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Úvod 
 

Najchladnejšie miesto na Zemi je pochopiteľne v Antarktíde. 21. júla 1983 tam na ruskej 
polárnej stanici Vostok namerali –89 °C. Potom je tu ešte vesmír so svojim reliktovým 
žiarením, ktoré nám zostalo po Veľkom tresku. Jeho teplota je menej ako –270 °C. Niektoré 

rýchlo sa rozpínajúce hviezdne mračná dosahujú teploty okolo –272 °C. Ale to by bolo zo 

strany prírody asi tak všetko. Prichádzajú fyzikálne laboratóriá. Nie je ich síce vo svete veľa, 
ale teploty v nich sú mimoriadne - až miliónkrát nižšie ako v prírode. Dokonca ešte omnoho 
viac. Načo je to dobré? Je to užitočné? Oscar Wilde raz vtipne poznamenal, že všetko veľké 
umenie a poznanie je neužitočné. Jediným ich ospravedlnením je, že ich ľudia obdivujú. 
Niečo na tom určite bude. Oscar Wilde bol však veľký umelec, ktorý užitočne zapĺňa 
divadelné scény dodnes.  

Fyzika pri nízkych teplotách sa začala pred viac ako 100 rokmi skvapalnením 

posledného ešte neskvapalneného vzácneho plynu, a to hélia. Podarilo sa to Heikemu 
Kamerlinghovi Onnesovi (obr. 1 vľavo) v holandskom Leidene v r. 1908. Teplota kvapalného 
hélia pri normálnom tlaku je -269 °C. Kamerlingh Onnes použil toto médium na ochladenie 

kovov, aby zistil, ako sa bude meniť s teplotou ich elektrický odpor. Nebolo to totiž fyzikom 
vôbec jasné. Bude rásť, lebo začnú vymŕzať elektróny, alebo klesať, lebo... Najfantastickejšie 
bolo, že pri riešení tohto vážneho vedeckého problému objavil čosi neuveriteľné. Vo vzorke z 
kovovej ortuti odpor pri poklese teploty najprv intenzívne klesal, a potom kdesi v okolí varu 

hélia skočila jeho hodnota na nulu (obr. 1 vpravo). Heike, ako excelentný experimentátor 
samozrejme nepovedal vtedy, že odpor klesol na nulu. Nula pre experimentátora totiž 
neexistuje, pozná len čosi nemerateľne malé. Povedal, že klesol náhle o mnoho rádov, asi 
desaťtisíckrát. Tak bol objavený nový jav, ktorý neskôr dostal meno supravodivosť.  

Toto je len jeden z mnohých príkladov, kam vedie fyzika a technika nízkych teplôt.  

Vlastne nám ukazuje príklady až dva. Teda, pri nízkych teplotách môžeme skúmať tzv. 
základný stav fyzikálneho objektu, napr. nášho kovu. To je preto, lebo potlačíme rušivý 
vplyv teploty. Po druhé, pri ceste ku tzv. absolútnej teplotnej nule (pozri nižšie) môžu látky 
prechádzať tzv. fázovými prechodmi, teda z gruntu sa meniť. Tak sa kovová ortuť zmenila na 
supravodič. A to je už látka s úplne inými vlastnosťami. Supravodič môže mať mnoho 
fascinujúcich využití, od bezstratového prenosu elektrickej energie, po magneticky nadnášané 
vlaky, tzv. maglevy, až po najrýchlejšie počítače. Alebo v budúcnosti aj  kvantové počítače? 

            

Čo je supravodivosť? 
 

Najprv hádam, čo sú kelviny (K) a čo stupne Celzia (°C). Pre fyziku a techniku je oveľa 
dôležitejšia Kelvinova termodynamická stupnica, aj keď je medzi nimi veľmi jednoduchý 
vzťah. Celzius definoval 0 °C ako teplotu topenia ľadu a 100 °C ako teplotu varu vody za 
normálneho tlaku 1 atmosféry. Kelviny a stupne Celzia majú rovnakú veľkosť a 0 kelvinov je 
pri  -273,15 °C. To by sa nezdalo až tak ďaleko, keby to v skutočnosti nebolo v nekonečne, 
resp. mínus nekonečne. -273,15 °C je totiž absolútna nula, ku ktorej sa možno ľubovoľne 
priblížiť, ale nikdy ju nemožno dosiahnuť. Bránia tomu rovnaké zákony termodynamiky, ako 
sú tie, ktoré spôsobujú fakt, že žiadny stroj nemôže mať 100 percentnú účinnosť. V škole sa 
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učíme, že pri desaťnásobnom poklese teploty sa objem plynu zmenší tiež desaťkrát, ak sa 
vonkajší tlak nemení. Teda, podľa zákonov termodynamiky, ideálny plyn bude mať pri 
teplote absolútnej nuly nulový objem. To sa nám ťažko podarí. Približovanie k absolútnej 

nule lepšie pochopíme v pomeroch, ako rozdieloch. Znížiť teplotu stokrát z izbovej teploty 
300 K na 3 K je asi rovnaká “námaha”, ako opäť stonásobný pokles z 3 K na 0,03 K, atď. 

Ako je možné názorne predviesť, pri ceste ku nízkym a veľmi nízkym teplotám sa 
menia vlastnosti látok, ale objavujú sa aj mnohé zaujímavé a dosiaľ neznáme javy, ako naša 
supravodivosť, ale aj supratekutosť v héliu, kde kvapaliny tečú bez trenia, Boseho-

Einsteinova kondenzácia, kde miliardy superchladných atómov vytvárajú jedinú molekulu a 

pod. Ide tu o tzv. kvantové efekty, ktoré sa nedajú vysvetliť bez kvantovej mechaniky, fyziky 
20. storočia. Pochopiteľne aj supravodivosť je čisto kvantový efekt. Nemožno ju teda 
vysvetliť nejakou idealizáciou perfektnej elektrickej vodivosti v klasickej fyzike.  

Prvou fundamentálnou vlastnosťou supravodičov je nulový odpor pri prenose 
podkritického jednosmerného prúdu. Ide teda o prechod zo stavu s konečným merným 
elektrickým odporom nad kritickou teplotou Tc do stavu s nulovým odporom, alebo 

s dokonalou vodivosťou, pod kritickou teplotou Tc. Po objave supravodivosti nebolo jasné, či 
sa jedná o stav so skutočne nulovým elektrickým odporom, alebo o stav s mimoriadne nízkou 

hodnotou konečného odporu. Priamo totiž nie je možné zmerať ani nulový odpor, ani 
nekonečnú, alebo ideálnu vodivosť. Možno však stanoviť hornú hranicu elektrického odporu 
supravodiča. Medzi najcitlivejšie metódy patrí meranie útlmu perzistentného (večného) prúdu 
v supravodivom prstenci, ktorým sa nechá pretekať elektrický prúd počas veľmi dlhej doby. 
Zisťuje sa o koľko sa prúd postupom času utlmí. Potom sa vypočíta doba potrebná na to, aby 

elektrický prúd v meranom kúsku vymizol úplne. Zistilo sa, že táto doba je dlhšia ako je vek 
vesmíru. Možno teda oprávnene predpokladať, že v supravodiči je odpor skutočne nulový.  

Ďalším sprievodným javom v supravodičoch je okrem nulového elektrického odporu 

aj ideálny diamagnetizmus – to znamená úplné vytláčanie magnetického poľa z objemu 
supravodiča. Pri teplotách vyšších ako je kritická teplota Tc prechodu do supravodivého 

stavu, keď materiál ešte nie je supravodivý, magnetické pole ním bez akýchkoľvek 

problémov preniká (obr. 2). Ak však supravodič prejde do supravodivého stavu (ochladíme 
ho pod kritickú teplotu), začne zo svojho vnútra magnetické pole vytláčať (Meissnerov jav). 
Vonkajšie magnetické pole indukuje na povrchu supravodiča supravodivé prúdy, ktoré 

svojimi účinkami kompenzujú vonkajšie pole a odtienia tak vnútro supravodiča. Dôsledkom 
Meissnerovho javu je levitácia – vznášanie sa supravodiča nad magnetom (alebo naopak). 

V nasledujúcich desaťročiach po objavení supravodivosti bolo navrhnutých niekoľko 
modelov a teórii, ktoré nie sú schopné dostatočne dobre vysvetliť rôzne problémy spojené s 
javom supravodivosti a nepodávajú vysvetlenie prečo vlastne supravodivosť vzniká. Zmena 
nastala v roku 1957, keď na základe výsledkov štúdia izotopového javu a Cooperovho 

zistenia nestability elektrónového Fermiho plynu voči tvoreniu elektrónových párov J. 
Bardeen, L.N. Cooper a J.R. Schrieffer vypracovali mikroskopickú (BCS) teóriu 

supravodivosti. Vysvetlenie mechanizmu supravodivosti sa považuje za jeden z vrcholných 

intelektuálnych výkonov ľudstva. Trvalo to takmer 50 rokov, kým sa mechanizmus podarilo 
nájsť a objasniť existenciu nulového elektrického odporu a dokonalého diamagnetizmu. 
Ukázalo sa, že supravodivý prúd neprenášajú všeobecne známe vodivostné elektróny, ale tzv. 

Cooperove páry, nazvané podľa amerického fyzika Coopera. Páry sú tvorené dvojicami 
elektrónov, ktorých je v supravodiči, ako v každom kove miliarda miliárd. Celý tento 
gigantický súbor vytvorí jednu koherentnú, čiže zladenú kvapalinu, ktorá tečie bez trenia. 
Nerozptyľujú sa v nej teda jednotlivé elektróny na vibrujúcich iónoch kryštalickej mriežky, 
čo spôsobuje v obyčajných kovoch elektrický odpor. Aby sa odpor v supravodiči objavil, 
treba spárované elektróny od seba odtrhnúť. Energia, ktorá viaže elektróny je v klasických 
supravodičoch malá a možno ju rozrušiť vyhriatím látky (teda dodaním energie 
prostredníctvom tepla) na pomerne nízku teplotu. Tá bola až donedávna maximálne 23 
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kelvinov. To je dôvod, prečo supravodivosť funguje pri nízkych teplotách.  

Supravodivosť sa vyskytuje v mnohých materiáloch. Zo 103 stabilných chemických 
prvkov je dnes 55 supravodivých. Pravda, mnohé z nich sa stávajú supravodivými až po 
aplikovaní vonkajšieho tlaku. Pri bežnom tlaku má najvyššiu kritickú teplotu prechodu do 

supravodivého stavu niób s 9,25 kelvina. Pozoruhodné je, že supravodivosť sa vyskytuje vo 
všetkých typoch chemických prvkov. Výnimkou sú len vzácne plyny. Supravodivosť sa 
nevyskytuje vo feromagnetických prvkoch ani v drahých kovoch a medi. To naznačuje, že 
supravodivosť je nekompatibilná s magnetizmom a vysokou elektrickou vodivosťou 
v normálnom stave. Obe tieto pravidlá sú vysvetliteľné BCS teóriou supravodivosti: 
feromagnetické usporiadanie rozrušuje Cooperove páry s opačnými spinmi a vynikajúca 

vodivosť v normálnom stave je znakom slabého rozptylu elektrónov na fonónoch (kmitoch 

mriežky), čo zoslabuje aj elektrónovo-fonónový mechanizmus supravodivosti. Pre aplikácie 

sú supravodivé prvky z elementárnej sústavy nepoužiteľné. Znesú totiž len veľmi malé 
elektrické prúdy a slabé magnetické polia. Nad istou kritickou hodnotou magnetické pole, 

ktoré bolo zo supravodiča vytláčané, do neho zrazu vnikne a zničí supravodivosť. Našťastie, 
neskôr sa objavili supravodivé zliatiny, ktoré toho znesú oveľa viac. V technickej praxi tak 

kraľujú dve supravodivé zliatiny na báze nióbu, a to zliatina nióbu a titánu a zliatina nióbu a 
cínu.  

 

Využitie supravodivých materiálov: dnes a zajtra 
 

Prvý komerčný supravodivý drôt zo zliatiny nióbu a titánu sa objavil na trhu v r. 1962. 

Priniesla ho firma Westinghouse. Odvtedy sa takéto drôty využívajú na navíjanie 
elektromagnetov, ktoré sú schopné generovať veľmi silné magnetické polia. Využívajú sa v 
laboratóriách, ale aj v lekárskych NMR tomografoch. Tých posledných sú len na Slovensku   

desiatky. Stavba najväčšieho urýchľovača elementárnych častíc LHC v CERNe (Európske 
centrum jadrových výskumov) si vyžiadala inštaláciu stoviek gigantických supravodivých 
magnetov zo zliatiny nióbu a cínu za miliardu eur. Tieto magnety usmerňujú zväzky 
elementárnych častíc, aby sa pohybovali v kruhu s polomerom niekoľko kilometrov. V LHC 

experimente je umiestnených 9600 supravodivých magnetov, z toho 1232 veľkých dipólov 
s maximálnym poľom 8,3 Tesla (prúd 11 850 A) pracujúcich pri teplote 1,9 kelvina, 

chladených supratekutým héliom. Každý dipól je 15 m dlhý a váži 35 ton. Cievky magnetu sú 
navinuté z kábla, ktorý pozostáva z 36 stočených 15-milimetrových žíl. Každá žila pozostáva 
zo 6 až 9 tisíc supravodivých filamentov. Celý 27 kilometrový okruh obsahuje 7600 km kábla 

a 270 000 km supravodivých žíl. Za prípravou priemyselnej aplikácie takéhoto rozsahu je 
obrovská práca od fyziky, cez materiálovú vedu až po elektrotechniku. Pri inštalácii týchto 
magnetov boli aj slovenské firmy. Obrovské supravodivé magnety budú potrebné aj pre 

Tokamaky, zariadenia pre jadrovú syntézu, zdroj elektrickej energie v budúcnosti. Silné 

magnetické polia sú potrebné aj v magneticky nadnášaných vlakoch – maglevoch. Ďalším 
využitím sú supravodivé transformátory, obmedzovače prúdu, elektrické motory, zásobníky 
elektrickej energie apod. Osobitnú kapitolu tvoria aplikácie tzv. slabej supravodivosti v 

digitálnych obvodoch, prvkoch pre superrýchle počítače. Už dnes existujú supravodivé 
mikrovlnové filtre do mobilnej telefónnej siete. Na báze supravodivých spojov sa konštruujú 
najcitlivejšie fyzikálne magnetometre, umožňujúce meranie mnohých fyzikálnych veličín. 
Pomocou nich sa dá z družice zisťovať výskyt nerastných surovín pod povrchom Zeme, ale aj 
premiestňovať atómy  z miesta na miesto a vytvárať štruktúry tzv. nanoelektroniky. 

Najväčším obmedzujúcim faktorom využitia supravodivosti v širšej praxi sú práve 
nízke teploty, kde jav funguje. Mnohí vedci verili, že supravodivosť je teoreticky limitovaná 
iba pre nízke teploty. Pred viac ako dvadsiatimi rokmi (r. 1986) nastal v tomto smere 

nečakaný zlom. Boli objavené tzv. vysokoteplotné supravodiče, keramické materiály na báze 
oxidov medi, ktoré “supravodia” už pri 150 kelvinoch (obr. 3). Je to stále ešte poriadny chlad, 
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ale je to už dosť vysoko, aby na ich chladenie stačil lacný kvapalný dusík, ktorý sa vyrába pri 
skvapalňovaní vzduchu. Pre objaviteľov vysokoteplotnej supravodivosti Alexa Müllera a 
Georga Bednorza okamžite nasledovala Nobelova cena (mimochodom, objavy v 
supravodivosti zožali spolu s objavmi v elementárnych časticiach asi najviac Nobelových 
cien za fyziku). Objav vyvolal také nadšenie v odbornej a laickej verejnosti, že konferencia 
Americkej fyzikálnej spoločnosti v hoteli Hilton v New Yorku sa premenila na vedecký 

rockový koncert a  trvala za účasti vyše tisíc účastníkov neplánovane celú noc. Svetové 
veľmoci investovali do výskumu vysokoteplotnej supravodivosti obrovské finančné 
prostriedky. Ukázalo sa, že vysokoteplotná supravodivosť nájdená nie v kovových zliatinách, 

ale v keramických materiáloch, predstavuje pre svetovú vedu obrovskú výzvu. Mechanizmus 

supravodivosti bude pravdepodobne iný, ako u klasických supravodičov. Pred masívnym 
nasadením do praxe bude treba prekonať mnohé technologické problémy, pretože ide o 

keramiky so zlými mechanickými vlastnosťami.    
Vedecký vývoj však ťažko predpovedať. V r. 2001 bol objavený nový veľmi 

perspektívny supravodivý materiál, zlúčenina horčíka a bóru MgB2. Tento síce “supravodí” 
len pod 40 kelvinmi, ale je to klasický kov s dobrými mechanickými vlastnosťami. A 40 
kelvinov je takmer dvakrát toľko, ako v magnetoch z nióbu a cínu, ktorých sa predalo za 
miliardu eur v CERNe. Takáto teplota je v dnešných časoch rozvinutých chladiacich 
systémov s uzavretým cyklom technicky aj ekonomicky veľmi zaujímavá. MgB2 sa dočkal 
preto v rekordne krátkej dobe, v roku 2006, praktického nasadenia vo vinutí supravodivých 

magnetov v lekárskych tomografoch firmy Columbus Superconductors. Ide o 0,5 teslový 

otvorený MRI (Magnetic Resonance Imaging) supravodivý magnetický systém využívajúci 
18 km drôtu z MgB2. Systém má chladenie s uzavretým cyklom, bez nutnosti dodávať 
kryokvapaliny. Výskum a práce na zlepšení technických parametrov tohto nádejného 
supravodiča úspešne pokračujú vo svete, ale aj v niektorých slovenských výskumných 

ústavoch a na univerzitách. Ďalším veľkým objavom, z roku 2008, sa stala nová trieda 

vysokoteplotných supravodičov na báze železa. V systéme NdFeAsO(F) bola dosiahnutá 

pozoruhodná kritická teplota 56 kelvinov. Výskum týchto systémov je ešte len v počiatkoch, 
ale môžeme sa tešiť na veľmi zaujímavú fyziku.  
 
Nízke teploty v laboratóriu 
 

Na výskum pri nízkych teplotách potrebujeme chladiace médium – akúsi chladničku. 
Využívame na to tzv. kryokvapaliny, ktoré vrú pri veľmi nízkych teplotách. Tak napríklad 

dusík vrie pri teplote 77 K (okolo –196 °C), až do takejto nízkej teploty je v plynnom stave a 
práve pri 77 K sa začne skvapalňovať. Aby sme dosiahli podstatne väčšie schladenie 
používame skvapalnené hélium, ktoré vrie pri teplote 4,2 K (približne –269 °C). Teplota 4,2 

K však nie je konečnou hodnotou, ktorá sa dá v laboratórnych podmienkach dosiahnuť. 
Jednoduchou metódou odsávania pár, podobne ako fúkaním do horúcej polievky, sme 

schopní znížiť teplotu hélia na 1,5 K. Použitím iných, veľmi špeciálnych metód sme dokonca 
schopní dosiahnuť teploty nižšie, než aké sme zatiaľ objavili vo vesmíre. Najnižšia teplota, 
ktorú sme v našom laboratóriu dosiahli je 50 mikrokelvinov. Pre názornosť si predstavme 
teplotnú stupnicu v dĺžkovej miere, kde jeden kelvin odpovedá jednému metru. Izbová teplota 

300 K tak odpovedá dĺžke 300 m nad zemou a 50 mikrokelvinov bude potom len 0,05 
milimetra nad absolútnou nulou. 

Aby sme udržali kryokvapaliny chladné, musíme ich vhodne skladovať. Asi by sa 
nám nepodarilo udržať vodu v pohári, ktorý by sme dali do veľmi vyhriatej pece. Za veľmi 
krátky čas by sa všetka zohriala a vyparila. Podobne, ak by sme nechali kvapalný dusík alebo 
hélium v obyčajnej nádobe, v okamihu by sme mali zo studenej kvapaliny teplý plyn. Chlad, 

alebo teplo je možné udržať, ak vieme skladovaný materiál vhodne odizolovať od teploty 
okolia. Domy sa tepelne izolujú použitím napr. polystyrénu, v zime sa tak sťaží únik tepla z 
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izby do okolia. Horúci čaj nám v termoske nevychladne, studená zmrzlina sa neroztopí, 

pretože k nim nemôže prúdiť teplo z okolia, sú od neho izolované. Podobne nám na 
skladovanie kryokvapalín slúžia špeciálne upravené nádoby – akési obrovské termosky. Tak 

ako termoska, aj tieto nádoby sa skladajú z dvoch do seba vložených nádob, medzi ktorými je 

vysatý vzduch (je medzi nimi vákuum – to znamená, že v priestore medzi vonkajšou a 
vnútornou nádobou nie sú žiadne častice vzduchu alebo inej látky, ktoré by mohli prenášať 
teplo medzi okolím nádoby, kde je povedzme 20°C a studenou kvapalinou, ktorá má              

–269 °C). Musíme si však uvedomiť, že tieto chladné kvapaliny takmer neustále vrú a preto 
sa intenzívne vyparujú. Ak by sme kvapalný dusík uzavreli do nádoby, tak že by jeho pary 
nemali kam odchádzať, tlak v nádobe by narastal, až by mohlo dôjsť k explózii.  
 

Nízke teploty vo vesmíre 
 

Reliktové (pozostatkové, zvyškové) žiarenie je elektromagnetické žiarenie, ktoré prichádza z 
vesmíru zo všetkých smerov a je pozostatkom z obdobia krátko po Veľkom tresku. V tom 
čase bol vesmír vyplnený hustou a horúcou plazmou, fotóny sa neustále zrážali s voľnými 
elektrónmi, hmota a žiarenie mali rovnakú teplotu. Vesmír sa ale ochladzoval a po dosiahnutí 
teploty okolo 3000 kelvinov sa voľné elektróny spojili s jadrami a vytvorili stabilné atómy 
vodíka a hélia. Hmota sa tak stala pre žiarenie priehľadná a žiarenie sa ďalej vyvíjalo 
nezávisle. Žiarenie je dnes najvýznamnejším zdrojom poznatkov o mladom vesmíre a 
predmetom intenzívneho výskumu. Reliktové žiarenie objavili v roku 1965 Arno Penzias a 
Robert Wilson; v roku 1978 za tento objav boli ocenení Nobelovou cenou za fyziku. 

Reliktové žiarenie v súčasnosti svojimi charakteristikami zodpovedá žiareniu absolútne 
čierneho telesa s teplotou okolo 2,7 K a najväčšiu intenzitu má pri vlnovej dĺžke 2-3 

milimetrov. Objav reliktového žiarenia bol silným dôkazom podporujúcim teóriu Veľkého 
tresku. 

Najchladnejším známym miestom vo vesmíre je plyn unikajúci z hviezdy, ktorá sa 

nachádza v záverečnej fáze svojho života v hmlovine nazvanej podľa svojho tvaru „Motýlik“, 
nachádzajúcej sa vo vzdialenosti 5000 svetelných rokov od Zeme. Uprostred hmloviny je 

neobvyklá hviezda vyvrhujúca do okolitého priestoru obrovské množstvo plynu neuveriteľne 
vysokou rýchlosťou 500 000 kilometrov za hodinu. Ako sa plyn vzďaľuje od hviezdy 

a zaberá stále väčší objem, znižuje sa extrémne aj jeho teplota na -272 °C, takže je len 
o jeden stupeň teplejší, ako absolútna nula.  
 

Vákuum vo vesmíre 
 

Voľný vesmír má veľmi nízku hustotu a tlak a výrazne sa približuje k perfektnému vákuu. 
Nekladie teda žiaden odpor pohybu vesmírnych telies po ich gravitačných trajektóriách. 
Žiadne vákuum však nie je dokonalé a aj v medzihviezdnom priestore nájdeme zopár 
vodíkových atómov na centimeter kubický. Hviezdy, planéty a mesiace si udržiavajú svoju 
plynnú atmosféru vďaka gravitačnej sile. Atmosféra nemá ostrú hranicu, jej hustota sa 
postupne znižuje s narastajúcou vzdialenosťou od povrchu objektu. Tlak zemskej atmosféry 
napríklad klesne na hodnotu 1 Pa vo výške 100 km. 

Vákuum je objem priestoru, v ktorom v zásade nie je žiadna hmota. Slovo vákuum 
pochádza z latinčiny a znamená prázdny. V realite však žiaden objem priestoru nemôže byť 
dokonale prázdny. Perfektné vákuum, s tlakom plynu rovným absolútnej nule, je len 

filozofický koncept a v praxi je nedosiahnuteľné. Vo fyzike sa pre reálne vákuum zvyčajne 
používa názov čiastočné vákuum. Kvalita vákua  je ukazovateľ toho, ako blízko sa približuje 
perfektnému vákuu. Základným indikátorom kvality vákua je tlak zvyškového plynu v 
priestore – nižší tlak indikuje lepšie vákuum, aj keď je potrebné brať do úvahy aj ďalšie 
premenné.  
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Vákuum sa objavovalo vo filozofických debatách už od čias starovekého Grécka, ale 
jeho experimentálny výskum sa začal až v 17. storočí. Starí Gréci sa pýtali, či nič môže byť 
niečím - Platón napríklad považoval vákuum za nemysliteľné, podľa Aristotela bolo 
vytvorenie vákua nemožné. Neskôr, okolo 10. storočia vyjadril moslimský fyzik Ibn al-
Haytham nesúhlas s Aristotelom a podporil existenciu prázdna.  

Prvá sacia pumpa sa objavila v roku 1206, do prevádzky ju uviedol inžinier a 
vynálezca Al-Jazari. Prvé vákuové laboratórium vytvoril Evangelista Torricelli v roku 1643. 

Neskôr, v roku 1654 predviedol Otto von Guericke experiment, v ktorom predviedol silu 

atmosférického tlaku. Vyrobil dve duté polgule s priemerom cca 50 cm tak, aby k sebe presne 

priľnuli a vytvorili tak guľu. Z vnútorného priestoru vzniknutej gule odsal vzduch. Potom 
zapriahol 16 koní, 8 z každej strany, aby sa pokúsili oddeliť polgule od seba – samozrejme sa 

im to nepodarilo. 

 

Oddelenie fyziky nízkych teplôt Ústavu experimentálnej fyziky SAV Košice 
 

Tak ako krv je životodarnou tekutinou pre naše telo, tak je kvapalné hélium dôležité pre 
experimenty pri veľmi nízkych teplotách. Kvapalné hélium (T = 4,2 K) sa získava v 

skvapalňovači, ktorý je súčasťou infraštruktúry Oddelenia fyziky nízkych teplôt – Centra 
fyziky nízkych teplôt Ústavu experimentálnej fyziky SAV a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, 

pričom ročne sa ho vyrobí okolo 30 000 litrov. Distribuuje sa nielen do jednotlivých 
laboratórií Centra, ale aj do nemocníc, kde slúži na chladenie magnetov tomografov 
magnetickej rezonancie (MRT). Spomínané magnety, ale aj tie, ktoré sa používajú pri 
rôznych výskumoch (napr. CERN), sú vyrobené zo supravodičov. Fyzikálne vlastnosti 
supravodičov sa u nás intenzívne študujú už niekoľko rokov rôznymi metódami 
(mikrokontaktová spektroskopia, ac-kalorimetria či najnovšie skenovacia tunelová 
mikroskopia - STM). Azda najvýznamnejšie výsledky boli dosiahnuté pri štúdiu 
supravodivého materiálu MgB2, ktorý vďaka pomerne vysokej hodnote kritickej teploty a 
magnetického poľa našiel rýchle uplatnenie práve v spomínaných supravodivých magnetoch. 

Nízke teploty umožňujú aj nepriamy výskum vlastností vesmíru v laboratóriu. Na to 

je však potrebné znížiť teplotu na ultranízke hodnoty (pod 1 mK), pri ktorých sa vzácny 

izotop 
3
He stáva supratekutým. V takomto makroskopickom kvantovom systéme sa dajú 

reálne simulovať a pozorovať napríklad turbulencie a fluktuácie fyzikálneho vákua, javy 
súvisiace s horizontom udalostí čiernych dier, narušenie symetrie vesmíru po Veľkom tresku, 
javy vo vnútri neutrónových hviezd a iné fundamentálne otázky. Ultranízke teploty poskytujú 

vhodné podmienky aj na experimentálne štúdium kvantových bitov - qubitov vytvorených či 
už priamo v supratekutom 

3
He alebo na báze nano-SQUID-ov. Okrem extrémne nízkych 

teplôt a vysokých magnetických polí sa oddelenie orientuje aj na výskum silne korelovaných 

systémov pri extrémne vysokých tlakoch (do cca 10 GPa), pri ktorých sa pozorujú 

neočakávané vlastnosti. Najnovším smerom výskumu OFNT je štúdium vlastností látok 
redukovanej dimenzie. Všetky spomínané oblasti výskumu centra sa nezaobídu bez 
spolupráce so špičkovými laboratóriami vo svete (Berlín, Grenoble, Lancaster, Madrid, 
Viedeň, Santander, Ames, Pohang, Šanghaj, Helsinki, atď.) a jeho výsledky sú prezentované 
v najprestížnejších fyzikálnych časopisoch.  
 
Experimentálne metódy: 
 
1. Mikrokontaktová spektroskopia supravodičov 
 

Jedným z hlavných výsledkov BCS teórie supravodivosti je odhalenie existencie energetickej 

medzery v excitačnom spektre elektrónov. To znamená, že elektróny nemôžu absorbovať 
ľubovoľne malú energiu. Vďaka tomu sa môžu pohybovať supravodičom bez rozptylu na 
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kmitoch mriežky (fonónoch), pokiaľ ich energia je menšia ako parameter energetickej 

medzery, a teda bez odporu.  

Mikrokontaktová spektroskopia je výnimočná a pritom jednoduchá metóda ako 
skúmať základné vlastnosti supravodičov alebo aj iných vodivých materiálov. Mikrokontakt 
je kontakt veľmi malých rozmerov na rozhraní dvoch materiálov - môžeme si ho predstaviť 
ako zúženie spájajúce dve masívne vzorky. Fyzikálne vlastnosti skúmaného objektu sa 
výrazne zmenia, ak sa priestorový dosah mikroskopických parametrov stáva porovnateľný s 
rozmermi samotného objektu. Ak sa priemer d samotného kontaktu stane oveľa menší ako 
stredná voľná dráha elektrónov l v kove (preto názov mikrokontakt), zmení sa režim preletu 
elektrónov cez kontakt. Ak je splnená podmienka l >> d, budú sa elektróny pohybovať cez 
túto oblasť prakticky bez zrážok, t.j. balisticky. Prírastok energie elektrónov je riadený 

priloženým napätím, takže balistický mikrokontaktový režim umožňuje získať elektróny s 
definovaným prírastkom energie. Takto si vytvoríme akési elektrónové delo - elektróny, ktoré 

prechádzajú z ihly do skúmanej látky majú presne definovanú energiu. 

Elektrický kontakt na vzorke vytvoríme pritlačením veľmi ostrej ihly (zvyčajne 
používame tenučké vodiče z medi alebo platiny). Požadovaný tvar ihly dosiahneme 
elektrolytickým leptaním alebo mechanickým odrezaním. Povrch vzorky sa pred meraním 

mechanicky upraví. Po ochladení sa zmenou prítlaku ihly nastaví vhodný odpor na 

mikrokontakte. Charakteristické hodnoty odporov z kovových mikrokontaktov sú v rozmedzí 

desatín a desiatok ohmov. Tomu zodpovedajúce efektívne priemery kontaktov sú rádovo 

desiatky až stovky nanometrov. Postupne cez mikrokontakt do látky „vystreľujeme“ 
elektróny s rôznymi energiami a pozorujeme, čo v látke vyvolajú. Podľa toho potom vieme 
povedať, aké sú niektoré vlastnosti supravodiča, napr. môžeme získať informácie o šírke 
energetickej medzery supravodiča.  

Meranie mikrokontaktovej charakteristiky a jej prvej derivácie ako funkcie 

aplikovaného napätia sa prevádza štandardnou modulačnou metódou. Cez mikrokontakt tečie 
malý striedavý prúd s frekvenciou  a konštantnou amplitúdou, priložený na jednosmerný 
prúd, vytvárajúc tak na ňom modulované jednosmerné napätie. Na výstupe mikrokontaktu je 
snímaný signál, ktorý je úmerný prvej derivácii volt-ampérovej charakteristiky 

mikrokontaktu. Ak je splnená podmienka balistického režimu (rozmer mikrokontaktu je 
naozaj dostatočne malý) uvidíme na takto zmeranej prvej derivácii maximá pri energiách, 
ktoré odpovedajú veľkosti energetickej medzery v supravodiči (obr. 4). Experimentálne 
zariadenia sú ovládané počítačom, čo umožňuje automatizované riadenie experimentu 
pomocou meracieho programu, počítačový záznam experimentálnych údajov a možnosť 
sledovania celého priebehu merania na monitore počítača. 

Na obrázku 4 je zobrazený detail skutočnej sondy na takéto mikrokontaktové merania. 

Spodná časť sondy je schematicky zväčšená, aby bolo jasné, kde sa nachádza ihla a kde 
vzorka. Celá táto sonda sa vloží do kryostatu naplneného kvapalným héliom a vzorka sa 
vychladí na teplotu 4,2 kelvina. Teplotu vzorky v sonde môžeme meniť podľa potreby od 1,5 

kelvina (keď zapneme dodatočné chladenie) až po izbovú teplotu (keď si vzorku ohrievačom 
zohrejeme). S ihlou je možné pohybovať jednak hore a dole (to znamená spojiť a znova 
rozpojiť mikrokontakt) a navyše aj do strán. To nám umožňuje skúmať rôzne miesta na 

vzorke bez toho, aby sme museli celú sondu z kryostatu vybrať a nastaviť novú pozíciu ihly. 
Pomocou tejto metódy sa nám podarilo nedávno ukázať novú vlastnosť v supravodivom 
MgB2 – existenciu dvoch energetických medzier, ktorá bola teoreticky predpovedaná už pred 
mnohými rokmi, avšak dovtedy nebola pozorovaná. Na obrázku 4 sú zobrazené 
mikrokontaktové merania supravodiča MgB2 zmerané v rôznych magnetických poliach. Dva 

páry maxím určujú šírky dvoch energetických medzier supravodiča. 
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2. Mikrokalorimetria supravodičov 
 

Pamätáte sa na zmiešavací kalorimeter? Pomocou neho sme skúmali napríklad mernú tepelnú 
kapacitu rôznych kovov. Len pre zopakovanie - tepelná kapacita látky je teplo, ktoré musíme 

danej látke dodať, aby sa ohriala o jeden stupeň Celzia.  
Mikrokalorimetria je niečo podobné. V názve je mikro, pretože môžeme pracovať s 

mikroskopicky malými vzorkami, ktoré majú rozmery rádovo mikrometre, respektíve 

hmotnosti rádovo mikrogramy. V našej aparatúre vzorku ohrievame pomocou žiarenia –
svetla, ktoré „bliká“ na vzorku s frekvenciou . Vzorku teda periodicky ohrievame a 

meriame amplitúdu tepelných oscilácií vzorky Tac okolo jej strednej hodnoty. Amplitúda 

tepelných oscilácií vzorky Tac priamo súvisí s tepelnou kapacitou C meranej vzorky. 

Vzorka je priamo nalepená na termopár (obr. 5). Sú to dva vodiče – konštantán 
a chromel – usporiadané do tvaru kríža, ktoré slúžia na meranie teploty vzorky a zároveň ako 
držiak vzorky. Vzorka je tiež spojená s tepelným rezervoárom známej teploty 
prostredníctvom tepelnej vodivosti K. V našom prípade je ako ohrievač použitá pulzná dióda, 
s výkonom P = P1 + P0cos( t). Frekvencia žiarenia diódy  sa dá vhodne nastaviť tak, aby 
vyhovovala tepelnej časovej konštante vzorky. Potom meraná amplitúda tepelných oscilácií 

vzorky Tac je nepriamo úmerná tepelnej kapacite vzorky C podľa vzťahu Tac = P0/(K+iCC ).  

Zo zmeranej tepelnej kapacity vieme zistiť niektoré vlastnosti supravodiča. Tak 
napríklad, keď supravodič prechádza do supravodivého stavu, jeho tepelná kapacita sa náhle 

zmení. Takže, keď postupne ochladzujeme vzorku a skúmame jej tepelnú kapacitu, vieme 
zistiť pri akej teplote, respektíve v akom magnetickom poli, sa vzorka stane supravodičom. 
Túto metódu vieme použiť do veľmi nízkych teplôt, až do 0,6 kelvina. Na obrázku 5 vľavo je 
nízkoteplotná mikrokalorimetrická sonda s dvomi nainštalovanými vzorkami, ktorá sa vkladá 
do kryostatu s kvapalným héliom. Predtým sa však hermeticky uzavrie a z jej vnútra sa 
odsaje všetok vzduch. Na obrázku 5 v strede je schematický nákres experimentu a tiež 
tepelné oscilácie meranej vzorky s amplitúdou Tac. V dolnej časti obrázku je postupne 
zväčšený detail „mikro“ vzorky supravodiča, ktorý je nalepený na termopáre. 
 

Použité a doporučené webové stránky 
 
www.superconductors.org    www.wikipedia.org  
www.astro.cz      www.hodinavedy.sk   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Heike Kamerlingh Onnes a ním zmeraný elektrický odpor ortuti. 
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Obr. 2: Zľava: nesupravodivý materiál (T > Tc) vložený do magnetického poľa - pole ním 

voľne preniká. Supravodič (T < Tc) v magnetickom poli - vonkajšie pole zo svojho objemu 
vytláča. Vpravo: Meissnerov jav v praxi – levitácia (vnášanie sa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Vývoj maximálnej kritickej teploty supravodičov. Teplota kvapalného dusíka, lacnej 

kryokvapaliny určuje významnú hranicu pre široké uplatnenie supravodičov v praxi. 
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Obr. 4: Zľava: detail sondy na mikrokontaktové merania, schematický nákres sondy a príklad 

mikrokontaktových meraní supravodiča MgB2 zmeraných v rôznych magnetických poliach. 

Dva páry maxím určujú šírky dvoch energetických medzier supravodiča. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Zľava: detail nízkoteplotnej sondy na mikrokalorimetriu, schematický nákres 

experimentu a tepelné oscilácie meranej vzorky s amplitúdou Tac. Dole: postupne zväčšený 
detail „mikro“ vzorky supravodiča nalepenej na termopáre. 
 


