Düşük sıcaklıklarda yığın süperiletkenlik, tanecikler tarafından sarılmış bölge

içerisine bir tersinmez akı girişi ile kurulmaya başlar. Burada, tüm kayıplar tanecikler

arası süperiletkenliğe bağlanmaktadır.
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Şekil 4.9. Temel harmonik alınganlık bileşenleri, %\ I Xo 'nün %\ I Zo Ye göre deneysel
ve teorik gösterimleri

Şekil 4.10.' da BSCCO-2223 süperiletken malzemesinin ac kayıpları, alan genliğine

bağlı olarak 3 farklı sabit sıcaklık değeri için deneysel ve teorik olarak hesaplatılmıştır.

AC kayıpların hesaplandığı sabit sıcaklık değerleri, T=84.35, 98.92 ve 100.46 K ve bu

sıcaklık değerleri için malzeme merkezine tam akı girişi olabilmesi için gerekli en

küçük alan değerleri; Hp=900, 25 ve 6 A/m olarak bulundu. Grafikte içi boş semboller

deneysel verilerden elde edilen ac kayıpları, içi dolu semboller de teorik hesaplamaları

göstermektedir. AC kayıplar kısım 4.1'de verilen denklem 4.1., 4.2. ve 4.3. yardımıyla

hesaplanmıştır.

Şekil 4.10.' da gösterilen deneysel sonuçlar denklem 4.1. kullanılarak, teorik sonuçlarda

denklem 4.1. ve 4.3. kullanılarak hesaplanmıştır. T=84.35 K' de deneysel ve teorik

sonuçlar diğer iki sıcaklık değerinden oldukça büyük değerlere sahip olmaları sebebiyle

sağ dik eksen üzerinde ölçeklendirildi. En küçük sıcaklık değerinde, deneysel ve teorik
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ac kayıplar birbirleriyle uygunluk sağlamaktadırlar. Yalnızca yüksek alan değerlerinde

deneysel ve teorik sonuçlar birbirlerinden çok az sapma gösterirler. T c ' ye yakın sıcaklık

değerlerinde deneysel ve teorik sonuçların uyumluluğu ~ 500 A/m alan değerine kadar

gözlenebilmektedir. Bu alan değerinin üzerindeki alanlarda uyumluluk bozulmaktadır.
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Şekil 4.10. AC kayıpların ac alan genliğine bağlı olarak değişimleri

Şekil 4.11. yüksek sıcaklık süperiletkeni BSCCO-2223 malzemesinin xn~T eğrileri

(n=3, 5 ve 7) deneysel (a) ve teorik (b) olarak verilmiştir. Deneysel veriler Hac^löO ve

320 A/m de ve f=1000 Hz frekansta alınmıştır. Teorik çizimler ise yine aynı alan

genliklerinde Bean modeli kullanılarak hesaplanmıştır. Model sonuçları ile ilgili detaylı

açıklamalar için bölüm 2' ye bakılabilir. Artan alan genliğiyle faz geçişinin ortaya

çıktığı sıcaklık aralığının genişliği artmakta ve düşük sıcaklıklara kaymaktadır. Daha

büyük ac alanların etkisi altında malzeme daha geniş sıcaklık aralığında histeretik

davranış gösterir.
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Şekil 4.11. xn ~ T eğrileri (n=3, 5 ve7) (a) deneysel ve (b) teorik.
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Şekil 4.12. uygulanan dış magnetik alan frekansının \IT 'ye göre değişimini

vermektedir. Grafikte, birbirinden ayırt edilebilen iki farklı eğime sahip lineer iki çizgi

görülmektedir. Birincisi, 100 Hz üzerindeki frekanslar için \IT -frekans bağımlılığını

gösterir. İkincisi de, 70 Hz altındaki frekanslar için IIT -frekans bağımlılığını

göstermektedir. Buradaki iki farklı davranış için Arrhenius denklemi;

İ n / = İ n / 0 - A - (4.4)

şeklinde yazılabilir (Nicola and Goldfarb 1989). Denklemde, Ea; aktivasyon enerjisi, Tp;

temel ac alınganlık ölçümlerindeki faz-dışı bileşendeki^,'nün frekansa bağlı olarak

tepe sıcaklıkları, k; Boltzman sabiti, / ; sürücü frekansı ve f0 'da karakteristik zıplama

frekansıdır.

Ayrıca aktivasyon enerjisi, Ea-\J-FVd şeklinde de tanımlanabilir. Burada F;

Lorentz kuvveti, V; akı demeti hacmi ve d ile U da, F=0 da perçinlenme potansiyel

engelinin etkin yüksekliği ve genişliğidir. Özellikle yüksek frekanslarda, Tc'ye yakın

sıcaklıklarda akı demetlerinin yerlerinden ayrılması, küçük bir enerji ile gerçekleşebilir.

Yüksek frekanslarda kritik sıcaklık civarında malzemeye akı girişi için çok az bir zaman

aralığı tanınır. Bu durum malzemenin akı perdeleme özelliği kapasitesini artırması

eğilimine yol açar. Başka bir deyişle, yüksek frekanslarda kritik alan profilinin

gevşemesi için çok az bir zamana sahip olduğunu belirtir. Bu nedenle, etkin

perçinlenme kuvveti artan frekansla artar. Grafikten iki frekans bölgesi için iki farklı Ea

değeri alacağı görülebilir. Nicola and Goldfarb, dış alan genliğine bağlı olarak Ea' yi

tespit etmişler ve 160 A/m ac alan genliğinde Ea'nın ~6 eV olduğunu göstermişlerdir.

Şekil 4.12.' deki BSCCO-2223 malzemesi iki farklı frekans bölgesi için 100 Hz' in

üzerinde Ea=5.9 eV, 70 Hz' in altındaki frekanslarda ise Ea=2.5 eV değerlerini alır.
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Şekil 4.12. \ITp 'nin uygulanan dış magnetik alan frekansına göre değişimi

Ayrıca, BSCCO-2223 malzemesinin tek mertebeli yüksek harmonik alınganlık

ölçümlerinin yanı sıra çift mertebeli harmonik alınganlık ölçümlerinin de deneysel

olarak ölçülebilir oldukları tespit edildi. Şekil 4.13.' de iki farklı ac alan genliği için

sıcaklığın fonksiyonu olarak gerçekleştirilen bu ölçümler görülmektedir. Grafikte faz-iç i

bileşen j 2 , ve faz-dışı bileşen %2 ayırt edilebilir görünüme sahip olmaları açısından

ayrı grafiklerde çizdirildi. Artan alan genliğiyle hem faz-içi bileşen Xj > hem de faz-dışı

bileşen Xı ' n ün tepe noktaları düşük sıcaklıklara kaymaktadır. Bu tür bir davranış diğer

tek-mertebeden yüksek harmonik alınganlık ölçümlerinde de gözlenebilmektedir. Diğer

yandan, ikinci harmonik alınganlık ölçümlerinde dış magnetik alan değeri 160 A/m' den

320 A/m' ye çıkarıldığında tepe değerleri kayda değer bir azalma göstermektedir. Bu tür

bir davranış, tek-merteben yüksek harmonik alınganlık ölçümlerinde gözlenmemektedir.

Ayrıca ikinci harmonik alınganlık ölçüm sonuçları 10"3 (SI) mertebesinde gözlenirken,

bu değer tek mertebeli yüksek harmonik alınganlık ölçüm sonuçlarıyla

karşılaştırıldığında oldukça küçük olduğu görülebilir. Bu deneysel gözlem, ikinci

mertebeden alınganlığın sıfırdan farklı olacağını belirtir. Bean modeli çift mertebeli

harmonik alınganlıkların M-H eğrisinde gözlenen simetri nedeniyle sıfır olacağını
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tahmin eder. Bununla birlikte, geçiş sıcaklığına yakın sıcaklıklarda süperiletken

bölgelerdeki rasgele akı tuzaklanması yüzünden simetrikliğin doğası korunamayabılır

ve bir kayba yol açar.
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Şekil 4.1 3. İkinci-mertebeden harmonik alınganlığın faz-içi %2 ve faz-dışı Xı

bileşenlerinin f=1000 Hz frekanslı Hac=160 ve Hac=320 A/m'lik ac alanlarda

sıcaklığa göre değişimleri
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Şekil 4.14. Biı.6Pbo.4Sr2Ca;>Cu30|o süpenletkeninin kesit alanından elde edilen SEM
fotoğrafı

Şekil 4.14.'de Biı 6Pbo.4Sr2Ca2Cu30ıo süperiletken yığın malzemesine ait SEM fotoğrafı

görülmektedir. SEM çalışması süperiletken malzemenin kesit alanından 2000 defa

büyütme ile elde edilmiştir. Fotoğraftaki ölçekleme ise 10 jam dir. SEM çalışması ile

süperiletken malzemenin yapısal karakterizasyonu çıkarılmaya çalışılmıştır. Buna göre

malzemenin tanecikli yapıda ve homojen bir tanecik dağılımına sahip olduğunu

söyleyebiliriz. Yapraksı görünümdeki tanecikler kesit eksenine dik olarak c-eksenı

boyunca bir yönelime sahiptirler. Şekil 4.15.'de yine aynı malzemeye ait x-ışını toz

dıfraktometre yardımıyla elde edilen XRD deseni verilmiştir. XRD deseni analizi ile

kristal yapının tetragonal olduğu, süperiletken malzemenin ana faz olarak BPSCCO-

2223 ve az miktarda ise safsızlık fazı içerdiği tespit edilmiştir. Ayrıca Wf programı

kullanılarak süperiletken malzemeye ait örgü parametreleri hesaplanmıştır.

Hesaplamalar sonucu a=b=5.3538 Avec=37.1137 A olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar

literatürde verilen değerlerle uyumludur (Torance et al. 1989).
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Şekil 4.15. 840°C de 150 saat sinterleme işlemine tabi tutularak üretilen
Biı 6Pbo4Sr2Ca2Cu3Oıo süperiletkeninin XRD deseni

Şekil 4.16.'da Bi| 6Pbo.4Sr2Ca2Cu30ıo süperiletkenin Iac=10 mA ve f=500 Hz frekansta

sıcaklığın fonksiyonu olarak gösterilen ac direnç-sıcaklık grafiği verilmektedir. Grafik

incelendiğinde, sıcaklığa bağlı olarak malzemenin direncinin 115 K' e kadar çizgisel

olarak azaldığı ve bu sıcaklığın altında ise direncin çizgisellikten saparak belirgin bir

şekilde azaldığı gözlenmiştir. Genel olarak bu düşüşün başladığı sıcaklık değerine

süperiletkenliğe geçiş (onset) için başlangıç sıcaklığı denilmektedir. Dirençteki ani

düşüşün tamamlandığı 102 K sıcaklığı ise süperiletkenliğe geçişin bitiş (ofset) sıcaklığı

olarak bilinir.
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Şekil 4.16. AC direnç-sıcaklık grafiği

4.3. TI2Ba2Ca2Cu30,o Yüksek Sıcaklık Süperiletkeni

Şekil 4.17.'de TBCCO-2223 fazını içeren süperiletken malzemede temel harmonik

alınganlığın Hac=80, 160, 320 ve 1280 A/m'lik ac alanlarda ve f=ll Hz' de sıcaklığın

fonksiyonu olarak değişimi gösterilmektedir. Süperiletken faza geçiş sıcaklığı

Tc=119.8 K olarak belirlenmiştir. TBCCO süperiletken malzemelerin BSCCO

süperiletken malzemelerden daha yüksek kritik geçiş sıcaklığına sahip olduğu

görülmektedir. Ayrıca BSCCO süperiletken malzemelerde olduğu gibi TBCCO

süperiletken malzemelerde de ac alana bağlı olarak artan alanla faz-dışı bileşen düşük

sıcaklıklara kaymaktadır. Faz-içi bileşen kritik geçiş sıcaklığın hemen altında lineer

olarak azalan bir eğim (alan genliklerine bağlı olarak 100 K-l 10 K sıcaklık aralığına) ve

arkasından daha keskin bir eğimle (90 K'e kadar) azalmakta ve daha düşük sıcaklıklarda

ise -1 (SI) değerine ulaşmaktadır. TBCCO süperiletkeninde taneciklerin süperiletken
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oluşu daha geniş sıcaklık aralığında olmaktadır. Geçiş sıcaklık bölgesinin geniş olması,

diğer süperiletken gruplarıyla karşılaştırıldığında (BSCCO, YBCO) TBCCO

süperiletkende tanecikler arası bağın daha zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Tanecikler arası

geçiş ise daha düşük sıcaklıklarda gerçekleşebilmektedir. Bu farkı oluşturan birkaç

sebep bulunabilir. Bunların en önemlisi üretim tekniğinden kaynaklanmaktadır. Talyum

elementinin uçucu olduğundan sinterleme süreleri daha düşüktür. Bu yüzden tanecik

büyüklüğü de nispeten küçük kalmaktadır. Mikroyapı incelendiğinde taneciklerin bile

oluşum esnasında bir çok kristal kusuru içerdiği bilinmektedir.
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Şekil 4.17. Temel harmonik alınganlığın farklı ac alan genliklerinde sıcaklığın
fonksiyonu olarak değişimi

Burada Talyum tabanlı süperiletken malzemelerin üretilmesi diğer süperiletken

malzemelere göre oldukça zor olduğu söylenebilir. Bunun sebebi, Talyum tabanlı

süperiletkenlerde yer alan T^CVün malzeme hazırlanırken gerek kalsinasyon gerekse

sinterleme esnasında ortamdan hızlıca buharlaşmasıdır. Ayrıca Talyum tabanlı

süperiletkenler oldukça zehirlidir ve üretim esnasında bazı önlemlerin alınması

gerekmektedir. Burada üzerinde çalışılan ve Tl-2223 başlangıç kompozisyonu esas
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alınarak hazırlanan malzemede yapılan XRD çalışması neticesinde sistemin ağırlıklı

olarak Tl-2223 şeklinde ortaya çıktığı tespit edildi. Literatürde Tl-2223 için kritik geçiş

sıcaklığı 120 K-125 K aralığındayken, Tl-1223 için bu geçiş sıcaklık aralığı 115 K-123

K dır. Literatürde verilen sonuçlar genellikle direnç ölçümlerini esas almaktadır.

Alınganlık ölçümleri birkaç derecelik daha düşük değerle Tc 'yi belirler. Çünkü,

alınganlığın sıfırdan farklı değerleri malzemede kritik akım yoğunluğunun varlığının bir

işareti olarak değerlendirilir. Sıfırdan farklı kritik akım yoğunluğunun oluşabilmesi için,

mutlaka sıfır de direnç oluşumunun gözlenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan alınganlık

ve de direnç ölçümleri ile belirlenen Tc değerlerinde birkaç derecelik fark

bulunmaktadır. Şekil 4.18.'de aynı malzeme üzerinde gerçekleştirilen özdirenç-sıcaklık

grafiği görülmektedir. Bu ölçüm sonuçlarından T^ =122K, Tc

b"* =116.3A: olarak

tespit edildi. Tl2Ba2Ca2Cu30ıo malzemesinde radyasyon etkisini araştırmak için gama

radyasyonuna belirli aralıklarda ve dozlarda tabi tutularak, her seferinde özdirenç ve

kritik akım yoğunluğu ölçümleri tekrarlandı. 300 MRad'a kadar yapılan ışınlamaların

süperiletkenlik özelliklerine etki etmediği görülmüştür. Bu sonuçlar Literatürdeki

sonuçlarla tutarlı bir bulgudur.

10 -

1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 200 220
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Şekil 4.18. Tİ2Ba2Ca2Cu30ıo malzemesinin özdirenç-sıcaklık grafiği
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Şekil 4.19.' da yüksek sıcaklık süperiletken malzemesi TBCCO-2223'ün tek mertebeli

(n=3, 5 ve 7) yüksek harmonik alınganlık ölçüm sonuçları ve Bean model sonuçlarından

elde edilen teorik sonuçlan verilmiştir. Deney sonuçlarının modelden elde edilen

sonuçlarla iyi bir uyum sergilediği görülmektedir.
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Şekil 4.19. TBCCO-2223 yığın süperiletken malzemesinin tek-mertebeli (n=3, 5 ve 7)
harmonik alınganlık ölçümleri a) deneysel sonuçlar, b) model sonuçlan
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Şekil 4.20. Tİ2Ba2Ca2Cu30ıo süperiletkeninin kesit alanından elde edilen SEM fotoğrafı

Şekil 4.20.' de Tl2Ba2Ca2Cu30ıo süperiletken yığın malzemesine ait SEM fotoğrafı

görülmektedir. SEM çalışması kısım 4.2.'de verilen Bi-tabanlı süperiletkende olduğu

gibi süperiletken malzemenin kesit alanından 2000 defa büyütme ile elde edilmişin"

Fotoğraftaki ölçekleme Bi-tabanlı süperiletken malzeme ile kıyaslama yapılabilmesi

için yine aynı seçilmiştir. Buna göre malzemenin tanecikli yapıda olduğu ancak

homojen bir tanecik dağılımına sahip olmadığı söylenebilir. SEM fotoğrafı

incelendiğinde, ana yapının farklı büyüklüklerde taneciklerden oluştuğu söylenebilir.

Aynı zamanda tanecik oluşumunun tam olarak tamamlanamadığı da gözükmektedir.

Şekil 4.21.'de yine aynı malzemeye ait x-ışını toz difraktometre yardımıyla elde edilen

XRD deseni verilmiştir. XRD deseni analizi ile süperiletken malzemenin karışık faz

içerdiği ancak XRD deseninde görülen temel piklere en yakın sonucu yine yüksek Tc

fazı olarak bilinen TBCCO-2223'ün piklerine uygunluk gösterdiği, bunun yanında

bilinmeyen fazlar ile Ba2Cu2Oö türünde safsızlıklar içerdiği tespit edilmiştir. Kristal

yapı tetragonal, örgü sabitleri ise a=b=3.8520 A ve c=35.5970 A olarak bulunmuştur.

Bu sonuçlar literatür sonuçlan ile uyum göstermektedir (Cox et al. 1988).
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Şekil 4.21. 860°C de sinterleme işlemine tabi tutularak üretilen Tl2Ba2Ca2Çu30ıo
süperiletkeninin XRD deseni
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4.4. Şerit Bi-2212/Ag Yüksek Sıcaklık Süperiletkeni

Şekil 4.22.' de gümüş metal tüpler içerisine Bi-2212 tozları katılarak elde edilen 19

filamana sahip Bi-2212/Ag malzemesine ait şematik gösterim verilmektedir. Şekilde

filamanların malzeme içerisindeki dağılımları, fılaman sayıları göz önünde

bulundurularak çizilmiştir. Şekilde uygulanan magnetik alanın yönelimleri de dik

(B1DİK) ve paralel (B1PAR) olarak gösterilmiştir.

4.5 mm

5.1 mm

/I Filamentlere (PAR)

_\_Filamentlere (DİK)

0.19 mm

5.1 mm

Şekil 4.22. Şerit Bi-2212/Ag süperiletkeninin şematik gösterimi

Bu tür malzemelere bir ac magnetik alan uygulandığında magnetik tepkiyi oluşturan

sinyaller başlıca; gümüş yapı, filamanlar arasındaki çiftlenme ve Bi-2212 süperiletken

filamanlardan kaynaklanır. AC alanın bir periyodu boyunca oluşan ac kayıplar yukarıda

sözü edilen 3 ana kaynaktan oluşabilir. Gümüş yapının kendisinden kaynaklanan kayıp

eddy akım kayıplarıdır. Süperiletken Bi-2212 taneciklerinden meydana gelen kayıplar

ise histeretıktir. Filamanlar arası çiftlenmeden kaynaklı kayıplar ise, eğer ac alan

frekansına bağlı ise eddy akım tipinde değilse histeretik olarak düşünülebilir.

Malzemenin magnetik alana tepkisi bu üç ayrı mekanizmanın üst üste gelmesinden

kaynaklı olabilir. Bununla birlikte, tepkide yer alan her bir dağılımı ayırmak oldukça
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güçtür. Beklenildiği üzere yeterince düşük frekanslarda magnetik alan, ölçüm zaman

kademesinden daha kısa bir zaman sabiti içinde, bozulan indüklenmiş akımlarla gümüş

yapıya sızabilir. Eğer frekans yeterince düşük seçilmişse, indüklenen akımların

gümüşün içinde zamanla yok olması beklenir. Magnetik tepkinin önemli bir kısmı

histeretik özellikten kaynaklanabilir. Bu senaryonun tutarlılığını araştırmak üzere,

alınganlık ölçümleri 40 Hz ile 2110 Hz arasındaki farklı frekanslarda gerçekleştirildi.

Şekil 4.23.'de temel harmonik alınganlığın sıcaklığa bağlı olarak değişimi farklı

frekanslar için ac alan malzemenin filamanlarına paralel yönde uygulandığında elde

edilen sonuçlan göstermektedir.

0.2

f= 40 Hz
f= 80 Hz
f= 110 Hz
f=211 Hz
f=511 Hz
f=1110Hz
f=2110Hz

-1.0

50

Sıcaklık (K)

Şekil 4.23. Farklı frekanslarda şerit Bi-2212/Ag süperiletken malzemesinin
filamanlanna ac alan paralel uygulandığında temel harmonik alınganlığın
sıcaklığa bağlı olarak değişimi
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Bu ölçümlerden 40 Hz ve 80 Hz için temel harmonik alınganlığın sıcaklığa bağımlı

olarak değişimlerin uyumlu olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç 80 Hz ve altındaki tüm

frekanslar için ölçüm sonuçlarının değişmez kaldığına işaret edeceği kanaatine

varılmıştır. Yüksek frekanslardaki ölçümlerde ise, artan frekansla faz-içi X\ v e faz-dışı

%\ bileşenlerin artarak yüksek sıcaklıklara doğru kaydığı tespit edilmiştir. Bu

bahsedilen etki 60 K' in altındaki sıcaklıklarda kolayca görülebilmektedir. Şekil

4.24.'de, temel alınganlık ac alan filamanlara dik olarak uygulanarak alınmıştır. Alanın

filamanlara dik olarak uygulanması durumunda ortaya çıkan beklenti filamanlar

arasındaki çiftlenmenin azalacağı yönündedir. 80 Hz'in üzerindeki frekanslar için

frekans bağımlılığı artmaktadır. Şekil 4.24.'de alanın dik durumunda ac kayıpların fazı-

dışı X\ bileşendeki frekans bağımlılığının yüksek olması sebebiyle daha baskın olduğu

söylenebilir. Bu gözlemler literatürdeki benzer çalışmalar ile tutarlılık göstermektedir

(Fagnard et al. 2003).

0.2 -

f= 40 Hz
f= 80 Hz
f= 110 Hz
f=211 Hz
f=511 Hz
f=1110 Hz
f=2110 Hz
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Şekil 4.24. Farklı frekanslarda şerit Bi-2212/Ag süpeiletken malzemesinin filamanlarına
ac alan genliği dik uygulandığında temel harmonik alınganlığın sıcaklığa
bağlı olarak değişimi
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Şekil 4.25. ve şekil 4.26, temel harmonik alınganlığın sıcaklığın fonksiyonu olarak

farklı alan genliklerinde ve 80 Hz frekansta alınan ölçümleri göstermektedir. Şekil 4.25.

ac alanın filamanlara paralel uygulandığında, Şekil 4.26. ise dik uygulandığında alan

değişimin etkisini göstermektedir. Alan değeri Hac=100 A/m olduğunda magnetik

perdeleme düşük sıcaklıklarda tam olarak oluşmaktadır. Alan artırıldığında, faz-dışı X\

bileşenin değeri artarken faz-içi x\ bileşenin değeri azalmaktadır. Alan ilk olarak

filamanlar arası bölgeye sızar ve filamanlar arasındaki süperiletken bağlar zayıflamaya

başlar. Alanın dik olması durumunda (Şekil 4.26.), bu gözlem oldukça farklıdır. Düşük

sıcaklıklarda faz-içi X\ bileşen verilen ac alanlarda birbirleriyle ayrılırken, faz-dışı X\

bileşenleri ise birbirleriyle birleşmektedirler. Bu durumda, filamanlar arası çiftlenmenin

filamanlar arası bölgeler içerisine akı sızmasıyla zayıflatılmış olması beklenilebilir.

co

I I I I I I I I I | I I I I I I I I I | I [ I I I I I I I | I I I I I I I I I | I I I I I I I I I | I I I I I I I I I |

40 50 60
Sıcaklık (K)

70 80

Şekil 4.25. Farklı ac alanlarda ve f=80 Hz frekansta şerit Bi-2212/Ag süperiletken
malzemesinin filamanlarına ac alan paralel uygulandığında temel harmonik
alınganlığın sıcaklığa bağlı olarak değişimi
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Şekil 4.26. Farklı ac alanlarda ve f=80 Hz frekansta şerit Bi-2212/Ag süperiletken
malzemesinin filamanlarına ac alan dik uygulandığında temel harmonik
alınganlığın sıcaklığa bağlı olarak değişimi
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Şekil 4.27. Uygulanan dış ac magnetik alana karşı ac kayıplar
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Şekil 4.27.'de T=66.2 K' de ac kayıpların uygulanan farklı ac alanlarda, alanın

malzemeye dik ve paralel olarak uygulanmasına göre değişimleri hesaplanmıştır.

Şekilde düz üçgen içi siyah noktalı simge, alanın fılamanlara paralel olarak uygulanması

sonucu, diğeri ise dik durumu göstermektedir. Bir periyotluk ac alan için malzemenin ac

kayıpları temel harmonik alınganlığın faz-dışı bileşeni ile orantılıdır ve aşağıdaki

şekilde M-H eğrisinin alanı olarak tanımlanan denklemle verilmektedir.

AH = fiox H2

acX\ (4.5)

Üzerinde çalışılan malzeme şerit şeklinde olması nedeniyle denklem 4.5.'e

X0=7rR/2h ( R » h ) ile tanımlanan dış alınganlık olarak bilinen orantı sabitini

yazabiliriz.

/v •> , r •)

AH = (4.6)

Burada R; şerit malzemenin yarı genişliği, h ise kalınlığıdır (Gömöry et al. 2000).
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Şekil 4.28. AC alanın fılamanlara paralel ve dik olarak uygulanması sonucu temel

harmonik alınganlığın faz-dışı x\ bileşenlerindeki tepe değerlerine karşı

bu tepelerin ortaya çıktığı sıcaklık değerleri

Kritik durum modeli, Jc'nin malzemeye sızan alanın oluşturduğu süperakım akışı

olduğunu kabul eder. Bu nedenle, süperiletken malzemenin bir kısmında veya

tamamında kritik akım J —Jc şeklinde olacaktır. Uygun bir sıcaklık bağımlılığı ile

malzemeye sızan magnetik alanlar için aşağıdaki denklemler yazılabilir.
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(4.6)

Denklem 4.6.' daki, tp =Tp/Tc indirgenmiş sıcaklıktır. Bu denklemleri kullanarak şekil

4.25. ve 4.26.'dan Tp-Hp deneysel verilerine en iyi uyum yaptırılarak şekil 4.28. elde

edildi. Şekil 4.29. ise, kritik akım yoğunluğu Jc'nin ac alan malzemenin fîlamanlarına

dik ve paralel durumları için Kim modeli yardımıyla hesaplanan sıcaklık bağımlılığını

göstermektedir.

H = 0

8 0

Şekil 4.29. Kritik akım yoğunluğu Jc'nin par ve dik konumlan için sıcaklığın
fonksiyonu olarak değişimi

4.2 K' de malzemeye ait JCm değerleri ile birlikte, parametreler Hp(0), Ho(O) ve/?

belirlenerek çizelge 4.1.' de gösterildi. Bu sonuçlar literatürde verilen sonuçlarla

tutarlılık içerisindedir.
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Çizelge 4.1. Şerit Bi-2212/Ag malzemesinin Kim modeli kullanılarak hesaplanan
süperiletkenlik parametreleri

Hp (Oe)
Ho (Oe)

J c m (0,4.2) (A/cm2)

Bl PAR
1114
730
1.90

8.12 xlO4

Bl DİK
1088
770
1.88

7.34 xlO4

Şekil 4.27. ve 4.28.' den de anlaşılacağı üzere ac alanın filamanlara paralel olduğu

durumda malzemede indüklenen akımların dik olduğu durumdan daha yüksek olduğu

sonucu çıkarılabilir. Filamanlar alana paralel olduğunda, indüklenen akımlar çoğunlukla

malzemenin ab düzlemleri içerisinde akacaktır. Anizotropik yapıda olan bu tür

süperiletkenlerin c-ekseni yönündeki fiziksel özellikleri daha zayıf durumdadır. Bu

nedenle, filamanlann yönelimini sağlamak üzere malzeme hazırlanırken çekme

işleminden sonra presleme işlemi yapılarak c-ekseni yönündeki fiziksel özelliklerin

iyileşmesi sağlanabilir.
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5. SONUÇ

Bu çalışmada, sıvı amonyum nitrat yöntemi kullanılarak Bi| g4Pbo34Srı 9|Ca2.o3Cu3.O

ve Biı 6Pbo4Sr2Ca2Cu30|o kompozisyonlarına sahip yığın süperiletken malzemeler,

literatürde iyi nitelikli olarak kabul edilen Bi-2223 sisteminde elde edildiler.

Malzemelerin magnetik karakterizasyonları ise düşük magnetik alanlarda ac alınganlık

ölçümleri ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen temel ve yüksek mertebeden harmonik

alınganlıklar Bean modeli çerçevesinde yorumlanarak model ve deney sonuçlarının

karşılaştırılması yapılmıştır. Aynı zamanda Bi-tabanlı farklı kompozisyonda üretilen

yığın süperiletkenlerin elektriksel özellikleri dört nokta yöntemi ile gerçekleştirilen

direnç-sıcakhk eğrileri analiz edilerek belirlendi. Bu malzemelerin yapısal

karakterizasyonunun belirlenebilmesi için SEM ve XRD çalışmaları yapıldı. Bizmut

tabanlı süperiletkenlerin üretilmesinden daha zor üretim aşamasına sahip TI-2223

süperiletkeni ise geleneksel katıhal reaksiyon metodu ile üretildi. Aynca tüp içerisinde

toz tekniği ile üretilen şerit Bi-2212/Ag süperiletken malzemesinde, düşük magnetik

alanlarda ve farklı frekanslarda filamanların yönelimine bağlı olarak magnetik

özelliklerde meydana gelen değişiklikler araştırıldı.

Tezde üzerinde çalışılan yığın süperiletken malzemelerin temel ve yüksek mertebeden

harmonik alınganlıkları 20 K-140 K arasında uygulanan ac alanın genliğine ve

frekansına bağlı olarak ölçüldü. Ölçüm sonuçları ac alan genliğine bağımlılık olduğunu,

frekansa bağımlılıklarının ise ihmal edilebilir olduğunu gösterdi. Bu sonuç, deneysel

olarak elde edilen ac alınganlık ölçümlerinin tanecik etkisinin azaldığı düşük

sıcaklıklarda Bean modeli sonuçları ve yaklaşımı çerçevesinde açıklanabilir olduğunu

gösterdi. Yine Bizmut tabanlı süperiletkenlerin ac kayıplarının incelenebilmesi için ac

alan genliğine bağlı olarak ac kayıpları deneysel ve teorik olarak hesaplandı. Deneyden

elde edilen sonuçlar model sonuçlan ile ancak düşük alan ve sıcaklıklarda uygunluk

göstermekte, yüksek alan ve T c ' ye yakın sıcaklıklarda uygunluk bozulmaktadır. Bu

sonuç Bean modelinin bu tür davranışı açıklamak için yetersiz olduğunu ortaya

koymaktadır. Bunun yerine alan bağımlı Kim modeli sonuçlarının kullanılmasının daha

yakın sonuçlar vermesi açısından uygun olacağı tespit edildi.
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Temel harmonik alınganlığın farklı ac alanlardaki ölçümleri kullanılarak Hp(t)'nin

sıcaklık bağımlılığı Biı 6Pbo4Sr2Ca2Cu30ıo ve Tİ2Ba2Ca2Cu30ıo süperiletken

malzemeleri için tespit edildi. Bu sıcaklık bağımlılığı Hp{t) = Ha(l — t)p şeklinde

seçilerek Biı.6Pbo.4Sr2Ca2Cu3010 kompozisyonu için Ha « 3 . 3 x l 0 4 Al m ve /? = 2.05

bulundu. Bu yöntemin BSCCO ve TBCCO tipi süperiletkenlerde iyi sonuçlar verdiği

anlaşıldı. Yarı-deneysel olarak bulunan sıcaklık bağımlılığı ilgili modellerde

kullanıldığında deneysel verilerin yapılan hesaplamalar ile bire-bir karşılaştırılması

sağlanmıştır. Buna göre yüksek mertebeden (n=3, 5 ve 7) harmonik alınganlık ölçüm

sonuçları Bean modeli sonuçlan ile karşılaştırıldı. Biı 6Pt>o.4Sr2Ca2Cu3Oıo

süperiletkenine ait yüksek mertebeden harmonik alınganlık ölçüm sonuçlarının Bean

modeli sonuçları ile karşılaştırıldığında bire bir benzerlik bulunmadığı,

Tİ2Ba2Ca2Cu3Oıo süperiletkeninde ise Bean modeli sonuçları ile nitel olarak iyi bir

uyum içerisinde olduğu görüldü. Bununla birlikte, Bean modelinin hangi rejimlerde ne

derece tutarlı sonuçlar verdiği ortaya konulmuş ve nicel bir karşılaştırma için ac

alınganlık ölçüm sonuçlarının uygun ve kaliteli süperiletken malzemeler üzerinde

yapılması gerekliliği anlaşılmıştır.

Bean modeli frekans bağımlı etkileri açıklayamamaktadır. Frekans bağımlı etkilerden,

yarı-deneysel olarak akı çizgileri dinamiği ile ilişkili olarak aktivasyon enerjisi

bulunmuş ve farklı rejimlerde bulunan değerler literatürde bulunan değerlerle

karşılaştırılmıştır. Bu değer yüksek sıcaklık süperiletkenler için yaklaşık 5.9 eV iken,

düşük frekanslarda 2.5 eV değeri bulunmuştur. Sonuçlar bu açıdan literatüre bir yenilik

kazandırmaktadır.

Yığın süperiletken malzemeler ayrıca yapısal açıdan da incelendi. Bu incelemeler SEM

ve XRD analizleri ile gerçekleştirildi. SEM çalışması sonucunda Bi-tabanlı süperiletken

malzemelerin genel olarak homojen yapıda ve taneciklerin c-ekseninde yönelimlere

sahip oldukları görüldü. XRD analizleri ise, Bi-tabanlı süperiletken malzeme için ana

yapının ağırlıklı olarak 2223 fazında olduğunu gösterdi. Bi-tabanlı süperiletken

malzemeye ait örgü parametreleri a=b=5.3538 A ve c=37.1137 A olarak bulundu.

Örgü parametrelerinin değerleri literatürde Bi-2223'e ait sonuçlarla oldukça uyumludur.

Talyum tabanlı malzemede Bizmut tabanlı malzemede olduğu gibi benzer çalışmalar
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yapıldı. Talyum tabanlı malzemede gerçekleştirilen SEM çalışmaları ile yapının Bizmut

tabanlı malzemelerde elde edilen taneciklere ait görünümlerin aksine net bir şekilde

tanecik oluşumunun gerçekleşmediği söylenebilir. Aynı zamanda, Talyum tabanlı

süperiletken malzemeye ait SEM fotoğrafından yapının tam olarak homojen bir yapıya

sahip olmadığı görüldü. Bu sonuçlar Talyum tabanlı malzemeye ait XRD sonuçlarıyla

da uygunluk göstermektedir. XRD sonuçları Talyum tabanlı malzeme için kompozisyon

2223 formunda üretilmişse de ortaya çıkan yapı ana faz olarak 2223 göstermekte ancak

yapı çok miktarda safsızlık içermektedir. Bu durum temel harmonik alınganlık

ölçümlerinde taneciklere has özelliklere işaret eden Tc 'nin hemen altındaki faz-içi

bileşen eğrisinin küçük bir eğimle oldukça geniş sıcaklık aralığına yayılmasından da

anlaşılabilir. Buna rağmen yapının 2223 ana faz yapısının orijinal XRD desenine

uygunluk göstermesi ve bu uygunluk gösteren 16 adet karakteristik piklerle elde edilen

örgü parametreleri literatürde verilen 2223 fazı ile çok yakın sonuçlar vermiştir.

Temel harmonik alınganlığın yığın süperiletken malzeme ve şerit Bi-2212/Ag

süperiletken malzemesi için, uygulanan ac alan genliğine (Ha c) bağlı oldukları tespit

edildi. Şerit Bi-2212/Ag süperiletken malzemesinde gerçekleştirilen frekans bağımlı

ölçümlerde frekans bağımlılığının diğer yığın malzemelerde gözlenen frekans

bağımlılığından farklılık gösterdiğ ve ihmal edilemeyecek kadar kayda değer

değişimlerin olduğu tespit edildi. Bu değişimin şerit malzemenin kayıp mekanizmasına

gümüş yapıdan gelen katkının önemli derecede etkili olduğu söylenebilir. Şerit Bi-

2212/Ag süperiletken malzemesinde ac kayıplar malzemeyi oluşturan filamanlara ac

alanın dik ve paralel uygulanmasına göre Gömöry tarafından önerilen formül

kullanılarak hesaplatıldı. Sonuçlar ac alan genliğinin filamanlara dik ve paralel olmasına

göre faklıhk gösterdi. Bu farklılık, düşük alan genliklerinde ve frekanslarda ihmal

edilebilir ancak biraz daha yüksek alanlarda ve frekanslarda ise birbirlerinden ayırt

edilebilir durumdadır. Bu farklılığın nedeni ac alanın malzemeye sızma zamanı ve bu

nedenle ortaya çıkan ac kayıp bileşenlerindeki farklılıktan kaynaklandığı şeklinde

yorumlandı. Aynı zamanda şerit Bi-2212/Ag süperiletken malzemesinde 4.2 K' de

gerçekleştirilen taşıma akımı ölçümü ile Kim modeli kullanılarak hesaplanan akım

yoğunluğu ölçümlerinin bir karşılaştırılması verildi. Sonuçların birbirleri ile tutarlı

olduğu tespit edildi.
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