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Sähköisesti säädettävä virtausimpedanssi

4He -kryostaattiin

Kaikki jäähdytysprosessit, jotka saavuttavat alle 10 kelvinin lämpötilan, käyttävät hyväk-
seen nestemäistä helium-4:ää. 4He -ytimet ovat bosoneja, sillä ytimen muodostavien
hiukkasten yhteenlaskettu spin on kokonaisluku. Tarpeeksi matalassa lämpötilassa
niiden on siten mahdollista romahtaa alimmalle mahdolliselle energiatilalle. 4He:lle tämä
supranestetransitio tapahtuu 2,2 kelvinissä, jolloin sen entropia ja viskositeetti katoavat
kokonaan ja lämmönjohtavuus kasvaa räjähdysmäisesti.

Jäähdytysprosessin suorittavaa laitetta kutsutaan kryostaatiksi. Heliumin höyrys-
tämiseen perustuvassa kryostaatissa on pieni tyhjiöeristetty tilavuus, jota voidaan pumpata.
Tätä tilavuutta kutsutaan yleensä potiksi. Kryostaatti on upotettu 4He -kylpyyn, jonka
lämpötila on 4,2 K (4He:n kiehumislämpötila normaalissa ilmanpaineessa). Helium pääsee
virtaamaan kylvyn ja potin välillä ohuen kapillaarin, virtausimpedanssin, läpi. Kun pottia
pumpataan, heliumatomeja alkaa siirtyä nestefaasista kaasufaasiin, mikä vaatii energiaa
höyrystymislämmön verran ja tämä puolestaan jäähdyttää potissa olevaa heliumnestettä.
Noin puolet höyrystymislämmöstä aiheutuvasta jäähdytystehosta kuluu heliumnesteen
jäähdyttämiseen, loput voidaan käyttää jäähdyttämään jotain ulkoista lämpökuormaa.
Matalin lämpötila, joka tällä kryostaatilla voidaan saavuttaa on noin 1,3 K.

Kryostaatin toimivuuden kannalta virtausimpedanssi on tärkeässä roolissa. Jos kapil-
laari on valittu liian tiukaksi, nestettä höyrystyy potista nopeammin kuin mitä sinne
kylvystä virtaa, jolloin potin tyhjennyttyä jäähdytys lakkaa. Toisaalta, jos kapillaari on
liian väljä, pottiin kertyy niin suuri määrä nestettä, ettei pumppaus enää riitä jäähdyt-
tämään sitä. Lisäksi nestepinta voi potissa nousta niin korkealle, että lämpövuodot muo-
dostuvat ongelmaksi.

Jos kryostaatilla pitää jäähdyttää vain vakiona pysyvää lämpökuormaa, virtaus-
impedanssin voi valita sopivaksi juuri sitä varten. Mutta jos lämpökuorma vaihtelee
suuresti, on impedanssia kyettävä säätelemään niin, että sen läpi virtaa kullekin kuor-
malle sopiva määrä nestettä. Yksi tapa säätää impedanssia on sen lämmittäminen vastuk-
sen avulla. Jos impedanssissa kulkee liukkaasti virtaavaa supranestettä, sopiva lämmitys
muuttaa sen normaalinesteeksi, joka virtaa hitaammin kapillaarin läpi kuin viskoositon
supraneste. Toisaalta tarpeeksi suuri lämmitys voi höyrystää ison osan impedanssissa
kulkevasta nesteestä, mikä myöskin hidastaisi virtausta kapillaarin läpi, sillä heliumkaasu
on viskoosimpaa kuin normaalineste-helium.

Osoittautuu, että impedanssia voidaan säätää tarkasti melko pienellä lämmitysteholla.
Rakennelman etuna on myös sen yksinkertaisuus: lämmitystehon määrää vastuksen läpi
kulkeva virta, joten lopulta koko säätöprosessi on mahdollista jättää tietokoneen harteille.


