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230V• Elektromos vezetés:

• Mire használjuk?
Az elektromos áram által továbbított  
villamosenergia a XX. sz.-tól társadalmunk  
legjelentősebb energiaforrása.

elektromos töltések rendezett áramlása

• Két csoport vezetőképesség szempontból: 

szigetelőanyagok (pl. üveg, műanyagok)
vezetőanyagok (pl. fémek)



Kicsi az ellenállása!

• Ohm törvénye (1827):

• Mit jelent az, hogy egy anyag jó vezető?

• Néhány anyag fajlagos ellenállása:

U = R    I

anyag ellenállás [Ωm]
vas 9,71 · 10 

ezüst 1,59 · 10 
réz 1,68 · 10 

üveg

gumi
10  - 10 

·

10   - 10 

-8

-8

-8

9 12

13 15 Georg Ohm (1789-1854)



• Az anyagok ellenállása függ a hőmérséklettől!

• Minél kisebb a hőmérséklet, annál kisebb az ellenállás.

Heike Kamerlingh Onnes 
(1853 - 1926)

• Kamerlingh Onnes felfedezése (1911), Nobel díj (1913)

Gyakorlatilag minden fémre  
 megfigyelhető!

Az ellenállás abszolút nulla fokhoz  
 közelítve eltűnik!

K = -273.15 +  Co

SZUPRAVEZETÉS



MIRE JÓ A SZUPRAVEZETÉS ?

• Nulla ellenállás végtelen ideig 
fennmaradó áram

• Az áram mágneses teret kelt

hatalmas elektromágnesek építése:
részecskegyorsítók (LHC@CERN, stb.)

MRI készülékek is a szupravezetésen alapszanak

Mágneses rezonancia képalkotás

Az emberi szövetek atomjaira rádióhullámokat  
  bocsájtva, azok rezgéseit analizálva kép készül 
  a típusaikról és elhelyezkedésükről.



• A leglátványosabb alkalmazás:   MÁGNESES LEBEGÉS

Otto Meissner 
(1880 - 1953)

• Meissner effektus (1933)

Szupravezető állapotban lévő anyagokba  
 nem hatolhat be a mágneses tér

BB

nem szupravezető szupravezető

Tökéletes diamágnes: az eredeti tér pontos ellentetjét alakítja ki magán belül

MÁGNESES VASÚT

A mágneses erő kompenzálja a gravitációt!



• 2019-ben egyetlen mágneses vasút  
      érhető el az utazóközönség számára

SHANGHAI MAGLEV TRAIN

Shanghai  
Nemzetközi  
Repülőtér

Shanghai 
város Maximális sebesség: 431 km/h30 km, kb. 8 perc

•  A sebességrekordot Japán tartja

Maximális sebesség: 603 km/h

SHINKANSEN L0-KEI

2027-től kerül használatba

Tokió - Nagoja: 286 km, 40 perc

Összehasonlításképp: 
Budapest - Siófok: 107 km, 15 perc lenne



ionok rácsa + nyüzsgő elektronok

az ionok külső elektronjai könnyen leválnak

nem kötődnek szorosan sehová, 
 könnyen elmozdíthatók
elektromos térben kollektíve elindulnak

ELEKTROMOS ÁRAM INDUL!

• Miért van ellenállás?

a mozgó elektronok ütköznek az
atomtörzsekkel

eltérülnek, lelassulnak

folyamatos áramhoz folyamatos elektromos tér kell!

(Ohm-törvény!)

Miként érthető meg a szupravezetés mechanizmusa?

• Hogyan épül fel egy vezető?



• A szupravezetés kvantummechanikai effektus

• Csoportosítás a perdületük típusa szerint:

FERMION BOZON

félegész spinűek (1/2, 3/2, …) egész spinűek (0, 1, 2 …)

elemi: pl. elektron, kvarkok elemi: pl. foton, Higgs részecske  

összetett: pl. neutron, proton összetett:  He atommag, H atom

• Részecskék sajátperdülete: diszkrét értékeket vesz fel

• Fermionokra érvényes a Pauli-elv. 
    Két részecske nem lehet ugyanabban az állapotban!

• Bozonokra nincsen megkötés.

Következmény: teljesen más alapállapota  
 van egy dobozba bezárt fermion- és  
 bozon-részecskék sokaságának.



• Mit jelent az alapállapot? Legalacsonyabb energiájú állapot.
Naivan: amiben minden nyugalomban van.

• Fermion rendszerekben nem lehet!  
   Minden fermion különböző állapotban kell legyen.

Az elektronok egy fémben sosem  
állhatnak meg!

• Abszolút nulla fokon minden rendszer alapállapotba kerül.

Sebességeik egy gömbön belül helyezkednek el (Fermi-gömb).



• A szupravezetés alapja, hogy az elektronok 
    vonzani kezdik egymást a rácsionokon keresztül.

• A vonzó hatás erősebb, mint az  
    elektromos taszítás.

KÖTÖTT ÁLLAPOT

H-atom

kötési energia: 13.6 eV

Cooper pár

kötési energia: 10    eV-3

Nagyon kicsi!  
A hőmozgás szobahőmérsékleten felbontja.

E ~ k T =B 10   eV/ K-4

A hőmozgás energiája:

. T Ha T < 10 K, a Cooper párok fennmaradnak!



Hogyan magyarázza a párok  
létrejötte a szupravezetést?

• Egy Cooper-pár nem fermion többé, hanem BOZON!

• Bozonok lehetnek ugyanabban az állapotban

beindul a párok kondenzációja

a párok együtt, kollektíve vezetik az áramot

nem hatnak kölcsön a ráccsal, nincs ellenállás

SZUPRAVEZETÉS                      SZUPERFOLYÉKONYSÁG

FELTÉTELEK: • fermion részecskék

• vonzó kölcsönhatás

• alacsony hőmérséklet

A fizika (egy) szépsége:

Hasonló jelenségek egészen  
más skálákon.

J. Bardeen, L. Cooper, J. Schrieffer
Nobel-díj, 1972



Az elemi részek világában is létezhet szupravezetés!

A kvarkok fermionok és az erős kölcsönhatás következtében vonzzák egymást!

Probléma: szabad kvarkokat nem találunk a természetben

Nyomjunk össze atommagokat!

Arany atommagok ütközése, kvark-gluon plazma (2000, Brookhaven, USA)
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sűrűség

• párok keletkezéséhez szükséges hőmérséklet legyen kisebb, mint 100 millárd  C
• ez nagyon “hideg”, nehézion ütközésekben elérhető az 5 billió  C 

O

O

A kvantumszíndinamika fázisdiagramja



• A természetben hat különböző “ízű”  
     kvark létezik

• A neutronokat és a protonokat  
    u- és d-kvarkok építik fel

• A szín-szupravezetésben részt vesz még  
    az s-kvark is

A kvarkoknak elektromos és ún. színtöltésük is van!  

piros zöld kék

Minden kvarknak +1 piros, zöld, vagy kék töltése van (egyszerre csak egy!) 

Minden kvarknak létezik antirészecskéje, melyek színtöltése -1

Csak színtelen objektumok 
megfigyelhetőek!

π+

KVANTUMSZÍNDINAMIKA!



Kvark-típusok száma 
a szín-szupravezetésben: 3 x 3 = 9

íz szín

Melyek tudnak egymással párba állni?

vonzó kölcsönhatás kell!

a legerősebb hatásra van szükség!

Nem lehetnek azonos ízűek és színűek!

u d

s u

s d

u u

Rövidítés:
a párok egyértelműen jellemezhetőek a hiányzó íz és színnel

pl. u d =

milyen párok kondenzálódnak ?

s



A párok kondenzációs mintázatának feltérképezése aktív kutatási terület.

KÉT FŐ TÍPUS

Egybezárt szín-íz mintázat 

u d

s

• mindhárom egyforma mértékben 
    kondenzálódik

Két-ízű mintázat 

s

• a párba állásban csak  
      u és d kvark vesz részt 
    

u d

• alacsony sűrűségre jósolt• magas sűrűségre jósolt



• A szín szupravezető létrejöttéhez magas sűrűség és alacsony hőmérséklet kell.

• Laboratóriumi körülmények között nem sikerült még előállítani.

• A természetben neutroncsillagok belsejében vannak csak megfelelő körülmények.

Néhány  
naptömeg

4-8 naptömeg 8 naptömegnél nehezebb

Fehér 
törpe Neutroncsillag Fekete lyuk

kezdeti 
állapot

végállapot

A csillag elégeti 
a fűtőanyagát.



• Gravitációs hullámok detektálása

feketelyuk-feketelyuk 
összeolvadás

(GW170817, LIGO és VIRGO  
detektorok, 2017)

(Első megfigyelés: GW150914 
LIGO és VIRGO detektorok, 2015)

neutroncsillag-neutroncsillag 
összeolvadás

Neutroncsillagok összeolvadásának  
grav. hullám jeleiből következtetni lehet 
a belül lévő anyag fázisszerkezetére.

További eseményekre van szükség!



Terv laboratóriumi előállításra

• Japán Atomenergia Ügynökség (Japan Atomic Energy Agency - JAEA)

J-PARC Heavy Ion Project

Előzetes tervek finanszírozásra beadva: 2018

Leghamarabb 2030 után

sűrűség

hő
m

ér
sé

kl
et

 

Kvantumszíndinamika fázisdiagramja



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


