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TlIVISTELMÄ

I I

Teknillisen korkeakoulun teoreettisen sähkötekniikan ja sähkömittaus- 

tekniikan laboratoriossa on vuoden 1976 alusta tutkittu matalien läm

pötilojen soveltamista tarkkuusmittaustekniikkaan, erityisesti on 

kehitetty Josephson-ilmiöön perustuvaa jännitenormaalia . Tämä työ 

liittyy ko. jännitenormaalin kehittelyyn ja käsittelee nestehellumin 

lämpötilassa toimivia tarkkuusvastuksia ja suprajohtavaa kytkintä.

Työn alussa esitetään suprajohtavalle kytkimelle asetettavia vaati

muksia sekä kirjallisuudessa esitettyjä ratkaisuja. Tarkkuusvastus- 

ten vastusarvol1 e R lasketaan teoreettinen optimi ja esitetään 

Josephson-jännitenormaalin tarkkuuden riippuminen käytetystä vastus- 

arvosta. Suprajohtavaa kytkintä käytettäessä vastussuhteen epätark- 

kuusvaatimus on vain neliöjuuri siitä arvosta, mikä se on ilman kyt

kintä.

Työn puitteissa rakennetun suprajohtavan kytkimen kriittiseksi vir

raksi saatiin mittaamalla yli 300 mA ja vastusarvoksi korkeintaan

2 nfi. Rakennetut vastukset saatiin melko helposti yhtä suuriksi epä-

-4tarkkuudella alle 10 , jolloin vastussuhde ei rajoita jännitenormaa-

-8Iin tavoiteltua epätarkkuutta alle 10 . Sen sijaan todettiin vastus

ten R suurehkon differentiaalisen resistanssin tehokertoimen (noin 

10 k/W, kun R = 50 il) olevan tärkein rajoittava tekijä jännitenormaa-

1 in tarkkuudelle.
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1 JOHDANTO

Vuoden 1976 alusta on Teknillisen korkeakoulun teoreettisen säh

kötekniikan ja sähkönittaustekni¡kan laboratoriossa kehitetty 

vt.apu 1.prof. Pekka Wallinin johdolla Josephson-1 i itoksen avulla toi

mivaa jännitenormaalia. Tavoitteeksi on asetettu jännitteen epätark

kuus 10 8.

Tällä hetkellä käytössä oleva jännitenormaa1i on Weston-kennoryhmä.

Yhden kennon suurin heikkous lyhytaikaisessa käytössä on lämpötila-

-8
riippuvuus -56,7 yV/K 30° C : ssa, joten jännitteen epätarkkuus 10 

sallii korkeintaan lämpötilan muutoksen 200 у K /20.Witt/. Kennon 

napojen lämpötilaero saa olla korkeintaan 40 у K. Lämpötilariippuvuu

den lisäksi kennoissa esiintyy spontaaneja jännitehyppyjä, joiden
I

suuruus voi olla satoja nanovoltteja. Kennot ovat hyvin herkkiä tä

rinälle ja iskuille, joista voi aiheutua samanlaisia hyppyjä; tämä 

rajoittaa Weston-kennon käyttöä siirrettävänä jännitenormaaIina.

Jännitea rvo muuttuu 0,1 - 0,7 yV/a. ВI PM (Bureau International des 

Poids et Mesures) saavuttaa parhaissa olosuhteissa jännitteen epä

tarkkuuden 10 ^ /3.Andreone ym./ .

Vuonna 1962 teoreettisesti ennustetun ja myöhemmin käytännössä to

detun Josephson-1 iitoksen AC-iImiö on esitetty kuvassa 1.

Kun liitokseen kohdistetaan sähkömagneettista säteilyä, jonka taa

juus on f, saadaan kuvan mukainen porrasmainen virta-jännite -omi-
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Kuva 1 Josephson-1 i i toksen virta-jännite -käyrä, kun liitokseen

kohdistetaan sähkömagneettista säteilyä, jonka taajuus on f.

naiskäyrä. N:nen portaan jännite U. on /З-Andreone ym./

U . = n 
J 2e

(1.1)

n on portaan järjestysluku
h on Pianokin vakio (h = 6,6256*10 ^ Js)

-1 g
e on elektronin varaus (e = 1,602*10 As)

Jännite IL riippuu vain taajuudesta f, mutta ei Josephson-1 i itoksen 

muodostavien suprajohteiden tai eristekerroksen laadusta, ei myös

kään lämpötilasta, magneettikentästä tai liitokseen kohdistuvasta

sätei1ytehosta /З-Andreone ym./. Jännitteen tiedetään olevan sta-

~9hiili epätarkkuudella alle 2*10 /9.Harvey/. Portaiden määrän kas-
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väessä askeleen korkeus I-akse 1in suunnassa pienenee ja omina!skäyräs- 

tä tulee vähitellen suora, ts. tavallinen resistanssikäyrä. Tämän 

Josephson-1 i itoksen sisäisen ominaisuuden lisäksi kohina vaikuttaa 

varmuudella erotettavissa olevan portaan järjestyslukuun pyöristä

mällä portaitten kulmia.

Kaavassa (l.l) h ja e ovat luonnonvakioita, joiden suhde toistaiseksi 

on määritelty vain seitsemän merkitsevän numeron tarkkuudella, kun 

CCE (Comité Consultatif d1 Electrie i té) sopi toukokuussa 1975 arvoksi 

2e/h = 483594,0 GHz/V /3.Andreone ym./. Taajuus pystytään mittaamaan 

epätarkkuudella 10 , joten edellytykset todella tarkalle jännitenor-

maalille ovat olemassa tältä osin.

Jännitenormaalin kehittelyssä ensimmäinen ongelma aiheutuu siitä, 

että normaa1ikennon jännite on noin 1 V, kun taas Josephson-1iitok- 

sesta saadaan vain 1-10 mV. Yli 4 mV : n jännitteen luotettava saa

minen edellyttää kahta liitosta sarjassa /3.Andreone ym./.

TKK:n sähkömittausteknii kan (SMT) laboratoriossa on saavutettu 1 mV 

yhdellä liitoksella. Vaikeutena on säteilytehon kytkeminen liitokseen. 

Kahta sarjassa olevaa liitosta ei taas helposti saa samalle jännite- 

portaalle. Mahdollisimman suuren jännitteen saamiseksi käytetään 

suurta taajuutta (yli 1 GHz). Jännitteiden vertailu voidaan tehdä 

potentiometrikytkennällä, mutta se vaatii .erittäin työlään, ison 

vastusjoukon kalibroinnin.

SMT:n laboratoriossa käytetty kytkentä on esitetty kuvassa 2.



Veston

kenno

Josephson-1i i tos

SQUID eli suprajohtava kvan111 - interferenssi la i te

neste-heliumin raja 

diplomityön rajaus

Kuva 2 Kehitteillä olevan Josephson-1 i itoksen avulla toimivan

jännitenormaalin periaatekaavio.
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Weston-kenncn ja Josephson-jarm¡tteen vertailu on muutettu vastaavien 

virtojen vertailuksi yhtä suurten vastusten R^ ja R£ avulla. Jännite

lähde E tarvitaan, jotta Weston-kenno ei kuormittuisi, sillä jo 

1 pA:n virta järkyttää sen kemiallista tasapainoa. Käämit ja 

ovat suprajohtavia ja niiden kierrosluvut on valittu siten, että 

tasapainotilassa vuot ovat yhtäsuuret eli

N i =r m I 1 1 z 2 (1.2)

Virtojen I1 ja I^ aiheuttamien magneettivoiden erotusta mitataan her

källä magneetti kenttämittari 1 la SQUIDillä (suprajohtava kvantti- 

interferenssi 1 a i te) , jonka avulla säädetään lähtöjännitettä E siten, 

että SQUID näyttää nollaa. SQUID muodostaa osan SMT: n laboratoriossa 

rakennetusta suprajohtavasta virtavertai1ijasta /13. Seppä/. Laitteen 

erottelukyky on parannuksien jälkeen 1,5 nA*kierr//Fk. Vastussuhteen 

tarkkuusvaat imuksen lieventämiseksi käytetään va i.htoky tk i ntä, jolla 

vastusten R^ ja R^ sijoitusta Josephson- ja 1 V : n piiriin voidaan 

vaihtaa. Kuvaan on piirretty piirin nestemäisessä heliumissa 

( T < k,2 K ) toimiva osa, jossa suprajohtavuus ilmiö on mahdollinen. 

Kuvaan on myös rajattu tämän diplomityön aihe: suprajohtavan kytkimen 

ja tarkkuusvastusten kehittäminen sekä niiden suorituskyvyn analy

sointi .
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2 SUPRAJOHTAVA VAIHTOKYTKIN

Kuvasta 2 todetaan, että yksinkertaisin ja siis luotettavin laite saa

taisiin kytkemällä vastukset ja R£ kiinteästi käämeihin ja .

Tällöin ilman vaihtokytkin.tä pitäisi vastusten olla yhtäsuuret epä-
_8

tarkkuudella 10 . Vaihtokytkintä käytettäessä vaaditaan vain epä-

tarkkuus 10 ( luku 3-4 ), joka on paljon helpompi saavuttaa.

Vaihtokytkimen ulkoiseen rakenteeseen vaikuttaa olennaisesti käytet

ty hel ium-astia.

2.1 Dewari eli nestehelium ia sisältävä astia

Dewari on noin 1 m:n korkuinen astia, jonka sisällä on hyvin eristet

tynä 31 Л5 1 tilava pullo. Pullon suuaukko, josta kaiken nestehe1iumiin 

vietävän on mahduttava, on halkaisijaltaan 50 mm. Jännitenormaa1i- 

laitteiston muodostavat halkaisijaltaan 48 mm:n lieriössä olevat tark- 

kuusvastukset ja v i rtaverta i 1 i jan käämit sekä lieriön kanteen kiinni

tetyt kolme putkea, joista yhdessä on Josephson-1 iitos kaape1 eineen, 

toisessa SQUID johtoineen ja kolmannessa kytkin. Symmetriavaatimus 

rajoittaa yhden putken halkaisijaksi korkeintaan 20 mm.

2.2 Kytkimen teoriaa

Kytkimen tulee sijaita noin 1 m:n pituisen, halkaisijaltaan korkein-
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taan 20 mm olevan putken alapäässä ja sitä käytetään putken ylä

päästä. Tämä voidaan toteuttaa siten, että kytkin on kierrettävän 

akse 1in päässä.

Siegwarthin ja Sullivanin /IV käyttämä rakenne on esitetty kuvas

sa 3.

Nai 1 on-ruuvi

Tinattu Cu-lanka
"Juotostinaa

. BeCu-jousi

Ti nal y ijy-kontakt1 

г— Fenoli-roottoriEriste

Pronssia
-г_ Pronssinen kiertovarsi

1.0 mm

Kuva 3 Siegwarthin ja Sullivanin esittämä kytkinrakenne

Roottorin pintaan kiinnitetyt Nb-palat muodostavat kontaktin kahden 

vierekkäisen BeCu-jousen välille. Aluksi jouset olivat niobiumista 

ja epoksiseen roottoriin oli upotettu Nb-paloja. Nämä eivät kuiten

kaan muodostaneet luotettavia kontakteja; kirjoittajat esittävät 

sen johtuneen siitä, että kahden kovan aineen väli 1 le muodostuu 

vain pistemäinen ja siis epästabiili kontakti. Lisäksi epoksin han

gatessa Nb-jouseen siitä irtosi karstaa, joka häiritsi kontaktia.
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Suprajohtavien tinattujen kuparilankojen ja Nb-joustan yhdistämiseksi 

käytettiin pu ristus1 i i toksia, jotka kuitenkin huononivat oleellisesti 

käytössä. Kuvassa 3 esitetyn kytkimen kriittinen virta I eli se 

virta, jonka yläpuolella aine menettää suprajohtavan omi naisuu tensa , 

.on yli 3 A 4 K: ssa.

Italialainen kytkinratkaisu on esitetty kuvassa 4 /2.Andreone ym./.

Kiinteät, suprajohtavalla juo- 

tostinalla päällystetyt

fosforipronssijouset

Kiertovarsi

Nb-roottori 1evy

Kuva 4 Italialainen suprajohtava kytkin

Kriittinen virta on tässä mallissa yli 0,2 A. Toistuva mekaaninen ja 

lämpökäsittely ei huononna kytkimen mekaanisia tai sähköisiä ominai

suuksia, kunhan pidetään huoli siitä, ettei vesi pääse tiivistymään 

kontaktipinnoille.
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Suprajohtavan kytkimen pitää olla luotettava ja vähän huoltoa tarvit

seva. Sillä tulee olla riittävä kriittinen virta ja se täytyy suojata 

häiriöiltä. Luotettavuuteen voidaan vaikuttaa monella tavalla, mm. 

tekemällä kytkin rakenteeltaan mahdollisimman tukevaksi ja jättämällä 

vierekkäisten jousien väliin riittävästi tilaa. Tukeva rakenne vähen

tää huollon tarvetta, samoin se, että niobiumin ollessa kovaa ja tinan 

pehmeätä kytkin joka pyyhkäisyllä puhdistaa kontaktipintansa. Vaadit

tava kriittinen virta saadaan kuvasta 2, kun oletetaan Weston-kennon 

jännitteeksi E = 1 V ja vastuksen arvoksi 50 fi.

I > —I— = 20 mA (2.1)
c r<2

Häiriösuojaus järjestetään sulkemalla kytkin ti na 1 yijysuojan sisään, 

jolloin suprajohtava suoja estää magneettikentän pääsyn sisälleen, 

ja huolehtimalla siitä, että suojaan tulevien aukkojen pituuden suhde 

halkaisijaan on suuri. Suprajohtavan suojan sisään jäänyt magneetti

kenttä ei voi muuttua, joten häiriökentän tulee olla pieni suojan muut

tuessa suprajohtavaksi nesteheliumiin upotusvaiheessa. Tähän pääs

tään käyttämällä häiriösuojattua huonetta ja irrottamalla putkeen lii

tettävät kaapelit jäähdytyksen ajaksi.

2.3 Rakennettu kytkin

Kytkinputken rakenne on esitetty liitteissä 1 ja 2. Sen runkona on 

halkaisijaltaan 14 mm:n Cu Ni-putki. Dewarin laipan läpi putki tulee
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tavallisen kaapeliläpiviennin kautta, jossa kaksi metalli rengasta 

puristaa välissään olevaa kumirengasta lujasti putken ympärille. Tä

män läpiviennin vuoksi putkea voidaan nostaa ja laskea ; kuitenkin 

reikä on riittävän he 1iumti ivis. Putken yläpäässä oleva kansi (osa 2 , 

liite 1) on tehty tiiviiksi kumisen 0-renkaan avulla. Muissa yläpään 

rei'issä on tiivistämisessä käytetty liimaa (esim. Aralditea). Myös 

14-napaisen liittimen sisäpuoli liitinnastojen ympäriltä pitää tii

vistää liimalla. Tiiviys on tärkeätä, koska helium on kallista. On 

siis pyrittävä siihen, että kaikki höyrystyvä Не-kaasu saadaan tal

teen putkistoon.

Kytkinputkessa on kaksi halkaisijaltaan 4 mm :n putkea, joista toinen 

toimii kytkimen roottorin akselina ja toisessa voidaan kuljettaa 

mahdollisesti tarvittavia mitta-, virtasyöttö- ym. johtoja kylmään. 

Putket on erotettu toisistaan Teflon-prikoi 1 la (kuva liitteessä 1), 

joita aluksi oli kymmenen. Koska kytkintä oli hyvin raskas kääntää 

(luku 5.4), vähennettiin prikkojen lukumäärä yhteen. Kytkinputken 

yläpäähän on merkitty kaksi vaihtoehtoista asentoa 180°:een päähän 

toisistaan. Kytkentää muutetaan nupista (osa 5,1 i¡te 1) kiertämällä.

Kytkinputken alapäässä itse kytkin on halkaisijaltaan 20 mm:n supra

johtavan ti na lyijysuojan sisällä. Muovi tukeen (osa 3 liitteessä 2) 

molemmille puolille kiinnitettyjen yhteensä kuuden lehti jousen vä

lille saadaan kuvan 5 mukaiset kontaktit.



asento 1

__ R

__ N,
1 180 :een kierto

->N'
R,

R2

kytkennät R^-N^ sekä R2-N2

asento 2

kytkennät R^-N^ sekä R2~^1

Kuva 5 Kytkimen totuustaulu

R^, R^, ja viittaavat kuvan 2 komponentteihin

Kaksi ylintä ja vastaavasti kaksi alinta jousta kytketään suprajohta

vasi rinnan. Kytkimen alapään aukosta tulee siten neljä eri johdinta.

Hyviä jousimateriaaleja kylmässä ovat esim. BeCu ja fosforipronssi. 

Lähikuva kontaktista on esitetty kuvassa 6.

suprajohtavaa lankaa-* 

juotostinaa- 

1 eh tij ou si — tinakontakti 

roottori

Nb-pala, joka ulottuu yhtaikaa 

kahden rinnakkaisen jousen tina

kontakt i i n

Kuva 6 Lähikuva kytkimen suprajohtavasta kontaktista
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Babb iti n 1 ejeer ingistä (4,5 % Sn, 10,5 % Sb ja 85 % Pb) saa hyvän tina- 

kontaktin, mutta suhde 50 X Sn/ 50 X Pb lienee yhtä hyvä /14. Sieg

warth ym./. SMT: n laboratoriossa rakennetussa kytkimessä on hyvä kon

takti saatu tavallisella juotostinalla. Jotta koko kytkin olisi sup

rajohtava, tulee paitsi kontaktien myös käytettyjen lankojen olla 

suprajohtavia (luku 4.1).
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3 NESTEHELI UM I SSA TOIMIVAT TARKKUUSVASTUKSET

Kuvassa 2 esitetyt yhtä suuret vastukset R^ ja R2 muuttavat Veston- 

' kennon ja Josephson-jännitteen vertailun virtavertailuksi. Vaikka vas

tukset olisivatkin riittävän tarkasti yhtä suuret, aiheutuu niistä 

kuitenkin seuraavia rajoituksia laitteiston tarkkuudelle:

vastuksen oma kohinavirta summautuu mitattava-an virtaan

vastusarvosta riippuen voi virtavertai1 i jan erottelukyky 

olla r iittämätön

vastuksissa kuluva erisuuruinen teho muuttaa erilailla 

vastusarvoja.

Näitä seikkoja tarkastellaan luvuissa 3-1 ~ 3.3 olettamalla vastukset 

yhtä suuriksi eli R^ = R^ = R. Luvussa ЗЛ tarkastellaan sitten, miten 

tarkasti vastusten tulee olla yhtä suuret.

3.1 Vastusarvon valintaan vaikuttavista tekijöistä

3.1.1 Kohi navirta

Vastuksen kohinavirta on merkittävämpi kuvan 2 sillä puolella, jossa 

on pienempi kokona isvirta, siis Josephson-jännitteen puolella. Koska



Vt

Josephson-1 i i tos käyttäytyy jänniteportaalla ollessaan ideaalisen

jännitelähteen tavoin, voidaan vastuksen R olettaa kohinan kannalta

olevan oikosulussa ja kohinavirta I„ on sitenN

k on Boltzmannin vakio (k = 1,38*10 ^ J/K) 

T on absoluuttinen lämpötila 

В on mittausjärjestelmän kaistaleveys

Tässä yhtälössä ei ole otettu huomioon sitä, että kuvassa 2 Josephson- 

liitoksen läpi kulkeva virta I syötetään operaatiovahvistimesta, jos

ta se kulkee Josephson-1 i itoksen ja tarkkuusvastuksen kautta maahan. 

Tarkkuusvastus on arvoltaan kuitenkin merkittävästi suurempi kuin 

vastus R, joten jälkimmäisen kohinavirta on isompi. Operaatiovahvisti

men kohinan vaikutusta ei tässä yhteydessä käsitellä.

Mitattavana virtana I^ on

U. ,
I = ___ J_ , (3.2)

1 R

missä IL on Josephson-1 iitoksesta saatava jännite. Mittausepätarkkuus- 

"8vaatimus < 10 edellyttää, että

(3.3)
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Jos U . :n arvo ol-isi lähempänä Wes ton-kennon jännitettä E, olisi yhtä

lössä 3-3 otettava huomioon, että vastuksien R^ ja R^ kohinavirrat 

summautuvat neliöl1 i sesti.

Olettamalla mittauskaistaksi В = 0,1 Hz, lämpötilaksi T 

Josephson-jännitteeksi IL = 1 mV saadaan yhtälöistä 3.1 

arvolle ehdoksi

R < 4,3 Л . (3.4)

'Joissakin aikaisemmissa Josephson-jännitenormaa1 eissa vastukset on

pidetty huoneen 1ämpötilassa. Yhtälöstä 3-1 todetaan, kuinka vastusten

1
~8~ Ja .

näin tarkkuus paranee selvästi. Sen sijaan siirtyminen 4,2 K:sta 

esim. lämpötilaan 1 K pienentäisi kohinaa enää vain noin puoleen.

3.I.2 Virtavertai 1 i jan erottelukyky

Käytännössä olevan virtavertai1 i jan erottelukyky I on
H

I^ = 1,5 nA-kierr / / Hz . (3*5)

*8Epätarkkuusvaatimuksesta < 10 seuraa

/П 2 K
vieminen 4,2 K: iin vähentää kohinaa suhteessa / '¿gj' ~K'

= 4,2 K ja 

- З.З vastus

'h / B

N, 1,
< (3.6)
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Käyttämällä käämin kierros lukumäärä!le arvoa N
U. 1

edellä В = 0,1 Hz ja I. = —5^- , missä U. = 1 mV,
1 K J

arvolle ehdoksi

= 1000 sekä kuten 

saadaan vastus-

• R < 21 ,1 fi (3.7)

Tuloksia 3.4 ja 3-7 on pidettävä suuntaa-antavina, sillä lopullisen 

järjestelmän kaistaleveys ei ole vielä tiedossa. Käytetty 0,1 Hz on 

siis vain ohjearvo.

З.1.З Resistanssi n tehokerroin

Kuvan 2 vastusten R^ ja R^ tehoeroksi ДР saadaan

(3.8)

sillä U. « E.
J

Kun otetaan huomioon, että kytkintä käännettäessä vastusten keskinäi-

-8nen tehoero kaksinkertaistuu, saadaan epätarkkuusvaatimuksesta < 10

ß ♦ 2Д PI < 10 (3.9)



Resistanssin tehokerroin 3 saadaan kaavasta 3.23 (johdetaan myöhem

min).

17

e =
4gp
GKTT2d3R (3.23)

Käytetyn piipronssisen vastuslangan halkaisija d = 0,125 mm, resis

tanssin lämpötilakerroin a = -2*10 ^/K, ominaisvastus 4 K:ssa

P = 0,183 Pfim /16.Su 11ivan/ ja Kapitza-konduktanssi noin 2 kW/m^ K 

(luku З.З.2). Weston-kennon jännitteelle käytetään arvoa E = 1 V. 

Sijoittamalla tehokertoimen arvo sekä yhtälö 3.8 yhtälöön 3.9 

saadaan vastusarvolle ehdoksi

R > 87,1 П. (3.10)

3.2 Josephson-jännitenormaa1 in epätarkkuus •

Tuloksista 3.4, 3.7 ja 3.10 todetaan, ettei ole mahdollista valita.

-Avastusarvoa R siten, että päästäisiin epätarkkuuteen < 10 . Tar

kastellaan sen vuoksi vastusarvon R, vastuslangan halkaisijan d ja 

Josephson-jännitteen IL vaikutusta epätarkkuuteen.

Kohinasta aiheutuva epätarkkuustermi saadaan yhtälöistä 3.1 - 

3.3.

4
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E1 = М-10"9 ^ (3.11)

j

Tehokertoimesta aiheutuva termi saadaan yhtälöistä 3.8, 3.9 ja 

3.23.

7,4-10
2 2 3R d3

(3.12)

V irtavertai 1 i jan erottelukyvystä aiheutuva termi saadaan yhtä löi s 

tä 3.5 ja 3.6.

E3 = 4,7-10"10 -g- (3.13)

Näissä kolmessa yhtälössä {R}= fi, {U^.} = mV ja {d} = mm. Kaavat 

3.11» 3-12 ja 3-13 on graafisesti esitetty kuvassa 7.

Laitteiston kokonaisepätarkkuus E on

E 'v E1 + E2 + E3 , (3.14)

jolloin ei ole otettu huomioon merkitykseltään vähäisempiä lämpö

tilan muutoksen ja magneettikentän aiheuttamia epätarkkuuksia, jois

ta lähemmin pykälissä 3-3-1 ja 3.6. Minimoimalla funktio E (deri-

Э E
vaatan nollakohtaa ^ = 0 vastaava arvo R löydetään helposti esim. 

iteroimalla) todetaan, kuten myös kuvasta 7 on nähtävissä, mm. :
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U.=1 mV

U.=5 mV

Kuva 7 Josephson-jännitenormaalin epätarkkuuden riippuminen vas-

tusarvosta R. aiheutuu vastuksen kohi nav irras ta, E^ 

vastuksen tehokertoimesta ja E^ virtavertai1 i jan herkkyy

destä. Käyrät E1 ja E^ on piirretty parametrin U. arvoilla 

1 mV ja 5 mV, käyrän parametrin d arvot ovat 0,125 mm 

ja 0,25 mm.

jos

- jos

- jos

U. = 1 
J

E

E

mV ja d = 0,125. mm, niin optimaalinen R = 45 Í2 ja tällöin 

'v 7,2-1 O“8 (3.15)

mV ja d = 0,25 mm, niin optimaalinen R = 21 fi ja

'v 4,3*10~8 . (3.16)

mV ja d = 0,125 mm, niin optimaalinen R = 80 fi ja

% 2,2-10 (3.17)
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jos IL = 5 mV .ja d = 0,25 mm, niin optimaalinen R = 38 ja

E «x. 1 ,3*10 (3.18)

Tavoitteen saavuttamiseksi on siis saatava sekä suurempi Josephson- 

jännite että parempi vastus 1anka kuin tämänhetkisessä laitteistossa; 

Josephson-jännitteen suurentamisessa esiintyvistä vaikeuksista on 

mainittu sivulla 3. Vastus 1angan tehokerrointa käsitellään tarkem

min luvussa 3.3.

Lauseke, josta käy ilmi optimaalisen vastusarvon riippuvuus eri muut

tujista, saadaan seuraavasti. Kuvasta 7 todetaan, että tarkastellulla 

vastusarvoalueella R < 100 fi on virtavertail i jan erottelukyvystä joh

tuva epätarkkuustekijä pienempi kuin kohinavirran aiheuttama . • 

Yhtälö 3.14 yksinkertaistuu tällöin muotoon 3-19.

E 'v E1 + e2

ЛШж

(3.19)

(3.20)

Lausekkeen minimi löydetään merkitsemällä ■

maaliselle vastusarvolle R „ analyyttinenopt ’1 ratkaisu

näin saadaan opti

opt
32 a pE U.
GKTT2d3AlVfB

0,4
. (3.21)
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Es¡merkki : Sijoitetaan kaavaan 3-21 arvot

a = -2-10"6/K

p = 0,183 yfim

E = 1 V

U.= 1 mV
J

GK= 2 kW/m2 K 

d = 0,125 mm *
k = 1 ,38-10™23J/K

T = 4,2 K

. В = 0,1 Hz

saadaan

Ropt = 83,2 fi ja E = E1 + E2 = 5Л9-10"8. (3.22)

Vertaamalla tätä tulokseen 3-15 todetaan, että yhtälö 3-21 ei ole 

tässä tapauksessa kovin tarkka. Tehdystä 1ik¡määräisoietuksesta joh

tuen tulos on sitä tarkempi mitä pienemmästä vastusarvosta on kyse. 

Yhtälö 3.2I on kuitenkin siitä hyvä, että se osoittaa optimaalisen 

vastusarvon riippuvuuden kaikista muista suunnitteluparametreistä 

paitsi v irtavertai1 i jan erottelukyvystä IH ja käämin kierrosluku- 

määrästä Mj .

З.З Resistanssin tehokertoimeen vaikuttavista tekijöistä

tehokerroin ß riippuu vastusarvon lämpö- 

pinta-alasta A sekä Kapitza-konduktanssista

Vastus 1angan resistanssin

ti1akertoimesta a, langan

G seuraavasti : l\

(3•23)
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Kaavassa on oletettu, että kuparin 

s iirtymiskonduktanssit ovat suuret 

hyväksi tunnettuja kaavoja A = ird 1 

langan pituus, d langan halkaisija

« = W
P 23

Gktt d^R

ja heliumin sisäiset 1ämmön-

G^:iin verrattuna. Käyttämällä

ja R = p —Ц— , missä 1 on 

trd /4
ja p aineen ominaisvastus saadaan

(3.24)

Kaavasta 3.9 todetaan, että pieni tehokerroin lisää laitteiston tark

kuutta. Kaavassa 3-23 a on materiaalivakio ja sitä käsitellään lä

hemmin kohdassa 3 • 3 • 1 • Kap itza-konduktanssia käsitellään kohdassa 

3.3.2.

Langan pinta-ala olisi saatava mahdollisimman suureksi. Jos esimerkik 

si resistanssi R pidetään ennallaan, mutta langan halkaisija valitaan 

kaksinkertaiseksi, kasvaa langan pinta-ala 8-kertai seksi. Haittapuole 

na on se, että vastus 1anka on neljä kertaa alkuperäistä pitempi. Teh

dylle vastusrungol1 e sopii noin 3 m:n pituinen vastus 1anka. Tämä ra

joittaa vastusarvon käytetylle piipronssi-langalle seuraavasti:

R < 60 fi , kun d = 0,125 mm (3.25)

R < 15 n , kun d = 0,25 mm (3.26)



3.3.1 Vastusai ne iden resistanssin 1ämpötî1akertoim i sta

Tavallisten vas tusmateri aa 1ien resistanssin 1ämpöti lakerroin a on 

noin 10 ^/K 2 К:ssa /15-Su lii va n ym./. Tarve saada kylmässä toimi

via stabiileja vastuksia on lisännyt tutkimusta sellaisten vastus- 

materiaalien löytämiseksi, joilla olisi mahdollisimman pieni a.

Eri ku pa ripöh jäisistä langoista mainittakoon seuraavat:

Materiaa!i Koostumus a{ K~1 } pijjfim}

fosforipronssi 95% Cu 4,8% Sn 0,2% P -4-10™6
.0,103

piipronss i 96% Cu 3% Si 1% Zn -2*10~6 0,183
CuGe 94% Cu 6% Ge -2,5*1 O-6 0,16

Tiedot ovat 1ähteistä 8 /Gal lop ym./, 16 /Su 11ivan/ ja 18 /Warnecke

Resistanssin 1ämpöti1 akerroin a sekä ominaisvastus p on mitattu 

b,2 K:n lämpötilassa, ominaisvastukset ovat huoneen 1ämpötilassa 

runsaat 10% suurempia.

Etupäässä Cr-,Fe- ja Mn-atomeista muodostuva magneettinen epäpuhtaus- 

konsentraatio noin 10 ^ aiheuttaa vastuslangan resistanssin 1ämpöti- 

1akertoimen a negatiivisuuden (ns. Kondon ilmiö). Epäpuhtauksien 

vähentäminen muuttaisi a:n nollan kautta positiiviseksi, mitä ei kui

tenkaan ole vielä pystytty kokeellisesti osoittamaan kupari-lejeerin- 

geillä. a : n itseisarvo kasvaa, kun lämpötila laskee alle 4,2 K:n ja 

pienenee toiseen suuntaan saavuttaen minimin noin 10 K:n kohdalla,



jos Fe-epäpuhtauks¡en konsentraat¡o on 8*10 ^ /8.Gal lop ym./. 

Eräillä Al -1 ejeer ingei1lä (esim. 5% Mg ; 0,]% Mn ja 94,9% AI) on 

päästy huomattavasti pienempiin lämpötilakertoimiin, noin 1*10 ^/K, 

sillä magneetti sten epäpuhtauksien vaikutus on vähäisempi kuin jalo 

ja metalleja sisältävissä 1 ejeer ingeissä /12.Kose/.

Kahden samasta materiaalista tehdyn vastus 1angan 1ämpöti 1akerroin

on muutaman prosentin tarkkuudella sama /17-Su 11ivan ym./. Tästä

-4aiheutuva västussuhteen muutos on kuitenkin selvästi alle 10 ,

vaikka nesteheliumin lämpötilaa ei stabiloitaisi. Sen sijaan läm

pöti 1 akertoimel 1 a a on tärkeä vaikutus tehokerto imen pienuuteen, 

kuten yhtälö 3-24 osoittaa.

3-3-2 Kapitza-konduktanssi

Vastuslangan lämpeneminen riippuu lankaan syötetyn tehon ja lämmön 

pois tumi snopeuden suhteesta. Lämmön poi stumisnopeus riippuu lämmön 

siirtymisestä langan sisällä, langan ympäristössä sekä langasta ym

päristöön. Nesteheliumissa oleville kappaleille muodostaa rajapin

ta suurimman esteen lämmön siirtymiselle. Tälle rajapinnan lämmön- 

johtavuudel1 e on keksijänsä mukaan annettu nimi Kapitza-konduktans- 

si. Ilmiö aiheutuu periaatteessa heliumin ja esim. kuparin välillä 

vallitsevasta akustisesta epäsovituksesta, jolloin heliumista pää

sevät rajapinnan läpi vain lähes kohtisuorat fononit. Kapi iza

res istanssi R,. voidaan esittää kaavana /11.Katila s.7/4/. •
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15h3p v 3 
в _ Cu Cu_____
к " 17TT т3

• ОТТ к pu vu Т Не Не

h on Pianokin vakio 

k on Boltzmannin vakio 

p on a i neen -t i heys 

v on äänen nopeus 

T on absoluuttinen lämpötila

(3.27)

Kaavassa on valittu toiseksi aineeksi kupari. Likimain sama tulos 

saadaan myös eri lankoja (pi¡pronssi, fosforipronssi, CuGe) käytet

täessä, koska ne ovat pääosin kuparia ja niiden fononispektri on 

samanlainen kuin kuparin /15.Su 11ivan s.501/. on voimakkaasti läm

pötilasta riippuva (Vf 3) ja tulee sen vuoksi merkittäväksi vasta 

nesteheliumin lämpötilassa.

Kupari on erittäin hyvä 1ämmönjohde. Sen 1ämmönjohtavuus 4 K:ssa on 

kW
11,3 /K«m, joten voidaan olettaa, että langan sisäinen lämmönsiir-

tymisvastus on pieni muihin kahteen vastukseen verrattuna. Heliumin 

lämmönsi irtyrnisvastus 4 K:ssa on 28,2 mW/K*m ja se on rajapintavas- 

tuksen kanssa sarjassa ollessaan merkittävä yli 2,17 K:n lämpötilas

sa /6.Bolz ym. s. 62 ja s. 442/.

Lämpötilassa T = 2,17 K (x-piste) helium muuttuu supernesteeksi ja 

sen lämmön johtavuus kasvaa huomattavasti, esim. 2 K:ssa se on noin 

1000-kertainen kupariin verrattuna /12.Kose/. Lämmön siirtymistä ra

joittaa tällöin enää Kapitza-konduktanssi /17-Su 11ivan/. Tätä kuvaa
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eräälle pi ipronssilangasta tehdylle 1 n vastukselle mitattu tehoker 

roin lämpötilan funktiona kuvassa 8.

-0.3 -

Kuva 8 Tehokertoimen pieneneminen heliumin muuttuessa super-

nesteeksi alle 2,17 K:n lämpötilassa.

Lasketaan Kapitza-konduktanssin arvo kupari- ja a 1 um i i n i 1angal1 e käyt

täen seuraavia arvoja /6.Bolz ym. s.599; Alonso ym. s.680/.

Cu: Poikittaisen aaltoliikkeen kimmokerroin G = 0,46

Pitkittäisen aaltoliikkeen kimmokerroin Y = 1,25 

Pitkittäisen elastisen aallon nopeus v^ = 3580 m/s 

Poikittaisen elastisen aallon nopeus Vy = /G/Yv^'v 2170 m/s 
Tiheys p = 896O kg/m^, kun T = 293 K /6.Bolz ym. s. 94/. Li

neaarinen expansiovakio on 1,66*10 "VK, joten p : n arvo pä

tee riittävän tarkasti myös 4,2 K:ssa.
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Ai : G = 0,24 1

Y = 0,70 ...

v^= 5240 m/s

v= 3070 m/s
ko 3p = 27OO y/m , kun T = 29З K. Lineaarinen expans iovakio on 

2,52-10"5/K.

He: v = 180 m/s 4,2 K:ssa, kyllästetyn höyryn paineessa /19.Wilks
s. 195/

p = I25 kg/m3 4,2 K:ssa /6.Bolz ym. s. 62/.

Tulokseksi saadaan

(3.28)

(3.29)

2
Vastaavasti iämpötilassa T = 2 K G^ 'v 0,08 kW/m K. On huomattava,

että lähteessä 11 /Katila/ kaava 3.27 on johdettu tasopinnalle eikä

pyöreälle johtimelle. Kapitza-konduktanssi riippuu erittäin paljon

pinnan muodosta ja siieydestä, kuparijohtimel1 e kirjallisuudessa an-

2 2
nettu arvo vaihteiee välillä I-7 kW/m K ollen 2 K:ssa ainakin 1 kW/m K 

/15-Su 11ivan/. Ohut eristekerros langan pinnal1 a pienentää jonkin ver

ran G^:a, Warnecke ym./l8/ antaa tällaiselle langalle ohjearvoksi
2 2 

G.. = 0,2 kW/m K. Yllä esitetyistä arvoista on valittu G,.= 2 kW/m K
K IX

sivulla 17 laskettuun esimerkkiin.

Cu : GK = 10,0
w
2„

• T3 'v 0,7 kW/m^K, kun T = 4,2 K
m K

AI : GK- 4,8
W
2„

• T3 -v 0,8 kW/m^K, kun T = 4,2 K.
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3.4 Vastussuhteen tarkkuus

Tähän asti on kuvan 2 komponenteista oletettu, että R^ = R^. Seunaavas

sa tarkastellaan, miten tarkasti vastusten tulee olla yhtäsuuret, jotta 

päästäisiin haluttuun tarkkuuteen. Laskelma on korjaten mukaeltu läh

teessä 2 /Andreone ym./ esitetystä. Oletetaan, että vastusarvot ovat 

R2 -*'a R1 = R2^ + ^ » missä d : n itseisarvo on ykköstä pienempi ja tar

kastellaan ensin tilannetta ilman vaihtokytkintä.

Kuvan 2 mukaan, kun virtavertai1ija on teoreettisessa tasapainossa

(3.30)

Käytännössä virtavertai1ija ei ole tasapainossa, vaan

(3.31)

missä Is kuvaa erovuota, jonka ylärajan määrää virtavertai1 i jan 

erottelukyky I^/§~(В on mittauskai sta). Saadaan

L N

N (3.32)
2

I hannetapauksessa

2

N

N
2 (3.33)
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Kun otetaan huomioon sekä virtavertai1 i jan epätasapaino että vastus- 

arvojen erilaisuus, saadaan

Ui 'lR2(1+d> N2 „

E * 2R2 N1 N212

N
) (1+d) = ^ (1 + e,), (3.34)

I 1
missä e = d + (1+d) (3-35)

2 2

kuvaa jännitenormaalin epätarkkuutta ja erovuota, kun kytkintä ei 

ole tai kun kytkin on asennossa 1 (kuva 5). Yhtälöstä 3-35 todetaan, 

että vastussuhteen epätarkkuuden d pitäisi olla pienempi kuin lait

teiston epätarkkuus . Tämä asettaisi erittäin kovan vaatimuksen 

vastusten yhtä suureksi virittämiselle.

Suprajohtavalla vaihtokytkimellä saavutetaan huomattava etu, sillä 

kytkimen asennossa 2 (kuva 5)

U . 

E

11 R2

'2ri
(1 +

I"s
n2.2

1
1+d (3.36)

missä I" on erovuo kytkimen asennossa 2.

Jännitesuhde saadaan kaavojen 3-34 ja 3*36 aritmeettisena keskiarvona

N„

U.

E 2 1 + d (3-37)
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U. N„
_i _ 2
E 2N¡Tl+d) (1+d)

I g ( 1 +d) ‘ + 1“ s
N2'2

(3.38)

missä e

(1 + e)

1
T(üd)

Г(1+d)'

2 2

(3.39)

(зло)

kuvaa jännitenormaalin epätarkkuutta vaihtokytkintä käytettäessä. 

Olettaen, että d << 1, saadaan

e 'b
2 +

I 1 + s
N2'2 2

2.H/B 

N2'2
(3.41)

Laitteiston epätarkkuus on siis vastussuhteen epätarkkuudesta ja

virtavertai 1 i jan erottelukyvystä riippuvien termien aritmeettinen

"8 2 ~8 keskiarvo. Epätarkkuusvaatimus e < 10 edellyttää, että d < 10 ,
2

jos yhtälön 3.41 jälkimmäinen termi on d :n kanssa samaa suuruus-

2 —g
luokkaa. Joka tapauksessa on oltava d < 2*10 . Saadaan ehto

d < ]Q~^ . (3.42)

Verrattaessa tätä yhtälöön 3.35 todetaan suprajohtavan kytkimen käy 

töstä olevan huomattavaa etua.
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2 2IH^
Kun yhtälössä 3.41 on d << r¡—¡------, saadaan ensin yhtälöstä 1.2

2 2

U.
m _JL = n — =>

1R 2R n2e = NlUj (3.43)

Yhtälö 3.41 tulee tällöin muotoon

Л ,/br
E 'V

"l'l n2e

!H/BR

N.U.
1 J

4,7-10 -10 (3.44)

kun N = 1000, I u = 1,5 n A* ki err//Hz" ja В = 0,1 Hz. Saatiin siis
I H

"sama tulos kuin yhtälössä 3-13, niinkuin pitikin. Yhtälö 3 • 13 • han 

oli johdettu olettamalla vastukset yhtäsuur iksi.

3.5 Vastuslankojen liittäminen suprajohtavaan lankaan

Vastus 1angan ja suprajohtavan langan liitoksessa suprajohtavuus leviää 

hieman normaalin metallin alueelle ja suprajohtava vuorovaikutusilmiö 

heikkenee suprajohteen reuna-alueella /15-Su 11ivan/. Normaalin ja 

suprajohtavan aineen rajapinta leviää n. 10 ^ m:n alueelle (ns. kohe

renssi pi tuus) ja tämän rajapinnan liikkuminen mm. lämpötilan ja vir

ran funktiona aiheuttaa liitoksen resistanssiin muutoksia. Koska 

liitos.ja vastuslanka ovat puolestaan sarjassa, muuttuu kuvan 2 esit

tämä resistanssi R^ tai R^. Käyttämällä vastus 1angan päässä isoa ku- 

paripalaa, voidaan kokonaisvastuksen muutosta' huomattavasti vähen

tää /10. Harvey ym/.
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S MT : n 

2,6 m.

aborator¡ossa 

Epätarkkuus 10

Д1 < 4-2,6-10

tehdyn 50 fi:n vastuksen vastus 1angan pituus on
_8

sallii korkeintaan pituuden muutoksen

(3.45)

Lasku on tehty pahimman tapauksen mukaan, kun rajapinnat liikkuvat 

eri suuntiin lankojen molemmissa päissä. Jos käytetään kupar i pu 11- 

tia ja sallitaan sama kuparipultin vastusarvon muutos AR^u kuin 

pelkälle vastus 1angalie, saadaan

Д1 Cu
Cu A Cu

(3.46)

Д1 Cu
(3-47)

Käytetään d = 0,125 mm:n lankaa, d = 2 mm kuparipu 1 ttia sekä seu raa

vi a arvoja:

p = 0,183 pfim, kun T = 4 K /15-Su 11ivan/

p£u = 0,01673 pfim, kun T = 29З K /6. Bolz ym. s. 265/. Tämä

arvo pienenee Matthiessenin säännön, perusteella kon

servatiivisesti arvioiden 1/10:aan, kun T = 4,2 K.
Açu = тт/4 (2mm) 2

A = tt/4 (0,125 mm)2 .

Saadaan ÄlCu * 28000 Д1 < 2,9*10~3 m .. (3.48)

Viimeisessä vaiheessa on käytetty ehtoa 3-45. Todetaan, että raja
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pinta voisi liikkua paljon yli koherenss¡pituuden ilman, että aiheu

tuva virhe olisi liian suuri.

Vastiuslangan liitos kupar î pu 1 tt i i n tulee tehdä ei -su praj oh tavasi-i. 

Näin ollen tavallinen tinajuotos ei käy, vaan on käytettävä esim. 

hopeajuotosta, joka ei tule suprajohtavaksi.

3.6 Magnetoresistanssi

Magneettikenttä aiheuttaa Hal 1 -iImiöön perustuen johtimen pituus

suuntaan nähden kohtisuoran nopeuskomponentin elektroneille. Täs

tä johtuen johtavuus a pienenee arvoon au /5- Blakemore s. I5V.
H

°h -
1 + (aV I x В

R on Hall-vakio 
H

I on vastuksen läpi kulkeva virta 

В on magneettivuon tiheys

Vastusarvon muutos on

(3.49)

AR
R (3.50)

Lähteestä 5 todetaan edelleen, että metalleilla, esim. hopealla 

oR % 2-10"2 m2/Vs.
H
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. -4Esimerkki 1 : Maan magneettikenttä on noin 10 T, jolloin

^ 1 4-10"12 . (3.51)

Esimerkki 2: Jos В = 1 T, niin

^ < 4-10"4 , (3.52)

minkä Sullivan /16/ on todennut myös kokeellisesti. Tämä on siis 

yhden vastuksen suhteellinen muutos. Kun vastukset R^ j'a R£ ovat 

vierekkäin, on niiden keskinäisen suhteen muutos kuitenkin paljon 

pienempi. Voidaan todeta, ettei 1 T:nkaan ulkoinen magneettivuon 

tiheys aiheuta merkittävää muutosta vas tussuh teeseen. AlMg5~lan- 

galle on mitattu ^ = 10 2, kun В = 15 T /12.Kose/.

Tarkastellaan seuraavaksi vastuslankojen oman virran aiheuttaman 

magneettikentän vaikutusta. Käytetyssä vastus rakenteessa vastuslan- 

gat ovat vierekkäin kuvan 9 mukaisesti.

Suora virtajohdin, jossa kulkee virta I,aiheuttaa ympärilleen mag 

neettivuon tiheyden B.

y on permeab i 1 i teetti (у = 4тг* 10 ^ Vs/Am) 

r on etäisyys johdon keskipisteestä

(3.53)
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Kuva 9 Vastuslangoissa kulkevan virran aiheuttaman magneto-

res istanssin laskeminen. Vastuslangat on sijoitettu 

lomittain, jotta niiden keskinäinen lämpötilaero oli

si mahdollisimman pieni.

Yleisyyttä rajoittamatta voidaan olettaa, että vastus langassa R. 

kulkee virta ja Reissä virta (vrt. kuva 2). Tällöin voi

daan R^:ssa kulkeva 1000 kertaa pienempi virta jättää laskuissa 

huomiotta. Lisäksi oletetaan, että vain samassa neljän johtimen 

rykelmässä olevat johdot vaikuttavat toisiinsa ja että päätyjä ei 

oteta huomioon. Vielä oletetaan, että langat ovat keskittyneet 

keskipisteisiinsä..

Näillä oletuksilla saadaan pisteissä ja P^ magneettivoi

den В arvoks i :

yl
2тт* 2d

yl
ÏÏttcT (3.5*0
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BP2 * = 0

BP3 1 ibp,i

BP-,I pi
2nd <т т> pl

3ird

I

(3.55)

(3.56)

(3.57)

Vastukseen R^ vaikuttaa koko matkalla vuontiheys • Vastaava re

sistanssin muutos .saadaan kaavasta 3.50.

AR 1
(aRH)2* (3.58)

Vastaavasti

<oRH)2 T (3.59)

Jos alunperin R^ = R2> saadaan virran vaikutuksesta vastussuhteen 

epätarkkuudeksi

ARj - AR2 

R
(oR )2 u2!2
H------------J-J

1 kb‘ n d
(зло)

S i joi ttama 1 1 a arvot a R^ = 2* 1 0 2 , у = 4тг«10 ^ , d = 0,125 mm

ja I = = 20 mA saadaan

AR1 - AR2 

R
(3.61)
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Siis vastuksissa 'kulkevan virran aiheuttaman magneettikentän vaiku

tus ei ole merkittävä.

3.7 Vastusten stabiilisuus

Vastusarvon R pienillä muutoksilla ei ole vaikutusta jännitenormaalin

suorituskykyyn, jos molemmat vastukset muuttuvat samaan suuntaan.

Oleellista bn, että vastussuhteen tel ее pysyä samana kytkimen kään-

•8tämisen aikana epätarkkuudella < 10 ja suhteen tulee aina olla yksi

• ..epätarkkuudella < 10 . Kytkimen kääntämisen aikana ei ulkoinen mag

neettikenttä pääse häiritsemään, koska vastus on suprajohtavassa 

suojassa. Sen sijaan mekaaniset jännitykset sekä vuotovastus voivat 

lyhyenä aikana muuttua. Lanka olisi siis käämittävä niin, että sii

hen tulisi mahdollisimman vähän jännitystä. Eristysvastus vastus- 

langasta runkoon sekä toiseen lankaan tulee olla suurempi kuin

—n * 5 Gn. (3.62)
10 °

Pitkäaikainen stabiilisuus on edellytyksenä sille, että vastussuhde 

pysyy yhtenä. Mekään 1sten jännitysten pitkäaikaisvaikutusta voi

daan vähentää vanhentamalla vastukset. Vastus 1angan liitokset pi

tää tehdä huolellisesti, suprajohtavan ja normaali metal 1 in rajan 

tulee olla selvä. Vastuksia ei saa nostaa liian nopeasti kylmästä.
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Kose /12/ on mitannut AlMg5~1 anga 11 a k,2 K:n lämpötilassa suhteen
-Q

320:1 muuttumista, joka oli alle 5*10 /h. Gallop /8/ esittää fos

fori pronssilangan stab i i 1 isuudeksi yleensä -0,8*10 ^/d ja alle 

_g
5*10 /d, jos vastukset pidetään koko ajan lämpötila-alueella

A,2 --77 K.

Harvey /9/ on tutkinut eri vastussuhteiden stabi i 1isuutta piiprons- 

si 1angasta tehdyillä vastuksilla. Tulokset on esitetty kuvassa 10; 

vastuksia on jatkuvasti siirretty huoneeniämpötilasta nesteheliumiin 

ja takaisin.

to too

o t too

Aika päivinä vastussuhteen virittämisestä

Kuva 10 Vastussuhteen stabiilisuus, kun vastuksia pidetään vuo

rotellen lämpimässä ja kylmässä.
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Kuvasta voidaan pääte 11ä, että valitsemalla mahdollisimman isot ja 

lähellä toisiaan olevat vastusarvot voidaan stabi i 1isuutta parantaa. 

Pahimmassakaan tapauksessa vastuusuhteen muutos ei ylitä 8*10 "Va

hyvät stab i i 1isuudet on saavutettu käämimällä vastukset ilman jyrk

kiä mutkia, joten niistä ei suoraan voi tehdä sitä johtopäätöstä, 

että SMT: n laboratoriossa tehtyjen vastuksien suhde olisi riittävän 

stab i i 1 i.

3-8 Eri vastusrakenteita

Dziuba ym. /7/ ovat käämineet halkaisijaltaan 0,125 mm:n piipronssi - 

lankaa Teflon-lieriöille. Näin saadut 7 П:п ja 98 fi: n vastukset ovat 

pysyneet stabiileina epätarkkuudella 10 ^ toistuvista jäähdytyksistä 

ja lämpenemisistä huolimatta. Gallop ym. /8/ ovat käämineet 10 fi: n 

vastuksia halkaisija!taaan 12,5 mm:n Teflon-1 i eriöilie fosforiprons

si langasta. Vastus 1anka kulkee päällystämättömänä spiraalimaisessa 

urassa. Jos vastukset nostaa nopeasti 4,2 K:sta huoneenlämpötilaan 

antamatta niiden lämmetä heiiumkaasussa, voi vastusarvon suhteellinen 

muutos olla 1,2*10 . Sullivan /16/ on kääminyt vastuksensa pi¡prons

si langasta halkaisijaltaan 5,6 cm:n messinki1ieriöl1 e. Koska pii- 

pronssilangan resistanssin 1ämpöti 1akerroin on huoneeniämpötilassa 

melko suuri, Harvey /9/ virittää tekemänsä vastukset epätarkkuuteen 

2*10 ^ öljykylvyssä, jonka lämpö pysyy vakiona ±1 mK epätarkkuudella.



3.9 Rakennet tu vastus

Kohdassa 3.1 esitettyjen seikkojen perusteella valittiin vastusarvoksi 

R 'v kS Гг, mikä merkitsee huoneeni ämpöt i lassa noin 50 fi : n vastusta. 

Kuten kohdassa 2.1 jo viitattiin, sijaitsee virtavertai1ija halkaisi

jaltaan mm: n lieriössä. Tämä muodostuu itse asiassa kolmesta sisäk

käisestä 1ieriöstä, joista keskimmäinen on p-metallia ja muut kaksi 

suprajohtavaa tinalyijyä. Paras vastus 1angan sijoituspaikka olisi 

sisemmän tina1 yijy1 i eriön ulkopinta, missä lanka joutuisi vain vä

häisille mekaanisille rasituksille alttiiksi ja olisi suprajohtavas

sa suojassa. Virtavertai1 i jan erottelukyvyn parantamiseksi tehtiin 

lieriön sisämitta niin isoksi kuin mahdollista ja näin uhrattiin 

paras mahdollinen vastus 1angan sijoituspaikka. Toisaalta totesimme 

ettei vastus 1angan jyrkkäkään taivuttelu muuttanut resistanssia 

kuin alle 2*10 joten teimme muodon kannalta teoreettisesti huo

non, mutta tilankäytön kannalta edullisen ratkaisun s i jo ittaessamme 

vastukset lieriön sisälle virtavertai 1 i jan päälle, 3 mm: n paksuisen 

kupari laatan ympärille käämittynä.

Kuten kohdasta 3.1.3 ilmenee, aiheuttaa vastusten suuri tehoero vas

tusten erilaisen lämpenemisen ja tätä kautta vastussuhteen muutokseen. 

Tämän vähentämiseksi käämitään langat aivan vierekkäin, jotta niiden 

välinen lämpötilaero olisi mahdollisimman pieni. Bifilaarinen kää

miminen tekee vastus 1angan induktanssin pieneksi. Kuparirungon käyttö 

perustuu siihen, että se laajenee lämpötilan funktiona likimain kuten 

vastuslanka eikä näin ollen lämpötilan muuttuessa lisää mekaanisia
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jännityksiä langassa. Lisäksi kuparin hyvän lämmönjohtavuuden avu 1 

la pyritään tasaamaan vastuslankojen eri kohtien välinen lämpötila 

gradientti. Sullivan /15/ esittää, että vastukset voi virittää 

T = 300 K:ssa, sillä niiden suhde säilyy riittävän hyvin kylmään 

.vietäessä.

Vastusrungon rakenne ja käytetyt pultit sekä niiden eristämiseen 

käytetyt hoi k it on esitetty liitteessä 3- Vastus 1ankana käytettiin 

kaupallista piipronssi-lankaa, halkaisijaltaan 0,125 mm. Langan pääl 

lä on noin 10 ym:n eristekerros vinyyliasetaalia (Formvar). Lankake-

rältä leikattiin kaksi perättäistä, yhtä pitkää 2,6 m:n pätkää.

Formvar-eri steen voi poistaa kätevästi alla olevaa lankaa vahingoit

tamatta käyttämällä Remcoat S :ää (edustaja Takowa Oy). Vastusarvot 

viritettiin neljän numeron tarkkuudella yhtä suuriksi leikkaamalla 

pitempää lankaa. Lankojen päät juotettiin hopealla kupar¡pulttien 

leveämpään päähän siten, että ensin pultin päähän sulatettiin ho- 

peapisara, sitten sulaan hopeaan työnnettiin vastus langan paljas 

pää. Hopeapisaran iso massa kuumentaa langan päätä riittävästi eikä 

vastus 1ankaa tarvitse kuumentaa suoraan h itsaus1iekissä, jossa se 

herkästi palaisi.

Tarpeeksi pitkän jäähtymisajan jälkeen (noin 30 min) mitattiin vas 

tusarvot uudelleen. Hienoviritys tehtiin viilaamalla aivan kupari- 

pultin vierestä sitä vastus lankaa, jolla oli pienempi vastusarvo. 

Melko helposti saadaan vastukset yhtäsuuriksi epätarkkuudella alle 

2 -10-5 .



Ku pa r¡pu 11 it asetetaan niille kuuluviin reikiin vastusrungossa käyt

tämällä Teflon-holkkeja eristyssuoj i na , minkä jälkeen vastus langat 

ovat valmiiksi kaksinkerroin eli käämittäessä langat tulevat bifi- 

laaHsesti. Vastus 1 angat käämitään neljä rinnakkain ja lomittain 

kuvan 9 (s.35) mukaisesti. Lankojen järjestyksellä pyritään siihen, 

että lämpötilaerot vastus 1 ankojen välillä olisivat mahdollisimman 

pienet.

Vastuslankojen pituudesta johtuen rungolle tulee kaksi neljän joh

timen muodostamaa kerrosta päällekkäin. Lankojen puolivälin kään

nekohdat tulevat kiinni liitteen 3 oikeassa alanurkassa esitetyn 

kuparipu 11in hahloon. Tätä kiinnitystä on parannettava, koska hah

lon terävä reuna katkaisi yhden vastus langan ; tosin siihen tarvit

tiin kymmeniä taivutteluja. Vastusrungon terävähköt kulmat eristet

tiin vastuslangoista Teflon-kalvolla, jotta eristysvastus saataisiin 

riittäväksi. Formvar-eriste langan pînna11 a•yksinään on niin ohut, 

että se murtuu terävissä kulmissa. Teflon-kalvoa on syytä käyttää 

myös kuparipu 1ttien kantojen sekä mutterien alla.

3.10 Differentiaalisen tehokertoimen mittaus

Kuten aikaisemmin on ilmennyt, esim. pykälässä 3-1-3 ja kuvassa 7, 

muodostaa vastuslankojen erilainen lämpeneminen langoissa kuluvien 

erilaisten tehojen vuoksi oleellisen esteen tarkalle jännitenormaa- 

lille. Jotta lämpötilaero olisi mahdol 1 i s i riman pieni on langat kää
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mi tty vierekkäin. Toimenpiteen vaikutusta differentiaaliseen tehokei 

toimeen voidaan mitata kuvan 11 mukaisesti. Käämitään vastukset R ja 

R/2, missä R on lopullisessa laitteistossa käytetty arvo, jolloin 

simuloidaan todellista vastusrakennetta riittävän hyvin.

Kuva 11 Käytetyn vastusrakenteen vaikutusta vastusten differenti

aaliseen tehokertoimeen esittävä kytkentä. K/V on Kelvin- 

Varley jännitteenjakaja. Osa piirrosmerkeistä selitetty 

kuvassa 2.

Kun virtageneraattorin syöttämä teho on hyvin pieni, jakaantuvat kää

mien N ja N/2 virrat suhteessa 1:2 ; N on kierrosluku. Todellisuudessa 

vastusten R ja R/2 suhde on 2(1+d), missä d «.1, ja ero kompensoidaan 

korjauskäämi1lä N^. Mikäli vastusarvot eivät riippuisi virrasta, näyt



täisi v irtavertailija joka virran arvolla nollaa. Nollasta poikkeava

differentiaalinen tehokerroin 3d aiheuttaa tehon P muuttuessa virtojen

!.. ja suhteeseen muutoksenN J N/2

N/2

(1 + 2AP3d)a/2 

(1 + AP3d)R
(3.63)

sillä, jos vastuksen R tehoa merkitään P^ = INR, saadaan

PR/2 " (2IN> R/2 * 2PR (3 .61.)

Kun ßdAP << 1, saadaan yhtälöstä 3.63

Д -г—— -v- j З.ДР N/2 2 d
(3.63)

Siis puolet differentiaalisen tehokertoimen aiheuttamasta vastusarvon 

R suhteellisesta muutoksesta näkyy tässä mittauksessa ja todetaan 

Kelvin-Varley -jännitteenjakajan jakosuhteen muutoksena. Voidaan myös 

käyttää erillisistä vastuksista koottua jännitteenjakajaa . Tätä dip

lomityötä kirjoitettaessa on differentiaalisen tehokertoimen kokee 11i 

nen määrääminen vielä kesken.



4 SUPRAJOHTAVISTA JOHTI MI STA SEKÄ HITTAUSJOHDOISTA

4.1‘Suprajohtava lanka ja sen liittäminen

Kuten luvussa 2.3 mainittiin, täytyy kytkimessä käytettyjen lankojen 

olla suprajohtavia. Niobium, jonka kriittinen lämpötila T^_ = 9,2 K, 

on hyvä 1ankamateri aa 1i. Sen liittämiseen tarvitaan ruuviliitokset, 

koska juotos1 i i tokset ovat epästabiilit.

Kupari ei ole suprajohde, mutta juotostina on (tinan kriittinen lämpö

tila on 3,7 K ja lyijyn 7,2 K), joten oletimme ns. tinatun kupari johti

men olevan suprajohtavan. Näin ei kuitenkaan ole ainakaan 4,2 K:ssa, 

vaan suprajohtava juotoske1 poinen lanka pitää valmistaa itse esim. ku

van 12 muka i sesti.

Kuva 12 Juotoske1poisen,.suprajohtavan langan valmistus tinaamalla

kaks i säikeinen punos. Lopuksi vedetään kutistussukka päälle

Kaksi säiettä on tietysti huonompi kuin neljä (luku 5.3), mutta riit

tävän hyvä. Juotostina tekee langan suprajohtavaksi, kunhan sitä on riit 

tävän.paksusti (luku 5-5).
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4.2 M i ttausjohdot ja niiden aiheuttamat häiriöt

Mittausten aikana kävi selväksi, ettei kuparijohtojen suora liittäminen 

mitattavaan kohteeseen käy, sillä johtojen mukana siirtyy niin paljon 

lämpöä, että tutkittavan suprajohtavan kohteen kriittinen lämpötila 

ylitetään. Sen vuoksi kuparisten mittausjohtojen alapäähän liitettiin 

noin 5 cm suprajohtavaa lankaa, jolloin lärrmöns i i rtyminen väheni myös 

sen ansiosta, ettei ko. 5 cm : n matkalla synny lainkaan tehohäviötä.

Mn- langan käyttöä jännitteen mittauksessa voi puolustaa sillä, ettei 

langan suurehko resistanssi haittaa ja että 1ämmönjohtavuus on huo

mattavasti kuparia pienempi. Kun kuitenkin helium-astian ulkopuolel

la huoneenlämpötilassa käytettävät mittajohdot ovat kuparia, syntyy 

termojänni tteitä, jotka häiritsevät mittauksia nV-tasolla (luku 5•3)-



5 KYTKIMEN SUORITUSKYKY

hl

5.1 Kytkin aluksi

Kytkimestä haluttiin tietää sen luotettavuus sekä kriittinen virta Ic 

eli se virta, jonka alapuolella kytkin toimii suprajohtavana. Mittaus 

suoritettiin liittämällä kaikki kontaktit sarjaan ja mittaamalla kyt

kimen resistanssi neljän johtimen menetelmällä (välttämätön pienten 

vastusarvojen mittauksessa) kuvan 13 mukaisesti.

20

kytki n

Kuva 13 Kytkimen suorituskyvyn mittauksessa käytetty kytkentä.

Virtalähteenä oli Farnell L 30 E ja jännitemittarina 

Keith ley 147.

Tu lokseksi saat iin:

R. . , . = 23,5 , kun T = 296 K , (5-1 )
kytkin

R. . . = 150 y$2 , kun T = h, 2 Kkytkin
(5.2)
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Käytetty mittausv¡rta vaihteli välillä 5~800 mA. Resistanssi siis pie 

neni selvästi nesteheliumiin siirryttäessä, muttei hävinnyt kokonaan. 

Syy olisi tietenkin voinut olla kytkimen huonoissa kontakteissa tai 

siihä, että kyseisiin pistekontaktei hin muodostui Josephson-1 i i toksia 

Virta-jännite -käyrä oli kuitenkin suora viiva, joten kytkimestä läh

dettiin hakemaan puhdasta resistanssia. Ensimmäisenä epäily kohdistui 

kytkimen liitosten sarjaankytkennässä käytettyihin lankoihin.

5-2 Eräiden lankatyyppien resistanssi 4,2 K:ssä

Kontaktit oli kytketty sarjaan kahdella noin 2 cm:n mittaisella ns. 

tinatulla 7~säike i se 11ä johtimella, jonka yhden säikeen halkaisija 

on 0,13 mm. Käyttäen kuvassa 13 esitettyä mittauskytkentää saatiin 

yhden tällaisen langan resistanssiksi n. 65 yŒ eli n. 30 yfi /cm 

4,2 K:ssa. Halkaisijaltaan 0,2 mm:n "tinatun" kuparijohtimen 

(pituus 4,5 cm) vastusarvoks i 4,2 K:ssa saatiin n. 120 y£2 /cm.

Sen jälkeen mitattavana oli halkaisijaltaan 0,0/6 mm:n Nb-lankaa._ 

Juotos tehtiin jousena käytetylle fosforipronssi 1iuskalle, koska 

Nb-langan juottaminen sellaisenaan ei onnistu. Vastusarvo 4,2 K:ssa 

oli 1,6 mfi ja se kasvoi virran kasvaessa.
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5-3 Lämmö n j oh tuin isen vähentäminen

Epäily lämmön siirtymisestä mittausjohtimia pitkin kylmään suprajohta

vuutta häiritsemään aiheutti kuvan 13 esittämään mittauskytkentään 

seuraavan, kuvassa 14 esitetyn parannuksen.

Mittausjohtimet kuparia, halkaisija 0,35 mm

mitattava lanka

i tsetinattua 1ankaa

Kuva 1 4 Yritys eliminoida lämmönjohtuminen Cu-johtimia pitkin

nestehe1iumiin käyttämällä niiden ja mittauskohteen 

välissä i tsetinattua lankaa (vrt. kuva 12).

Kuparisten mittauslankojen jatkeena käytettiin 10 cm : n mittaisia . 

"tinattuja" apu 1 ankoja ja mitattiin samanlaisen langan resistanssia.
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Langan tinakerroksen paksuutta oli hieman lisätty kolvin avulla.

Tulos oli:

R. . <2 nfi , kun I < 700 mA. (5*3)
lanka

Tämän virran yläpuolella lanka oli tavallinen resistanssi. Vastus- 

arvon ylärajan määräsi käytetyn volttimittarin herkkyyden alaraja.

Apu 1ankojen rutistaminen sykkyräksi ei muuttanut kriittisen virran 

arvoa. Sen sijaan näiden sykkyröiden tinaus, ts. että kupariset 

mittausjohtimet tulivat lähes kiinni mittauskohteeseen, pudotti 

kriittisen virran 200 mA: iin.

Yhden säikeen tinaus ei kuitenkaan osoittautunut helpoksi eikä luo

tettavaksi, sillä 50 cm:n mittaisesta säikeestä ei tullut useankaan 

tinauksen jälkeen suprajohtavaa, vaikka sen vastus A,2 K:ssa pieneni 

joka tinauksen jälkeen (aluksi 6 pfi, lopuksi 2 pfi, mittausvirran ol

lessa > 20 mA). Yhteen johtimeen tina nimittäin tarttuu huonosti.

Hyvän suprajohtavan langan saa kuvan 12 (s. 45) mukaisesti. Juotos- 

nestettä kannattaa käyttää tarttuvuuden parantamiseksi. Kaks¡säikei

sen itsetinatun johtimen I on yli 3 A ja nelisäikeisen yli 5 A. Kriit 

tinen virta on lisäksi sitä suurempi mitä syvemmällä heliumissa mitat

tava lanka on. Käytettäessä juotettuja Nb-1ankoj a kuvan 14 kytkennäs

sä saadaan epästabiilit ‘liitokset.
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V¡rtasyötössä kylmään on perusteltua käyttää halkaisijaltaan 0,35 mm:n 

Cu-johtoja, jotka pienen resistanssin (noin 200 mf2/m) takia eivät pal

jon lämpene sähkötehosta. Fräissä■sovellutuksissa on jännitteenmittauk 

sesSa käytetty Mn-lankoja, koska niiden 1ämmönjohtavuus on huono ku

pariin verrattuna eikä niiden iso resistanssi haittaa jännitteen

mi ttauksessa. Jännitteenmittauslangoiksi vaihdettiin halkaisijaltaan 

0,14 mm :n Mn-johdot (vastus noin 28,0 fi/m). Mittauksessa saatiin 

kytkimen l^rlle erittäin vaihtelevia arvoja ja nanovolttimittarin 

näyttämä ajelehti jatkuvasti. Kun palattiin takaisin Cu-1ankoihin, 

arvot stabi 1isoi tu i vat.

5.4 Kytkin Nb-langoin liitettynä

Kytkimen kontaktit liitettiin sarjaan halkaisijaltaan 0,076 mm:n 

Nb-langoin, jotka ruuvattiin liitteen 2 kuvassa 4 esitettyjen jous

ien ki innitysruuvien alle. Jousien pinta tinattiin suprajohtavan 

yhteyden luomiseksi. Saatiin suprajohtava kytkin (R < 2 nfi), jonka 

kriittinen virta vaihteli kytkintä käänne 1täessä (65 - 140 mA) 

pysyen kuitenkin joka kerran yli 65 mA.

Tinakerros teki jouset kylmässä jäykiksi ja kytkintä oli raskas 

kiertää. Kiertämistä vaikeutti myös 10 Teflon-prikkaa, joitten reiät 

eivät olleet aivan kohdallaan. Tämän vuoksi kytkimen akselina toi

minut CuNi-putki taittui kaksi kertaa, joten alettiin käyttää .
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halkaisijaltaan k mm:n teräsputkea (edustaja SKF).

5-5 Kytkin itsetinatuin langoin liitettynä

Koska Nb-langoilla liitetyn kytkimen lc oli vain 65 mA, arvo vaih- 

teli ja tinapää11 ysteiset jouset olivat jäykkiä, siirryttiin ta

kaisin juotosten käyttämiseen liittämisessä. Liitokset tehtiin itse

tinatuin langoin. Aluksi saatiin vain I ~ 50-250 mA ja kytkimen 

kiertäminen oli edelleen kiusallisen jäykkää. Jälkimmäinen ongelma 

ratkesi, kun kymmenestä Tef1on-prikasta poistettiin yhdeksän niin, 

että vain ylimmäinen jäi jäljelle. Kriittinen virta parani, kun 

kuvassa 6 (s. 11) esitetyn jousen päähän juotettiin enemmän tinaa 

ja näin varmistettiin hyvä suprajohtava tie jousen yläpinnalta ala

pinnalle. Kriittinen virta oli 300 mA toisessa ja 400 mA toisessa 

asennossa ja pysyi vielä 10 kiertämisen jälkeen samana, joten kyt

kin vaikutti luotettavalta. Suprajohtava tie varmistetaan vielä 

paremmin poraamalla jousen päähän reikä, johon juotostina imeytyy.
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6 V IRTAVERTAILI JAN KANNESSA OLEVIEN SUPRAJOHTAVIEN LIITTIMIEN 

TESTAUS

.Virtavertai1¡jan käämit on käämitty Nb-larigasta, jonka luotettavaan 

liittämiseen tarvitaan ruuviliitokset. Näitä varten on virtavertai- 

lijan kanteen sijoitettu kuusi liitintä. Kukin liitin on Nb-pala, 

jonka molemmissa päissä on ruuville reikä. Palat on upotettu yhtei

seen muovi runkoon, joka on kiinnitetty virtavertai 1 i jan kanteen.

Liitin ryhmä testattiin kytkemällä kaikki liittimet sarjaan ja mit

taamalla sitten resistanssia neljän johtimen menetelmällä. Eri mit- 

tauskytkennät on kaavamaisesti esitetty kuvassa 15.

Hyvän kuvan huoneesta johtuvan lämmön vaikutuksesta suprajohtavien 

liitinten toimintaan saa allaolevasta taulukosta, jossa I on kriit

tinen virta ja R liittimen resistanssi, kun syötetty virta ylittää 

kriittisen virran. Mittausjohtoina käytettiin halkaisijaltaan 

0,35 mm:n Cu-johtimia, joiden-jatkeena oli 5 cm:n "tinatut" langat.

Kytkentä lc (mA) R {mfi}

a 0,72 220
b 3,5 55
b (virta- ja jännitejohdot kääntäen)• 0,8 200
c 75 0,8
c (virta- ja jännitejohdot kääntäen) 80 0,8
c ( jänni temittaus Mn-langoin) 205 05 mA:n Ц

hystereesi)



Kaavakuva suprajohtavien liittimien testauksessa käyte

tyistä mittauskytkennöistä. Virtalähteenä oli 

Farneil L30E ja jännitemittarina Keithley 147.

Kuva 15
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7 VASTUSTEN SUORITUSKYKY

7.1 Vuotovastus

Ensimmäistä vastusrunkoa käytettäessä pystyttiin mittaamaan vain vas

tuksien ja rungon välinen eristysvastus, sillä vastuslankojen toinen 

pää oli juotettu samalle kuparipu 11i 1 le. Kun vastus 1angat oli kier

retty paljaalle kuparirungolle, oli eristysvastus vain 10 - 100 fi. 

Suojaamalla urat vastus runkojen lyhyillä sivuilla Teflon-kalvolla 

saatiin eristysvastus nousemaan yli 101^ fi: iin.

Toisessa vastu s raken teessa on pulttien reiät sijoitettu kauemmaksi 

toisistaan ja pulttien määrää lisätty yhdellä, joten jokainen vas

tus lankojen neljästä päästä on juotettu omaan pulttiinsa. Eristys- 

vastus langoista runkoon on yli 1O^fi ja lankojen välillä yli 

1Kun vastukset nostaa nesteheliumista huoneenlämpötilaan, 

laskee er 1 stysvastus joksikin aikaa jopa 50 kí2: i in. Tämä johtunee 

pultteihin tiivistyvästä kosteudesta, koska pulttien ottaminen pois 

rei'istään nostaa eri stysvastuksen taas yli 10^ Í2: ii n.

7.2 VaStussuhteen tarkkuus

Vastusten virittäminen yhtä suuriksi on selostettu luvussa 3.9. Suh-
-1*

teellisen helposti päästään epätarkkuuteen alle 10 . Vastussuhde
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mitattiin 4,2 K:n lämpötilassa käyttäen kuvassa 16 esitettyä 

kytkentää.

N =100 N =100

R,(1+d)=R

Kuva 16 Vastussuhteen mittaus 4,2 K:ssa suprajohtavan virta-

vertai lijan avulla. Piirin 4,2 K:s-sa toimiva osa on 

merkitty katkoviivalla. Piirrosmerkkien selityksiä 

myös kuvassa 2.

Vastussuhteen epätarkkuus d aiheuttaa käämien läpi kulkevien vir

tojen eroksi virran ДI, jonka synnyttämää Vuota virtavertailija 

mittaa. V i rtaverta ilija on kalibroitu näyttämään 5 V, kun erovuo
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on yhden vuokvant¡n (Фо) suuruinen. V i rtaverta i 1ijan erottelukyky 

I = 1,5 nA*kierr//fi? ja kohina sisäänmenoon redusoituna 

3*10 \¡> //Hz , joten vi rtavertai 1 i jan näyttäessä 5 V on erovirta 

ДI kaavan 7•1 mukainen.

дi _ 1,5 nA-kierr
/Hl

/Hz 1

3-10 ф
100 kierr

1фо = 50 nA (7.1)

Kuvasta 16 saadaan vastussuhte.eksi

R2(1+d) (I+AI)/2 
(I-ДI)/2 % 1 + kun —<< 1 . (7-2)

Tästä seuraa

. 2Д1 (7.3)

Näin mitaten saatiin vastussuhteen epätarkkuudeksi noin 10 

Myöhemmin on todettu, että tuloksen aiheutti virtaverta Îli jassa 

ollut tilapäinen häiriö ja että vastussuhteen epätarkkuus on alle

-k10 myös nesteheliumin lämpötilassa.



58

8 LOPUKSI

Työn puitteissa rakennetun suprajohtavan vaihtokytkimen kriittiseksi 

virraksi saatiin yli 300 mA b,2 K:ssa, mikä on selvästi yli vaadi

tun 20 mA. Samansuuruinen kriittinen virta on saavutettu myös läh

teessä 2 /Andreone ym./ esitetyllä kytkimellä. Sen sijaan tulos . 

jää kauas jälkeen lähteessä 1b /Siegwarth ym./ esitetystä kytki

mestä , jonka kriittiseksi virraksi ilmoitetaan yli 3 A 4 K:ssa.

Josephson-jännitenormaa1 in tarkkuutta rajoittavat etupäässä pieni 

Josephson-jännite sekä käytetyn vastuslangan resistanssin teho- 

kerroin. Jos Josephson-j ännite on 1 mV ja jos käytetään halkaisi

jaltaan 0,125 mm:n piipronssi-lankaa, niin optimaalinen vastus-
_8

arvo on bS П ja jännitenormaa1in epätarkkuus tällöin 7,2*10 

Resistanssin tehokerrointa voidaan pienentää käyttämällä paksum

paa vastuslankaa tai lankaa, jolla on pienempi resistanssin lämpö- 

ti lakerroin. Tehokertoimen vaikutusta voidaan pienentää käämimällä 

vastus 1angat aivan vierekkäin, jolloin niiden lämpötilaero jää 

mahdollisimman pieneksi.

Suprajohtavien piirien mittauksessa käytettyjen johtojen mukanaan 

kuljettamaan lämpöön tulee kiinnittää huomiota, esim. liittämällä 

m ittaus lankojen ja mitattavan kohteen väliin suprajohtavat langat. 

Nämä suprajohtavat langat pitää toistaiseksi valmistaa itse.
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Tavoitteena oleva jännitenormaalin epätarkkuus 10 on saavutettavis- 

vain , jos :

käytetyn vastuslangan tehokertoimen vaikutusta voidaan 

pienentää tai

vaihdetaan esim. AlMg5~lankaan, jonka lämpötilakerroin 

on vain 1/10 piipronssilangan vastaavasta tai

käytetään halkaisijaltaan 0,25 mm:n piipronssilankaa,

jonka vastusarvo on kS £2 ja Josephson-jänni tteen arvo
-g

on 10 mV, jolloin laitteiston epätarkkuus on 7,6*10
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roi limun i um

uron leveys 1 mm, 
väli 0,5mm, 

syvyys n 1 mm, 
kulmat pyöristäen

ДПЗ

Vastuksen runko
kupari
isot reiä t; Ф 3

Tef lonholkki
4 kpl

Kupariruuvi
3 kpl

Kupariruuvi
1 kpl

H.R.

Vastusru nko
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-------------------------- 1-

OSQ 1
alumiini

Kokoonpano

Osa 2 Yläpään kansi
alumiini

Osa 4
messinki

Teflon (10 kpl )
Pitävät 0 4mmm putkia erillään

Osa 5
messinki

Osa 3
messinki

Kytkinputken yläpää
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