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Основни предимства 

 

• Висока плътност на тока (106 А/сm2) 

• Възможност за генериране на 

    силни магнитни полета 

• Пренос на ток без загуба  

 

?  СВРЪХПРОВОДИМОСТ ? 

През 1911 г. холандският физик Хайке Камерлинг Онес изследва съпротивлението на чист 

живак (Hg) при ниски температури. Под определена температура, съпротивлението на 

живака става равно на нула. Явлението свръхпроводимост започва при достигане на 

критичната температура (Тс). Когато температурата падне под тази точка, материалите се 

превръщат в свръхпроводници и имат нулево електрическо съпротивление.  

Едно от най-значимите открития на  XX век. Феноменално свойство на определени материали (метали, сплави, керамики)  

да „губят“ съпротивлението си и пренасят ток при много ниски температури (4.2 ÷ 134 K)  

Химична еволюция 

 Нискотемпературни свръхпроводници < 30 K 

 Високотемпературни свръхпроводници Тc > 30 K  

Критични параметри определящи областта на 

свръхпроводимото състояние: 

 

Нс – магнитно поле 

 

Тс – температура 

 

Jc – плътност на тока 

Забележителен е фактът, че най-добрите 

проводници не са свръхпроводници, а обратно – 

тъкмо лошите проводници имат такова свойство. 

НОБЕЛОВИ НАГРАДИ 

1913 – Камерлинг Онес (Heike Kamerlingh Onnes) – „за неговите 

изследвания на свойствата на веществата при ниски 

температури и за получаването за първи път на течен хелий” 

(Т = 4.2 К през 1911); 

1972 – Бардин, Купер, Шрифер (Bardeen, Cooper, Schrieffer) и 

независимо Боголюбов (Bogolubov) –за теоретично обяснение 

на явлението чрез електрон-фононно взаимодействие  през 

1957; 

1973 – Джосефсон (Josephson) – за Джосефсон ефекта на  през 

1968;  

1987 – Беднорц, Мюлер (Bednorz, Muller) – за купратен 

свръхпроводим материал при 35 K, базиран на La (LaBaCuO) и 

създаден през  1986 г.; 

2003 – Гинзбург, Ландау (Ginzburg, Landau  1950) и независимо 

Абрикосов (Abrikosov 1957)– за теория на фазовите преходи от 

втори род и откриване и теоретично обосноваване на 

свръхпроводниците от ІІ род през 1950; 

 

2007– Алберт Ферeр, Петер Грюнберг ( Albert Ferrer, Peter 

Grunberg)– за колосалното магнитосъпротивление при 

редкоземните манганити; 

20?? - ………….за откриване на свръхпроводимост при стайна  

температура 

ПРИЛОЖЕНИЕ  НА СВРЪХПРОВОДНИЦИТЕ  = ТЕХНИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ ! 

Приложение при конструиране на нови 

индустриални апарати, медицинско оборудване 

и много технологични устройства – 

трансформатори, мотори, генератори и др. 

Високотемпературна свръхпроводимост в България 

Y-Ba-Cu-O (Ag, Pt,K,Na)  

Bi-Pb-St-Ca-Cu-O  

RE-Ba-Cu-O (Eu,Gd,Er)  

Nb-Ba-Cu-O  

Първият в България високотемпературен свръхпроводник със състав  Y-Ba-Cu-Pt-O с 

Тс=86.5 K е  получен на 20.04.1987г. от Ковачев и колектив от  ИФТТ-БАН и това слага 

началото на  високотемпературната  свръхпроводимост у нас.  

1994г.  Получаване  

чрез OPIT метод  

и изследване на  

BSCCO (Те) ВТСП ленти  

YBCO 

 тънки слоеве  

получени чрез  

лазерна аблация  

изследвано е влиянието  

на калaй  в оловнобазираната  

свръхпроводима система  

(Pb0.6SnyCu0.4-y)Sr2(Y1-yCax)Cu2Oz 

Получаване  

чрез OPIT метод  

и изследване на  

YBCO (Ca) ВТСП ленти  

синтез и изследване  

на образци със смесено състояние  

(свръхпроводимост и феромагнетизъм)  
Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3Oz 

и La0.6Pb0.4MnO3 

RE-Ba-Cu-O (Ca,Pr)  

-La-Ba-Cu-O (Ag)  
FeSe 

FeSeTe 

манганови  и перокситни оксиди (манганити)  

от вида: La0.7Ca0.3MnO3 и La0.7Sr0.3MnO3 

Получаване на тънки слоеве от тях  

чрез магнетронно разпрашване  

Свръхпроводниците не позволяват магнитно проникване в тяхната  вътрешност. Това е 

т.н. ефект на Майснер (Meissner effect). Ако поставите магнит над свръхпроводник, 

магнитът ще се издигне във въздуха така, сякаш е държан горе от някаква невидима сила. 

Mагнитните полета не могат да проникнат в обема на свръхпроводника. Вместо това те 

биват отблъснати. Ефектът е изключително интересен. Наблюдава се така наречената 

магнитна левитация.  

Ефект на Майснер (идеален диамагнетизъм) 
 

През 1933 г. е направено откритие, което изиграва извънредно важна роля както за 

разбирането на същността на свръхпроводимото състояние, така и за построяването на 

феномено- логичната теория на явлението. Майснер и Оксенфелд откриват, че вътре в 

масивен свръхпроводник при Т<Тс магнитната индукция В е равна на нула. Това показва, 

че свръхпроводника е не само идеална проводимост, но също така идеален 

диамагнетизъм (т.е. нулева магнитна проницаемост). 

Използвани са материали от електронни страници 

Материалите са отпечатани 

по проект - K-TRIO. 

Финансиран по Седма 

рамкова програма на 

Европейската комисия за 

научни изследвания и 

технологично развитие.  
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