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Explorând lumea temperaturilor joase şi a efectelor cuantice 



planul cursului 

• Introducere în supraconductori 
• Kamerlingh Onnes 
• Evidenţa unei tranziţii de fază 
• Efectul MEISSNER 
• Lungimi caracteristice în SC 
• Categorii de SC 
• Proprietăţi magnetice 
• Aspecte teoretice 
• Densitatea de curent critic 
• Aplicaţii 

 
 



Introducere în supraconductori 
    SUPRACONDUCTIBILITATEA 
 
• Proprietatea de dispariţie completă a rezistenţei electrice a solidelor după ce au 

fost răcite sub o anumită temperatură caracteristică. Această temperatură se 
numeşte temperatura critică. 
 

Starea supraconductoare a 
mercurului (TC=4.15 K) a fost 
descoperită de către fizicinul  
olandez Heike Kamerlingh 
Onnes in 1911,la câţiva ani de 
la prima lichefiere a  heliului 
(1908) de către acelaşi 
fizician. 



“pentru cercetările sale asupra proprietăţilor materiei la temperaturi 

joase, care printre altele au condus şi la lichefierea heliului” 

premiul 
Nobel 
1913 

Aprilie 8, 1911 

“mercurul a trecut 
într-o stare nouă, 
care, ţinând cont 
de proprietăţile lui 
electrice 
extraordinare, 
poate fi numită 
starea 
supraconductoare”  

dependenţa rezistenţei de 
temperatură 

Din: Rudolf de Bruyn Ouboter, “Heike Kamerlingh Onnes’s 
Discovery of Superconductivity”, Scientific American March 1997 



DinRudolf de Bruyn Ouboter, “Heike Kamerlingh Onnes’s 
Discovery of Superconductivity”, Scientific American March 1997 





H. Kamerling Onnes a lichefiat 
heliul pentru prima oară. Apoi a 

devenit interesat de 
proprietăţile metalelor pure în 

acest nou domeniu de 
temperatură. Întrebarea era 
dacă rezistenţa electrică va 
creşte, va descreşte sau va 

rămâne constantă cu reducerea 
temperaturii? 

El s-a hotărât să lucreze cu 
mercur care putea fi distilat la 
temperatura camerei pentru a 

obţine o probă pură. 



Heike Kamerlingh Onnes (dreapta) arătând lichefactorul său la trei 
fizicieni teoreticieni : Niels Bohr (în vizită din Copenhaga), Hendrik 
Lorentz şi Paul Ehrenfest (stânga). 



Kamerlingh Onnes  
A lichefiat He în 1908 Din: Rudolf de Bruyn Ouboter, “Heike Kamerlingh Onnes’s 

Discovery of Superconductivity”, Scientific American March 1997 



Din: Rudolf de Bruyn Ouboter, “Heike Kamerlingh Onnes’s 
Discovery of Superconductivity”, Scientific American March 1997 



cu gri- elemente supraconductoare la 
presiune atmosferică 
cu portocaliu- elemente supraconductoare 
la presiune ridicată 
cu verde- elemente magnetice 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elementul chimic Temperatura de 
tranziţie, K 

Zinc 0,88 
Aluminiu 1,20 

Indiu 3,41 
Staniu 3,72 
Mercur 4,15 
Plumb 7,19 

exemple de elemente chimice supraconductoare  

Kittel 



•Elemente netranziţionale 

•Elemente de tranziţie 

•Compuşi intermetalici 

•Aliaje 

Până în 1986 record Tc=23.3 K pentru compusul Nb3Ge. 

Supraconductibilitatea a fost descoperită în: 



 

 Supraconductorii de temperatură ridicată HT SC 

 Până în 1986 record Tc=23.3 K pentru compusul Nb3Ge. 
 
Teoriile dezvoltate până atunci preziceau imposibilitatea 
unor temperaturi critice mai ridicate. 
 
In 1986, o nouă categorie de SC a fost descoperită  HT SC 
(High Temperature SC) având TC peste cea a azotului lichid 
(77 K). 
 
Cecetările au condus la descoperirea mai multor compuşi, 
cu TC chiar şi peste 130 K. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT SC (descoperiţi în 1986): Tc = 80-93 K, compusul YBa2Cu3O7  

In prezent temperatura de tranziţie record (compuşi oxidici pe 

bază de mercur HBCCO) TC= 134 K. 

în limba engleză, aceşti compuşi oxidici -se mai numesc şi High 

TC Superconductors (supraconductori cu temperatura critică 

ridicată)  

Cupraţi: pentru că sunt oxizi de cupru 
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adaptat după: 101 years of superconductivity, Kazimierz Conder  Laboratory for Developments and Methods, Paul Scherrer Institute, Villigen PSI, Elvetia 
 



principalele repere 
 
 
 
 
 
 
•1911  fizicianul olandez Heike Kamerlingh Onnes descoperă supraconductibilitatea în 

mercur la 4 K. 

•1913 Kamerlingh Onnes is primeşte Nobel  in Fizică pentru cercetările lui asupra 

proprietăţilor materiei la temperaturi joase. 

•1933 W. Meissner şi R. Ochsenfeld descoperă efectul Meissner.  

•1941 a fost raportată supraconductibilitatea în nitrura de niobiu la 16 K.  

•1953  Vanadium-3 Siliciu supraconductor la 17.5 K.  

1908 lichefierea heliului 



•1962  Westinghouse scientists dezvoltă primul cablu supraconductor comercial  de niobiu –

titan.  

•1972  John Bardeen, Leon Cooper, şi John Schrieffer câştigă Premiul Nobel Prize in Fizică 

pentru prima teorie reuşită a supraconductibilităţii. 

•1986  cercetătorii de la IBM Alex Müller şi Georg Bednorz prepară un compus ceramic  pe bază 

de lantan, bariu, cupru, şi oxygen care este supraconductor la 35 K.  

•1987  Cercetători de la University of Houston şi University of Alabama din Huntsville (SUA) 

substituie lantan cu ytriu  şi obţin un compus ceramic supraconduor la 92 K, aducând 

supraconductibilitate în domeniul temperaturii azotului lichi, YBCO.  

•1988 Allen Hermann de la University of Arkansas prepară un supraconductor ceramic 

conţinând  calciu şi taliu la 120 K. Apoi, cercetători de la IBM şi AT&T Bell Labs produc un 

supraconductor la 125 K.  

•1993  A. Schilling, M. Cantoni, J. D. Guo, şi H. R. Ott din ETH Zurich, Elvetia, produc un 

supraconductor pe bază de mercur, bariu, calciu şi cupru oxigen, (HgBa2Ca2Cu3O8) cu un 

maxim al temperaturii critice de 133K.  

 



• Descoperit : 1987 de către Paul Chu, 
Houston University, SUA  

• Tc: 90-95 K  
• Bc2: 100 Tesla la  77 K 
• Jc: 1.0x109 A/m2 la  77 K 
• Denumit “1-2-3” datorită raportului dintre  
 cele trei elemente metalice 
• Tip: II Ceramic 

 
 

• YBa2Cu3O7-δ 



Evidenţa unei tranziţii de fază 

din: Rudolf de Bruyn Ouboter, “Heike Kamerlingh Onnes’s 
Discovery of Superconductivity”, Scientific American March 1997 



Curbe de tranziţie pentru Sn, monocristalin şi policritalin 
 

din: Rudolf de Bruyn Ouboter, “Heike Kamerlingh Onnes’s 
Discovery of Superconductivity”, Scientific American March 1997 



căldura specifică a supraconductorului Cs şi cea a 
metalului normal Cn. Sub temperatura de tranziţie căldura 
specifică a supraconductorului prezintă o comportare 
activată termic căldura specifică a staniului, în absenţa câmpului 

magnetic 

din Kittel 



din Kittel 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
      

Efectul MEISSNER 

B =0 

Cilindru gol  
 a) Normal b) supraconductor 

Cilindru 
a) Normal  b) supraconductor 
 



descoperit de Walther Meissner şi Robert Ochsenfeld in 1933  

pentru un conductor ideal: 

câmpul 
magnetic  

relaxare 
τ = L/R 

Câmpul magnetic induce un 
curent de ecranare(regula 
lui Lentz) care generează un 
câmp opus în probă. 

un conductor real 

ec. Maxwell: 
în interiorul conductorului 

http://www.physics.buffalo.edu/phy514/w11/index.html 
www.pi.uni-karlsruhe.de/lehre/superconductivity 

http://www.physics.buffalo.edu/phy514/w11/index.html�


conductor ideal în câmp magnetic 

Câmpul magnetic induce un curent 
de ecranare(regula lui Lentz) care 
generează un câmp opus în probă. 

www.pi.uni-karlsruhe.de/lehre/superconductivity 
http://www.physics.buffalo.edu/phy514/w11/index.html 



un supraconductor 

un supraconductor în câmp magnetic 
 

supraconductorul 
întotdeaune 
expulzează fluxul 
magnetic 

http://www.physics.buffalo.edu/phy514/w11/index.html 



un supraconductor este un diamagnet ideal 

•curenţii de suprafaţă sunt induşi pentru a expulza fluxul extern. Răspunsul 
diamagnetic este cu câteva ordine de mărime mai mare decât paramagnetismul 
Pauli la T > TC  

(CGS) 

în SI:    
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Efectul Meissner permite levitarea unui magnet 
deasupra unui supraconductor 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Superconductivity 



Efectul Meissner (-Ochsenfeld) 

supraconductorii expulzează câmpul 
magnetic 

- şi păstrază curenţii 
constanţi într-un mediu 
fără rezistenţă electrică 

această proprietate “diamagnetică” este mai de esenţă decât 
rezistenţa zero 

T > Tc T < Tc 
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Low Temperature Physics Conference, Amsterdam 2008. 



Levitaţia cu High-Tc Superconductors 

1 kg şi ceva- bol+peşte 

un luptător de sumo de 202 kg 
 www.istec.or.jp  



supraconductibilitatea poate fi distrusă: 

•prin creşterea temperaturii T > TC (temperatura critică) 

•de câmpuri magnetice mari H > HC (câmpul critic) 

curbe care reprezintă dependenţa 
câmpului critic de temperatură 
pentru diferite metale. 



Isotope Natural abundance 
(atom %) 

196Hg 0.15 
198Hg 9.97 
199Hg 16.87 
200Hg 23.10 
201Hg 13.18 
202Hg 29.86 
204Hg 6.87 

 
Dacă conducţia electrică în mercur ar fi 
pur electronică, atunci nu ar exista 
dependenţă de masele nucleare. 

prima dovadă directă a interacţiei 
dintre electroni şi reţea în cadrul 
supraconductibilităţii 

Efectul izotopic 

izotopul abundenţa naturală 

temperatura de tranziţie în faza 
SC depinde de masa atomică 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorii de  supraconductori 

•Probe foarte pure de plumb, mercur şi staniu 
sunt exemple de supraconductori de tipul I. 

•metale foarte pure care, în general, au câmpul 
critic prea redus pentru a fi utilizate la magneţii 
supraconductori.  

•Cel mai puternic supraconductor de tipul I, 
plumbul , are un câmp critic de circa 800 gauss.  

Tipul I  

In supraconductorii de tipul I 
câmpul magnetic este complet 
expulzat din interiorul probei 
pentru B<BC  



In realitate: 
-efectul Meissner apare datorită curenţilor 
circulanţi într-un strat subţire la suprafaţa 
probei. 

-funcţie de geometria probei, câmpul B va 
pătrunde în probă pentru Hi < H < HC : 
(pe o lungime λ – adâncime de pătrundere) 
 
“starea intermediară” 

http://www.pi.uni-karlsruhe.de/lehre/superconductivity.php 



•supraconductibilitatea este 
distrusă când este depăşit câmpul 
critic HC 

liniile de câmp au o densitate 
mai mare la ecuator şi va 
apare o creştere locală a 
câmpului magentic 

Ce se va întâmpla daca este 
depăşită (local) valoarea 
câmpului critic? 

Dependenţa de forma probei 

Superconductivity Alexey Ustinov Universität Karlsruhe WS 2008-2009 
http://www.pi.uni-karlsruhe.de/lehre/superconductivity.php 



Hm câmpul maxim la surafaţă 
H0 câmpul extern departe de probă 

factorul n depinde de geometria probei 
şi se numeşte factor de demagnetizare 

cilindru în câmp paralel   n = 0  
cilindru în câmp transversal  n = 1/2 

              sferă   n = 1/3 
placă subţire în câmp perpendicular n = 1   

  

Factorul de demagnetizare 

Superconductivity Alexey Ustinov Universität Karlsruhe WS 2008-2009 
http://www.pi.uni-karlsruhe.de/lehre/superconductivity.php 



Pentru un disc de rază infinită, tranziţia în 
starea intermediară apare la un câmp 
infinitesimal de mic H0. 
 
Starea intermediară constă din regiuni de 
material normal, prin care trece un câmp 
magnetic, amestecate cu regiuni de material 
supraconductor care nu conţin câmp magnetic. 

Starea intermediară în supraconductori de tipul I 

Distribuţia regiunilor supraconductoare şi 
normale într-o sferă de staniu. Regiunile 
haşurate sunt supraconductoare 

Superconductivity Alexey Ustinov Universität Karlsruhe WS 2008-2009 
http://www.pi.uni-karlsruhe.de/lehre/superconductivity.php 



structură laminară meandrată cu 
regiuni normale şi supraconductoare 
alternânde, tipice pentru 
supraconsuctorii de tipul I, având 
câmpul magnetic aplicat 
perpendicular pe nişte plăcuţe subţiri 

Starea intermediară în supraconductori de tipul I 

http://www.pi.uni-karlsruhe.de/lehre/superconductivity.php 



Type I supraconductori de tipul I 

http://www.superconductors.org/type1.htm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lungimi caracteristice într-un supraconductor 

Ecuaţia lui London               câmpul magnetic descreşte 
exponenţial la zero în interiorul unui supraconductor (efectul 
Meissner)  

Adâncimea de pătrundere: 

distanţa pe care câmpul magnetic 
descreşte cu factorul e-1 

o valoare tipică pentru un  supraconductor pur: λ ~ 500 Å  din Kittel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lungimea de coerenţă Pippard : 

Lungimea de coerenţă 

este o măsură a distanţei pe care densitatea de electroni supraconductori 
nu se modifică drastic (la zero) într-un câmp magnetic variabil în spaţiu  

La T ≠ 0 avem şi electroni supraconductori  
şi electroni normali 

din Kittel sau 

este distanţa minimă pe care se poate stabili supraconductibilitatea 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supraconductori de tipul II 

Supraconductorii ceramici , de 
temperatură ridicată YBa2Cu3O7 
(YBCO) şi Bi2CaSr2Cu2O9 sunt 
exemple de SC de tipul  II ca şi 
majoritatea metalelor (niobiu (Nb), 
vanadiu (V), Tecneţiu (Tc), compuşi 
şi aliaje metalice 

Supraconductorii de tipul II au două 
valori ale câmpului magnetic critic, 
pentru B < BC1 câmpul magnetic este 
complet expulzat, în timp ce pentru 
BC1 < B < BC2  câmpul magnetic 
penetrează parţial materialul. 

stare mixtă 

vezi Ibach şi Luth 



tipul I tipul II 



In starea mixtă, câmpul 
magnetic B penetrează 
materialul prin miezuri de 
material normal formând 
vortexuri, distribuite într-o 
reţea ordonată , vizibilă prin 
STM, decorare...  

Diagrama de 
fază a unui 
supraconductor 
de tipul II faza mixtă 

metal 
normal 

In SC de tipul II fluxul 
magnetic penetrează proba 
în mănunchiuri ca să reducă 
energia magnetică. Curenţi 
persitenţi circulă în jurul 
acestor arii (de material 
normal), ecranând restul 
materialului de câmpul 
magnetic. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flux_lines_in_a_superconductor01.jpg 



Penetrarea câmpului magnetic într-un supraconductor de tipul II. 
(a) Penetrarea de către tuburi de câmp, aranjate într-reţea 
hexagonală. (b) Structura vortexurilor în apropiere de HC1. 
Dependenţa radială a densităţii de electroni supraconductori nS, a 
inducţiei magnetice B şi a supracurenţilor j, indicând lungimile λ 
şi ξ. 





Reţea de vortexuri Abrikosov. Efectul Meissner este perfect doar în câţiva 
supraconductori. In SC de tipul II, plasaţi într-un câmp magnetic, starea de 
echilibru termodinamic este cea în care apar regiuni normale în materialul SC. 
Tuburi de material normal sunt aranjate într-o reţea hexagonală, denumită reţea 
Abrikosov. Imaginea de aici a fost obţinută prin STM, scala 3 000 x 3 000 Å. 
 



În unele aplicaţii magneţii supraconductori trebui să fie expuşi la câmpuri 

magnetice intense.  
Ex. la CERN- LHC, H > 8 T pe distanţe de ordinul km... 

 

Nb (pur), TC ~ 9 K şi HC ~ 0,1 T 

NbTi (aliaj), TC ~ 9 K şi HC ~ 10 T 

CeCoIn5, TC ~ 2 K şi HC ~ 12 T 



Forţa Lorentz poate cauza mişcarea miezurilor 
normale şi a fluxurilor magnetice asociate. 
Mişcarea liniilor de flux magnetic va induce o 
t.e.m . care conduce la apariţia unui curent prin 
miezurile normale, ca un curent turbionar. 
Energia e astfel disipată în miezurile normale , 
şi această energie trebuie să vină de la sursa 
de alimentare. Disiparea energiei înseamnă că 
este împiedicată curgerea electronilor, şi deci 
apare o rezistenţă la curgerea curentului. 

defectele pot fixa (ancora) miezurile normale în poziţie-adică 
crează o barieră de potenţial la mişcarea miezurilor, astfel ca 
forţa Lorentz  trebuie să depăşescă o anumită valoare astfel ca 
miezurile să se poată mişca.-”Pinning” 

defect, posibil 
centru de 
pinning 

http://www.qm.phy.cam.ac.uk/teaching/lecture_4_12.pdf 

(analog efectului Magnus 
pe o minge de fotbal) 



Densitatea de curent critic (Jc): Valoarea maximă a curentului electric per unitatea de arie 

transversală pe care un supraconductor o poate purta fără să apară o rezistenţă măsurabilă. 

•Pentru unele aplicaţii Jc poate fi mai mare 1000 Amm-2. 

Densitatea de curent critic se atinge atunci când forţa Lorentz pe reţeaua de 
vortexuri este egală cu forţa de “pinning” datorită neomogenităţilor 
(defectelor) din probă. 

figura luată din: http://www.mn.uio.no/fysikk/english/research/groups/amks/superconductivity/mo/ 



www.santarosa.edu/~yataiiya/4D/
superconductor1.ppt 

Levitaţia magnetică: efect Meissner + pinning 

https://www.youtube.com/watch?v=zPqEEZa2Gis 

https://www.youtube.com/watch?v=Ws6AAhTw7RA 

https://www.youtube.com/watch?v=6lmtbLu5nxw 

exemple de levitaţie magnetică 
cu supraconductori: 

http://www.mn.uio.no/fysikk/english/research/groups/amks/
superconductivity/ https://www.youtube.com/watch?v=TeS_U9qFg7Y 



Proprietăţi Magnetice 
diferenţa dintre 
supraconductorii de 
tipul I şi II 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Solids/scbc.html 



Starea mixtă (în SC de tipul  II) 

Regiunile normale au 
dimensiuni de ordinul 
a 300 nm 

Compactarea regiunilor normale 
la temperaturi ridicate sau la 
câmpuri magnetice intense 

Supercurrent Normal core 

Theoria lui Abrikosov  [1957] 

Reţea triunghiulară de vortexuri pentru o folie SC  de Pb0.98In0.02 
din Ashcroft  şi  http://www.pi.uni-karlsruhe.de/lehre/superconductivity.ph 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imagine obţinută prin 
decorare (cu nanoparticule  
feromagnetice) 





Flux Pinning in Superconductors 
Teruo Matsushit 

Temperaturile critice şi câmpurile magnetice critice 
pentru câteva materiale supraconductoare 



Densitatea de curent critic 

Curentul critic este curentul maxim pe care un 
SC îl poate suporta, înainte de a trece în stare 
normală.  Dacă curentul este prea mare, 
supraconductorul trece în stare normală chiar 
dacă temperatura este mai coborâtă decât TC. Cu 
cât temperatura este mai coborâtă cu atât 
curentul  poate fi mai mare. 

Trei parametri, Tc, Hc şi Jc definesc 
domeniul critic în care un SC poate 
opera. 

Diagrma de fază critică 

tip I 



http://www.infinityphysics.com/wp-content/uploads/2011/02/Figure-1.png 



Originile microscopice ale supraconductibilităţii 

• De-a lungul a 46 de ani, din 1911 până în 1957, 

supraconductibilitatea a rămas ne-explicată. 

• O serie de eşecuri şi un triumf 

• În 1950 devine cea mai importantă problemă a 

fizicii teoretice. 

• Richard Feynman: “Nimeni nu e destul de deştept 

ca să o poată explica.” 



Concepte de bază: modelul celor doua fluide 
Supraconductorii menţin curenţii fără disipare: 
rezistenţă zero (vezi de asemenea starea Meissner, 
vortexurile...), curentul persistent într-un inel... 
Idei simple: 
-Electronii sunt “ţinuţi” împreună pentru a permite 
circulaţia curentului. 
 Sugerează ideea unui condensat de electroni, 
similar condensatului coerent de fotoni la un laser, 
sau condensatului de atomi de He4 în cazul  He4 
suprafluid 

Dar electronii sunt fermioni care nu se condensează 

mai bine ar fi: condensat de perechi de electroni, aşa-
numitele perechi Cooper- care reprezintă primul fluid 
din componenţa supraconductorului.   



63 

Statistica Fermi-Dirac şi Bose-Einstein 

•Fermionii- particule elementare 
cu spinul 1/2 (ex. electroni, 
protoni, neutroni.) 

•Principiul lui Pauli– fiecare nivel 
energetic poate fi ocupat cu 
maximum doi electroni cu spinul 
opus. 

Energia 

Gradul de ocupare 

Energia 

Gradul de ocupare 

•Bosonii- particule elementare cu 
spinul întreg (ex. fotonii, deuteriu, 
heliu-4...) 

•Principiul lui Pauli– nu mai este valabil 
în această situaţie 

•La temperaturi foarte joase 
majoritatea particulelor se 
condensează (se îngrămădesc) în 
starea cu energia cea mai joasă 



Aceşti bosoni ar putea fi obţinuţi prin cuplarea 
a doi electroni care au spinii şi momentele 
cinetice orbitale opuse. Crearea unei astfel de 
perechi reduce energia electronilor. Ruperea 
perechii (de către un câmp magnetic sau de 
interacţiunea cu unele impurităţi) conduce la 
creşterea energiei. 

Aceşti electroni cuplaţi formază aşa-numitele 
perechi Cooper 

e- 

e- 

Fonon 

perechile Cooper se află în aceeaşi stare 
cuantică, cu aceeaşi energie. Împrăştierea 
pe imperfecţiunile reţelei cristaline nu 
poate modifica starea cuantică a tuturor 
perechilor în acelaşi timp- perechile au o 
comportare colectivă, coerentă, în starea 
de energie minimă- nu mai pot pierde 
energie-se mişcă fără rezistenţă 

vezi Kazimierz Conder 



Perechile de electroni sunt în aceeaşi stare, nu transportă 
entropie. Dar, proprietăţile unui supraconductor se schimbă cu T. 

Trebuie să existe excitaţii termice: “electroni normali”, aceştia 
reprezintă al doilea fluid  

consecinţe asupra proprietăţilor de transport: 
•rezistivitatea zero pentru că perechile Cooper condensate  
scurt-circuitează excitaţiile termice (σ = σcondensat +σ termic) 
 

•conductivitatea termică: foarte redusă, proastă (κ=κcondensat +κtermic) 
dar κcondensat = 0 (entropie zero, fără energie de schimb)  
 
κtermic  tinde la zero (numărul de numărul de excitaţii e tot mai mic 
când T  0 
 
 
 

cele două fluide 



Teoria BCS (1957) 

 

Premiul Nobel:1972 
 

Comportare cuantică la scară macroscopică 

Singura persoană care a primit două premii Nobel pt fizică !!! 

Invenţie: TRANZISTOR! 

Superconductivity: the old and the new A one hundred year voyage of discoveries , André-Marie Tremblay, Département de Physique 
Université de Sherbrooke, http://www.physique.usherb.ca/~tremblay 





adăugăm Rezistenţa unui metal normal 
Ingredientul 1 

 

Atracţia şi formarea 
perechilor Cooper 

Perechile Cooper 
sau 

Preludiul 
supraconductibilităţii 

Superconductivity: the old and the new A one hundred year voyage of discoveries , André-Marie Tremblay, Département de Physique 
Université de Sherbrooke, http://www.physique.usherb.ca/~tremblay 



pairs 

Ingredientul 2  
Coerenţa 

 
Perechile Cooper formează “bosoni”care toţi condensează în 

aceeaşi stare cuantică. Funcţiile lor de undă, toate , au aceeaşi 

fază cuantică. Electronii sunt într-o singură stare coerentă   

(ca un atom uriaş !)  
 



Teoria BCS [1957] 

 Atracţia electron-electron  care conduce la 
formarea perechilor Cooper face ca electronii 
din apropierea nivelului Fermi sa fie 
redistribuiţi deasupra şi dedesubtul nivelului 
Fermi.  Deoarece numărul de electroni rămâne 
constant , densitatea de energie creşte în 
jurul nivelului Fermi, rezultând un gap 
energetic. 

Formarea perechilor Cooper 

formarea perechilor Cooper 

perechile de electroni diametral 
opuşi pe suprafaţa Fermi, îşi 
anulează impulsul total  

Superconductivity: the old and the new A one hundred year 
voyage of discoveries , André-Marie Tremblay, Département 
de Physique Université de Sherbrooke, 
http://www.physique.usherb.ca/~tremblay 



electroni 

atomii din 
nodurile 
reţelei 

Starea normală 

Starea supraconductoare 
 

zona distorsionată 

doi electroni, care formează o 
pereche Cooper, sunt legaţi şi se 
deplasează împreună în reţea 

Pereche Cooper 

Starea supraconductoare 
 

electronul interacţionează cu ionii 
pozitivi din reţea provocând o 
distorsionare a reţelei 

Având sarcina negativă, când electronul trece printre ionii 
pozitivi ai reţelei, ionii sunt atraşi spre interior mărind 
densitatea de sarcină pozitivă. Această regiune cu sarcină 
pozitivă în exces atrage un alt electron în zonă. 
 
 

imagini preluate din: Superconductivity: the old 
and the new A one hundred year voyage of 
discoveries  
André-Marie Tremblay 



lungimea de 
coerenţă 

Pereche Cooper 

Interacţiunea electron –fonon. Perechile Cooper 

Teoria Bardeen-Cooper- Schrieffer (BCS) 

Solid State Physics: An Introduction, by Philip Hofmann 2nd edition 2015,, Wiley-VCH Berlin. 

http://philiphofmann.net/�


formarea perechilor Cooper 
necesită o interacţiune între 
electroni şi reţea 
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2∆  

 

Teoria Bardeen-Cooper- Schriffer (BCS) 
 

Gap-ul energetic 

excitaţii 
elementare 
(niveluri 
neocupate la 
T =0 K) 

Gap-ul 
energetic 
 

Starea fundamentală 

Estimaţi valoarea gap-ului în niobiu la temperatura 

heliului lichid (4,2 K), dacă TC ≈ 9,25 K 

perechi Cooper 
+electroni 
normali 

•http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Solids/bcs.html 



 
 
 

•http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Solids/bcs.html 



Perechile Cooper: o interacţiune atractivă slabă dintre elctroni care  conduce la o 
stare legată cu energia de legătură: 

starea legată: clasificată după momentul ei cinetic orbital 

câteva ecuaţii 

mecanismul de interacţiune: 
interacţiunea electron-fonon  
(sau “polarizarea reţelei) 

şi 

cu 

unde 

funcţia armonică 
sferică 

dacă l = 0, 2 ... atunci S = 0 (singlet) 
dacă l = 1, 3 ... atunci S = 1 (triplet) 

dacă l = 0 supraconductibilitate de undă s 
dacă l >1 supraconductibilitate neconvenţională 
l = 1: de undă p (He3 suprafluid)  l = 2 de undă d (HTS) 
 

BCS Theory of Superconductivity T. Burgener, 
http://katzgraber.org/teaching/ss07/files/burgener.pdf 
 
Chang; http://phy.ntnu.edu.tw/~changmc/Teach/SS/SS_note/chap10.pdf 
  

http://katzgraber.org/teaching/ss07/files/burgener.pdf�


John Bardeen Leon Cooper Bob Schrieffer 

(23 mai, 1908 –30 ianuarie, 1991)  (n: 28 Februarie 1930 )  (n: 31 Mai, 1931)  



Cuantificarea fluxului magnetic 

aria 

un inel la 

aplicăm un câmp 
magnetic extern 

Răcim la T<TC şi 
întrerupem câmpul 
extern  

Superconductivity Alexey Ustinov Universität Karlsruhe WS 2008-2009 
http://www.pi.uni-karlsruhe.de/lehre/superconductivity.php 



Cuantificarea fluxului magnetic 

cât de mare e 
fluxul magnetic 
prin inel ? 

Rezultatul experimental 

unde 

Φ0=h/2e≅2.0678·10-15Tm2 Superconductivity Alexey Ustinov Universität Karlsruhe WS 2008-2009 
http://www.pi.uni-karlsruhe.de/lehre/superconductivity.php 



• Efectul Josephson                                http://phy.ntnu.edu.tw/~changmc/Teach/SS/SS_note/chap10.pdf 

 
•Dacă două regiuni supraconductoare sunt aduse în contact, perechile de electroni 
Cooper vor putea să tuneleze prin spaţiul de separare iar funcţiile de undă 
corespunzătoare celor două regiuni să fie cuplate. Pe măsură ce spaţiul de separare se 
reduce , tăria cuplajului creşte.   

•Tunelarea perechilor de electroni prin spaţiul de separare poartă cu sine un 
supracurent, după cum a prezis B.D. Josephson, şi este numită “tunelare Josephson” iar 
joncţiunea dintre cei doi supraconductori “joncţiune Josephson”  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmai ca şi un supraconductor această joncţiune are un curent critic. Dacă un 
supracurent is, circulă prin joncţiune cu o diferenţă de fază ∆ϕ , acesta este legat de 
curentul critic prin: 

)sin( ϕ∆⋅= cs ii

curentul este controlat, deci, de diferenţa de fază dintre funcţiile de undă ale 
SC1 şi SC2  

Efectul Josephson în curent continuu (DC) 
 
Există un curent continuu (DC) care circulă printr-o joncţiune Josephson, chiar şi în 
absenţa unei tensiuni externe. 



Efectul Josephson în curent alternativ 
 
Aplicând o tensiune DC V > VC (tensiunea critică) pe joncţiune, se generează un curent 
oscilant, cu frecvenţa: 



eV2
=ω

)2sin( 0ϕ+⋅= teVii cs


dacă V ~ 1mV  ω ~1012 Hz  



http://web.mit.edu/6.763/www/FT03/Lectures/Lecture11.pdf 



Nu sunt supraconductoare? 

•Fierul 

-este un feromagnet (la temperatura şi presiune ambiente) 

-toţi spinii sunt paraleli pt. T< TC 

 

•Multe elemente sunt izolatoare  

-dar pot fi dopate: Diamant dopat cu bor 

•Multe elemente necesită presiune ridicată 

-modificări structurale 

-modificări în coordinare  



Fierul poate deveni supraconductor sub presiune 

 
La presiuni de peste 10 GPa, 
fierul se transformă într-o 
structură nemagnetică şi se 
pare, că ar fi posibilă 
instalarea 
supraconductivităţii 

K Shimizu et al. Nature 412 (6844), 316-318. 2001 Jul 19.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/journals/nature/�


Supraconductorii de temperatură 
ridicată (HTS sau High-Tc) 

YBCO7 

LSCO 

HgCuO 



Georg Bednorz 
şi Alex Muller 

Premiul Nobel 1987 
pentru descoperirea 
primilor 
supraconductori pe 
bază de oxizi de 
cupru (cupraţi) 



Material Overviewof High-Tc Superconductive Copper Oxides, MaaritKARPPINEN 



lanţuri CuO 
  

plane 
 CuO2 
  

Material Overviewof High-Tc Superconductive Copper Oxides, MaaritKARPPINEN 





Supraconductorii de temperatură 
ridicată (HTS) 

Planele de cupru-oxigen 

Alte straturi 

Structură stratificată sistem quasi-2D 



Câţiva dinctre compuşii oxidici supraconductori cu temperatura critică ridicată 

http://www.superconductors.org/type2.htm 



Oricine poate găsi un HTS 

În 10 ianuarie 2001 Prof. Jun Akimitsu de la Aoyama Gakuin Univ. 
Japonia, a anunţat că studenţii săi au descoperit supraconductibilitate 
în MgB2 la 39 K   





Cercetările continuă… 
 
O nouă clasă de supraconductori de temperatură înaltă a fost descoperită în compuşi pe 
bază de fier-arsen.  Rezultatele obţinute în acest domeniu pot contribui la lămurirea 
unor probleme nerezolvate, încă, ale HTS cupraţi.  
 
Compusul părinte, LaOFeAs  , nu e supraconductor, dar prin înlocuirea câtorva atomi 
de oxigen cu atomi de fluor materialul devine supraconductor.  

TC~26 K când O este înlocuit cu F 
TC~55 K când La este înlocuit cu Sm 
  



Aplicaţii 
• Cabluri supraconductoare 
 Transport de energie electgrică 
• Transformatoare 
 Reduc pierderile de energie 
• Transport 
 Trenuri MagLev în Germania şi Japonia 
• Motoare şi generatoare 
 Utilizarea supraconductorilor are ca rezultat mai puţine pierderi de 
 energie 
• Magneţi 
 Producerea câmpurilor magnetice intense şi păstrarea lor pe durată 
 nedeterminată 
• Detectarea ultrasensibilă a câmpurilor magentice 
Permite accesul la tehnologii ca IRM (imagistica de rezonanţă magnetică) 
•Calculatoare cuantice 

 



Levitarea magnetică 
MagLev  

Trenul MLX01 MagLev Yamanashi , Japonia, 
record de viteză 581 km/h 
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Dispozitivele SQUID pot 
măsura câmpuri magnetice cum 
sunt cele create de muşchiul 

inimii sau de creier. 

 Cuanta de flux magnetic, Φo = h / 2e 
are mărimea extrem de mică de         

2 x 10-15 T.m2 

Aplicaţii ale mecanicii cuantice pentru măsurarea câmpurilor 
magnetice foarte mici: SQUID 

 Aceasta înseamnă cam o milionime din 
fluxul magnetic al Pământului printr-o 

spiră cu diametrul de 1 cm 

(Dispozitive cuantice supraconductoare 
interferenţiale- Suprconducting Quantum 
Interferential Devices) 

O buclă formată din două 
joncţiuni Josephson 





Fenomenul de supraconductibilitate 

•  conductivtate perfectă σ = ∞  

•  Dinamica reţelei este importantă Tc ∝ M-α 

•diamagnetism perfect   B = 0 

•  Câmpul magentic distruge supraconductibilitatea Hc(T), Hc1(T), Hc2(T) 

•  Gap-ul energetic (banda interzisă) 2∆ 

•  Tc şi gap-ul energetic sunt corelate 

•  Fluxul magnetic cuantificat în unităţi de h/2e 

•  Mecanismul supraconductibilităţii în HTS este diferit faţă 
de acel din LTS 
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