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Inleiding

Leiden, 1911. De natuurkundige Heike Kamerlingh Onnes onderzoekt de elek-
trische eigenschappen van een stukje kwik als het sterk gekoeld wordt. Hij
ontdekt dat de weerstand plotseling verdwijnt als de temperatuur van het kwik
onder 4,2 Kelvin komt. De weerstand is daar exact gelijk aan nul. Met andere
woorden: door het kwik kan ongehinderd een elektrische stroom lopen!!

In 1933 doen Meissner en Ochsenfeld ook een vreemde ontdekking. Als je het
kwik in een magnetisch veld houdt (T < 4, 2 Kelvin), dan worden de mag-
netische veldlijnen uit het materiaal verstoten. Binnen het kwikmonster is geen
magnetisch veld aanwezig. Dit verschijnsel staat tegenwoordig bekent als het
Meissner effect.

Deze toestand van het kwik, waarbij de weerstand nul is en een magnetisch veld
wordt uitgestoten, wordt supergeleidende toestand genoemd.

Element Tc (K)
Al 1.14
Hg 4.20
In 3.40
Pb 7.19
Sn 3.72
Ta 4.48

Tabel 1: Tc-waarden

Na de ontdekking van Kamerlingh Onnes is su-
pergeleiding in veel andere materialen gevonden.
De temperatuur waar onder supergeleiding op-
treedt (de kritische temperatuur Tc) verschilt per
materiaal.In de tabel hiernaast staan de kritis-
che temperaturen van enkele metalen. Men heeft
lang gezocht naar een verklaring voor het verschi-
jnsel maar pas in 1956 werd er een sluitende natu-
urkundige theorie voor supergeleiding gevonden.
De bedenkers van de theorie, Bardeen, Cooper en
Schrieffer, ontvingen in 1972 de Nobelprijs voor dit
werk.

Sinds de ontdekking is men altijd erg gëınteresseerd geweest in supergeleid-
ing om de vele technische toepassingen die mogelijk zijn. Medische apparatuur,
magnetische zweeftreinen en ruimtevaart zijn enkele van de vele gebieden waarin
supergeleiders toegepast kunnen worden. Ook zou men met supergeleiders mag-
neten kunnen maken die extreem hoge magnetische velden geven.
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Helaas zijn de temperaturen waarbij het verschijnsel optreedt nog te laag om
het veelvudig toe te passen in de techniek. Een groot deel van het huidige natu-
urkundige onderzoek richt zich dan ook op het begrijpen van en het zoeken naar
supergeleiders met een hoge kritische temperatuur, de hoge-Tc supergeleiders.

In deze tekst wordt aan de hand van elementaire kwantummechanica een uitleg
gegeven van supergeleiding. Er zal wat dieper ingegaan worden op het Meissner
effect.

Vrije elektronen

In metalen zijn de metaalatomen netjes gerangschikt. Ze vormen samen een zo-
genaamd rooster. Tussen de atomen bewegen de “vrije” elektronen. Zij zorgen
voor de geleiding van elektrische stroom en warmte. De beweging van de elektro-
nen wordt echter gehinderd door de metaalatomen en onzuiverheden (vreemde
atomen aanwezig in het metaal). Door botsingen met deze objecten verliezen
ze energie. Zo ontstaat elektrische weerstand in een metaal.

e

e

e

Figuur 1: Vrije elektronen zorgen voor geleiding van warmte en elektrische
stroom

Naast de eigenschappen massa en lading heeft een elektron ook spin: de rotatie
die het elektron om zijn eigen as uitvoert. Spin kan je je voorstellen als een
vector; als het elektron rechtsom draait is de spin een pijltje omhoog, en als de
draaiing linksom is een pijltje omlaag.

Figuur 2: Spin omhoog en spin omlaag
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Beperkte plaatsen

De energie (E) van een elektron hangt af van zijn impuls (p). Hoe groter zijn
impuls hoe groter zijn energie.

E =
p2

2m

Net als in een atoom hebben de vrije elektronen in een metaal energietoes-
tanden. Een kwantummechanische eigenschap van elektronen is dat er zich
geen twee elektronen met dezelfde spin in één toestand kunnen bevinden. Dit
betekent dat er maar twee elektronen dezelfde energie kunnen hebben: een-
tje met spin omhoog en eentje met spin omlaag. Dit mechanisme heet “het
uitsluitingsprincipe van Pauli”, genoemd naar de ontdekker ervan.

Als een metaal gekoeld wordt, krijgen de vrije elektronen een lagere energie.
Ze zoeken de lagere energietoestanden op. Maar ze moeten daarbij rekening
houden met het uitsluitingsprincipe van Pauli. De laagste energie die de vrije
elektronen samen kunnen maken is door “laag voor laag” elke energietoestand
met twee elektronen op te vullen.

Energie

Figuur 3: De laagste energietoestand van de vrije elektronen

Cooperparen

Zoals boven uitgelegd werd zoeken de elektronen in een metaal dat gekoeld wordt
met zijn allen altijd de laagste energie op. De vrije elektronen doen dat door
een voor een de toestanden op te vullen, maar beneden de kritische temperatuur
gaan de elektronen paren vormen, de zogenaamde Cooperparen.
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Hierdoor wordt de energie per elektron verlaagd. Dit is dus een “truc” van de
elektronen om samen de energie nog lager te maken. Een Cooperpaar bestaat
uit twee elektronen met tegengestelde impuls en tegengestelde spin. Het paar
heeft dus een elektrische lading 2e, twee keer de lading van het elektron.

p −p

Figuur 4: Cooperpaar

De afstand tussen de elektronen in een Cooperpaar is groot. In een som gaan
we hier dieper op in (zie vragen).
Het mechanisme dat er voor zorgt dat de vrije elektronen zich gaan rangschikken
in paren is als volgt:

• elektron 1 met impuls p1 en spin omhoog botst op een metaalatoom en
veroorzaakt een verstoring van het rooster (een zogenaamd fonon).

• omdat het geheel (elektron + fonon) lading-neutraal is, draagt het fonon
een positieve lading.

• elektron 2 met impuls p2 (p2 = −p1) en spin omlaag wordt door het
fonon aangetrokken.

Op deze manier oefenen elektron 1 en elektron 2 via een fonon een aantrekkende
kracht op elkaar uit. De vorming van een Cooperpaar is het resultaat.

Het verdwijnen van de weerstand

Eerder werd al uitgelegd dat elektrische weerstand ontstaat als de vrije elek-
tronen botsen met de onzuiverheden in een metaal. In dit geval zijn de vrije
elektronen de deeltjes die zorgen het ladingtransport (elektrische stroom).

In supergeleiders met een temperatuur beneden hun kritische temperatuur zijn
het niet de vrije elektronen die zorgen voor het ladingtransport, maar de Coop-
erparen. Je mag in supergeleiders niet de vrije elektronen als de fundamentele
ladingdragers beschouwen. In plaats daarvan moet je de Cooperparen als funda-
mentele ladingdragers nemen. Als je dit eenmaal ingezien hebt, is het makkelijk
te begrijpen dat de elektrische weerstand in een supergeleider verdwijnt.

Omdat een Cooperpaar uit twee elektronen bestaat is het voor het paar als
geheel heel moeilijk om als één deeltje met een onzuiverheid te botsen. Het
gebeurt daarom ook heel erg weinig. De Cooperparen “zien” de onzuiverheden
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niet meer en kunnen zich ongehinderd voortbewegen. Het resultaat is dat de
weerstand van de supergeleider gelijk aan nul wordt.

Het Meissner effect

Zoals in de inleiding al werd aangegeven is er nog een belangrijke eigenschap
die supergeleiders karakteriseert: Het Meissner effect.

Als je een supergeleider (T > Tc) in een magnetisch veld houdt, zullen de
veldlijnen ook in het materiaal aanwezig zijn. Wanneer nu de temperatuur van
het materiaal onder de kritische temperatuur gebracht wordt (T < Tc) zal je zien
dat alle magnetische veldlijnen uit de supergeleider verstoten worden. Overal
buiten de supergeleider is dan wel een magnetisch veld, behalve er binnen: daar
is het veld gelijk aan nul Tesla. Het Meissner effect kan je begrijpen als je

koelen

Figuur 5: Het Meissner effect bij een supergeleidende bol

nog eens denkt aan de stromen die zonder weerstand door het supergeleidende
materiaal kunnen lopen.

Zoals je weet wekt een magnetisch veld elektrische stromen op (inductie). het
omgekeerde is ook waar: elektrische stromen wekken magnetische velden op.
Een supergeleidend metaal dat gepenetreerd wordt door een magnetisch veld
zal dus ook stromen gaan produceren. Omdat deze stromen geen weerstand
ondervinden, kunnen ze precies zó groot worden dat ze een magnetisch veld
maken dat het binnendringende veld opheft.

Als reaktie op het penetrerende veld (het externe magnetisch veld) maakt een
supergeleider zelf een magnetisch veld dat precies tegengesteld is aan dit externe
veld. Binnen de supergeleider is het veld gelijk aan nul omdat twee tegengestelde
velden elkaar opheffen.

De magnetische spiegel

Een supergeleider in een magnetisch veld spiegelt eigenlijk dit veld. Het is
immers zo dat een supergeleider als reactie een magnetisch veld maakt dat het
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externe veld opheft. Dit is overal het tegengstelde veld van het externe veld en
daarom het spiegelbeeld.
Een leuke proef waarmee deze spiegelwerking van supergeleiders (het Meissner
effect) vaak gedemonstreerd wordt is het laten “zweven” van een magneetje.
Men houdt dan een klein magneetje boven een supegeleidend materiaal en laat
het dan los. Het magneetje blijft enkele centimeters boven het oppervlak van
de supergeleider hangen. Het magneetje wordt door het “spiegelbeeld” van zijn
magnetisch veld (geproduceerd door de supergeleider) op zijn plaats gehouden.
De zwaartekracht wordt hier in evenwicht gehouden door de afstotende kracht
tussen het magneetje en zijn spiegelbeeld.

�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������

�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������

supergeleider

Figuur 6: De magnetische spiegelwerking van een supergeleider

In bovenstaande uitleg lijkt het er op dat er een magnetisch veld is binnen de
supergeleider. Dit is niet het geval! Het magnetisch veld dat de supergeleider
aanmaakt bestaat alleen erbuiten. Dit veld ziet er uit alsof er zich een gespiegeld
magneetje in de supergeleider bevindt.

De vernietiging van supergeleiding door magnetis-
che velden

Wat gebeurt er als we het externe magneetveld, waarin we een supergeleider
houden, steeds sterker maken? Blijft het Meissner effect dan bestaan?
Het antwoord is nee! Er is een bepaalde waarde van het magneetveld (het kri-
tische veld Bc) waarboven het Meissner effect verdwijnt. Deze velden zijn te
sterk om door de supergeleider verstoten te worden en dringen het materiaal
van de supergeleider binnen.
De elektronen in een Cooperpaar worden door een magnetisch veld (groter dan
Bc) uit elkaar getrokken: de paren worden “gebroken”. Als een supergeleider in
zo’n sterk veld terecht komt, worden daarom zijn supergeleidende eigenschap-
pen vernietigd.
Als de temperatuur van de supergeleider ver onder Tc ligt is het moeilijker om
met een magnetisch veld de supergeleiding te vernietigen dan als de temper-
atuur vlak onder Tc ligt. Bc is groter als de temperatuur lager is. Met andere
woorden: supergeleiding is dus “sterker” wanneer de temperatuur lager is. Bc
hangt daarom af van de temperatuur.
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Met de theorie van Bardeen,Cooper en Schrieffer (de BCS-theorie) kan uitgerek-
end worden wat het verband tussen het kritisch veld en de temperatuur is:

Bc(T ) = B0

[
1 −

(
T

Tc

)2]

In deze formule is B0 het kritische veld bij T = 0 K.

Hoge-Tc supergeleiders

In 1986 vonden Georg Bednorz en Klaus Müller, onderzoekers van IBM, su-
pergeleidende toestanden in de zogenaamde koper oxiden. Dit zijn keramische
stoffen, opgebouwd uit lagen. Het bijzondere was dat de kritische temperaturen
van deze stoffen zeer hoog zijn vergeleken met andere supergeleiders. Een van
de koper oxiden, Tl2Ca2Ba2Cu3O10, heeft een kritische temperatuur van maar
liefst 125 Kelvin!!
Met deze ontdekking is de toepasbaarheid van supergeleiders in de technologie
veel dichterbij gekomen. Daarom worden deze hoge-Tc materialen tegenwoordig
wereldwijd veel onderzocht. De wetenschappers willen onder andere weten hoe
ze stoffen kunnen maken met nog hogere kritische temperaturen die tegelijk ook
sterk zijn.
Helaas begrijpt men de hoge-Tc supergeleiders nog maar deels. Het staat vast
dat de supergeleiding iets te maken heeft met de gelaagde struktuur in deze
stoffen. Cooperparen zijn hier niet zondermeer verantwoordelijk voor de su-
pergeleidende eigenschappen.
Welk mechanisme is er werkzaam in deze mysterieuze stoffen? Niemand kan het
nog vertellen........
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Vragen

Pauli-principe

Stel, je hebt 6 vrije elektronen en 4 energietoestanden. De energietoestanden
zijn 1 eV van elkaar gescheiden en de laagste toestand heeft een energie van 2
eV. Wat is de laagste energie die de elektronen samen kunnen hebben? En wat
is de op één na laagste energie?

Cooperparen

De vorming van een Cooperpaar (met elektron 1 en elektron 2) kan voorgesteld
worden door onderstaand schema. In het schema staan op verschillende punten
de cijfers 1 tot en met 4. Elk punt correspondeert met één van onderstaande
gebeurtenissen.

−p1

p1

p2

−p2
1

2 3

4

Figuur 7: De vorming van een Cooperpaar

Zoek bij elk cijfer de juiste gebeurtenis.

• elektron 2 beweegt zich vrij door het metaal.

• elektron 1 botst met het metaalrooster en veroorzaakt een positief geladen
fonon.

• elektron 1 beweegt zich vrij door het metaal.

• elektron 2 wordt aangetrokken door het positief geladen fonon.
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De grootte van een Cooperpaar

Met de theorie die Bardeen, Cooper en Schrieffer in 1956 bedachten (de BCS-
theorie kan je uitrekenen wat de gemiddelde afstand tussen twee elektronen in
een Cooperpaar is. Deze berekening is erg ingewikkeld, maar het uiteindelijke
resultaat is:

r = ae
2
x

Hierin geeft r de gemiddelde afstand tussen de elektronen aan, a is een constante
en heeft een waarde van ongeveer 10−10 m. Het getal x geeft aan hoe sterk de
elektronen elkaar (via een fonon) aantrekken. Als x groot is, is de aantrekking
sterk en als x klein is, is de aantrekking zwak.
Omdat supergeleiding optreedt bij hele lage temperaturen, is het getal x klein.

• Leg deze laatste uitspraak uit.

• Neem eens x = 0, 25. Reken hiermee r uit.

De straal van een atoom is ongeveer 10−10 m.

• Vind je Cooperparen groot of klein? Licht je antwoord toe.

De magnetische spiegel
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supergeleider

In de tekst heb je gelezen dat een klein mag-
neetje boven een supergeleidend oppervlak blijft
“zweven”. Dit wordt veroorzaakt door het Meiss-
ner effect. In deze som rekenen we uit hoe hoog
zo’n magneetje precies blijft hangen.
In het figuur hiernaast zie je een magneetje op
een hoogte z boven een supergeleidend oppervlak
hangen. De massa van het magneetje (m) is 1 gram.

• Wat is de afstand tussen het magneetje en
zijn spiegelbeeld?
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De afstotende kracht tussen twee kleine magneetjes
(FM ) wordt door de volgende formule gegeven:

FM =
κ

r4

Hierin is r de afstand tussen de magneetjes en κ is een constante die bepaald
wordt door het materiaal waar de magneetjes van gemaakt zijn.

• Geef de formule voor de afstotende kracht tussen het magneetje en zijn
spiegelbeeld als functie van z.

De zwaartekracht houdt de afstotende kracht in evenwicht, daarom blijft het
magneetje immers hangen. Met andere woorden: FM = FZ .

• Leidt een formule af voor z

• Hoe hoog blijft het magneetje boven de supergeleider hangen?
Neem κ = 4, 48 10−9 Nm4.

Het kritische veld

Het kritische veld van een supergeleider hangt af van de temperatuur in de
supergeleider. Deze afhankelijkheid wordt gegeven door de volgende formule:

Bc(T ) = B0

[
1 −

(
T

Tc

)2]
Hierin is B0 het kritische veld voor T = 0 K.

• Teken Bc(T ) voor 0 6 T 6 Tc

• Voor welke temperatuur is het kritische veld nul?
Leg uit waarom dit zo is.

• Voor welke temperatuur is Bc(T ) maximaal?
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Docentenhandleiding bij “supergeleiding”

Supergeleiding is een goed begrepen natuurverschijnsel, maar ook nog onderw-
erp van veel onderzoek. Het is goed om in het middelbaar onderwijs, naast het
standaard curriculum ook af en toe stil te staan bij onderwerpen die aan het
front van de wetenschap staan. Supergeleiding is zo’n onderwerp.
Deze tekst is geschreven voor 6VWO leerlingen en kan het best behandeld wor-
den als “atomen” en “magnetisme” in de klas de revue gepasseerd zijn. De stof
van deze tekst beslaat ongeveer 2 of 3 lessen.
Omdat supergeleiding een macroscopisch verschijnsel is dat geheel wortelt in
de kwantummechanica is het moeilijk om het verschijnsel intüıtief duidelijk te
maken. Toch is met deze tekst een poging gewaagt dat wel te doen. De docent
moet er dus voorzichtig mee zijn dat de leerling de elementaire kwantumfysica,
die in deze tekst aangestipt wordt, niet verkeerd interpreteert.
Twee weken na behandeling van deze tekst kunnen de volgende vragen geteld
worden om te testen wat de leerling ervan opgestoken heeft:

1. Leg uit wat supergeleiding is. Gebruik in ieder geval de volgende termen:

• vrije elektronen

• weerstand

• energie

• kritische temperatuur

• Cooperparen

2. Wat gebeurt er als je een supergeleider in een magnetisch veld houdt? Als
het magnetisch veld steeds sterker gemaakt wordt, wat gebeurt er dan?

3. De som over het Pauli-principe, opgenomen in het vragen-gedeelte van
deze tekst

Antwoorden

Pauli-principe

2× 2 = 4 eV
2× 3 = 6 eV
2× 4 = 8 eV +

18 eV

Het Pauli-uitsluitingsprincipe zegt dat er maar twee
elektronen in elke energie toestand mogen zitten.
Zo kan je het simpele systeem in deze som vol
maken met de 6 elektronen. de laagste energietoes-
tand wordt dan berekend zoals hiernaast. De laag-
ste energie is 18 eV.
De op één na laagste energie van het systeem is

19 eV. De twee laagste toestanden zijn dan dubbel bezet en de twee hoogste
herbergen beide één elektron.
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Cooperparen

Een belangrijke opmerking bij deze som is dat figuur 5 geen Feynmann-diagram
is. Dit diagram is een 2-dimensionale, ruimtelijke weergave van het paarvorm-
ingsproces.
Het goede antwoord is:

1. elektron 1 beweegt zich vrij door het metaal.

2. elektron 1 botst met het metaalrooster en veroorzaakt een positief geladen
fonon.

3. elektron 2 wordt aangetrokken door het positief geladen fonon.

4. elektron 2 beweegt zich vrij door het metaal.

De grootte van een Cooperpaar

De gebruikte formule in deze som is een benadering voor kleine x. De limiet
x → ∞ is niet fysisch.

• Als de temperatuur van een metaal heel laag is, zijn de energieën van
elektronen klein. Dus ook de energie waarmee een elektron op het rooster
botst en een phonon veroorzaakt. Dit phonon heeft op zijn beurt een lage
energie en daarmee de hele aantrekking tussen twee elektronen die het
Cooperpaar vormen. Als de aantrekking zwak is, is x klein.

• r = ae
2

0,25 =⇒ r ∼ 298 nm

• Vergelijk je de berekende waarde van r met een gemiddelde atoomstraal,
dan zie je dat Cooperparen zeer groot zijn. Ze zullen in een supergeleider
dus sterk overlappen.

De magnetische spiegel

• de afstand tussen het magneetje en zijn spiegelbeeld: r = 2z.

• FM = κ
r4

r = 2z

}
=⇒ FM = κ

16z4

• FM = FZ ⇐⇒ κ
16z4 = mg

=⇒ z =
[

κ
16mg

]1/4
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• κ = 4, 48 10−9 Nm4

g = 9, 81 m/s2

m = 10−3 kg

=⇒ z =
[

4,48 10−9

16×10−3×9,81

]1/4

= 1, 30 10−3 m = 1, 3 cm

Het kritische veld

Opmerking: de formule is alleen geldig voor 0 6 T 6 Tc. Voor T > Tc geldt
Bc = 0 T.

0

0.5

1 2

Figuur 8: Temperatuurafhankelijkheid van het kritische veld

• Bc(T = Tc) = 0 K. Omdat T = Tc de overgangstemperatuur tussen
normale en supergeleidende toestand is, is supergeleiding in dit regime
zeer gevoelig voor storing van buiten af.

• Bc(T = 0) = B0
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