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Povzetek 
 

Superprevodnost je skupek električnih in magnetnih lastnosti, ki so opazljive pri nekaterih 
vrstah kovin pri ekstremno nizkih temperaturah. V seminarju bom opisala najosnovnejše 
karakteristične lastnosti superprevodnosti, kot sta izguba električne upornosti ter Meissnerjev 
učinek, ki ga bom pojasnila z Londonovim modelom. 
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1 UVOD 

Z raziskavami električne upornosti pri nizkih temperaturah so se ukvarjali že konec 19. 

stoletja, predvsem zaradi procesa doseganja absolutne ničle s pomočjo raznih hladilnih 

sredstev. V začetku 20. stoletja pa je se Heike Kamerlingh Onnes (slika 1) podrobneje 

posvetil odvisnosti električne upornosti kovine od temperature. Onnes je leta 1908 pri uporabi 

zlata in platine ugotovil, da je padec električne upornosti ob nižanju temperature odvisen 

predvsem od čistosti uporabljenega vzorca [1]. Nizozemski znanstvenik je iznašel lasten 

proces pridobivanja tekočega helija, ki ga je uporabljal za hladilno sredstvo. Na vzorcu živega 

srebra, najbolj čiste kovine, ki se jo je dalo takrat dobiti, je ugotovil, da pri izjemno nizkih 

temperaturah električna upornost vzorca postane nemerljivo majhna, kar je tudi pričakoval. 

Kar ga je leta 1911 presenetilo ob tej meritvi, je način, kako je električna upornost vzorca 

popolnoma izginila. Ob enakomernem zniževanju temperature proti absolutni ničli je namesto 

enakomernega zmanjševanja zaznal oster padec električne upornosti pri temperaturi 4,19 K. 

Onnes je še istega leta v svoji razpravi naslovljeni O nenadni hitrosti, s katero upornost 

živega srebra izgine [2] zapisal, da specifična upornost postane tisočinka vrednosti glede na 

upornost prevodnika pri normalni temperaturi. Kasneje je poskus tudi ponovil, tako da je 

temperaturo zviševal ter ugotovil, da se pri omenjenih 4,19 K upornost vzorcu povrne. V 

naslednjih publikacijah je osrednji pojav od leta 1913 sam imenoval supraprevodnost, kmalu 

pa je izraz zamenjal za superprevodnost. Istega leta je za svoje raziskovalno delo na tem 

področju prejel tudi Nobelovo nagrado za fiziko [2]. 

 

 
Slika 1: Heike Kamerlingh Onnes (1853 – 1926) [1] 
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V Onnesovem času so bili poleg živega srebra tipični predstavniki superprevodne kovine še 

svinec ter bizmut, sčasoma pa so odkrili še vrsto zlitin, ki so superprevodne že pri višjih 

temperaturah. Po odkritju perovskita leta 1986 v Švici [1], ki je superprevoden že pri 35 K (za 

kar je laboratorij prejel Nobelovo nagrado), se je z leti tudi ta meja drastično zviševala (slika 

2) vse do današnjega rekorderja, keramičnega superprevodnika, dopiranega s talijem, živim 

srebrom, bakrom, barijem, kalcijem, stroncijem ter kisikom, s kritično temperaturo 138 K. Pri 

takih temperaturah se izkaže tekoči dušik bolj primerno hladilno sredstvo kot tekoči helij, 

tako zaradi cenovne dostopnosti kot tudi lažjega vzdrževanja. Helijeve molekule je zaradi 

velikosti namreč težko zadržati oziroma dobro hraniti. 

 

  
Slika 2: Odkrivanje materialov z vedno višjo kritično temperaturo skozi zgodovino [2] 

 

Običajni in visoko temperaturni superprevodniki pa se ne vedejo po istem vzorcu. Danes tako 

poznamo dva tipa superprevodnikov, tip I. ter tip II. Večino superprevodnih elementov lahko 

uvrstimo v prvo kategorijo, večino zlitin pa v drugo. Pri obeh tipih je opaziti enake električne 

lastnosti v superprevodnem stanju, namreč padec električne upornosti na ničlo pri kritični 

temperaturi vzorca. Osnovni kriterij za razvrščanje materialov v omenjene tipe pa je 

Meissnerjev učinek oziroma pojav izrinjenja magnetnega polja iz notranjosti vzorca [3]. 

  

V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali oba tipična pojava, padec električne upornosti na 

ničlo ter Meissnerjev učinek pri superprevodnikih, nato sledi še kvalitativna razlaga tvorbe 

Cooperjevih parov ter vpeljava izraza, ki je pri superprevodnikih enakovreden Ohmovemu 

zakonu v navadnih kovinah. 
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2 LASTNOSTI SUPERPREVODNEGA STANJA 

Nenavadne lastnosti superprevodnikov v superprevodnem stanju lahko povzamemo na sledeč 

način: 

1. Superprevodnik se vede, kot da nima merljive električne upornosti. Električni tokovi 

po superprevodni zanki tečejo brez energijskih izgub. Po ocenah dve in polletnega 

opazovanja takšne zanke, naj bi brez znatnejše oslabitve tok tekel vsaj 106 let [4]. 

2. Superprevodnik se lahko vede kot popoln diamagnet. Po površini vzorca, ki je v 

termičnem ravnovesju v zunanjem magnetnem polju tečejo površinski električni 

tokovi, ki s svojim delovanjem povzročijo magnetno polje, ki natančno izniči zunanje 

magnetno polje, tako da je jakost magnetnega polja v notranjosti superprevodnika 

enaka nič. Izrinjanje magnetnega polja opazimo, če je magnetno polje manjše od neke 

kritične vrednosti [4]. 

V nadaljevanju se bomo podrobneje ukvarjali le z učinki, ki sledijo neposredno iz zgornjih 

lastnosti. 

2.1 Termoelektrične lastnosti 

Za razliko od kovin, ki so zaradi dobre električne prevodnosti tudi dobri prevodniki toplote, 

superprevodniki toplote ne prevajajo dobro. Elektroni, ki v superprevodnikih nosijo električni 

tok, niso tudi nosilci entropije. Tudi ko po superprevodniku teče tok, je le majhen delež 

njegovih elektronov sposoben transporta entropije. Tokove, ki tečejo po superprevodniku brez 

znatnih energijskih izgub, imenujemo supertokovi. Superprevodno stanje lahko uniči dovolj 

veliko zunanje magnetno polje. Prehod med normalnim in superprevodnim stanjem je oster, 

kot prikazuje slika 3. Temperatura prehoda se imenuje kritična temperatura in jo označimo s 

Tc. Ta je specifična za vsak material. Nad to vrednostjo temperature so lastnosti kovine 

povsem normalne, pod njo pa je vzorec v superprevodnem stanju, s tipičnimi lastnostmi kot je 

recimo ničelna električna upornost. Velikostni red tipičnih kritičnih temperatur za kovine je 

od nekaj mK pa do nekaj 10 K [5]. 

 Slika 3: Električna upornost (ρ) superprevodnika 

v odvisnosti od temperature (T); Tc je kritična temperatura [3]. 
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2.2 Magnetne lastnosti 

Za superprevodnike je značilno, da so idealni diamagnetiki. Magnetno polje, ob predpostavki, 

da ni premočno, ne more prodreti v notranjost superprevodnika. Najboljša ilustracija tega je 

Meissnerjev učinek. Če superprevodno kovino v magnetnem polju ohladimo do 

superprevodnega stanja, je magnetni pretok nenadoma izrinjen. Po površini vzorca stečejo 

površinski tokovi, ki izničijo magnetno polje v notranjosti vzorca (slika 4) [3]. Navidez bi 

opis opaženega dejstva lahko zamenjali za običajno (popolno) prevodnost. Če imamo popoln 

prevodnik na začetku v magnetnem polju, ter ga nato premaknemo v področje z večjim 

magnetnim poljem, se po Faradayevem zakonu indukcije pojavijo električni tokovi, ki 

nasprotujejo povišanju magnetnega polja znotraj vzorca. Ne težijo pa k temu, da bi magnetno 

polje v vzorcu povsem izničili. Popolna prevodnost torej predstavlja časovno neodvisno 

magnetno polje v notranjosti, ne obvezuje pa tega h kakršnikoli specifični vrednosti. V 

superprevodniku pa ne le, da magnetno polje ni odvisno od časa, hkrati mora biti enako nič 

[4]. 

 

 
Vir:  

Slika 4: Meissnerjev učinek – superprevodnik izrine magnetno polje iz notranjosti, ko je 

ohlajen pod kritično temperaturo [3] 

 

Superprevodnik pa se obnaša kot diamagnetik le do neke vrednosti zunanjega polja. V 

zunanjem magnetnem polju pri temperaturi pod njegovo kritično temperaturo superprevodnik 

porabi neko količino energije, da vzpostavi magnetno polje induciranih električnih tokov, ki 

nato izničijo magnetno polje v notranjosti superprevodnika. Če je zunanje polje premočno, je 

za vzorec energijsko ugodneje preiti nazaj v normalno stanje ter dovoliti prodor zunanjega 

magnetnega polja v notranjost [4]. Način prodora z naraščajočo jakostjo magnetnega polja, je 

odvisen predvsem od geometrije vzorca [3]. Če se zaradi poenostavitve omejimo na dolg, 
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tanek valj, z osjo vzporedno zunanjemu magnetnemu polju, ločimo dve vrsti super-

prevodnikov, že omenjena tip I. ter tip II. 

Pri superprevodnikih tipa I. pod kritičnim poljem ni več vdora magnetnega pretoka v vzorec. 

Kriti čno polje (Hc) je odvisno od temperature in narašča, če se le-ta niža. Ko zunanje 

magnetno polje preseže kritično vrednost, ves vzorec preide v normalno stanje, zunanje 

magnetno polje pa popolnoma prodre v notranjost vzorca.  Konfiguracija tega tipa super-

prevodnikov v fazi prehoda (vmesno stanje) nazaj v normalno stanje je predstavljena kot 

enakomerno se izmenjujoča polja superprevodnih ter normalnih področij (slika 5a) [3],[5]. 

 

 
Vir: 

Slika 5: Dva načina porazdelitve superprevodnih ter normalnih področij v 

superprevodnikih  

a) tipa I., b) tipa II. [3] 

 

Pri  superprevodnikih tipa II. imamo dve kritični polji (slika 6) [3]. Pod spodnjim kritičnim 

poljem Hc1 ni vdornega magnetnega pretoka, ko pa zunanje polje preseže zgornje kritično 

polje Hc2, pri čemer velja Hc1(T) < Hc2(T), ves vzorec preide v normalno stanje in magnetno 

polje popolnoma prodre v notranjost. Ko je jakost magnetnega polja med obema vrednostima, 

Hc1(T) < Hzun < Hc2(T), del magnetnega pretoka prodira v vzorec, ta pa razvije zapleteno 

strukturo tako normalnih kot tudi superprevodnih regij (mešano stanje). Ta delni prodor se 

zgodi v obliki tankih vlaken normalnega stanja (slika 5b). V vsakem od teh je magnetno polje 

močno, zato material tam ni superprevoden. Iz središča vlaken magnetno polje proti površini 
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zunanjega roba upada po Londonovi enačbi, ki jo bom podrobneje predstavila v naslednjem 

poglavju. Okoli vsakega vlakna kroži vrtinec površinskih induciranih tokov [3].  

  

Slika 6: Odvisnost kritične gostote magnetnega polja Hc od temperature T za superprevodnike 

a) tipa I. in b) tipa II. Povzeto po [7]. 

3 COOPERJEVI PARI 
Kriti čna temperatura, pri kateri nastopi superprevodnost, pada z naraščajočo atomsko maso. 

Po tem lahko sklepamo, da elektroni, ki so nosilci električnega toka v superprevodniku, niso 

neodvisni od ionske mreže, temveč so v nekakšni interakciji z njo [4]. Leon Cooper je 

pojasnil naravo te interakcije s predpostavko, da lahko dva elektrona v superprevodniku 

tvorita medsebojno vez navzlic Coulombovemu odboju. Elektron učinkuje na mrežo, skozi 

katero potuje na način, da se pozitivni ioni na tej poti premaknejo k elektronu. Tako nastane 

območje povečanega pozitivnega naboja (slika 7). To območje pa nato vpliva na naslednji 

elektron, ki potuje skozi vzorec, saj ga povečana koncentracija pozitivnega naboja pritegne 

[7]. Če je ta privlačnost močnejša od odboja med dvema elektronoma, dva elektrona tvorita 

par, tako imenovan Cooperjev par, kjer deformirana mreža sedaj deluje kot posrednik med 

njima. 
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Slika 7: Interakcija med elektronom ter ionsko mrežo [7] 

Vez Cooperjevega para nima točno določene razdalje. Elektrona se lahko gibljeta celo v 

nasprotnih smereh. Korelacija med elektronoma vzdrži razdalje reda 10-6 m, kar je tri 

velikostne rede medmrežnih razdalj [4], [7]. 

Ioni se na premike elektronov odzivajo z zamikom. Interakcija med elektroni je tako zaradi 

posredovanja ionov zapoznela. Ioni v mreži ne morejo nihati neodvisno, zato najdejo skupni 

način nihanja, ki se prenaša po snovi. Če privzamemo model kvantnih harmonskih 

oscilatorjev, lahko rečemo, da so energijski nivoji take mreže ekvidistančno razporejeni z 

razmikom velikosti ∆E = hυ [4]. Oscilatorji lahko prejmejo ali izgubijo le diskretne vrednosti 

energije hυ. Τak kvant energije je fonon [4]. Tako kot fotoni se tudi fononi podrejajo Bose-

Einsteinovi statistiki. Z izmenjavo fononov se elektroni vežejo v Cooperjeve pare. 

Znanstveniki še niso povsem prepričani, da je omenjen mehanizem edini, ki bi lahko vodil v 

interakcije med elektroni za dosego superprevodnega stanja, toda v kovinah še kakšne druge 

ideje niso vzeli v resnejšo obravnavo[4]. 

Pri kovinah v superprevodnem stanju elektroni ne tvorijo samo Cooperjevih parov, temveč so 

povezani v mrežo, ki ima drugačne lastnosti kot oblak elektronov v normalnem stanju. Vsi 

Cooperjevi pari se namreč gibljejo skladno. Prav zaradi tega raznovrstne lokalne nečistoče na 

superprevodnik nimajo vpliva, saj se odzove celotna mreža, medtem ko bi normalne prevodne 

elektrone nečistoče ovirale ter povzročile upornost. Vezivo za tako dobro povezane 

Cooperjeve pare ter odlično koordiniranost so seveda interakcije z ionsko mrežo, oziroma 

fononi. Ko se koherentni Cooperjevi pari poženejo v tok, recimo po zanki, le ti tečejo brez 

kakršnekoli upornosti, saj se razpršenost posameznega para ne more zgoditi [4]. 
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4 LONDONOV MODEL 

Brata London sta že 1934 leta na podlagi ideje, predhodnici koherentnih Cooperjevih parov 

kot kvantnem fluidu [6], opisala elektrodinamiko superprevodnikov II. tipa. Zaradi razlik med 

običajnimi in superprevodnimi kovinami, je bilo treba v opisu kovin nekaj spremeniti. Začela 

sta z modifikacijo enačb elektrodinamike tako, da sta lahko opisala Meissnerjev učinek. Ker 

so Maxwellove enačbe splošno veljavne, sta spremenila Ohmov zakon. Predvidela sta dvo-

tekočinski model, kjer je od n elektronov ns superprevodnih elektronov, kjer sta n in ns 

prostorninski gostoti [6]. Superprevodni elektroni, ki jih pospešuje električno polje E
v

, se 

gibljejo brez upora. Enačbo gibanja lahko zapišemo 

                                sdv
m eE

dt
=

v
v

 ,                                      (1)  

kjer je vs hitrost superprevodnih elektronov, m masa elektronov, e osnovni električni naboj in 

E
v
 električno polje. Gostoto superprevodnega toka j

v
 zapišemo kot 

                                s sj n ev=
v v    .             (2) 

Z odvajanjem enačbe (2) po času ter z združitvijo z enačbo (1) dobimo: 

                                     
2

s

dj e E
n

dt m
=

vv

  .                                             (3) 

Uporabimo Maxwellovo enačbo 

B
E

t

∂∇× = −
∂

v
v

 

in enačbo (3) preoblikujemo v 

                              
2

( ) ( )s

d e
j n B

dt m
∇× = ∇×

vv
 .             (4) 

Enačbo (4) preoblikujemo do diferencialne enačbe oblike 

                               
2

( ) 0s

d e B
j n

dt m
∇× + =

v
v

 .                        (5) 

Če uporabimo Ohmov zakon 

jE
vv

⋅= ρ , 

je pri ničelni specifični upornosti ρ  tudi električno polje E
v

 enako nič pri končnem toku in če 

to upoštevamo pri enačbi (3), dobimo, da je  

0=
dt

jd
v

. 
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Z obema ugotovitvama preverimo enačbo (5), iz katere sledi 

0=
dt

Bd
v

, 

če velja Ohmov zakon. 

Ker pa eksperimenti kažejo, da ne velja, sta se Londona odločila za drugo rešitev 

diferencialne enačbe (5): 

                             
m

Be
nj s

v
v 2

−=×∇      (6) 

To je Londonova enačba, ki opisuje elektrodinamiko superprevodnika. Da bi prikazali še 

izrinjenje magnetnega pretoka, uporabimo Maxwellovo enačbo 

                                           0B jµ∇× =
v v

.                (7) 

Z delovanjem rotorja na obe strani enačbe (7) dobimo 

0B jµ∇×∇× = ∇×
v v

 . 

Z upoštevanjem Londonove enačbe (6) sledi 

                                   
2

0s

e
B n B

m
µ∇×∇× = −

v v
  .                                (8) 

V tabelah najdemo zvezo 

2B B∇×∇× = −∇
v v

 

In ko jo uporabimo v enačbi (8), nas pripelje do druge oblike Londonove enačbe: 

                                           0
1

2
2 =−∇ BB

l

vv

λ
                                    (9) 

kjer je 

0
2µ

λ
en

m

s
l =  

Londonova vdorna globina, ki predstavlja globino, na kateri magnetno polje v notranjosti 

superprevodnika pade na ničelno vrednost. Londonova enačba torej opisuje, kako magnetno 

polje v notranjosti superprevodnika eksponentno pada z globino. 

Če zapišemo enačbo (9) v eni dimenziji, dobimo: 

0
1

22

2

=− B
dx

Bd

lλ
, 

od koder sledi: 

                                              x
l

eBxB
λ

−
= 0)( ,                                     (10) 
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kjer je 0B  gostota magnetnega polja na površini superprevodnika, B(x) pa je gostota 

magnetnega polj na globini x pod površino superprevodnika. 

 

Ker magnetnih monopolov ni, velja 

0=⋅∇ B
v

, 

zato lahko vedno zapišemo 

          0)( =×∇⋅∇ A
v

, 

iz česar sledi zveza 

                                                  AB
vv

×∇= .                                      (11) 

Če zvezo (11) uporabimo v enačbi (5), dobimo zvezo 

                                         
m

Ae
nj s

v
v ×∇−=×∇

2

 ,               (12) 

iz katere po preoblikovanju dobimo enačbo, ki nadomesti Ohmov zakon v primeru 

superprevodnikov: 

                                                    
m

Ae
nj s

v
v 2

−= .                 (13) 

 

 

S tako preoblikovanimi zakoni termodinamike sta brata London opisala magnetno polje v in 

izven superprevodnega material. Z uporabo pravkar predstavljenih enačb sta razložila 

Meissnerjev učinek ter s tem postavila pomemben mejnik v razumevanju superprevodnikov in 

nadaljnjem razvoju teorij o le teh.  
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5 ZAKLJUČEK 

Pričujoč seminar je priprava na diplomsko delo, v katerem se bom podrobneje ukvarjala s 

superprevodnostjo niobija (Nb). Seminar zato predstavlja osnovne lastnosti superprevodnosti 

ter jih kvalitativno pojasnjuje s Cooperjevimi pari in Londonovim modelom. Slednji zajema 

elektrodinamiko superprevodnikov in je kot fenomenološki, makroskopski opis pomemben za 

uvodno seznanjanje s superprevodnostjo ter nadaljnje poglabljanje znanja ter razumevanje 

pojava na mikroskopi ravni. Teorijo Londonov je tudi mogoče izpeljati iz mikroskopskega 

opisa, BCS teorije (John Bardeen, Leon Cooper in Robert Schrieffer), saj sta se sama brata 

London opirala na ključni koncept te teorije, Cooperjeve pare. Razen modela Londonov, ki 

predstavlja le kanček znanih metod obravnave superprevodnosti, poznamo še eno 

fenomenološko teorijo, Ginzburg-Landau teorijo, ki se poglablja v makroskopske opise 

superprevodnosti s termodinamičnimi lastnostmi. 
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