
תדריך לניסוי במוליכות-על 
 

כללי 
במהלך ביצוע ניסוי זה התלמיד יתנסה בעבודה ניסיונית במערכת קריאוגנית ( פשוטה יחסית), תוך 

 YBCO מדידות אלמנטריות של טמפרטורה ושל התנגדות חשמלית של מוליך-על קרמי המכונה בספרות
(YBa2Cu3O7-x) . בחלק הראשון של העבודה, התלמיד יכין את הדגם. בחלקו האחרון של הניסוי, 

ימדוד התלמיד את הסוספטיביליות המגנטית של חומר זה כתלות בטמפרטורה . מטרות הניסוי (בחלקן) 
הן להרגיל את התלמיד לביצוע מדידות באופן עצמאי ככל האפשר, תוך ביקורת עצמית וניתוח השגיאות, 

ותוך לימוד עצמי של הנושא הנחקר מחד, ושל הטכניקות הניסיוניות מאידך. 
דרישה מקדימה: רק תלמידים שבצעו קודם את הניסוי על הסוספטיביליות המגנטית יורשו לבצע את 

הניסוי במוליכות-על. 
 

הכנה מוקדמת 
בניסוי זה החלק של ההכנה המוקדמת גדול באופן יחסי, מכיוון שמ"ע (מוליכות-על) הינו מושג מורכב, 

שבו אין לתלמיד ידיעה מוקדמת משמעותית, ושבו חלה לאחרונה התפתחות רבה ולא לגמרי מובנת. 
 HTSC-מומלץ לתלמיד לחלק את תלמודו להבנת התיאוריה הבסיסית ,כפי שהייתה ידועה עד גילוי ה
(High Temperature Superconductivity ) בשנת 1986 , ולאחר מכן לעבור להתפתחות שחלה 

מאז. לחלק הראשון מומלץ הספר של Ginzburg and Andryushin [1] כהכנה ראשונית ברמה 
 Rose-Innes and Rhoderick [2] או הספר של M. Tinkham פופולרית-אינטואיטיבית, והספר של
[3] כהכנה בסיסית. הניסוי עוסק במעבר המ"ע , כפי שהוא נמדד במדידות התנגדות ומדידות מגנטיות. 

לכן לנושאים ריליוונטיים למעבר , לרוחבו ,ולהופעתו בשתי צורות המדידה , יש להתייחס ביתר יסודיות. 
ברור שלפני כן על התלמיד להבין את מהותו של המצב המ"ע , ומושגי יסוד הקשורים בו. מומלץ לתלמיד 

לוודא לעצמו הבנה בסיסית של המושגים הבאים : 
א. מהות המצב המ"ע ושונותו מהמצב הנורמלי. מה גורם למצב המ"ע ? 

ב.  האם ההתנגדות החשמלית של מ"ע היא תמיד אפס ולמה ? 
ג.  האם מוליך אידיאלי (מוליך בעל מוליכות אינסופית) זהה בהכרח למ"ע ? מה ההבדל ? 

ד.  מהו פער האנרגיה המ"ע, ומה ההבדל בינו לבין מקבילו במוליכים למחצה ? 
ה.  מהם מ"ע סוג 1  (type 1) וסוג 2 ( type 2 ) , ומהם ההבדלים ביניהם במיוחד בהקשר עם המדידות 

המתבצעות בניסוי זה ? 
לסקירת הידע החדש שנוצר מאז התגלית של  J.G. Bednorz and K.A. Muller  ב-1986 על 

תחמוצות מ"ע מומלץ ללמוד את מאמר הסקירה שלהם מ- 1988 [4] , וכן פרקים 1, 3, ו- 5 מהקובץ 
בעריכת D. M. Ginsberg  [5] . כמו כן מומלץ ללמוד מספר מאמרים שנחשבים כנקודות ציון בגילוי 

החומר הנמדד ואפיונו [6] . השתדל לברר לעצמך מהן התכונות של HTSC שעוררו מהפכה בתחום 
המ"ע (מהפכה שהתבטאה במספר מאמרים עצום מ- 1986 ועד שנות ה- 90 הראשונות, וכן בהקדשת 

יותר משאבים לתחום, ובהקדשת פרס נובל לפיסיקה למ"ע בפעם השלישית בתוך כשלושה עשורים) . 
כמו כן למד להבחין בין התכונות המאפיינות במיוחד את ה- HTSC , לאלו הנפוצות במ"ע הידועים 

משכבר . לסיכום חלק זה, למד מהם הגורמים לרוחב המעבר המ"ע (ההתנגדותי והמגנטי) באופן כללי  
וב- YBCO בפרט. 



על התלמיד להכין גם הקדמה תיאורטית בדו"ח המעבדה. תוכן הקדמה זו ייקבע ע"י התלמיד לפי צרכיו 
לדיון בתוצאות ואינו כולל בהכרח את כל השאלות הנדונות לעיל. 

 
עבודה ניסיונית 
 1.  הכנת הדגם 

התלמיד יכין מספר פלטים של YBa2Cu3O7 (דגמים רב גבישיים בצורת דסקיות שמכינים אותם בעזרת 
 ,Y O2 3 מכבש וטיפול טרמי כמפורט להלן). חומרי הגלם להכנת הפלטים הם: תחמוצת איטריום- 
. המשואה האידיאלית לקבלת החומר היא:  BaCO3 CuO , ובריום כרבונט-  תחמוצת נחושת- 

, כאשר המקדם  05 2 3 22 3 3 2 2 3 6 9 2. .Y O BaCO CuO O YBa Cu O COT+ + +  → +α
α תלוי בתנאי ההכנה ועליו להיות שווה ל- 0.2 על מנת לקבל 6.9 אטומי חמצן ליחידת נוסחה של 
YBCO . מחקר ניסיוני הראה שהדגמים מכילים גם כמויות מסוימות של פזות נוספות לפזה הרצויה 

הנ"ל. לכן המשוואה לעיל היא פשטנית. 
בכל שלבי הכנת הדגם הקפד על עבודה מדויקת ונקיה. שקול את חומרי המוצא לקבלת 2.5-3.0 גרם של 
דוגמאות. ערבב במכתש את האבקות ששקלת באופן יסודי, לקבלת תערובת הומוגנית. כבוש את הפלטים 
בעזרת המכבש בלחץ של 8-10 טון לסמ"ר. בחר את כמות החומר לפלט כך שהעובי הסופי יתאים לשקע 

הדגם בקריאוסטט, ויתאים לקבלת מגעים חשמליים ע"י התקן המגעים בקריאוסטט. מקם את הפלטים 
9200C והשאר את  בתוך "הסירה" להחזקת דגמים, והכנס לתנור. קבע את טמפרטורת התנור ל- 

, והשאר לטיפול נוסף של  4700C הדגמים לטיפול של 24 שעות. לאחר מכן הורד את הטמפרטורה ל- 
 .500 C 3 שעות. כבה את התנור והוצא את הפלטים, לא לפני שהטמפרטורה מגיעה ל- 

מדוד את עובי הפלטים על מנת להסיק על היחס בין הכמויות שבחרת לעוביים הסופיים. תקן את הכמות 
הכללית לפלט בהתאם. טחן היטב את הפלטים, עד לקבלת אבקה עדינה, וחזור על כל התהליך מחדש 

4700C יארך 24 שעות תמימות.  בהבדל אחד: במחזור זה הטיפול ב- 
2. מדידת מעבר התנגדותי 

הערה: במשך כל שלבי העבודה הניסיונית על התלמיד להפעיל זהירות ומחשבה תחילה על מנת לא לפגוע 
בעצמו או ברכיבי המערכת. אזהרות מיוחדות לא יופיעו בתדריך זה, והתלמיד אחראי לכל נזק שאפשר 

היה למנוע ע"י עבודה זהירה. 
המערכת הניסיונית מתחלקת לשלושה חלקים : 1. מערכת השאיבה והחדרת הגז . 2. הקריאוסטט,  

שתפקידו לשנות את טמפרטורת הדגם בתחום הרצוי ולאפשר מדידות מוליכות חשמלית ומדידת 
טמפרטורה . 3. מערכת המכשור החשמלי . 

מדידת הטמפרטורה נעשית בעזרת צמד- חומני מסוג T ( Copper-Constantan ) שרגישותו בתחום 
המעבר המ"ע היא כ- ?V/K 16 . כמו שמקובל, לצמד זה מחובר בטור צמד דומה ובקוטביות הפוכה 

הנתון בטמפרטורת יחוס של חנקן נוזל . מתח הצמד החומני נמדד בעזרת מד מתח ספרתי שרגישותו היא 
?V 10 , כך שהשגיאה הסטטיסטית הקשורה למד המתח היא כ- 0.6K . טמפרטורת הרתיחה של חנקן 

בלחץ אטמוספירי היא 77.4K . קיימת אי ודאות מסוימת בטמפ. הרתיחה של הנוזל הניתן לתלמיד 
במעבדה, מכיוון שהוא יכול להכיל כמות מסוימת של חמצן  ( דבר שיכול להעלות את טמפ. הרתיחה שלו 

במספר עשיריות של מעלה) . התלמיד מתבקש לקחת זאת בחשבון הערכת השגיאה. 
יבש את הקריאוסטט וחבר אליו את הדגם. את הדגם,  שהוא "פלט" רב-גבישי של YBCO,   הנח 

במגרעת במחזיק הדגם והשחל אותו בזהירות במחבר החשמלי (כאילו היה לוח אלקטרוני ) . לאחר מכן 



סגור את תא הוואקום, הנח את הקריאוסטט  במקומו וחבר אותו למערכת השאיבה. לפני תחילת השאיבה 
וודא שכל המערכת החשמלית עובדת כתיקנה, ושאתה מקבל קריאות סבירות למתח הצמד החומני 

ולהתנגדות הדוגמא. שים לב שמדידת ההתנגדות נעשית בשיטת ארבעת המגעים (שני החיצוניים לזרם 
ושני הפנימיים למתח). וודא לעצמך שאתה מבין את יתרונות השיטה. סכימת מעגל מדידת ההתנגדות 

נראית להלן: 
 

 
 

שרטוט של מערכת השאיבה מופיע על הלוח השחור שאליו מחוברים רכיביה, כך שהפעלת המערכת 
מובנת מאליה. התחל בשאיבת תא הואקום של הדוגמא. המשך בשאיבה עד שמד הלחץ מראה 0.1-0.2 

 Torr . כעת החל בקירור הקריאוסטט ע"י שפיכת חנקן נוזל לדיואר שבו מונח הקריאוסטט. הואקום 
ישתפר כתוצאה מעיבוי אדי המים (ואדים אחרים) על דפנות הכלי. הפסק את השאיבה ע"י סגירת ברז 

השאיבה, והחדר הליום גז דרך ווסת הגז ודרך שני ברזים המיועדים לכך. הפסק את הזרמת הגז כאשר מד 
הלחץ יגיע בערך לסוף הסקלה שלו (לתחום  Torr 10) . שים לב: הברז המכויל הוא ברז מחט עדין 

ותפקידו לווסת את הזרימה . אסור לסגור אותו בכוח ! אל תשתמש בו להפסקה מוחלטת של הזרימה, 
לשם כך קיים הברז השני שמחובר בטור אליו. 

לאחר החדרת הגז, החל לקחת קריאות בעזרת התוכנה של הניסוי, עד להשלמת המעבר המ"ע. ייתכן 
שבטמפרטורות נמוכות ההספק החשמלי על הדוגמא יגרום לחימום הדוגמא, ולכן יש להפעילו רק למשך 

זמן מינימלי לפני כל קריאה (ולא בקביעות).  במקרה זה יש לקחת בחשבון שלוקח למקור הזרם זמן 
להתייצב . ודא זאת ע"י מדידת הזרם. 

יש אפשרות לחזור על מדידת המעבר בכיון הפוך תוך חימום איטי של הדוגמא בעזרת גוף החימום. על 
התלמיד להשתמש באופציה זו אם הוא מעריך שהיא תקטין את השגיאה. 

לאחר גמר המדידות הפסק את כל הזרמים החשמליים (בקריאוסטט), ושאב את גז ההליום. המנע מפתיחת 
תא הוואקום בעוד הדגם קר. 

2.  מדידות מגנטיות 
בחלק זה התלמיד מודד את הסוספטיביליות המגנטית של דגם YBCO כפי שעשה בניסוי הסוספטיביליות 

המגנטית. הדגם למדידות הנדונות הוא אבקה שנטחנה מחלק מהפלט ששימש למדידות ההתנגדות, או 
מפלט שיוצר יחד עם הפלט הנ"ל ובאותם התנאים (והיה במקום מאוד סמוך בתנור בזמן היצור). אם יש 

שוני בשני הדגמים יש להניח שהוא אינו גדול משוני אופייני בשני אזורים שונים של אותו פלט. 



על התלמיד למדוד את כל המעבר המגנטי עד התייצבות הסוסיפטיביליות בטמפרטורה הנמוכה ביותר 
שמאפשרת המערכת הניסיונית. כיון שמדידת הסוספטיביליות נעשית בזמן חימום, יש להקפיד לא 

להתחיל את המדידה לפני שהדגם הגיע לטמפרטורת חנקן נוזל. לא נפרט כאן את שלבי המדידה כיון 
שמדובר בחזרה על מדידה שהתלמיד מכיר מניסוי קודם. 

 
עיבוד התוצאות וסיכום 

1.  עבד את כל הנתונים הגולמיים והפוך אותם לגדלים הפיסיקליים הרצויים כגון: טמפרטורה, התנגדות 
חשמלית, וסוספטיביליות מגנטית. להפיכת מתח הצמד החומני לטמפ. יש להשתמש בטבלת הכיול של 

הצמד החומני (שתינתן ע"י המדריך). במדידות המגנטיות יש להשתמש בגורם הכיול שחושב ממדידות על 
חומרים פאראמגנטיים. יש לדון בתוצאה תוך השוואת  הסוספטיביליות המתקבלת בטמפרטורה הנמוכה 

ביותר, לזו הצפויה בהנחה של דיאמגנטיות מושלמת. 
2.  שרטט שני גרפים על אותו ציר של טמפרטורה, גרף ההתנגדות החשמלית וגרף הסוספטיביליות 

המגנטית. בשני הגרפים מקובל להתייחס לטמפרטורה שבה השיפוע משתנה בתחילת המעבר (מצידו 
הגבוה) כטמפרטורת התחלת המעבר ?(Onset temperature. בגרף ההתנגדות מקובל להתייחס 

לטמפרטורות שבהן ההתנגדות יורדת ל- 90% ול- 10% מערכה, כלנקודות 90% או 10%, בהתאמה. 
לטמפרטורה שבה ההתנגדות מגיעה למחצית מערכה (כפי שנמדד מעל המעבר) מתייחסים כלנקודת אמצע 

 . (Midpoint) המעבר
3.  השווה את נקודות ההתחלה ואת רוחב המעבר לשתי הפונקציות הנ"ל (ההתנגדות והסוספטיביליות) . 
האם לדעתך נקודות ההתחלה של שתי הפונקציות אמורות לחפוף ? אם כן הסבר מהיכן נובע ההבדל בין 

נקודות ההתחלה. דון בהרחבה בגורמים לרוחב המעבר המ"ע בכלל, ובחומר הנמדד בפרט.  הבחן בין 
רוחבי המעבר השונים לפונקציות השונות. דון בהרחבה בגורמים לשוני הזה. 

החל את דו"ח הניסוי בהקדמה תיאורטית שתכלול גם רקע על החומר הנמדד. לאחר מכן המשך בהתאם 
לסעיפים לעיל. 
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