
Lénárd Filip (aki Pozsonyban született, Budapesten tanult és később a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagja lett) a katódsugár-cső falára vékony 
alumíniumlemezből kis ablakot készített (Lénárd ablak), amely áteresztette a 
katódsugarakat. Az ablakhoz kis edényt helyeztek és megpróbálták benne a 
sugarakat alkotó anyagi részecskéket felfogni. Bármeddig működtették is a 
készüléket, semmilyen kémiai anyag jelenlétét nem lehetett kimutatni a kis 
edényben. A katódsugarakon végzett vizsgálataiéit Lénárd 1905-ben fizikai 
Nobel-díjat kapott. 

Thomson 1897-es kísérletei végül is eldöntötték a csaknem 40 éve tartó vitát, 
kimutatva, hogy a katódsugarak negatív töltésű részecskékből állnak, sőt le-
hetővé tették a részecskék természetének a felderítését is. Az eltérés nagyságából 
kiszámították a részecskék fajlagos töltését, ami mintegy 2000-szer nagyobbnak 
adódott a hidrogénionok fajlagos töltésénél. Ez azt jelentett, hogy az elektron 
tömege csaknem 2000-szer kisebb az atomtömeg egységénél. Tehát minden 
valószínűség szerint az elektron az atom egyik építőköve. Ez teljes összhangban 
van az 1886-ban Goldstein által felfedezett csősugarak tulajdonságaival. Ha a 
katódsugárcső katódját átfúrjuk, a katód mögötti térben levő gáz is világítóvá 
válik. A furaton áthaladó, ún. csősugarak is elhajolnak elektromos és mágneses 
térben de az elhajlás alapján megállapítható, hogy ezek a részecskék pozitív 
töltésűek, nem egyebek mint a csőben levő gáz atomjaiból vagy molekuláiból 
egy vagy több elektron elvesztése révén keletkező kationok. 

Zsakó János 
Kolozsvár 

A magashőmérsékletű szupravezetés 
A szupravezetés jelenségét 85 évvel ezelőtt fedezték fel, de az azóta eltelt idő 

alatt semmivel sem lankadt a fizikusok és a mérnökök érdeklődése a téma iránt. 
A jelenség lényege abban áll, hogy egyes anyagok igen alacsony hőmérsék-

leten, az abszolút zéró fok közelében, elvesztik elektromos ellenállásukat. Ezt a 
hőmérsékletet kritikus hőmérsékletnek nevezzük. A szupravezetők olyan 
vezetőkké válnak, melyeknek nincs ellenállásuk, ugyanakkor, ezen anyagok igen 
sajátságos mágneses, termikus, mechanikai és elektromos tulajdonságokra 
tesznek szert. 

Erről a kérdésről a FIRKA 1991/1-es számában részletesebben olvashattunk. 
Ez alkalommal csak a magas hőmérsékletű szupravezetőket ismertetjük, főleg 
azok kristályszerkezeti vonatkozásait. A szupravezetők alkalmazásainak gyors 
elterjedését lényegében egyetlen tényező akadályozza: az igen alacsony kritikus 
hőmérséklet. Az eddig alkalmazott szupravezető anyagok a cseppfolyós hélium 
hőmérsékletén működtek. A cseppfolyós hélium előállítása és fenntartása elég 
költséges, bonyolult berendezést igényel. Maga a hélium is értékes és nehezen 
hozzáférhető anyag. Ezért nagy erőkkel folyik a kutatás az egész világ kutatólabo-
ratóriumaiban, olyan szupravezetők után, melyeknek magas a kritikus hőmérsék-
letük. Már 1974-ben nagy jelentőségű volt, amikor előállították az első olyan 
szupravezető ötvözetet, a Nb3Ge-ot, amelynek kritikus hőmérséklete 22,3 K volt. 
Ez a hőmérséklet ugyanis már cseppfolyós hidrogénnel biztosítható. 
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1987-ben a fizikai Nobel díjat, az IBM svájci kutatóközpontjának két 
munkatársa Georg Bednorz és Alex Müller kapták egy 1986-ban közzétett 
felfedezésért. A közlemény címe: „A magashőmérsékletű szupravezetés le-
hetősége Ba-La-Cu-O rendszerekben" volt. A szerzők tisztában voltak 
felfedezésük jelentőségével, látták, hogy az általuk évek óta kitartóan követett 
kutatási irány eredményt hozott. Ugyanakkor elért sikereik forradalmasították a 
szupravezetés kutatását: egy olyan anyagcsaládra irányították a figyelmet, ame-
lyet korábban a szupravezetés szempontjából kevésbé tekintettek ígéretesnek. 
Az elért eredmények újabb reményeket ébresztettek a kutatókban a gyakorlati 
alkalmazásuk iránt. Ezen a területen a kutatás világszerte fellendült. 

A fizikai Nobel-díjak történetében soha nem fordult elő, hogy a díjat a 
felfedezés közzétételét követő évben odaítéljék. A tudományos eredmények 
valódi értékének megméretése általában hosszabb időt vesz igénybe, mégis a 
fizikusok többsége számára az 1987-ben odaítélt Nobel-díj egy 1986-ban köz-
zétett felfedezésért nem volt meglepetés. 

Bednorz és Müller felfedezése a 75 éves szupravezetés kutatásnak a 
történetében gyökeres változást hozott. Az új szupravezető anyagok kritikus 
hőmérséklete még mindig alacsony 95 K körüli, de ez a hőmérséklet már 
elegendő, hogy a kritikus hőmérsékletet cseppfolyós nitrogén alkalmazásával 
biztosítsuk. Továbbá bebizonyosodott, hogy a hagyományos szupravezetők 
elmélete nem alkalmazható közvetlenül az új magas hőmérsékletű szupravezető 
anyagokra és, hogy szükség van a műszaki alkalmazásokban dolgozó szakem-
berek számára érthető elméletre. 

A két Nobel-díjas közül Alex Müller az idősebb, 1927-ben született. Egyike 
annak az 59 IBM-nél dolgozó kutatónak, aki korábbi eredményei alapján 
gyakorlatilag szabad kezet kapott kutatási témája megválasztásához. Georg 
Bednorz fiatalabb, 1950-ben született és a Német Szövetségi Köztársaságból 
került a zürichi laboratóriumba. Kutatásaikat az utóbbi években a változó 
vegyértékű fémoxidokra koncentrálták. Így került sor annak a rézvegyületnek a 
vizsgálatára is, amelyet korábban Claude Michael és Bernard Raveau, a Caen-i 
egyetem munkatársai már előállítottak és amelyben a réz átlagos vegyértéke 2 
és 3 között van. Amint azt a részletes elemzések kimutatták, a 35 K körüli 
hőmérsékleten bekövetkező szupravezetésért a L a 1 , 8 B a 0 , 2 C u O 4 összetételű 
vegyület felelős. Bednorz és Müller nyomán számos kutató kezdett hasonló 
típusú anyagok előállításához és vizsgálatához. Valóságos verseny indult meg a 
kritikus hőmérséklet további növelésére. 1987 februárjában Paul Chu és Mau 
Kuen Wu valamint Robert Cava szinte egyidőben jelentette be az új 90 K alatti 
hőmérsékleten szupravezetővé váló anyagot. Hasonló eredményre jutottak japán 
és kínai kutatók is. Az YBa 2 Cu 3 O 7 összetételű anyag ma a magashőmérsékletű 
szupravezetés egyik modellanyaga. 

Bednorz és Müller csak néhány hónapig voltak világelsők a szupravezetés 
kutatásában. Az anyag amit vizsgáltak, már korábban ismert volt. A vegyület 
készítésére használt eljárásukat már felváltotta egy gyorsabb és pontosabb 
módszer, mégis felfedezésük a szupravezetők kutatásának területén igen jelentős. 

A magashőmérsékletű szupravezetés létezésének lehetőségét több elméleti 
fizikus feltételezte. 1964-ben Little elméleti megfontolások alapján arra a megál-
lapításra jutott, hogy egyes megfelelő molekuláris szerkezetű szerves anyagok, 
polimerek a fémeknél magasabb hőmérsékleten szupravezető módjára vezetik 
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az elektromos áramot. Feltételezte, hogy a hosszú polimerláncot alkotó, 
egymáshoz kapcsolódó szénatomok vezetési utat biztosítanak a Cooper-párokba 
rendeződött elektronok számára. A rács szerepét pedig az oldalcsoportok vennék 
át, amelyek nagyságuknál és felépítésüknél fogva biztosítanák annak lehetőségét, 
hogy a fémeknél észlelt hőfoknál jelentősen nagyobb hőfokon képződjenek 
Cooper-párok. Ehhez olyan szénláncra volna szükség, amelyekben a kémiai 
kötéseket könnyen polarizálható elektronfelhő alkotja. Az oldalláncokban loka-
lizált elektronok vannak. Az ilyen lokalizált állapotok polarizációját a ma-
gashőmérsékletű szupravezetés exciton elméletével lehet magyarázni. Az 
úgynevezett virtuális excitonok ugyanazt a szerepet töltik be mint az ionok a 
szupravezetés klasszikus elméletében. Little szerint egészen extrém magas 
hőmérsékleten 2000 K fokon is létezhet szupravezetés ami a gyakorlatban 
valószerűtlennek tűnik. 

W.L. McMillannak a Bell laboratórium kutatójának elméleti számításai szerint, 
fémes rendszerrel nem is érhető el 25-30 K-nél nagyobb kritikus hőmérséklet, 
Így a kutatók érdeklődését világszerte felkeltette, hogy Bednorz és Müller 
kísérletileg szupravezetést fedezett fel T c=30-40 K környékén a La 2 - xSr xCuO 4 

anyagokban, majd Chu csoportja T k=90-100 K-nél az Y B a 2 C u 3 O 7 összetételű, 
úgynevezett „123 típusú vegyületben". Ezután pedig olyan Bi és Ti tartalmú 
vegyületeket is felfedeztek, amelyek kritikus hőmérséklete elérte a 107-120 K-t. 

A kutatók Röntgen-diffrakciós vizsgálatoknak vetették alá a fent említett 
anyagokat. Ezeknek a bonyolult keramikus anyagoknak az a közös tulajdon-
ságuk, hogy olyan rézoxid síkokat tartalmaznak, amelyekben a kétféle atom 
tetragonálisan helyezkedik el. A kristályszerkezeti vizsgálatokon kívül nagyon 
sok más kísérlettel is tanulmányozták ezeket az anyagokat. 

A magashőmérsékletű szupravezető anyagok összetétele és szerkezete 
A magashőmérsékletű keramikus szupravezető anyagok három különböző 

fémoxid egymással való kémiai reakciójából származtathatók, azaz a háromkom-
ponensű összetett oxidok családjába tartoznak. A három tiszta fémoxid keverése 
során sokféle változatos tulajdonságú vegyület és ennek keverékei vagy egymás-
sal nem elegyedő heterogén keverékei keletkeznek attól függően, hogy mekkora 
nyomáson, hőmérsékleten és milyen összetételben keverik a három anyagot. 

Az ilyen háromkomponensű anyagok összetételét háromszögdiagramokban 
lehet ábrázolni. A háromszögdiagram egy olyan egyenlő oldalú háromszög (1. 
ábra), amelynek oldalai egységnyi 
hosszúságúak és az A, B, C csúcsai a 
három anyagkomponenst jelölik. Egy 
anyagösszetételnek a háromszög 
területének egy meghatározott pontja 
felel meg, tehát minden pont egy anyag
összetételt képvisel. 

Egy anyagösszetételben egy adott 
komponens viszonylagos mennyiségét 
a pontnak a komponenst képviselő 
csúccsal a szemközti oldaltól mért 
távolsága jelenti, az l-es ábrán a KL, KM, 
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KN távolságok. Mértanilag kimutatható, hogy ezeknek a távolságoknak az 
összege mindig ugyanannyi, függetlenül attól, hogy a K pont a háromszög 
belsejében hol található. Ez a mértani tulajdonság megkönnyíti különböző 
össze té te lű anyagok összehasonl í tását é s szemléle tessé teszi az anyag 
összetételét. Például az l-es ábrán szereplő K pont olyan összetételt ábrázol, 
amelyben az A komponens viszonylagos mennyisége 1/6, a B komponensé 1/3 
a C komponensé pedig 1/2. Ez az anyagösszetétel az AB2C3 képlettel adható 
meg. 

Vizsgáljuk meg a háromszögdiagram segítségével a keramikus szup
ravezetőket. A keramikus anyagok legtöbb esetben valamilyen ritka földfémoxid-
ból, alkálifémoxidból és rézoxidból képződnek. Általános képlettel: Rf.203 Af.O, 
CuO, ahol például Rf: lantán, yttrium, az Af: bárium, stroncium lehet. Ez a 
háromkomponensű rendszer háromszögdiagramon ábrázolható. 

Az első, Bendorz és Müller által felfedezett magashőmérsékletű szupravezető 
anyagösszetételének általános képlete L a 5 - x B a x C u 5 O 1 5 - y . A 2-es ábrán ábrázoltuk 
az x=1 értéknek megfelelő La 4BaCu 5O 1 5 - y anyagot, melyet az ábrán az l -es pont 
jelöl. Az oxigén mennyisége a három-
szögdiagramon nem tűntethető fel ( 2 . 
ábra). Az előbbi képletben szereplő y 
az o x i g é n a t o m o k s z á m á n a k bi-
zonytalanságát mutatja. A különböző y 
értékű anyagok az ábrán egyaránt az 
1-gyel jelölt pontban ábrázolhatók. Az 
y=0 értékre a képletben 15 oxigénato-
mot kapunk , ami egy úgynevezett 
perovszkit kristályszerkezetnek felel 
meg. A 15>y>0 értékekre a perovszkit 
kristályszerkezet oxigénhiányos szár-
mazékát kapjuk. 

A Bendorz és Müller által talált anyag tulajdonképpen rézoxidnak és a 2-es 
ábrán 2-vel jelzett L a 1 , 6 B a 0 , 4 C u O 4 - y képletű vegyületnek a keveréke. A keverék 
szupravezető tulajdonságait kizárólag a második vegyület okozza. Ezt a 
vegyületet az amerikai Bell laboratóriumban tanulmányozták és kiderült, hogy 
már korábban is ismerték: a La 2 - x Af x CuO 4 - y általános képlettel leírható anyag-
csoportba tartozik, ahol Af valamelyik alkálifémet jelöli. Ennek a csoportnak a 
tagjai a 2-es ábrán a 2-es ponton átmenő vízszintes egyenesen helyezkednek el. 
Itt a legjobb szupravezető tulajdonságai a La 1 , 8 Sr 0 , 2 CuO 4 összetételű anyagnak 
voltak. 

Ezek az anyagok kristálytani szempontból hasonlóak a már régóta ismert 
K 2 NiF 4 összetételű vegyülethez. Ez a vegyület réteges perovszkit szerkezetű. A 
La 2 - x Af x CuO 4 - y anyagcsalád fizikai és kémiai tulajdonságait és szerkezetét már a 
hetvenes években Michel és Raveau francia kutatók tanulmányozták, de szup-
ravezető tulajdonságaikat nem észlelték, mert 77 K-nél alacsonyabb hőmérsék-
leten az anyagmintákat nem tanulmányozták. 

Cava és munkatársai a Bell laboratóriumban kimutatták, hogy a kritikus 
hőmérséklet néhány fokkal nő, ha a szupravezető anyagban a báriumot stronci-
ummal helyettesítjük. Mivel a stroncium ionátmérője kisebb a báriuménál, a 
kutatók egy része úgy vélte, hogy a kritikus hőmérséklet a kristályrács össze-
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húzásával növelhető. Így újabb helyettesítő anyagokkal próbálkoztak. A bárium-
stroncium csere mintájára a lantán-yttrium cserével is próbálkoztak. Néhány 
kutató előre látta, hogy a K 2 NiF 4 típusú szerkezet a lantán-yttrium csere okozta 
nagy rácstorzulásokat már nem tudja elviselni. A három komponens arányának 
változtatására azonban végtelen számú lehetőség van s így valamilyen módon 
korlátozni kellett az előállítandó vegyületek számát. A kutatók a 2-es ponton 
áthaladó vízszintes egyenes mentén haladtak. Az Y 1 , 8 B a 0 , 2CuO 4 - y összetételű 
anyag azonban szigetelő és így egyre jobban el kellett távolodni ettől az 
összetételtől. Chu és munkatársai ezen a vonalon haladva eljutottak az eddig 
ismert legnagyobb kritikus hőmérsékletű szupravezető felfedezéséhez, az általuk 
előállított anyag átlagos összetétele Y1,2Ba0,8CuO4-y ami az ábrán a 3-al jelölt 
pontnak felel meg. A Chu által javasolt anyagnak a szerkezetét szintén a Bell 
laboratóriumban határozták meg és azt állapították meg, hogy az anyag kéthar-
mad részben az ábrán 4-essel jelölt Y2BaCuO5 képletű már néhány éve ismert 
szigetelő anyag és egyharmad részben az ábrán 5-tel jelölt YBa2Cu3O7 képletű 
új szupravezető anyag keveréke. Ez az anyag az eddig elért legmagasabb kritikus 
hőmérsékletet mutatta. 

Vizsgáljuk meg a YBa2Cu3O7 képletű 
anyag kristályszerkezetét. A kristályszer
kezet e lső építőköve egy olyan kocka, 
m e l y n e k c s ú c s a i n b á r i u m a t o m o k , 
közepén pedig egy rézatom van. A 
kocka két-két egymással szemben álló 
lapjának valamint alsó és felső lapjának 
közepére oxigén kerül (3-as ábra). 

A kocka felső lapjának négy sarka 
fölé yttrium atomokat helyezünk és így 
egy újabb kockát nyerünk. Ugyanezt 
megisméte l jük lefele az alsó lapra 
építve. A két új kocka középpontjaiban 
is réza tomok vannak, a függőleges 
lapok közepén pedig oxigénatomok. 
Az így kapott szerkezetet (4 ábra) is-
m é t e l v e megkap juk az YBa2Cu3O7 

kristályt. 
A 4. ábrán az általánosan elfogadott 

kristálytani koncepciót is bejelöltük. A 
kristálytani irányokat a, b, c betűkkel 
jelöljük. Itt a "c" irányt függőlegesnek 
nevezzük, az "ab" pedig a vízszintes sík. 
A kristály rácsállandóit hasonlóképpen 
a, b, c betűkkel jelöljük. Ha az ábrán 
látható szerkezetet a fentiek szerint egy 
kockából kiindulva építjük fel, akkor a 
rácsállandókra fennáll az a=b és c=3 
egyenletek. A valóságban azonban ani-
zotrópia lép fel, így ezek az értékek nem 
pontosan egyenlőek. 
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Ennek a kristály
szerkezetnek egyik 
jellemző tulajdonsága, 
hogy az egyes fémek 
rétegekben helyezked
nek el. Az 5-ös ábrán 
láthatjuk, hogy ezek a 
fémrétegek hogyan 
követik egymást, ha a 
kristályra az "a" iránnyal 
párhuzamosan nézünk. 
Tulajdonképpen egy 
több rétegből álló 
szerkezetet látunk. Az 
első réteg az Y réteg, 
amit lefele haladva egy 
CuO2 réteg, BaO réteg, 
CuO réteg majd BaO réteg, CuO2 réteg és végül újra Y réteg követ. Így a rétegek 
tovább ismétlődnek. Itt meg kell jegyezzük, hogy a CuO rétegek valójában CuO 
láncokból állnak. Ez a réteges szerkezet megtalálható valamennyi keramikus 
szupravezetőnél. A legújabb kísérletek azt is bebizonyították, hogy a kristály-
szerkezet anizotrópiájából bizonyos elektromos és mágneses tulajdonságok 
anizotrópiája is következik. 

Amerikai kutatóknak sikerült igazolni az elektronpárok létezését a keramikus 
szupravezetőkben. Számtalan kísérlet segítségével mutatták ki, hogy az elektron-
párok létrejöttét nem okozhatja a háttérrács deformációja által közvetített kölcsön
hatás. Ma már ismert, hogy a keramikus szupravezető oxidok viselkedését a 
hagyományos elméletekkel nem lehet leírni. A kutatók számára a legnagyobb 
gondot az elektronpárok képződési mechanizmusának megértése jelenti. 
Napjainkban a magashőmérsékletű szupravezetés magyarázatára számos új 
elméleti modell születik, ezek igazolása és kísérleti ellenőrzése a jövő feladata. 

Egyelőre csak reménykedni lehet, hogy a magashőmérsékletű szupravezetés 
mechanizmusát rövid időn belül megértik és így a jelenség alaposabb ismeretével 
lehetővé válik a szupravezető kerámiák jellemzőinek további javítása. 

Ötvös Lóránt 
Zilah 

Borland Delphi 
A magasszíntű programozási nyelvek gyors fejlődése, a grafikus Windows 

környezet és az általa szolgáltatott lehetőségek megjelenése, az objektumorientált 
programozás tökéletesítése gazdag hátteret biztosított a gyors fejlesztői 
környezetek (RAD - Rapid Application Development) kialakítására. Ilyen fejlesztői 
környezetek a Visual Basic, Visual Prolog, Visual FoxPro, Borland Delphi, 
Borland C++ Builder. 
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