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IZVLEČEK IN KLJUČNE BESEDE
IZVLEČEK
Diplomsko delo predstavlja superprevodnost, kot tehnologijo prihodnosti in kot poziv, da bi
se superprevodnost vključilo v učni sistem. Teoretični del se začne z opredelitvijo
superprevodnosti in umestitvijo v magnetizem. V teoretičnem delu je na kratko opisana tudi
zgodovina

superprevodnosti.

Predstavljen

je

tudi

Meissnerjev pojav in

uporaba

superprevodnikov v vsakdanjem življenju. Poleg omenjenega so razloženi tudi nekateri
zanimivi didaktični poskusi. Empirični del je sestavljen iz štirih poskusov, ki so primerni za
izvajanje v osnovni šoli. Opisano je tudi, kako si zagotoviti, oziroma izdelati vse pripomočke.
Vsak poskus je razložen in vsebuje tudi učni list.
KLJUČNE BESEDE: magnetizem, feromagnet, paramagnet, diamagnet, superprevodnost,
superprevodnik, Meissnerjev pojav, levitacija.

ABSTRACT
Diploma represents superconductivity as the technology of the future and as an appeal to
include it into the curriculum. The theoretical part begins with the definition of
superconductivity and the placement in magnetism. The theoretical part has a brief historical
description of superconductivity. The Meissner effect is represented as well and the usage of
superconductors in everyday life. Besides all of the above it has explanations of some
interesting didactical experiments. The practical part of the assignment consists of four
experiments, which are suitable for primary school. It also includes a description of how to
make or get the accessories needed. Every experiment is explained and includes a work sheet.
KEY WORDS: magnetism, ferromagnet, paramagnet, diamagnet, superconductivity,
superconductor, Meissner effect, levitation.
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1 UVOD
Superprevodnost je tema, ki me privlači, odkar sem prvič videl poskus z »lebdečo tableto«. Ta
poskus sem spoznal na dnevih fizike v Tehniškem muzeju v Bistri. Prav to navdušenje pa bi
rad delil tudi z učenci in drugimi, katerim fizika ni tako blizu kot meni. Zato sem se tudi s
takim veseljem lotil diplomskega dela, ko mi je dr. Čepičeva povedala, da je na razpolago ta
tema.
O superprevodnosti učenci v osnovni šoli ne slišijo nič, zato sem se odločil narediti zbirko
poskusov za poučevanje na različnih nivojih. Pojav superprevodnosti je del magnetizma, o
katerem se učenci začnejo učiti že zelo zgodaj pri predmetu naravoslovje. Na žalost pa je
magnetizem tema, ki je umeščena na konec šolskega leta in tako učenci slišijo zelo malo o
magnetizmu in še to zelo površno. Učitelji po večini le pokažejo, kako se magneti privlačijo
in odbijajo, v najboljšem primeru ilustrirajo magnetno polje z opilki. To pa je velika škoda,
saj s poskusi učence najlažje pritegnemo. Zato se mi zdi tudi zelo pomembna obravnava
superprevodnosti v osnovni šoli, saj lahko pokažemo poskuse, ki se zdijo povsem nemogoči
in so zato zelo privlačni. Tako bi poskrbeli tudi za popularizacijo fizike med mladimi, saj je
superprevodnost najverjetneje tehnologija prihodnosti.
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu je
predstavljena superprevodnost. Opisuje tudi zgodovino superprevodnosti in nadaljuje z
visokotemperaturno superprevodnostjo. Predstavljeni so superprevodniki, s katerimi se je vse
skupaj začelo, in današnji visokotemperaturni superprevodniki. V praktičnem delu pa je
zbirka nalog, skupaj z navodili za učitelja in učence. Opisani so vsi pripomočki, potrebni za
izvajanje poskusov. S tem, ko sem sam izvajal poskuse, sem tudi sam ugotovil, na kaj
moramo biti pozorni in ta opozorila tudi zapisal.

1

2 TEORETIČNI DEL
2. 1 OPREDELITEV SUPERPREVODNOSTI
Superprevodnost je ravnovesno stanje snovi, oziroma posebna faza. Snov preide v
superprevodno stanje, ko ji električni upor pade na nič, oziroma je tako majhen, da ga ne
moremo več zaznati ali izmeriti. To se zgodi, ko snov ohladimo do t. i. kritične temperature.
Kritična temperatura je temperatura snovi, kjer se zgodi prehod v superprevodno stanje.
Prehod snovi v superprevodno stanje je fazni prehod, a ga od ostalih nam bolj znanih
(kondenzacija in izparevanje ter strjevanje in taljenje) ločimo po tem, da vidnih sprememb, na
prvi pogled, ni. Največja razlika je, da pri prehodu v superprevodno stanje ni latentne toplote.
Pri izparevanju latentno toploto imenujemo izparilna toplota, pri drugih analogno
preimenujemo v latentno toploto.1
Električni upor ne more pasti na nič pri vsaki snovi. Snovi, ki so superprevodne uvrščamo v
kategorijo diamagnetnih snovi ali diamagnetov. A tudi ta opredelitev še ni zadostna, saj le
nekatere diamagnetne snovi postanejo superprevodne, oziroma idealni diamagneti.
Superprevodnost je bila najprej odkrita pri živem srebru, danes pa se uporabljajo večinoma
keramični superprevodniki, ki so zmesi več elementov, žganih pri visokih temperaturah ob
prisotnosti visoke koncentracije kisika.

1

2

Strnad, J. (jan. 2003). Superprevodnost. Elektrotehnika za praktično rabo, letnik 4, št. 1, str. 39–45.

2. 2 MAGNETIZEM
Z magneti oziroma magnetizmom se učenci srečajo že zelo zgodaj. Praktično ni
gospodinjstva, ki ne bi imelo magneta na hladilniku, kompasa ali kakšne igrače, ki vsebuje
magnet. Tako otrok že zelo zgodaj spozna to skrivnostno silo, ki mu poskuša »izpuliti«
magnet z roke.

Slika 1: Hladilniški magneti.2

V osnovni šoli imajo prvič stik z magnetizmom v četrtem razredu pri predmetu naravoslovje
in tehnika. Učenci morajo znati prikazati, dokazati, da med železom in magnetom obstaja
privlačna sila ter da se dva magneta, bodisi privlačita, bodisi odbijata. Tako spoznajo magnet
kot dipol, kjer se enaka pola odbijata, nasprotna pa privlačita. Raziskati morajo tudi možnosti
uporabe magnetov, znati morajo prikazati, da lahko jeklene predmete namagnetimo.
Posledično preidejo tudi na ločevanje snovi z magneti. 3
Nato dve leti učenci o magnetizmu ne slišijo nič, saj se šele v šestem razredu, pri
prepoznavanju lastnosti snovi, ponovno dotaknejo magnetizma. Učenci morajo poleg
električne in toplotne prevodnosti, prepoznati tudi magnetne lastnosti snovi. 4 V sedmem
razredu pa le ponovijo, kako se loči snovi z magnetom.5

2

http://whatafy.com/fridge-magnets-collectors-an-interesting-passion.html (18. 5. 2012).
Učni načrt: program osnovna šola. Naravoslovje in tehnika (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport:
Zavod RS za šolstvo, str. 7.
4
Učni načrt: program osnovna šola. Naravoslovje (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS
za šolstvo, str. 9.
5
Prav tam.
3

3

Prvič, po četrtem razredu, se učenci o magnetizmu nekaj novega naučijo v devetem razredu.
Učenci morajo znati opisati magnet, predstaviti Zemljo kot magnet. S poskusi ugotovijo, da
magnetna sila deluje na daljavo in da magnetna sila deluje med trajnima magnetoma. Prvič se
spoznajo tudi s terminom »feromagnetna snov«, saj ugotovijo, da magnetna sila deluje med
magneti, feromagnetnimi snovmi in vodniki, kadar skoznje teče tok. Opisati morajo magnetno
polje in ugotoviti, da je v tuljavi in okoli nje magnetno polje, kadar skoznjo teče tok. Spoznajo
tudi, da magnetna sila deluje na gibajoče se naelektrene delce.6

Slika 2: Prikaz Zemljinega magnetnega polja.7

Slika 3: Prikaz magnetnega polja dipolnega
magneta z opilki in magnetnimi iglami.8

Na pravo delitev magnetnih lastnosti pa morajo počakati do srednje šole. Snovi glede na
njihove lastnosti delimo v tri skupine, in sicer snovi s feromagnetnimi lastnostmi, snovi s
paramagnetnimi lastnostmi ter snovi z diamagnetnimi lastnostmi.

6

Učni načrt: program osnovna šola. Fizika (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za
šolstvo, str. 15.
7
http://www.epa.gov/esd/cmb/GeophysicsWebsite/pages/reference/properties/Magnetic_Susceptibility/
Geomagnetic_Field.htm (18. 5. 2012).
8
http://www.school-for-champions.com/science/magnetic_detection.htm (18. 5. 2012).
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2. 2. 1 Feromagnetne snovi
»Snovi s feromagnetnimi lastnostmi, imenovane tudi feromagneti, so snovi, ki jih je mogoče v
magnetnem polju namagnetiti.« 9 Večina magnetov, ki jih srečamo v vsakdanjem življenju ali
pri pouku je feromagnetov. Za njih je značilno da privlačijo železo (od tod tudi ime, železo
namreč v latinščini imenujemo ferrum) ter se med seboj bodisi privlačijo, bodisi odbijajo.
Železo uporabljamo iz enega samega razloga. Pojav je pri železu najbolj očiten. Seveda
železo ni edini material s temi lastnostmi. Poleg železa imata feromagnetne lastnosti tudi
kobalt, nikelj. Težava je v tem, da je sila mnogo manjša kot pri železu.

2. 2. 2 Paramagnetne snovi
Na paramagnetne snovi ali paramagnete je tako kot na feromagnete moč vplivati z magnetom.
Vendar moramo biti pozorni, da jih med seboj ne zamenjujemo, saj se paramagnetne snovi
obnašajo podobno kot kobalt ali nikelj. Privlak je zelo šibek in moramo uporabiti tako
imenovane super magnete, da paramagnet sploh privlači. Poleg tega moramo poskrbeti tudi,
da je trenje čim manjše, da je pojav sploh viden. Zato sama privlačna sila ni kriterij za
ločevanje snovi na paramagnetne in feromagnetne. Glavna razlika med obojimi je, da
feromagnete spremenimo v trajne magnete, se pravi, imajo tudi po tem, ko jih umaknemo iz
magnetnega polja, še vedno magnetne lastnosti. Paramagneti so namagneteni le dokler so v
bližini magneta, saj se takoj, ko magnet oddaljimo, magnetni dipoli preuredijo. Med
paramagnete uvrščamo aluminij in baker. Prav tako imajo paramagnetne lastnosti nekatere
spojine z omenjenima elementoma.10

9

Čepič, M. (mar. 2007). Magnetne lastnosti snovi. Kemija v šoli, letnik 19, št. 1, str. 15–18.
Prav tam.
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5

2. 2. 3 Diamagnetne snovi
Diamagnetne snovi ali diamagnete je najlažje ločiti od drugih dveh, saj je za njih značilno, da
jih dipolni magnet z obema poloma odbija. Tako kot pri paramagnetih je tudi pri diamagnetih
sila precej majhna. Ravno to zadnje dejstvo nam izvedbo poskusov z diamagneti precej oteži.
Diamagnetne so večinoma organske snovi, seveda pa najdemo tudi anorganske snovi z
diamagnetnimi lastnostmi.
Snovi z zelo izrazitimi diamagnetnimi lastnostmi imenujemo superprevodniki. Zanimivi so
tudi s tega vidika, da se njihove lastnosti pokažejo šele, ko so ohlajeni na primerno
temperaturo. Takrat vidimo, kako superprevodnik lebdi nad magnetom ali obratno, se pravi
magnet lebdi nad superprevodnikom. Lastnosti teh zanimivih snovi zelo zanimajo
železničarsko stroko, saj bi s pomočjo teh snovi lahko močno zmanjšali trenje pri vlakih.11

11

6

Čepič, M. (mar. 2007). Magnetne lastnosti snovi. Kemija v šoli, letnik 19, št. 1, str. 15–18.

2. 3 DEFINICIJA SUPERPREVODNOSTI
Superprevodnost je definiral nizozemski fizik Heinke Kamerlingh Onnes leta 1911. Pri
poskusih z ohlajanjem živega srebra je opazil zanimiv pojav. Podobno kot je Lord Kelvin
ugotovil, da naj bi se prostornina približala vrednosti nič, je Onnes opazil, da pri ohlajanju
živega srebra, začel upor živega srebra padati. V bližini absolutne ničle je upor praktično
izginil, se pravi ga s takratnimi merilniki niso mogli več izmeriti. Po prvih meritvah so bili vsi
močno presenečeni nad dogajanjem, zato so poskus ponavljali, vendar se je vsakič zgodilo
enako. Tako je Onnes zaključil in svoje ugotovitve tudi objavil, da je odkril superprevodnost,
kot jo je sam poimenoval. Torej je superprevodnost snovi, kot jo je definiral Onnes, prehod v
stanje, ko snovi pade električni upor pade na nič.12

Graf 1: Prikaz upadanja upora z zniževanjem temperature pri različnem toku. 13

12
13

Frölich, H. (jan. 1998). Kako je bila odkrita superprevodnost. Življenje in tehnika, letnik 49, str. 18–21.
Logar, M. (1995) Superprevodnost. Obzornik za matematiko in fiziko, letnik 42, št. 1, str. 18.
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2. 4 ZGODOVINA SUPERPREVODNOSTI
Heinke Kamerlingh Onnes se je rodil leta 1853 v Groningenu na Nizozemskem. Zanimivo je,
da Onnes ni začel kot fizik, ampak je v mladosti pisal poezijo. Njegova strast do umetnosti je
povsem razumljiva, saj je bil sin dveh umetnikov. Poleg tega, je bil tudi njegov brat Menso
Kamerlingh Onnes priznan slikar. Leta 1870 se je vpisal na Univerzo v Groningenu, kjer je
postal eksperimentalni fizik. Ni trajalo dolgo, ko je Onnes ugotovil, da se bo lahko še bolj
izpopolnil, če se poslovi od Groningena. Tako je študij nadaljeval v Heidelbergu, kjer je
študiral skupaj s še dvema znanima naravoslovcema, kemikom Robertom Bunsenom in zelo
znanim fizikom Gustavom Kirchhoffom. Doktoriral pa je leta 1873 v rodnem Groningenu,
kjer naj bi od komisije, na koncu zagovora, požel bučen aplavz. Njegova strast do plinov se je
»rodila«, ko je ob koncu doktorskega študija sodeloval z Johannesom Didrikom van der
Waalsom, ki je raziskoval obnašanje plinov. 14

Slika 4: Heinke Kamerlingh Onnes.15

14
15
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Frölich, H. (jan. 1998). Kako je bila odkrita superprevodnost. Življenje in tehnika, letnik 49, str. 18–21.
http://en.wikipedia.org/wiki/Heike_Kamerlingh_Onnes (18. 5. 2012).

Onnes se je leta 1882 zaposlil kot profesor na univerzi v Leidnu, kjer je začel preverjati
pravilnosti van der Waalsovih idej. Le-to je lahko izvajal edino tako, da je pline ohlajal, za kar
je potreboval sodobnejši laboratorij. S tem namenom je Onnes leta 1932 ustanovil laboratorij,
ki je pozneje dobil ime po njem.16

Slika 5: Laboratorij na Univerzi v Leidnu.17

Po dolgih letih truda je leta 1877 Onnesu in njegovim asistentom prvič uspelo utekočiniti
kisik in dušik. Seveda količine, ki so jih zmogli proizvesti niso bile zadovoljive za potrebe
Onnesovih poskusov. Zato je leta in leta izpolnjeval svojo napravo. Leta 1982 mu je uspel
veliki met, saj je s povsem novim postopkom uspel utekočiniti večje količine različnih plinov.
Začel je z metilkloridom (utekočini se pri 21 °C), nato je utekočinil etilen (-87 °C), kisik
(-145 °C), na koncu je utekočinil še zrak, ki kondenzira pri -193 °C. V bitki za čim nižjo
temperaturo je Onessa leta 1898 prehitel James Dewar. Uspelo mu je utekočiniti vodik, ki ima
kondenzacijsko temperaturo -253 °C, kar pa Onnesa ni skrbelo, saj so bile količine
utekočinjenega vodika, ki ga je utekočinil Dewar premajhne, da bi ga lahko uporabil za svoje
raziskave. Osem let pozneje pa je Onnes uspel utekočiniti vodik v večjih količinah, saj je
njegova naprava zmogla utekočiniti 4 litre vodika na uro, pozneje celo 13 litrov. Med tem, ko
se Onnes ukvarjal z utekočinjanjem vodika, je William Ramsay odkril helij. To odkritje je
zaznamovalo Onnesa, saj je v trenutku utekočinjenje helija postal njegov življenjski cilj.18

16

Frölich, H. (jan. 1998). Kako je bila odkrita superprevodnost. Življenje in tehnika, letnik 49, str. 18–21.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=superconductors-turn-100 (18. 5. 2012).
18
Frölich, H. (jan. 1998). Kako je bila odkrita superprevodnost. Življenje in tehnika, letnik 49, str. 18–21.
17
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Prvi stroj za utekočinjanje helija je začel delovati leta 1908. Za hlajenje je uporabljal tekoči
vodik in tekoč zrak, to je bil eden glavnih razlogov, da je Onnes tako težil k večjim količinam
tekočega vodika. Govorice o tekočem heliju so se hitro razvedele po tamkajšnji univerzi.
Tako so se začeli profesorji zbirati, da bi videli prvo kondenzacijo helija, a tik preden so
obupali, saj tekočega helija ni in ni bilo, je profesor Franciscus Schreinemakers pripomnil, da
je morda helij že utekočinjen, a ga ne vidijo. To domnevo je postavil na podlagi tega, da se
temperatura ni znižala pod 4,2 K (-269 °C), kar je kondenzacijska temperatura helija. Onnes
je profesorja upošteval in posodo, v katero naj bi se nabiral tekoč helij, močneje osvetlil in
res, videli so odsev na površini, kar je bil dokaz, da je Onnesu uspelo utekočiniti helij.
Pozneje je Onnes zapisal, da je bil dan, ko je lahko van der Waalsu pokazal tekoč helij,
najsrečnejši v njegovem življenju.19

Slika 6: H. K. Onnes in G. Flim pred napravo za utekočinjanje helija.20

19
20

Frölich, H. (jan. 1998). Kako je bila odkrita superprevodnost. Življenje in tehnika, letnik 49, str. 18–21.
http://www.museumboerhaave.nl/tentoonstellingen/nu-en-straks/kwik-nagenoeg-nul/ (18. 5. 2012).
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Seveda se pri tej temperaturi niso ustavili in pozneje je Onnes uspel doseči temperaturo 1,7 K,
kar je bilo za tisti čas neverjetno. Največjo težavo jim je predstavljalo shranjevanje in prenos
tako hladne tekočine. Leta 1911 so uspeli izdelati napravo, ki je omogočala vzdrževanje
dovolj nizke temperature, da je bilo s tekočim helijem mogoče tudi izvajati poskuse. S tem si
je pripravil vse potrebno za raziskovanje obnašanja drugih elementov pri temperaturi tekočega
dušika. Zato ni presenetljivo dejstvo, da je prav leta 1911 Onnes odkril pojav
superprevodnosti.21

Heinke Kamerlingh Onnes je umrl leta 1926 v Leidnu na Nizozemskem. Škoda je, da se
svojemu delu ni mogel posvetiti še bolj, saj ga je oviral kronični bronhitis. Vendar je navkljub
temu, da so se mu nekateri posmehovali glede superprevodnosti, močno verjel, da bo
superprevodnost tehnologija prihodnosti.22

S smrtjo Onnesa se raziskovanje superprevodnosti ni končalo. Poleg živega srebra, za
katerega je že Onnes ugotovil, da postane superprevodno, so superprevodnost ugotovili še pri
aluminiju (kritična temperatura je pri 1,2 K), kositru (3,7 K), niobij (9,1 K). Poleg vseh
elementov, ki postanejo superprevodni, so znanstveniki prišli do zanimive ugotovitve, in
sicer, da elementi, ki so pri normalnih pogojih najbolje prevajajo, ne postanejo superprevodni.
V to kategorijo spadajo recimo srebro, baker, zlato ipd. Vse, do sedaj opisane
superprevodnike, uvrščamo v t. i. skupino superprevodnikov 1. vrste. 23

21

Frölich, H. (jan. 1998). Kako je bila odkrita superprevodnost. Življenje in tehnika, letnik 49, str. 18–21.
Prav tam.
23
Strnad, J. (jan. 2003). Superprevodnost. Elektrotehnika za praktično rabo, letnik 4, št. 1, str. 39–45.
22
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Minilo je približno petdeset let, da so kritično temperaturo pomembno premaknili. Leta 1961
so Berndt Matthias in njegovi sodelavci odkrili superprevodnost pri spojini niobija in kositra
Nb3Sn. Kritična temperatura spojine je pri 18,4 K. Še dvanajst let pozneje so odkrili spojino
niobija in germanija Nb3Ge pri kritični temperaturi 23,2 K. Poleg omenjenih dveh spojin jih
spada v t. i. skupino superprevodnikov 2. vrste, še kopica drugih spojin, večinoma iz
elementov, ki spadajo med superprevodnike 1. vrste. 24

Slika 7: Berndt Matthias.25

Znanstveniki so praktično že obupali nad superprevodnostjo s kritičnimi temperaturami, višje
od 30 K, ko sta leta 1986 Alex Müller in Georg Bednorz ugotovila, da spojina lantana, bakra
in kisika, La2CuO4, s primesjo barija postane superprevodna pri temperaturi okoli 30 K. Sprva
nista požela odobravanja, saj so že mnogi pred njima odkrili podobne elemente, za katere se je
pozneje izkazalo, da sploh niso superprevodni. Z merjenjem Meissnerjevega pojava so uspeli
potrditi superprevodnost te spojine in določili kritično temperaturo 35 K. Zatem se je vsul
plaz novih superprevodnikov. Prvi so bili Američani in Japonci, ki so zamenjali barij s
stroncijem in dosegle kritično temperaturo 40 K. Nato so zamenjali še lantan z itrijem in pri
spojini YBa2Cu3O7 dosegli vrtoglavih 93 K. S tem pa so presegli magično mejo 77 K, to je

24
25

Strnad, J. (jan. 2003). Superprevodnost. Elektrotehnika za praktično rabo, letnik 4, št. 1, str. 39–45.
http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=5406&page=241 (4. 6. 2012).
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namreč temperatura pri kateri vre dušik. To je pomenilo velik korak naprej, saj so lahko sedaj
za hlajenje uporabljali veliko cenejši tekoči dušik, ki ga je bilo tudi lažje pridobivati kot
tekoči helij. Te spojine umeščamo med t. i. visokotemperaturne superprevodnike. Ti so še
posebno zanimivi, saj lahko z njimi pokažemo poskus, kjer superprevodnik lebdi nad
magnetom ali obratno. Poleg omenjenih v to skupino spada še spojina bizmuta, kalcija,
stroncija, bakra in kisika BiCaSrCuO, spojina talija, kalcija barija, bakra in kisika
TlCaBaCuO ter spojina živega srebra, barija, kalcija, bakra in kisika HgBaCaCuO. Obstajajo
sicer še nekatere spojine, katerih kritične temperature so že pri okoli 200 K, a
superprevodnost pri njih še ni potrjena. S tem smo, vsaj začasno, dosegli vrh kritičnih
temperatur pri superprevodnikih.26

Graf 2: Prikaz naraščanja kritičnih temperatur skozi leta. 27

26
27

Strnad, J. (jan. 2003). Superprevodnost. Elektrotehnika za praktično rabo, letnik 4, št. 1, str. 39–45.
Butch, N. P. (feb. 2008). Scy-3: Superconductivity. American Journal of Physics, letnik 76, št. 2, str.107.
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2. 5 MEISSNERJEV EFEKT
Vsaka snov ima električni upor. V klasični delitvi na prevodnike, polprevodnike in izolatorje,
lahko brez večjih težav izmerimo električni upor, ki je večji od nič, a nikoli neskončen. Do
zanimivega pojava pride pri temperaturi 0 K, saj naj bi pri prevodnikih padel električni upor
na nič, pri polprevodnikih ostane končen, pri izolatorjih pa neskončen.28
Elemente, katerim pade električni upor na 0  nad 0 K, imenujemo superprevodniki. Prav
superprevodniki so snovi, pri katerih pride do Meissnerjevega efekta.
Meissnerjev efekt je izrinjenje magnetnega polja iz superprevodnika. Temperaturo, pri kateri
superprevodnik preide v superprevodno stanje, definiramo kot kritično temperaturo. Kritične
temperature pri superprevodnosti ne smemo mešati s kritično temperaturo pri plinih, ki je
definirana kot temperatura, nad katero plina ni več mogoče utekočiniti, četudi povečamo
tlak.29
Da magnetno polje ne more prodreti skozi ohlajen superprevodnik je Meissner pokazal že na
superprevodniku prve vrste, pri katerih je pojav najšibkejši. Pri superprevodnikih druge vrste
in visokotemperaturnih superprevodnikih pride tudi do drugih zanimivih pojavov, katere bom
opisal v naslednjih poglavjih.30

Slika 8: Prikaz Meissnerjevega pojava. Levo ne ohlajen superprevodnik,
desno ohlajen pod kritično temperaturo.31
28

Ambrožič, M. (19. 11. 1991) Uporaba Meissnerjevega pojava. Slovenec, letnik 75, št. 124, str. 22.
Prav tam.
30
Essén, H. (feb. 2012) Meissner effect, diamagnetism, and classical physics – a review. American Journal of
Physics, letnik 80, št. 2, str. 164–169.
31
http://en.wikipedia.org/wiki/Meissner_effect (5. 6. 2012).
29
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2. 6 DELITEV SUPERPREVODNIKOV
Superprevodnike glede na njihove lastnosti delimo v tri kategorije. Delimo jih na
superprevodnike prve vrste, ti so bili tudi prvi odkriti, superprevodnike druge vrste in
visokotemperaturne superprevodnike. Ločimo jih po več lastnostih, ne le po tem kdaj so bili
odkriti. Poleg kritične temperature je kriterij tudi kritična gostota magnetnega polja in kako
močen je Meissnerjev efekt.
Skupno vsem trem kategorijam je, da pride do enakega pojava. Vsi izrinejo magnetno polje iz
superprevodnika, v vseh se ustvarijo vrtinčni tokovi. Najpomembnejše je, da niso odvisni od
vrstnega reda dogodkov. Tako je vseeno ali najprej ohladimo superprevodnik in ga nato damo
v magnetno polje, ali pa najprej superprevodnik postavimo v magnetno polje in ga v
magnetnem polju ohladimo.32
Prav tako je skupno vsem trem kategorijam, da se na površju ohlajenega superprevodnika, po
tem ko ugasnemo magnetno polje, inducira električni tok, ki s časom ne pojenja, čeprav ga ne
poganja električna napetost.33
V kolikor ustvarimo magnetno polje potem, ko je superprevodnik že ohlajen, se v notranjosti
inducira magnetno polje, ki je nasprotno enako zunanjemu polju in ga izniči ter iz notranjosti
izrine magnetno polje.34

32

Strnad, J. (jan. 2003). Superprevodnost. Elektrotehnika za praktično rabo, letnik 4, št. 1, str. 39–45.
Prav tam.
34
Prav tam.
33
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2. 6. 1 Superprevodniki prve vrste
Prvi superprevodnik prve vrste in hkrati tudi sploh prvi odkriti superprevodnik je živo srebro.
Poleg živega srebra je znanih še precej superprevodnikov prve vrste. V tabeli 1 so prikazani le
nekateri, pomembnejši superprevodniki prve vrste. Pomembni so, ker so jih uporabili za
spojine, ki so postale superprevodniki druge vrste.
Tabela 1: Superprevodniki prve vrste in pripadajoče kritične temperature.35
Element

Kritična temperatura [K]

Svinec

7,2

Lantan

4,9

Tantal

4,5

Živo srebro

4,2

Kositer

3,7

Talij

2,4

Aluminij

1,2

Galij

1,1

Titan

0,4

Iridij

0,1

V kategorijo superprevodnikov prve vrste sodijo elementi, ki imajo precej nizko kritično
temperaturo (do približno 8 K). Poleg temperature je za njih značilna tudi zelo nizka toleranca
gostote magnetnega polja, saj v kolikor presežemo gostoto magnetnega polja nekaj stotink
tesla, magnetno polje že prodre v superprevodnik in le-ta izgubi superprevodne lastnosti. 36
Za raziskave so bili ti superprevodniki neprimerni, saj jih je bilo potrebno ohlajati s tekočim
helijem, ki je bil zelo drag in pridobivanje je potekalo v majhnih količinah. Zato so šle
raziskave naprej, dokler niso Matthias in njegovi sodelavci odkrili superprevodnikov druge
vrste.

35
36

http://www.superconductors. org/Type2.htm (5. 6. 2012).
Strnad, J. (jan. 2003). Superprevodnost. Elektrotehnika za praktično rabo, letnik 4, št. 1, str. 39–45.
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2. 6. 2 Superprevodniki druge vrste
Superprevodniki druge vrste so se od superprevodnikov prve vrste najbolj razlikovali po tem,
da so bile to spojine elementov, ki bodisi niso superprevodni, bodisi imajo kritično
temperaturo še nižje od živega srebra. Večina spojin je sestavljena iz treh enot elementa pete
skupine prehodnih elementov in ene enote elementa tretje ali četrte skupine.37
Prva spojina, ki so jo odkrili, je bila spojina niobija in kositra Nb 3Sn. V tabeli 2 pa so
prikazane še nekatere snovi, uvrščene v kategorijo superprevodnikov druge vrste.
Tabela 2: Superprevodniki druge vrste in pripadajoče kritične temperature.38
Element

Kritična temperatura [K]

Nb3Ge

23,2

Nb3Si

19,0

Nb3Sn

18,1

Nb3Al

18,0

V3Si

17,1

Ta3Pb

17,0

V3Ga

16,8

Nb3Ga

14,5

V3In

13,9

V kategorijo superprevodnikov druge vrste sodijo spojine, ki imajo le deset ali dvajset
Kelvinov višjo kritično temperaturo, kot superprevodniki prve vrste, zato samo temperatura
ne more biti kriterij za razlikovanje obeh kategorij.
Za njih je značilno, da se pojavita dve kritični gostoti magnetnega polja, pri čemer se moramo
zavedati, da je kritična temperatura še vedno ena sama in sta dve kritični gostoti pri enaki, to
je kritični temperaturi.39

37

http://www.superconductors. org/Type2.htm (5. 6. 2012)
http://www.superconductors. org/Type2.htm (5. 6. 2012)
39
Strnad, J. (jan. 2003). Superprevodnost. Elektrotehnika za praktično rabo, letnik 4, št. 1, str. 39–45.
38
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Superprevodnik druge vrste se obnaša enako kot superprevodnik prve vrste, dokler je gostota
magnetnega polja nižja od prve kritične gostote magnetnega polja, se pravi magnetno polje ne
prodira v notranjost superprevodnika. Meja prve kritične gostote se je v primerjavi s
superprevodniki prve vrste pomaknila za faktor tisoč, tako ima spojina Nb 3Sn pri temperaturi
20 K, prvo kritično gostoto magnetnega polja 20 T. S povečevanjem gostote magnetnega
polja, začne magnetno polje počasi prodirati v superprevodnik, tedaj je superprevodnik v
mešanem stanju, saj se vanj vriva magnetno polje v obrokih magnetnega pretoka, ki jih
spremljajo drobni vrtinci električnega toka. Ti drug drugega odbijajo, zato se uredijo v mrežo.
Njihova gostota narašča, ko se vriva v superprevodnik vse gostejše polje. Nazadnje se
prekrijejo, ko gostota magnetnega polja preseže drugo kritično gostoto magnetnega polja.
Takrat magnetno polje dokončno prodre v superprevodnik in superprevodnost preneha.40

Superprevodnik 1. vrste

Superprevodnik 2. vrste

B

B
Normalno
stanje

Bc2

Normalno
stanje

Mešano
stanje

Bc1
Superprevodno
stanje

Superprevodno
stanje

Tc

T

Tc

T

Graf 3: Primerjava kritične gostote magnetnega polja superprevodnika prve (levo) in
druge (desno) vrste.

40

Strnad, J. (jan. 2003). Superprevodnost. Elektrotehnika za praktično rabo, letnik 4, št. 1, str. 39–45.
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2. 6. 3 Visokotemperaturni superprevodniki
Glavno lastnost visokotemperaturnih superprevodnikov nam pove že ime samo. Leta 1986 so
odkrili spojino lantana, bakra in kisika La 2CuO4, s primesjo barija in kritično temperaturo
35 K. Nato so sledili še drugi. Visokotemperaturni superprevodniki se razlikujejo tudi po tem,
da je njihova struktura praviloma zelo kompleksna, z značilnimi vzporednimi ravninami
atomov bakra in kisika in da so anizotropni. Poleg vsega naštetega je še ena razlika, izdelani
so kot keramika. Zmešane sestavine v prahu so stisnjene v tableto pod visokim tlakom, nato
žgane v pečeh za keramiko.41 V tabeli 3 so predstavljeni nekateri visokotemperaturni
superprevodniki.
Tabela 3: Visokotemperaturni superprevodniki in pripadajoče kritične temperature.42
Element

Kritična temperatura [K]

La2CuO4

35

YBa2Cu3O7

92

Bi2Sr2Ca2Cu3O10

119

TlCaBaCuO

125

HgBa2Ca2Cu3Ox

150–165

Temperaturni razpon pri zadnjem superprevodniku pomeni, da je temperatura prehoda v
superprevodno stanje odvisna od tlaka. Tako je pri močno povečanem tlaku kritična
temperatura 165 K, pri normalnem tlaku pa 150 K.43
Odkritje visokotemperaturnih superprevodnikov je bilo najpomembnejše zato, ker jih je
mogoče ohlajati s tekočim dušikom, ki ima vrelišče pri 77 K. S tem so se raziskave na tem
področju pocenile in še večje količine ohlajevalnega sredstva so bile na voljo.

41

Strnad, J. (jan. 2003). Superprevodnost. Elektrotehnika za praktično rabo, letnik 4, št. 1, str. 39–45.
Prav tam.
43
Porenta, M. (1999). Visokotemperaturna superprevodnost. Novice elektrotehniške zveze Slovenije, letnik 2, št.
3, str. 4–7.
42
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2. 7 UPORABA SUPERPREVODNIKOV
Superprevodnost je že dolgo tehniško pomembna, čeprav ne v velikem obsegu in še to
predvsem na raziskovalnem področju. Uporabljajo se predvsem superprevodniki druge vrste,
saj imajo superprevodniki prve vrste premajhno kritično gostoto magnetnega polja.
Magnete, narejene iz superprevodnikov druge vrste, se uporablja v pospeševalnikih in
trkalnikih. Uporabni so v poskusih enotirnih vlakov, v medicinskih napravah za slikanje z
magnetno resonanco ter v merilnikih magnetnega polja v medicini in geologiji, saj zaznajo
gostoto magnetnega polja nekaj biljonink tesla.44
Poleg magnetov so pomembni tudi superprevodni vodniki, saj so lahko do šestnajstkrat
cenejši od bakrovih. Težava je v hlajenju, saj je le to precej drago. Znanstveniki so zato veliko
pričakovali od visokotemperaturnih superprevodnikov, a je težava v tem, da so, kar za
keramiko ni presenetljivo, precej togi in krhki. Trenutno največ obetajo Bi2Sr2Ca2Cu3O10,
Bi2Sr2CaCu2O8 in YBa2Cu3O7, saj je mogoče kupiti vodnike, brez napak, v dolžini nekaj sto
metrov, želje so seveda veliko večje. Za enkrat pa so le-ti predragi, saj jih izdelujejo tako, da
srebrno cev napolnijo s superprevodnim prahom in nato razvlečejo dokler nima vodnik
premera 1 milimeter. Žal je srebro zelo drago in s tem draži superprevodne vodnike, a v
prihodnosti naj bi cena močno padla. Na začetku je meter superprevodnega vodnika stal 1500
dolarjev, danes je cena okrog 300 dolarjev, v prihodnosti naj bi se znižala na okoli 50
dolarjev. Največja uporabnost teh vodnikov je, da je mogoče električno energijo prenašati
brez izgub, pri čemer se moramo zavedati, da so izgube vodnikov v uporabi kar 7–9 %.45

Slika 9: Superprevodni vodnik.46

44

Strnad, J. (jan. 2003). Superprevodnost. Elektrotehnika za praktično rabo, letnik 4, št. 1, str. 39–45.
Prav tam.
46
http://imglib.lbl.gov/ImgLib/COLLECTIONS/BERKELEY-LAB/RESEARCH-1991-PRESENT/AFRD
/index/96803722.html (7. 6. 2012).
45
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V Sloveniji se s superprevodniki ukvarja vse več podjetij, ki so konkurenčna v svetovnem
merilu. Tako je podjetje iz Škofje Loke razvilo miniaturne hladilnike, ki za delovanje
potrebujejo le napajanje 12 V, za katere si želijo, da bi jih v kratkem začeli vgrajevati v
osebne računalnike. Poleg hladilnikov v Sloveniji izdelujejo tudi superprevodne
mikrovalovne komponente (filtri, antene, resonatorji ipd.). V prihodnosti se bo po vsej
verjetnosti uresničila hipoteza Heinkeja Onnesa in bodo superprevodniki zamenjali današnje
elemente.47
Najbolj so znanstveniki stremeli k temu, da bi lahko s pomočjo superprevodnosti prevažali
ljudi. To je uspelo Japoncem, saj tam že vrsto let vozi vlak na superprevodni blazini. Hitrosti,
ki jih dosegajo s tem vlakom so višje od hitrosti s t. i. hitrimi vlaki, ki vozijo po tračnicah.
Hitrostni rekord so izmerili na Japonskem leta 2003, ko so superprevodnim vlakom dosegli
581 km/h.48

Slika 10: Vlak na superprevodni blazini.49

47

Porenta, M. (1999). Visokotemperaturna superprevodnost. Novice elektrotehniške zveze Slovenije, letnik 2, št.
3, str. 4–7.
48
http://en.wikipedia.org/wiki/Maglev.
49
Prav tam.

21

2. 8 POSKUSI POVEZANI S SUPERPREVODNOSTJO
To poglavje opisuje nekaj zanimivejših poskusov, povezanih s superprevodnostjo. Gradiva in
poskusov je zares veliko, zato sem izbral le nekaj zanimivejših. Večinoma so ti poskusi
nadgradnja poskusa, kjer superprevodnik lebdi nad magnetno tračnico. Nekateri pa so
resnično izvirni in inovativni.

2. 8. 1 Lebdenje nad magneti
Superprevodni vlakec je najbolj tipičen poskus, ki prikazuje prehod snovi v superprevodno
stanje. Pri tem poskusu je najbolj fascinantno to, da pride do lebdenja superprevodnika. V
prejšnjih poglavjih sem že opisal, da idealni diamagneti postanejo superprevodni. V kolikor
pa postavimo superprevodnik, v magnetno polje, začne le-ta lebdeti.
Za izvedbo tega poskusa potrebujemo magnetno tračnico, da ustvarimo magnetno polje.
Magnetna tračnica mora imeti magnete postavljene v treh vrstah, vsaka vrsta magnetov pa
mora imeti drugačno polariteto kot sosednja vrsta. Postavitev magnetov prikazuje slika 11.

Slika 11: Postavitev magnetov na magnetni tračnici.50
Okoli magnetne tračnice se zaradi specifične postavitve magnetov ustvari magnetno polje, ki
ni homogeno. Prav zaradi takega magnetnega polja pride do lebdenja, saj se, kot že omenjeno
v prejšnjih poglavjih, v superprevodniku inducirajo vrtinčni tokovi, ki so značilni za določeno
magnetno polje. Tokovi v superprevodniku se od tedaj naprej, ko je bil ohlajen, ne
50

Strechlow, C. P. (sep. 2009). A classroom demonstration of levitation and suspension of a superconductor
over a magnetic track. American Journal of Physics, letnik 77, št. 9, str. 849.
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spreminjajo več in tako ohrani svoj položaj v magnetnem polju, tipičnem za inducirane
vrtinčne tokove. Laično bi lahko rekli, da si superprevodnik »zapomni« obliko magnetnega
polja, kjer je bil ohlajen.

Slika 12: Magnetno polje okoli magnetne tračnice.51
Zanimivo je tudi, da je pojav tako močan, da superprevodnika ne moremo zbiti s tračnice, še
več, tračnico lahko obrnemo in superprevodnik ne pade z nje. Pojav lahko naredimo še
močnejši, če superprevodnik izoliramo. S tem preprečimo hitro ogrevanje superprevodnika in
tako se čas, ko je snov v superprevodnem stanju, podaljša.

Slika 13: (a) Lebdenje superprevodnika in (b) obrnjena tračnica s superprevodnikom.52

51
52

http://www.evico.de/fileadmin/media/bilder/supratrans/Schwebender_Supraleiter.jpg (28. 7. 2012).
Strechlow, C. P. (sep. 2009). A classroom demonstration of levitation and suspension of a superconductor
over a magnetic track. American Journal of Physics, letnik 77, št. 9, str. 849.
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2. 8. 2 Superprevodni vlakec
Seveda se z lebdenjem poskusi ne končajo. Ker ima tračnica po celi dolžini enako obrnjene
magnete, se v vzdolžni smeri magnetno polje ne spreminja in tako se superprevodnik zapelje
po magnetni tračnici. Na koncu je prečno na smer gibanja postavljen magnet, ki
superprevodnik odbije. Zanimivo je, da superprevodnika ne zmotijo ovire, ki niso magnetne,
se gladko zapelje preko njih. V kolikor pa magneti niso postavljeni gladko, bodisi jih namerno
podložimo, bodisi imamo krivo podlago, se tudi superprevodnik prilagodi in ostane na enaki
višini.
Poskuse so nadgradili z različnimi uporabami lebdenja. Tako so uporabili superprevodni
vlakec v jaslicah, lego kockah, ipd. Eden zanimivejših poskusov je poskus z osmico. Max
Huijgen namreč navaja v svojem članku, da so magnete postavili tako, da se proga na sredini
križa in tako tvori osmico. Pri tem poskusu je lepo vidno, da se superprevodnik prilagodi
spremembi magnetov. Vidimo namreč, da ko se magneti dvignejo se takoj dvigne tudi
superprevodnik in s tem ohrani višino, na kateri je bil ohlajen. Uporabili so tudi elektromotor,
s čimer so pospeševali tableto, da je zmogla preko klanca.53

Slika 14: Magnetna tračnica v obliki osmice.54

53
54

https://plus.google.com/112352920206354603958/posts/4GqH8D34i96 (28. 7. 2012).
Prav tam.
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Še bolj zanimiv poskus so izvedli na Norveškem. Študentje Vestfold University College so
magnetno tračnico oblikovali v Möbiusov trak. S tem so v enem poskusu pokazali, kako lahko
tableta potuje najprej po eni strani tračnice, nato po drugi. Tako je superprevodnik nekaj časa
nad, nekaj časa pod tračnico.55

Slika 15: Magnetna tračnica v obliki Möbiusovega traku.56
Poskus, ki je za širšo javnost najbolj zgovoren, je t. i. superprevodna jadralna deska. Študentje
Diderotove univerze iz Pariza so namreč izdelali tako velik superprevodni vlakec, da so lahko
gostje stopili nanj in se popeljali po magnetni tračnici. Princip poskusa je enak kot pri vseh
zgoraj omenjenih poskusih, razlika je le v tem, da je mnogo večji. Tako lahko na ljudje na
lastni koži izkusimo lebdenje. Obenem so pokazali tudi, kako »močan« je pojav lebdenja pri
superprevodnikih.57

Slika 16: Superprevodna jadralna deska.58
55

http://www.maglev.net/news/superconductor-track/ (28. 7. 2012).
Prav tam.
57
http://www.maglev.net/news/maglev-hoverboard/ (30. 7. 2012).
58
Prav tam.
56
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2. 8. 2 Superprevodna ptica
Poskus sta si zamislila in izvedla E. Guarner in A. M. Sánchez. Izdelan je bil predvsem z
namenom, da bi lahko predstavili povezavo med toplotnim prevajanjem, mehaniko in
superprevodnostjo, kot del magnetizma.
Eksperiment izvedemo tako, da izdelamo ali kupimo ptico, kot jo prikazuje slika 17. Ptica
ponazarja rahlo neuravnovešeno gugalnico. Os vrtenja gugalnice je v kljunu, kjer je na dno
pritrjen superprevodnik. Sedaj je očitno, zakaj je gugalnica neuravnovešena, saj je namreč
skoraj celotno telo ptice na eni strani osi vrtenja, še več, na zadek je pritrjena še protiutež, ki
dodatno »sili« rep k tlom. Pomemben del poskusa je tudi posoda z magnetom, v katero
nalijemo tudi tekoči dušik.59

Slika 17: Superprevodna ptica.60
Ptica poleti šele tedaj, ko njen kljun namočimo v tekoči dušik. Medtem, ko je namočen v
tekoči dušik, se namreč ohlaja superprevodnik, ki je pritrjen na dno kljuna. S tem, ko
ohlajamo superprevodnik, le-ta preide v superprevodno stanje in pride do Meissnerjevega
pojava. Superprevodnik izrine magnetno polje in se oddalji od magneta, s seboj pa dvigne tudi
telo ptice. Seveda ptica ne more biti neskončno dolgo v zraku, saj se medtem, ko lebdi,
segreva, kar pa pomeni, da superprevodnik počasi zapusti superprevodno stanje in se zato
ptica spusti. Ptica pristane na noge, kjer je tudi utež, ki poskrbi, da se to zgodi. Poskus se
seveda nadaljuje, saj ptica ponovno namoči kljun v tekoči dušik in zgodba se ponovi. Tako
smo dobili nekakšen »perpetuum mobile«, a le dokler je v posodi tekoči dušik.61
59

Guarner, E., Sánchez, A. M. (mar. 1992). The Superconducting Bird. The physics teacher, letnik 30, št. 3, str.
176–179.
60
Prav tam.
61
Prav tam.
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2. 8. 4 Superprevodno nihalo
Superprevodno nihalo so opisali E. A. Early, C. L. Seaman, K. N. Yang in M. B. Maple.
Poskus precej spominja na lebdenje superprevodnika nad magnetom, a s to razliko, da je vse
skupaj postavljeno v navpični smeri.
Na podlago postavimo petrijevko, polno tekočega dušika. Nad petrijevko obesimo, na enako
dolgi vrvici, superprevodnik in magnet. Poskus se začne, ko sta obe vrvici iztegnjeni in se
magnet ter superprevodnik dotikata, namočena v tekoči dušik. S tem, ko superprevodnik
ohlajamo, le-ta preide v superprevodno stanje in se magnet ter superprevodnik odbijeta. V
skrajni legi sta odmaknjena od tekočega dušika in se segrevata. Ko se superprevodnik segreje
nad kritično temperaturo, le-ta zapusti superprevodno stanje in ni več odbojne sile med njim
in magnetom. Tako se ponovno približata in potopita v tekoči dušik. S tem smo prišli do
začetnega stanja in poskus se ponovi. Z malo potrpljenja vse skupaj spominja na nihalo s
precej dolgim nihajnim časom.62

(a)

(b)

Slika 18: Prikaz superprevodnega nihala pred ohlajanjem (a) in po ohlajanju (b).

62

Early, E. A., Seaman, C. L., Yang, K. N., Maple, M. B. (jul. 1988). Demonstrating superconductivity at liquid
nitrogen temperatures. American Journal of Physics, letnik 56, št. 7, str. 617–620.
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3 EMPIRIČNI DEL
V empiričnem delu so predstavljeni poskusi, ki so primerni za demonstracijo tako v osnovni
šoli, kot tudi v srednji šoli in na fakulteti. Izbral sem te poskuse, ker so privlačni, zanesljivi in
niso težko izvedljivi. Poleg naštetega je superprevodnost tehnologija prihodnosti in jo je
skoraj nujno začeti uvajati v učni načrt. Sam pojav je precej zahteven za razumevanje, zato je
potrebno na nižjih stopnjah izobraževanja prilagoditi razlago. Višje pa se znanje nadgradi in
se učencem pojav pojasni do potankosti.
Pri vseh poskusih je zaželeno, da učenci pomagajo, a morajo biti vedno dobro zaščiteni.
Nikakor pa učenci ne delajo sami s tekočim dušikom. Le zadnji poskus lahko izvedejo sami, v
kolikor imamo na voljo dovolj Hallovih sond. Pri vsakem poskusu je priložen tudi učni list,
katerega naj učenci sproti izpolnjujejo.

3. 1 PRIPIRAVA POTREBŠČIN ZA IZVEDBO POSKUSOV
Za izvedbo poskusov je najprej potrebno zagotoviti sledeče stvari:
 magnetna tračnica,
 superprevodnik,
 Dewarjeva posoda,
 tekoči dušik,
 lesena ali plastična prijemalka,
 plastična posoda, v kateri se bo ohlajal superprevodnik ter
 zaščitna sredstva (rokavice, zaščitna očala).
Tako za tračnico kot za superprevodnik velja, da jih lahko izdelamo sami. Lahko pa, če to
proračun dovoljuje, oboje kupimo. Največjo težavo, pri izvedbi poskusov, lahko predstavlja
dobava tekočega dušika. Dewarjevo posodo je mogoče kupiti preko spleta, ali si jo sposoditi
tam, od koder dobimo tekoči dušik. Cene posod so precej visoke, za litrsko posodo je
potrebno odšteti okrog 150 €, deset litrska posoda stane približno 650 € in tako naprej.
Plastična posoda naj se čim bolj prilega velikosti tablete, da dušika ne porabimo prehitro. V
kolikor je to mogoče, uporabimo kar navaden plastičen lonček za vodo. Nujno moramo
uporabljati rokavice, ki so prilagojene nizkim temperaturam, da ne pride do hujših ozeblin.
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3. 1. 1 Magnetna tračnica
Magnetno tračnico lahko, kot sem to storil tudi sam, izdelamo sami. Vse kar potrebujemo je
zamisel, kako veliko tračnico želimo imeti in nato načrt, kako velike magnete potrebujemo.
Magnetna tračnica, ki je bila uporabljena v mojem diplomskem delu je velikosti 50 x 5 cm 2.
Za izdelavo smo tako kupili ploščato železo omenjenih dimenzij in 38 super magnetov
dimenzije 1,5 x 4,5 x 0,7 cm3, tipa N42, ki so bili izdelani po naročilu. Paziti je potrebno tudi
na polariteto, le-ta mora potekati prečno na največjo ploskev, kot prikazuje tudi slika 19.
Magnete smo kupili v Nemčiji preko spletne strani www.supermagnete.de. Cena enega
magneta je bila približno 5 €. Ploščato železo je bilo kupljeno v lokalni železnini.

N
S
Slika 19: Prikaz dimenzije in polaritete posameznega magneta.
Po nakupu omenjenih potrebščin, tračnico le še sestavimo. Na tej točki moram opozoriti, da je
super magnete precej težko premikati po železu, zato moramo biti pozorni pri namestitvi leteh. Zgodi se namreč lahko, da nam magnet uide z rok in se ob trku z železom poškoduje,
lahko se le rahlo okruši, lahko pa se razleti na drobne delčke. Zagotovo pa nam ne uide
kakšen žulj na prstih. Magnete naložimo vzdolž železa v tri vrste in pazimo na polariteto.
Skrajni vrsti morata imeti na vrhu jug, srednja pa sever. Tračnico moramo tudi zapreti s
koncev, saj bi nam v nasprotnem primeru superprevodnik zdrsnil s tračnice. To storimo tako,
da na obeh koncih postavimo magnet prečno na potek vseh drugih in tudi tu pazimo, da je na
vrhu sever. S tem smo pripravili magnetno tračnico in se lahko lotimo naslednjih potrebščin.

Slika 20: Magnetna tračnica.
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3. 1. 2 Superprevodna tableta
Superprevodno tableto lahko tako kot tračnico izdelamo sami, ali kupimo preko spleta. Sam
sem se odločil za nakup, saj si nisem uspel zagotoviti peči za keramiko, ki je nujno potrebna
za izdelavo tablete. Uporabil sem visokotemperaturni superprevodnik, in sicer YBa2Cu3O7, ali
skrajšano YBCO. Kupljen je bil preko spletne strani www.innomats.de, cena znaša 420 €.
V kolikor bi izdelali tableto sami, obstaja komplet za izdelavo superprevodnika, ki ga je
mogoče kupiti preko spleta (www.ld-didactic.de). V tem primeru potrebujemo tudi stiskalnico
in peč za keramiko, ki doseže temperaturo preko 1200 °C. Poleg omenjenega potrebujemo še
ahatno terilnico. Pri vzdrževanju slednje moramo biti pozorni, saj je topna v vodi, zato jo je
potrebno čistiti z alkoholom.
Za izdelavo potrebujemo Y2O3, BaCO3 in CuO. Vse tri spojine dobro zmešamo v keramično
posodo po sledečem navodilu: 11,29 g Y2O3, 39,47 g BaCO3 in 23,86 g CuO. Nato damo
zmes v peč, ki jo nastavimo na 950 °C in jo žgemo 18 ur. 63 Zatem vzamemo zmes iz posode
in jo v terilnici dobro stremo, da dobimo zelo fin prah. Sedaj jo prvič oblikujemo kot tableto.
Zato potrebujemo pripomočke, ki jih prikazuje slika 21. V valj številka 1 vstavimo valj
številka 2 in nanj nasujemo zmleti prah. Z vrha nato vstavimo valj številka 3 in vse skupaj
vstavimo v prešo. Potrebni tlak, da bo prah nastal trdna tableta, je 5 do 8 barov. Ko to
dosežemo, si pomagamo z valjem številka 4, da lepo iztisnemo tableto iz ovoja. Nato le še
enkrat spečemo tableto in naš superprevodnik je pripravljen. Postopek lahko ponovimo
večkrat, s tem pa izboljšamo kvaliteto našega superprevodnika. S tem, ko ga žgemo, iz njega
izločamo ogljikove okside.64

1

2

3

4

Slika 21: Valji za izdelavo superprevodne tablete.
63

http://www.greenoptimistic.com/2008/02/08/how-to-build-your-own-home-made-superconductor/#.UCE4tU
3N_Ds (7. 8. 2012).
64
http://www.ld-didactic.de/phk/produkte.asp?Overview=1&L=2 (7. 8. 2012).
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3. 2 LEBDENJE SUPERPREVODNIKA NAD MAGNETNO TRAČNICO
V ODVISNOSTI OD IZOLIRANOSTI
Poskus sem si izbral, ker me je očaral že prvič, ko sem ga videl. Menim, da bi bil tudi
učencem zelo privlačen, saj je rezultat ohlajanja superprevodnika zelo nepričakovan.
Učencem navadno pokažemo poskuse, kjer dušik nekaj zamrzne, ali balon, kako se skrči. Pri
tem poskusu pa tekoči dušik povzroči, da superprevodnik lebdi in ga objekti ne motijo, če jih
postavimo pod njega. Poleg tega jim lahko pokažemo tudi, kaj se zgodi, če superprevodnik
izoliramo. S tem pa jim pokažemo, da lahko svoje znanje uporabijo in izboljšajo določen
poskus.

3. 2. 1 Potrebščine


Magnetna tračnica,



superprevodna tableta,



Dewarjeva posoda,



tekoči dušik,



prijemalka,



plastična posoda,



zaščitna očala in rokavice,



štoparica,



merilo in



različni materiali za izoliranje.

3. 2. 2 Opis poskusa
Poskus izvajamo v dveh delih. V prvem delu bomo pokazali pojav lebdenja superprevodnika,
v drugem delu pa poskus nadgradili in preizkušali različne materiale, kateri bolje izolirajo
superprevodnik.

Slika 22: Izolatorji, ki so bili uporabljeni pri poskusu.
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Najprej pripravimo magnetno tračnico, superprevodno tableto in posodo v katero bomo
natočili tekoči dušik. Nato se zaščitimo in počasi nalijemo tekoči dušik v posodo. V tekoči
dušik položimo tableto.

Slika 23: Polaganje superprevodnika v tekoči dušik.
Počakamo tako dolgo, da tekoči dušik preneha burno vreti. Vzamemo prijemalko in kar se da
hitro prestavimo na magnetno tračnico. Obenem zaženemo tudi štoparico in izmerimo višino,
na kateri lebdi superprevodnik.

Slika 24: Merjenje višine lebdenja superprevodnika.
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Ko se superprevodnik toliko segreje, da se spusti nazaj na tračnico ustavimo štoparico in
izmerjeni čas zapišemo v tabelo. Poskus izvedemo trikrat in izračunamo povprečni čas ter
višino. Poskus nadaljujemo tako, da pokažemo še, kaj se zgodi, če superprevodni ohladimo na
tračnici. Poskus ponovimo na različnih višinah in vsakič poskusimo tračnico tudi obrniti na
glavo.

(a)

(b)
Slika 25: Lebdenje superprevodnika nad tračnico (a) in pod tračnico (b).

Drugi del poskusa izvedemo tako, da tableto, predno jo ohladimo, zavijemo v izolator. V
diplomskem delu sem uporabil za izoliranje tablete toaletni papir, pisarniški papir,
aluminijasto folijo, izolirni trak ter posodo iz stiropora. Posoda je sestavljena iz petih kosov,
ki so zlepljeni med sabo in pokrova. Tableto ponovno ohladimo izven magnetnega polja in jo,
kar se da hitro, položimo na tračnico. Obenem zaženemo štoparico in izmerimo višino, na
kateri lebdi superprevodnik. Pazimo, da višino vedno merimo na enak način. Na koncu
izračunamo povprečne čase in višine. Pozor, pri stiroporu moramo izmerjeni višini dodati še
debelino stiropora.

(a)

(b)

(c)

Slika 26: Superprevodnik v (a) izolirnem traku, (b) stiroporu in (c) aluminijasti foliji.
Še opozorilo. Potrebno je pazljivo ravnanje s tekočim dušikom! V nasprotnem primeru lahko
pride do hudih ozeblin.
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3. 2. 3 Meritve
Tabela 4: Meritve časa in višine pri različnih izolatorjih.
Povprečje

Čas [s]

Izolator

Povprečje

Višina [mm]

[s]

[mm]

Brez

23,9

27,3

25,6

25,6

15

17

16

16

Toaletni papir

79,8

80,3

75,5

78,5

16

16

15

16

86,5

87,1

92,1

88,6

16

16

15

16

42,5

40,2

43,6

42,1

17

16

16

16

Izolirni trak

42,4

43,1

43,2

42,9

16

16

16

16

stiropor

126,7

125,4

127,9

126,7

15

16

16

16

Pisarniški
papir
Aluminijasta

Vrednosti povrečnih časov in višin

folija

140

126,7

120
100

88,6
78,5

80

Povprečni
čas [s]

60
42,9

42,1
40
20

Povprečna
višina [mm]

25,6

16

16

16

16

16

16

0

Izolator

Graf 4: Povprečni časi in višine pri posameznih izolatorjih.
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3. 2. 4 Razlaga poskusa
Ob ohlajanju superprevodnika pod kritično temperaturo pride do Meissnerjevega pojava. To
pomeni, da superprevodnik izrine magnetno polje iz notranjosti, ker se inducirajo vrtinčni
tokovi. Iz tega razloga superprevodnik lebdi nad tračnico.
V prvem delu smo pokazali, da je superprevodnik, ki ga ohlajamo izven magnetnega polja
precej labilen. To je posledica tega, da je tokove induciralo zelo šibko magnetno polje, kajti
tokovi se inducirajo šele, ko postavimo superprevodnik na tračnico. Vemo pa, da je polje
šibkejše, če smo dlje od tračnice. Zato bližje magnetni tračnici kot ohladimo superprevodnik,
močnejši tokovi se inducirajo in posledično je superprevodnik bolj stabilen. Še več, privlačna
sila je močnejša od teže in tako nam superprevodnik ne pade s tračnice, če jo obrnemo. S tem
posredno pokažemo, da je magnetno polje močnejše bližje magnetom in da se inducirajo
močnejši tokovi, če imamo močnejše magnetno polje.
V drugem delu pa pokažemo, da s tem ko superprevodnik izoliramo, preprečimo hitro
segrevanje. Z nekaterimi materiali bolj, z drugimi manj. S tem, ko se superprevodnik
počasneje segreva, dlje traja, da se segreje do kritične temperature in tako smo podaljšali
superprevodno stanje. Pokažemo tudi, da so nekateri materiali boljši izolatorji kot drugi.
Opazimo tudi, da višina lebdenja superprevodnika ni odvisna od izolatorja. Pri tem nam
nekoliko nagajajo zračni žepi, ki nastanejo med superprevodnikom in izolatorjem.
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3. 2. 5 Učni list
1. Izpolni spodnjo tabelo.

Izolator

Čas [s]

Povprečje
[s]

Višina [mm]

Povprečje
[mm]

Brez
Toaletni papir
Pisarniški
papir
Aluminijasta
folija
Izolirni trak
stiropor

2. Zakaj se, po tvojem mnenju, časi lebdenja razlikujejo pri posameznem izolatorju?

3. Kateri izmed izolatorjev, ki smo jih uporabili pri poskusu, je najboljši izolator?

4. Kakšen bi bil čas lebdenja superprevodnika, če bi ga zavili v aluminijasto folijo in izolirni
trak hkrati, glede na čas lebdenja pri posameznem izolatorju?

5. Nariši histogram povprečnih časov v odvisnosti od izolatorja.
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3. 3 LEBDENJE MAGNETA NAD SUPERPREVODNIKOM
Poskus je navidezno precej podoben prvemu, a razlike obstajajo in ravno to me je spodbudilo,
da sem ga vključil v svoje diplomsko delo. S tem poskusom v prvi vrsti pokažemo relativnost
pojava lebdenja, se pravi, da je vseeno, ali postavimo superprevodnik nad magnet, ali obratno.
Prav tako lahko pokažemo vrtenje brez trenja. To dejstvo se meni zdi zelo pomembno, saj
učenci nekako tekom šolanja dobijo občutek, da fizika opisuje neke idealne razmere, ki ne
obstajajo. S tem poskusom pa jim lahko pokažemo poskus, kjer skoraj ni trenja.

3. 3. 1 Potrebščine


Super magnet,



magnetna tračnica,



superprevodnik,



Dewarjeva posoda,



tekoči dušik,



plastična posoda,



zaščitna očala in rokavice.

3. 3. 2 Opis poskusa
Najprej pripravimo plastično posodo, superprevodnik in super magnet. Potem se zaščitimo in
počasi vlijemo tekoči dušik v posodo. Tokrat lahko vzamemo nekoliko večjo posodo, saj
superprevodnika ne bomo premikali iz nje, bomo pa dotakali tekoči dušik, da nam ne izpari
prehitro. Ko se superprevodnik ohladi, počasi nanj postavimo magnet.

Slika 27: Polaganje magneta na superprevodnik.
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Opazimo, da magnet lebdi nad superprevodnikom. Pokažemo, da je magnet precej nestabilen
in ga hitro lahko spravimo s superprevodnika. V kolikor magneta ne moremo namestiti nad
superprevodnik, ga za nekaj sekund pritisnemo nad superprevodnik.

Slika 28: Nameščanje magneta nad superprevodnik.
Nato superprevodnik vzamemo iz posode in počakamo, da se segreje. Medtem tekoči dušik
prelijemo nazaj v Dewarjevo posodo. Sedaj v prazno plastično posodo položimo
superprevodnik. Na superprevodnik položimo še magnet in počakamo, da se superprevodnik
ohladi. Opazimo, da je privlak med njima zelo močen in je magnet zelo težko odstraniti. V
primeru, da poskusimo magnet zavrteti, le-ta naredi nekaj obratov, a ga trenje precej hitro
ustavi.

Slika 29: Magnet na superprevodniku.
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Zatem med superprevodnik in magnet vstavimo distančnik (lahko nekaj listkov papirja), da bo
magnet nekoliko nad superprevodnikom. Pazljivo s strani prilivamo tekoči dušik in
opazujemo kaj se zgodi z magnetom.

Slika 30: Ohlajanje magneta nad superprevodnikom.
Tokrat pokažemo, da je magnet precej bolj stabilen in ga je težje odstraniti kot pri prvem
poskusu. Nato poskus ponovimo na različnih višinah. To izvedemo tako, da magnet
podložimo. Nato ga še zavrtimo in s tem pokažemo, kako se vrti brez trenja. Pojav bo bolj
opazen, če na magnet narišemo piko.

Slika 31: Vrteči se magnet nad superprevodnikom.
Seveda ga upočasnjuje zračni upor, a odstranili smo trenje in s tem podaljšali čas vrtenja
magneta. Zaradi oblike magneta pa je močno zmanjšan tudi zračni upor. Učencem lahko
pokažemo tudi, da ni mogoče nastaviti superprevodnika in manjšega magneta nad magnetno
tračnico, saj je privlak med magneti premočan.
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3. 3. 3 Razlaga poskusa
Z ohlajanjem superprevodnika le-ta preide v superprevodno stanje, kar pomeni, da iz
notranjosti izrine magnetno polje. Ker smo superprevodnik ohlajali izven magnetnega polja,
magnetnega polja ni mogel izriniti. Meissnerjev pojav se zgodi takoj, ko superprevodniku
temperatura pade pod kritično temperaturo. Superprevodnik izrine magnetno polje takoj, ko
približamo magnet. Poleg omenjenega so v superprevodniku, kot posledica izdelave, zračni
žepki, v katere naj bi magnetno polje prodrlo, a zaradi vrtinčnih tokov to ni mogoče, saj
izničijo magnetno polje. Iz tega razloga je magnet precej nestabilen nad superprevodnikom.
Zgodi se lahko celo, da magneta ne moremo namestiti na superprevodnik. V nalogi sem
pokazal, da magnet lahko namestimo »na silo«, tako da ga pritisnemo k superprevodniku.
Temu pojavu rečemo »ujetje« magnetnega polja. Posledica tega pojava je, da magnet lebdi
nad superprevodnikom.
Ko nadaljujemo in magnet ohladimo na superprevodniku pride do podobnega efekta. Razlika
je le v tem, da je magnet že ohlajen nad superprevodnikom, oziroma je superprevodnik
ohlajen v magnetnem polju in se zgodi enako, kot pri ohlajanju superprevodnika na magnetni
tračnici. Ker je magnet blizu superprevodnika, je magnetno polje pri superprevodniku večje in
pojav močnejši. Žal pa tukaj ne moremo pokazati vrtenja, saj se magnet drži superprevodnika
in je trenje preveliko, da bi se le-ta nemoteno vrtel. Lahko se zgodi tudi, da se magnet med
ohlajanjem dvige. Do tega pojava pride iz enakega razloga kot pri dveh vodnikih, po katerih
teče tok. Okoli obeh se ustvari magnetno polje, ki se odbija in tako se magnet dvigne nad
superprevodnik.
Težavo rešimo s tem, da med magnet in superprevodnik vstavimo distančnik. Tako je
superprevodnik ohlajen v magnetnem polju in še razdalja ni prevelika, da bi bil magnet preveč
nestabilen. Magnet se tako začne vrteti okoli lastne osi, saj se magnetno polje okoli osi ne
spreminja in tako se lahko magnet nemoteno vrti. S tem, ko se vrti v zraku, smo odstranili
trenje. Zaradi valjaste oblike magneta je zmanjšano še zračno trenje, saj se položaj magneta
med vrtenjem ne spreminja (če bi magnet večkrat slikali, bi bila slika vedno enaka).
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3. 3. 4 Učni list
1. Kaj se je zgodilo z magnetom, ko smo ga hoteli namestiti na superprevodnik, ko je bil
superprevodnik že ohlajen?

2. Ali bi bilo kaj drugače, če bi ohladili plastično klado in bi želeli nad njo namestiti magnet.

3. Zakaj se, po tvojem mnenju, magnet tako hitro neha vrteti, če ga ohladimo na magnetu?

3. Ali oblika magneta vpliva na zračni upor? Kako?

4. Ali bi bil čas vrtenja magneta drugačen, če bi bil magnet drugačne oblike? Zakaj?

5. Kakšna oblika magneta bi bila, po tvojem mnenju, najprimernejša in zakaj?

6. Razloži, zakaj se magnet vrti tako dolgo.

7. Ali bi bilo, po tvojem mnenju, mogoče nastaviti manjši magnet na superprevodnik in nato
oba skupaj na magnetno tračnico? Razloži.
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3. 4 ODSTRANJEVANJE SUPERPREVODNIKA S TRAČNICE
Ta poskus sem izbral iz enega samega razloga. Učenci dobijo občutek, da se magnetno polje z
oddaljenostjo spreminja. Pokažemo jim namreč, da dlje kot je superprevodnik od magnetne
tračnice, lažje ga je odstraniti z nje. To lahko povežemo s tem, da magnetno polje pojema z
oddaljenostjo. Učence pa privlači tudi izvajanje poskusa, saj je potrebno kar nekaj »moči«, da
se superprevodnik odstrani z magnetne tračnice. Predvsem, ko ga ohlajamo bližje magnetni
tračnici.

3. 4. 1 Potrebščine


Magnetna tračnica,



superprevodnik,



Dewarjeva posoda,



tekoči dušik,



dinamometer,



prijemalka,



plastična posoda,



zaščitna očala in rokavice.

3. 4. 2 Opis poskusa
Najprej pripravimo magnetno tračnico in posodo v kateri bomo ohlajali superprevodnik.
Okoli superprevodnika navežemo vrvico, da ga bomo lahko potegnili s tračnice. Na drugi
strani vrvice naredimo zanko, v katero zataknemo dinamometer.

Slika 32: Superprevodnik, na katerega je navezan dinamometer.
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Posodo postavimo na tračnico in vanjo položimo tableto. Pazimo, da je tableta na sredini
tračnice, da ne bo segala preko tračnice. Preko tablete previdno nalijemo tekoči dušik in
počakamo, da preneha burno vreti.

Slika 33: Postavitev superprevodnika na tračnico.
Ko se tekoči dušik umiri, počasi potegnemo dinamometer navpično navzgor. Pri tem smo
pozorni, kako veliko silo nam pokaže, ko se odlepi s tračnice.

Slika 34: Odčitavanje sile z dinamometra.
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To izvedemo na različnih višinah. Pred meritvami na določeni višini najprej poskusimo, kako
težko je superprevodnik odstraniti, da dobimo občutek pri kakšni sili se bo odtrgal s tračnice.
Na vsaki višini poskus izvedemo trikrat in izračunamo povprečno silo, ki je bila potrebna za
odstranitev superprevodnika z magnetne tračnice. Vse meritve zapisujemo v tabelo. Paziti je
potrebno tudi, da nam superprevodnik ne pade na tla, saj je precej krhek in bi ga lahko razbili.
Na koncu narišemo še graf sile v odvisnosti od višine ohlajanja.

3. 4. 3 Meritve
Tabela 5: Meritve sile na različnih višinah.
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2

22,0

21,7

22,4

22,0

3

15,5

15,6

16,0

15,7

4

11,3

11,0

11,5

11,3

5

8,6

8,8

8,9

8,8

6

7,0

7,2

7,2

7,1

7

5,5

5,4

5,6

5,5

8

4,4

4,4

4,4

4,4

9

3,9

3,6

3,7

3,7

10

2,9

3,0

2,8

2,9

11

2,3

2,4

2,5

2,4

12

2,3

2,2

2,2

2,2

13

2,0

2,1

2,1

2,1

14

1,9

1,8

1,9

1,9

15

1,8

1,8

1,8

1,8

Iz zgornjih meritev narišemo graf povprečne sile, ki je bila potrebna za odstranitev
superprevodnika, v odvisnosti višine, na kateri je bil ohlajen superprevodnik.

Graf F(h)
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Graf 5: Graf sile v odvisnosti od višine.

3. 4. 4 Razlaga poskusa
Pri poskusu moramo biti pozorni na več stvari. Ena izmed njih je, da nikakor ne moremo
izmeriti sile na višini 0 mm, kajti med superprevodnikom in tračnico je vedno posoda, v kateri
smo superprevodnik ohlajali. V mojem primeru je bila debelina dna posode 2 mm, zato je to
tudi začetna višina ohlajanja. Poleg tega so bile višine v diplomskem delu vedno merjenje do
najnižje točke superprevodnika. V kolikor bi merili do težišča, bi bile višine ohlajanja še
nekoliko drugačne.
Podobno kot pri prvih dveh poskusih tudi pri tem pokažemo, da je pojav odvisen od gostote
magnetnega polja. Tokrat smo le uporabili drugačen pristop ponazoritve. Tokrat smo merili
silo, ki je potrebna, da superprevodnik odstranimo z magnetne tračnice. Le-ta je nasprotno
enaka privlačni magnetni sili, ki jo povzročijo inducirani vrtinčni tokovi. Tako je lepo
razvidno, čim dlje smo od magnetne tračnice, tem šibkejša je sila.
V kolikor superprevodnik ohladimo previsoko, se zgodi enako kot, če ga ohladimo izven
magnetnega polja. Zato se sila od določene višine dalje ne spreminja več in izmerimo le še
težo superprevodnika.
45

3. 4. 5 Učni list
1. S pomočjo dinamometra izmeri težo superprevodnika.

2. Izpolni spodnjo tabelo. V kolikor pri kateri višini sile ne moreš izmeriti, polje prečrtaj.

1

10

2

11

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

3. Od katere višine naprej se sila ne spreminja več? Kolikšna je tedaj sila?

4. Zakaj se, po tvojem mnenju, sila ne spreminja več?

5. Nariši graf povprečne sile v odvisnosti od višine ohlajanja.
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3. 5 MAGNETNO POLJE NAD MAGNETNO TRAČNICO
Poskus se navezuje na prejšnjega, saj smo na koncu prejšnjega poskusa dognali, da čim dlje
smo od magnetov, tem šibkejše je polje. S tem poskusom bomo kvantificirali prejšnjega.
Poskus je precej preprost in bi ga zato učenci brez težav izvajali sami.

3. 5. 1 Potrebščine


Magnetna tračnica in



Hallova sonda.

3. 5. 2 Opis poskusa
To je edini poskus od vseh štirih, kjer ne potrebujemo tekočega dušika. Pri tem poskusu bomo
le izmerili vrednosti magnetnega polja na posameznih točkah. Merjenje posameznih točk si
olajšamo s tem, da Hallovo sondo vpnemo v stojalo in jo tako premikamo le gor in dol,
oziroma levo in desno.

Slika 35: Skica magnetnega polja okoli magnetne tračnice.
Na učnem listu je narisano magnetno polje okoli tračnice, mi moramo izmeriti manjkajoče
vrednosti s Hallovo sondo. Vrednosti vpišemo v tabelo.

Slika 36: Merjenje gostote magnetnega polja s Hallovo sondo.
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Tabela 6: Tabela meritev magnetnega polja okoli magnetne tračnice.
Št. meritve

B [mT]

1

90,6

2

90,7

3

90,4

4

90,8

5

503,1

6

32,2

7

14,3

8

6,3

Točke 2, 5, 6, 7 in 8 vrišemo v graf gostote magnetnega polja v odvisnosti od višine. S tem
pokažemo, da polje pada z oddaljenostjo.

Gostota magnetnega polja [mT]

Graf B(h)
600
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Graf 6: Graf gostote magnetnega polja v odvisnosti od višine.
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2,5

3. 5. 3 Razlaga poskusa
Kakšno je magnetno polje okoli dipolnega magneta, je razloženo že v teoretičnem delu. V
kolikor dodamo še dva magneta poleg prvotnega in še obrnemo polariteto, ojačimo magnetno
polje. To lahko zlahka pokažemo. Izmerimo gostoto magnetnega polja enega magneta
(približno 260 mT) in primerjamo z meritvijo številka 5. Opazimo, da je gostota magnetnega
polja v točki 5 približno dvakrat večja kot gostota magnetnega polja enega magneta. Silnice
pa potekajo enako kot pri enem samem, s to razliko, da se polovica silnic sosednjih magnetov
prekrije.
Paziti moramo, da otroke opozorimo, kako meriti magnetno polje, da bodo dobili želene
rezultate. Najbolje je, če jim povemo, da mora biti merilni »jeziček« vedno na sredini nad
dvema magnetoma. Zavedati se moramo, da čisto točnega magnetnega polja otroci ne bodo
mogli izmeriti, saj je Hallova sonda zelo občutljiva in lahko izmerijo napačno magnetno polje.
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3. 5. 4. Učni list
1. S pomočjo Hallove sonde izmeri manjkajoče vrednosti in jih vpiši v tabelo.
Št. meritve
1
2
3
4
5*
6
7
8

8

B [mT]

2,0 cm

7
1

6
2
5

1,5 cm

3

1,0 cm

4 0,5 cm

* točko 5 izmeri točno na spoju obeh magnetov
2. Kaj se dogaja z gostoto magnetnega polja, če se oddaljujemo od tračnice.

3. Kaj opaziš pri meritvah na enaki višini?

4. Ali meniš, da bi bila gostota magnetnega polja na določeni višini enaka, ne glede na to, kje
jo izmerimo? Razloži.

5. Iz meritev 2, 5, 6, 7 in 8 nariši graf gostote magnetnega polja v odvisnosti od oddaljenosti.
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4 ZAKLJUČEK
V zaključku svojega diplomskega dela z naslovom »Poskusi na superprevodni tračnici« bom
strnil nekatere ugotovitve in vtise, ki so se razvili med raziskovanjem omenjene teme.
Superprevodnost je ena najnovejših vej fizike, saj jo poznamo »le« dobrih sto let. Zato je
pojav še precej nepoznan. Vse bolj pa se kaže, da je superprevodnost tehnologija prihodnosti.
Tako recimo Japonci že uporabljajo superprevodne vlake. Tudi Slovenci ne zaostajamo
veliko, saj imamo dve podjetji, ki izdelujeta vitalne dele za vgrajevanje superprevodnih
elementov v osebne računalnike.
Skozi raziskovanje za diplomsko delo sem temeljiteje spoznal razvoj superprevodnosti,
sestavo ter postopek izdelave superprevodnikov. Menim, da se lahko izdelave superprevodnih
tablet loti vsak profesor fizike, v kolikor imajo v šoli na voljo peč za keramiko.
V empiričnemu delu diplomskega dela sem izvedel štiri poskuse povezane s
superprevodnostjo. Najprej sem povezal lebdenje superprevodnika s toplotno izolativnostjo in
ugotovil, da je najboljši izolator stiropor, kajti superprevodnik je najdlje lebdel takrat, ko je bil
izoliran s stiroporom. Drugi poskus je prikaz lebdenja magneta nad superprevodnikom na
različnih višinah. Prikazano je tudi vrtenje, ki je praktično brez trenja. Tretji poskus prikazuje,
kako se spreminja magnetno polje z oddaljenostjo. Odvisnost sem pokazal s tem, da sem z
dinamometrom odstranjeval superprevodnik z magnetne tračnice in odčital silo, ki je bila
potrebna za odstranitev superprevodnika. Za lažjo predstavo je priložen tudi graf sile v
odvisnosti od oddaljenosti. Zadnji poskus prikazuje magnetno polje okoli tračnice. Poleg
prikaza so tudi meritve na posameznih višinah. S tem smo na drugačen način pokazali, da se
magnetno polje z oddaljenostjo spreminja. Da bi učenci lažje sledili poskusom so poleg tudi
navodila za učitelje, razlaga poskusov in učni listi za učence.
Med izdelavo diplomskega dela sem ugotovil, da je tema »požela« precej veliko navdušenje
med bližnjimi. Zato menim, da bi bili navdušeni tudi učenci.
Diplomsko delo ima zame posebno vrednost, saj sem z raziskovanjem prišel do mnogih novih
spoznanj, s tem pa sem poglobil določeno znanje. Raziskovanje je bilo zahtevno, a hkrati mi
je bilo v veselje, saj je tema zame zelo zanimiva. Z delom sem zadovoljen, saj sem uresničil
in realiziral zadane cilje, ob tem pa sem pridobil mnogo novih izkušenj in spoznaj.
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