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Υπεραγωγιμότητα. Η λέξη είναι μαγική, όπως και το φαινόμενο. Η υπεραγωγιμότητα 
είναι το αεικίνητο στη κλίμακα του ατόμου, η αγωγή του ηλεκτρισμού χωρίς την 
παραμικρή απώλεια ενέργειας. Δηλαδή η τέλεια αγωγιμότητα. Τους πρώτους μήνες του 
1986, η υπεραγωγιμότητα ήταν ακόμα κάτι σαν το άγιο δισκοπότηρο για μια χούφτα 
ειδικούς, που προσπαθούσαν να κατανοήσουν τους σαγηνευτικούς της νόμους και να 
εκμεταλλευτούν τις πιθανές εφαρμογές της. Αυτή την Υπεραγωγιμότητα θα 
προσπαθήσω να αναπτύξω μέσα από αυτή την εργασία. Θα ξεκινήσω την παρουσίαση 
με μια αναφορά στους αγωγούς στους μονωτές και στους ημιαγωγούς και την Ιστορική 
αναδρομή της Υπεραγωγιμότητας. Θα αναφέρω τι είναι η κρυογενική αλλά και τι η 
κρίσιμη θερμοκρασία. Θα συνεχίσω με το φαινόμενο Meissner και θα προσπαθήσω να 
εξηγήσω τι είναι τα φλαξόνια. Γίνετε επίσης μια προσπάθεια να εξηγήσω που οφείλεται 
το φαινόμενο της Υπεραγωγιμότητας μέσα από τη θεωρεία BCS και τι είναι τα φωνόνια. 
Θα τελειώσω με τις εφαρμογές της Υπεραγωγιμότητας και μελλοντικές χρήσεις αν 
συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Τελειώνω με γενικά συμπεράσματα και προοπτικές.  
 
Αγωγοί – Μονωτές  
Στη Φυσική, ως αγωγοί χαρακτηρίζονται υλικά σώματα 
των οποίων τα άτομα διαθέτουν ελεύθερα ηλεκτρόνια με 
συνέπεια να επιτρέπουν την ελεύθερη κίνηση ηλεκτρικών 
φορτίων μέσω αυτών. Οι περισσότεροι από αυτούς τους 
αγωγούς είναι μέταλλα, όπως ο χαλκός και το αλουμίνιο, 
αλλά υπάρχουν και μη μεταλλικοί αγωγοί όπως είναι το 
φυσικό νερό (δηλαδή το νερό που περιέχει ανόργανα 
άλατα). Αυτά τα υλικά όμως, αν και αφήνουν την κίνηση 
των ηλεκτρικών φορτίων μέσα τους, παρουσιάζουν μία 

«αντίσταση» στην κίνηση 
των φορτίων λόγο των συγκρούσεων των ηλεκτρονίων με 
τα άτομα του αγωγού. Εάν ασκήσουμε μία διαφορά 
δυναμικού στα άκρα ενός αγωγού, τα ηλεκτρικά φορτία 
που κινούνται στο εσωτερικό του, δημιουργούν ηλεκτρικό 
ρεύμα. Η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στον αγωγό 
παράγει θερμότητα, που είναι η χαμένη κινητική ενέργεια 
των ηλεκτρονίων που συγκρούονται με τα άτομα του 
αγωγού και τα κάνουν να πάλλονται πιο βίαια. Με την 
αύξηση της θερμοκρασίας του αγωγού, επειδή τα άτομα 
κινούνται περισσότερο οι συγκρούσεις μεταξύ των 
ηλεκτρονίων και των ατόμων είναι πιο συχνές με 

αποτέλεσμα την αύξηση της αντίστασης του υλικού. 
Σε αντίθεση με τους αγωγούς, τα υλικά που δεν επιτρέπουν την κίνηση φορτίων στο 
εσωτερικό τους, συνεπώς στερούνται ελεύθερων ηλεκτρονίων, ονομάζονται μονωτές. 
Τέτοια υλικά είναι το γυαλί, η πορσελάνη, ο βακελίτης, το καουτσούκ, τα πλαστικά, το 
αγνό νερό (που δεν περιέχει άλατα), ο ξηρός αέρας και το κενό. 
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Υπεραγωγιμότητα 
Η Ιστορία της Υπεραγωγιμότητας ξεκινά το 1911 με την ανακάλυψη της από τον 
Ολλανδό φυσικό Χάικε Κάμερλιγκ-Ονες, στον οποίο δόθηκε το βραβείο νόμπελ φυσικής 
το 1913 για την ανακάλυψη της Υπεραγωγιμότητας. Για αρκετά χρόνια οι φυσικοί 
ασχολήθηκαν με το φαινόμενο και το αποκορύφωμα ήταν το 1933 με την Ανακάλυψη 
του Φαινομένου Meissner που θα αναφερθώ στη συνέχεια. Το ενδιαφέρον έσβησε 
σύντομα επειδή όλοι οι υπεραγωγοί ήταν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κοντά στο 
απόλυτο μηδέν κάτι που δεν σύμφερε για εφαρμογές. Το ενδιαφέρον αναθερμάνθηκε το 
1988 με την ανακάλυψη υπεραγωγών σε υψηλές θερμοκρασίες τους λεγόμενους 
υπεραγωγούς HTS (High Temperature superconductors). Οι αρχικές εφαρμογές των 
υπεραγωγών έγιναν με LTS και συνεχίστηκαν στη συνέχεια με τους HTS. Σήμερα οι 
εφαρμογές πάμπολλες και μια υποσχόμενη ανοδική πορεία.  
Υπεραγωγιμότητα ονομάζεται η κατάσταση κατά την οποία κάποια υλικά παρουσιάζουν 
μηδενική ωμική αντίσταση. Τα αντίστοιχα υλικά ονομάζονται υπεραγωγοί. Κάτω από μία 
«κρίσιμη» θερμοκρασία, ορισμένα υλικά (τα οποία μπορεί να είναι αγωγοί ή και μονωτές 
σε συνήθεις θερμοκρασίες δωματίου συνήθως μέταλλα και κεραμικά) μετατρέπονται σε 
υπεραγωγούς. Σε έναν υπεραγωγό οι συγκρούσεις μεταξύ 
ατόμων και ηλεκτρονίων ελαχιστοποιούνται με αποτέλεσμα 
το ηλεκτρικό ρεύμα να ρέει ανεπηρέαστο και χωρίς καμία 
δυσκολία. Η θερμοκρασία κάτω από την οποία ένα υλικό 
γίνεται υπεραγωγός λέγεται «κρίσιμη» θερμοκρασία. Για τα 
περισσότερα μέταλλα η κρίσιμη θερμοκρασία είναι κοντά στο 
απόλυτο μηδέν. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί υπεραγωγός 
σε θερμοκρασία δωματίου, μια ανακάλυψη που πιθανότατα 
θα είχε τρομερές συνέπειες στον κλάδο της τεχνολογίας. 
Μέχρι στιγμής η ψηλότερη κρίσιμη θερμοκρασία που 
ανακαλύφθηκε σε έναν υπεραγωγό είναι μερικές δεκάδες 
βαθμούς κελσίου υπό το μηδέν σε μορφή σκόνης.  

Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται υπεραγωγιμότητα 
και πρώτος το ανακάλυψε ο Ολλανδός 
επιστήμονας Heike Kamerlingh – Onnes (1853 – 
1926). Ο Kamerlingh – Onnes ήταν επίσης ο 
πρώτος που κατάφερε να υγροποιήσει τον ήλιο 
(στους 4,2 βαθμούς Kelvin που είναι περίπου -
269C) και ανέλαβε στη συνέχεια την διεξοδική 
διερεύνηση των ιδιοτήτων του, φτάνοντας στην 
ανακάλυψη της υπεραγωγιμότητας. Στις 28 
Απριλίου 1911 ο Kamerlingh – Onnes παρουσίασε 
μια αναφορά για τα αποτελέσματα των ερευνών του 
στην Βασιλική Ακαδημία Επιστημών του 
Άμστερνταμ. Ονόμασε το νέο φαινόμενο 
«υπεραγωγιμότητα». Το 1913 τού απονεμήθηκε το 
βραβείο Νόμπελ. Στο διάγραμμα μπορούμε να 

δούμε τη γραφική παράσταση της αντίστασης του υδραργύρου συναρτήσει της 
θερμοκρασίας που προέκυψε από τα πειράματα του Kamerlingh – Onnes το 1911.  
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Φαινόμενο Meissner  
Στα επόμενα χρόνια πολλοί από τους κορυφαίους θεωρητικούς φυσικούς 
προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο της υπεραγωγιμότητας όπως οι Bohr, 
Heisenberg, Bloch, Landau, Brillouin, Frenkel, Kroning, Bethe, Casimir, Pauli [αν 
συμπεριλάβει κανείς και τα ονόματα των Landau και Feynmann που επίσης 
ασχολήθηκαν με την υπεραγωγιμότητα συμπληρώνουμε μια ντουζίνα βραβείων νόμπελ 
που απέτυχαν οικτρά!]. Ο Bloch, ο οποίος το 1931 εργαζόταν σκληρά πάνω στην 
υπεραγωγιμότητα, (χωρίς ποτέ να δημοσιεύσει το έργο του), θυμόταν αργότερα: 
«Ήμουν τόσο απογοητευμένος από το αρνητικό αποτέλεσμα των προσπαθειών μου, 
ώστε δεν διέκρινα άλλο τρόπο να προχωρήσω παραπέρα και επί ένα σημαντικό χρονικό 
διάστημα, για μένα δεν υπήρχε παρά μόνο η κακεντρεχής ικανοποίηση να βλέπω ότι 
κάποιοι άλλοι συνέχιζαν, χωρίς να το αντιλαμβάνονται, να 
πέφτουν στη ίδια παγίδα. Έτσι οδηγήθηκα στην 
φιλοπαίγμονα δήλωση ότι κάθε θεωρία της 
υπεραγωγιμότητας είναι δυνατόν να αναιρεθεί, η οποία 
αργότερα παρουσιάστηκε με την ριζοσπαστικότερη μορφή 
του «θεωρήματος Bloch»: Η υπεραγωγιμότητα είναι 
αδύνατη”. Την αποτυχία των θεωρητικών αντιστάθμιζε 
μέχρι κάποιο σημείο η πρόοδος των πειραματικών, με 
σημαντικότερη επιτυχία την ανακάλυψη του φαινομένου 
Meissner το 1933. Ο Walther Meissner και ο Robert 
Ochsenfeld δυο φυσικοί του Physikalish – Technishe Reichsantalt του Βερολίνου, 
πραγματοποίησαν το εξής πείραμα:  
Τοποθέτησαν έναν στερεό κύλινδρο από κασσίτερο ή μόλυβδο μέσα σε σταθερό 
μαγνητικό πεδίο. Οι δυναμικές γραμμές του πεδίου διέσχιζαν το μέταλλο. Στη συνέχεια 
το μέταλλο ψυχόταν κάτω από την κρίσιμη θερμοκρασία έτσι ώστε να γίνει υπεραγωγός. 
Τότε οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου ξαφνικά αποβαλλόταν από το 
μέταλλο. Ο διαμαγνητικός χαρακτήρας των υπεραγωγών ήταν εντελώς απροσδόκητος 
και έφερε τους θεωρητικούς αντιμέτωπους με 
ένα ακόμη φαινόμενο που έπρεπε να 
ερμηνεύσουν τα θεωρητικά μοντέλα. Οι 
υπεραγωγοί χωρίστηκαν αργότερα σε 2 είδη. 
Το πρώτο είδος μετά από μία μέγιστη τιμή 
μαγνητικού πεδίου οι μαγνητικές του γραμμές 
«σπάνε» την ασπίδα του υπεραγωγού και 
εισχωρούν στο υλικό με αποτέλεσμα το υλικό 
να παύει να είναι υπεραγωγός (όπως είδαμε 
και πιο πάνω). Η φύση όμως δε θα άφηνε μία 
τέτοια ανακάλυψη να πάει χαμένη για αυτό 
δημιούργησε και μία δεύτερη ομάδα από 
υπεραγώγιμα υλικά που όταν αυξηθεί αρκετά 
το μαγνητικό πεδίο αφήνει μερικός τις 
μαγνητικές γραμμές να το διαπεράσουν. Σε κάποια σημεία του υλικού δημιουργούνται 
«φλαξόνια» δηλαδή τα άτομα διατάσσονται σε εξαγωνικά σχήματα χτίζοντας ένα είδος 
σωλήνων που λειτουργούν σαν οδοί για το μαγνητικό πεδίο. Όταν δημιουργηθούν τα 
φλαξόνια και το μαγνητικό πεδίο διαπεράσει τον υπεραγωγό τότε παρατηρούμε ένα 
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φαινόμενο (φαινόμενο Meissner) που παγιδεύει τον υπεραγωγό στο μαγνητικό πεδίο 
και ονομάζεται «μαγνητική αιώρηση».  
Αν τοποθετήσουμε ένα μικρό μαγνήτη πάνω από ένα δίσκο υπεραγώγιμου υλικού, ο 
μαγνήτης θα αιωρείται εξαιτίας των ρευμάτων που αυτός δημιουργεί στον υπεραγωγό [η 
«υπεραγώγιμη αιώρηση» έχει μελετηθεί σοβαρά ως μέθοδος εξασφάλισης ενός πολύ 
ομαλού υποστηρίγματος για τα τραίνα που κινούνται με πολύ μεγάλες ταχύτητες].  
 
Θεωρία BCS 
Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό αν η αντίσταση δεν μηδενιζόταν. Ο μηδενισμός 
της αντίστασης ήταν το κομμάτι που δυσκόλεψε την όλη θεωρία γιατί οι απλοί νόμοι τις 
φυσικής δεν ήταν αρκετοί για να εξηγήσουν το φαινόμενο το οποίο τελικά εξηγήθηκε με 
κβαντική φυσική. 
Τελικά την αρχή για μία μικροσκοπική εξήγηση της υπεραγωγιμότητας έκανε ένας 
άσημος γερμανός φυσικός, ο Herbert Frohlich, διατύπωσε το 1950 την ιδέα ότι ίσως η 
υπεραγωγιμότητα να ήταν αποτέλεσμα μιας αλληλεπίδρασης μεταξύ των ηλεκτρονίων 
και των κβαντωμένων δονήσεων του πλέγματος (τα λεγόμενα φωνόνια. O Frohlich 
όμως είχε σκεφτεί μόνον την αλληλεπίδραση ηλεκτρονίων με τα φωνόνια αλλά όχι και 
τις δυνάμεις μεταξύ των ηλεκτρονίων. Αργότερα οι JοhnBardeen και DavidPine το 1955 
συνυπολόγισαν και την άμεση άπωση Coulomb που αναπτύσσεται μεταξύ των 
ηλεκτρονίων και απέδειξαν ότι ακόμη και σ’ αυτές τις συνθήκες, θα μπορούσε να 
υπάρχει έλξη σε χαμηλές ενέργειες άρα η θεωρία του Frohlich μπορούσε να θεωρηθεί 
δυνατή. Η Υπεραγωγιμότητα οφείλεται στο σχηματισμό του φωνονίου μέσα στον 
κρύσταλλο που συνοδεύει το bipolaron (ένα ζεύγος ηλεκτρονίων). 
Τα ηλεκτρόνια είναι οι φυσικοί φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος στους αγωγούς και οι 
συγκρούσεις τους στο κρυσταλλικό πλέγμα του υλικού κατά την εξαναγκασμένη 
διέλευσή τους μέσα από αυτό, προκαλούν το φρενάρισμά τους και εκεί οφείλεται η 
ωμική αντίσταση. Οι συγκρούσεις των ηλεκτρονίων γίνονται πάνω στα άτομα του 
κρυστάλλου α) λόγω των ατελειών στο πλέγμα και β) λόγω της μη μηδενικής 
θερμοκρασίας του κρυστάλλου από την οποία τα άτομά του ταλαντώνουν και 
καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο στατιστικά και έτσι μικραίνει ο ελεύθερος  χώρος 
διέλευσης για τα ηλεκτρόνια. 
Στην υπεραγωγιμότητα τα πράγματα λειτουργούν διαφορετικά. Τα άτομα στον 
υπεραγωγό  καταρχήν δεν ταλαντώνουν πλέον έντονα λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας 
και τα πλεγματικά κενά κλείνουν. Δεν είναι όμως αρκετή συνθήκη αυτή για την εμφάνιση 
της υπεραγωγιμότητας. Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί, ανάλογα με το υλικό, που 
δίνουν υπεραγώγιμες ιδιότητες στο υλικό. 
Στην πρώτη ομάδα υπεραγώγιμων υλικών (παλαιό μοντέλο) τα ηλεκτρόνια αποκτούν 
δεσμούς ανά δύο (ζεύγη Κούπερ) και σχηματίζουν ένα νέο σωματίδιο με διαφορετικές 
ιδιότητες από το γνωστό ηλεκτρόνιο. Σύμφωνα με την θεωρία BCS τα ηλεκτρόνια είναι 
φορτισμένα αρνητικά, απωθούν όμως τους δεσμούς των ηλεκτρονίων μεταξύ τους και 
σχηματίζονται οι ταλαντώσεις των ατόμων του πλέγματος που ταξιδεύουν από άτομο σε 
άτομο στον κρύσταλλο, που ονομάζονται φωνόνια, οι οποίες δημιουργούν έναν ιδανικό 
«κινούμενο χώρο» ανάμεσα στα άτομα που ταξιδεύει με την ταχύτητα του ήχου μέσα 
στον κρύσταλλο, μέσα στον οποίο τα ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν ανά δύο και ταξιδεύουν 
με τρόπο που να μην εμφανίζεται συνολικά η ιδιότητα της ιδιοστροφορμής του καθενός. 
Τα ηλεκτρόνια φαίνονται σαν να είναι «δεμένα» με κάποιο τρόπο και το ένα δεν αφήνει 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%AD%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%87%CE%BF%CF%82
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το άλλο να «χτυπήσει» πάνω στο κρυσταλλικό πλέγμα και έτσι δεν υπάρχουν 
συγκρούσεις, άρα μηδενίζεται η ηλεκτρική αντίσταση του υλικού. Είναι ανάλογο με μια 
ομάδα ανθρώπων που διασχίζουν ένα δρόμο γεμάτο λακκούβες, στις οποίες θα 
σκόνταφτε ο καθένας μόνος του και, πιασμένοι χέρι με χέρι, βοηθούν ο ένας τον άλλο 
να υπερπηδούν τα εμπόδια. Στα ζεύγη κούπερ το μπροστινό ηλεκτρόνιο συνδέεται 
μέσω του φωνονίου του πλέγματος με αυτό που το ακολουθεί και «ανοίγει το δρόμο» 
για το πίσω, το οποίο δε συναντά πλέον αντίσταση. Όμως και το μπροστινό που ηγείται 
δεν εμφανίζει την ιδιοστροφορμή ενός μοναχικού ηλεκτρονίου ώστε να αντιδρά με τον 
κρύσταλλο όπως συνήθως. Οι αποστάσεις μεταξύ των ηλεκτρονίων σε ένα ζεύγος 
κούπερ είναι μερικό πολλαπλάσιο των πλεγματικών αποστάσεων των ατόμων. Το 
μπροστινό ηλεκτρόνιο παραμορφώνει το πλέγμα κατά τη διέλευσή του μέσα από αυτό 
λόγω του φορτίου του. Η παραμόρφωση του πλέγματος που κλείνει πίσω από το 
μπροστινό ηλεκτρόνιο εμφανίζει θετικό φορτίο που παγιδεύει, έλκοντας, το δεύτερο 
ηλεκτρόνιο πίσω από το πρώτο, με πολύ χαλαρό δεσμό. Για την δημιουργία μίας 
δεύτερης θεωρίας για την υπεραγωγιμότητα έπαιξε σημαντικό ρόλο η ανακάλυψη μιας 
ασυνήθιστης υπεραγώγιμης κατάστασης σε μαγνητικό πεδίο, από τον σοβιετικό 
επιστήμονα A. Abricosov. Πριν από την ανακάλυψη αυτή θεωρείτο ότι ένα μαγνητικό 
πεδίο ήταν αδύνατο να διεισδύσει το σώμα όσο βρισκόταν στην υπεραγώγιμη φάση. Ο 
Α. Abricosov έδειξε ότι σε συγκεκριμένες συνθήκες το μαγνητικό πεδίο μπορούσε να 
διεισδύσει στον υπεραγωγό με την μορφή στροβίλων ρεύματος των οποίων ο πυρήνας 
επανερχόταν στην φυσιολογική κατάσταση αλλά η 
περιφέρειά τους παρέμεινε υπεραγώγιμη. Έτσι, 
ανάλογα με τη συμπεριφορά τους σε ένα μαγνητικό 
πεδίο οι υπεραγωγοί χωρίστηκαν σε δυο 
κατηγορίες: στους υπεραγωγούς πρώτου τύπου 
(παλαιοί υπεραγωγοί) και στους υπεραγωγούς 
δεύτερου τύπου που επέτρεπαν το μαγνητικό πεδίο 
να τα διαπεράσει μερικός. Η θεωρία BCS είχε 
προβλέψει πως η υπεραγώγιμη κατάσταση δεν θα 
μπορούσε να υπάρξει σε θερμοκρασίες ψηλότερες 
από 40Κ. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 οι 
J. Georg Bednorz και K. Αlex Muller εργάζονταν 
σαν αλχημιστές, στο εργαστήριο της ΙΒΜ στην 
Ελβετία, με εκατοντάδες διαφορετικά οξείδια, 
τροποποιώντας τα συστατικά, την ποσότητα και τις 
συνθήκες σύνθεσής τους. Σ’ αυτή την επιμελή 
προσπάθεια τον χειμώνα 1985 - 1986, 
προσέγγισαν μια ένωση Βαρίου, Λανθανίου, 
Χαλκού και Οξυγόνου (το λεγόμενο κεραμικό 
οξειδίου μετάλλου La – Ba – Cu – O) που εμφάνιζε υπεραγώγιμα χαρακτηριστικά στους 
35 Κ! Αυτή η θερμοκρασία ήταν ρεκόρ για την εποχή εκείνη και μετά από μια τέτοια 
ανακάλυψη όπως ήταν φυσικό στις αρχές του 1987, όλος ο κόσμος ξεκίνησε να αναζητά 
πυρετωδώς νέους υπεραγωγούς και ερευνούσε τις ιδιότητες όσων είχαν ήδη 
ανακαλυφθεί. Οι έρευνες στον πειραματικό τομέα απαιτούσαν όλο και ακριβότερο 
εξοπλισμό αλλά και μεγάλες ομάδες επιστημόνων. Μέσα στο 1987 απονεμήθηκε το 
βραβείο Νόμπελ στους Bednorz και Muller. Πρόκειται για μια από τις πιο ταχύτερες 

http://4.bp.blogspot.com/_Ouag-GACqPM/TRm55Ji0wBI/AAAAAAAAAFg/_5soQO8Br-E/s1600/%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B17.png
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αναγνωρίσεις που έγιναν στην ιστορία του βραβείου. Η ανακάλυψη της 
υπεραγωγιμότητας υψηλής θερμοκρασίας είναι κάτι το μοναδικό στη σύγχρονη εποχή. 
Η ανακάλυψη των Bednorz και Muller ήταν εντυπωσιακή επειδή αυτές οι ενώσεις 
περιέχουν στοιχεία που βρίσκονται εύκολα. Στην πραγματικότητα, οι συγκεκριμένοι 
υπεραγωγοί είναι δυνατόν να κατασκευαστούν μέσα σε μια μέρα στο εργαστήριο 
χημείας ενός γυμνασίου. Το 1995 το 
ρεκόρ όσον αφορά την κρίσιμη 
θερμοκρασία είχε φτάσει στους 164 Κ 
και το κατείχε ένα κεραμικό με σύνθεση 
Hg – Ba – Ca – Cu – O υπό πίεση. 
Ο μηχανισμός δημιουργίας ζευγών Cooper της θεωρίας BCS λειτουργούσε 
ικανοποιητικά όσον αφορούσε την υπεραγωγιμότητα σε συμβατικά υπεραγώγιμα υλικά 
παλαιού τύπου. Δεν μπορούσε όμως να ερμηνεύσει την υπεραγωγιμότητα στα 
πολυμεταλλικά οξείδια του χαλκού υπεραγωγοί 2ου τύπου. Τα ηλεκτρόνια και τα 
φωνόνια σε έναν υπεραγωγό με υψηλή κρίσιμη θερμοκρασία σύμφωνα με την θεωρία 
BCS θα αλληλεπιδρούσαν ισχυρότατα μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή, η 
κρυσταλλική δομή του υλικού θα παραμορφωνόταν με τέτοιο τρόπο που οι δεσμοί των 
ηλεκτρονίων με την ενέργεια που θα κέρδιζαν θα έπαυαν να είναι συνδεδεμένα τότε το 
υλικό θα έπαυε να είναι υπεραγώγιμο και συνήθως ούτε καν αγώγιμο. Επιπλέον το 
μοντέλο BCS βασίζεται στο γεγονός ότι τα ηλεκτρόνια είναι πολύ πιο ενεργητικά από τα 
φωνόνια. Τα ηλεκτρόνια κινούνται ταχύτερα από τα φωνόνια, έτσι ώστε το πρώτο 
ηλεκτρόνιο θα έχει απομακρυνθεί πολύ από το μετατοπισμένο ιόν όταν θα φτάνει το 
δεύτερο ηλεκτρόνιο. Η απόσταση αυτή μεταξύ των ηλεκτρονίων ελαττώνει το φαινόμενο 
της άπωσης μεταξύ τους. Η ιδέα που πρώτος διατύπωσε ο Douglas Scalapino του 
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, ήταν ότι οι μαγνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός 
ηλεκτρονίου και των ατόμων στο πλέγμα ίσως μπορούν να οδηγήσουν στον 
σχηματισμό πολύ ισχυρών ζευγών Cooper. Ας υποθέσουμε ότι ο μαγνήτης ενός 
διερχόμενου ηλεκτρονίου έχει ως αποτέλεσμα την αναστροφή του μαγνητικού ενός 
ατομικού μαγνήτη. Επειδή οι μαγνήτες των γειτονικών ατόμων αλληλεπιδρούν, η 
διαταραχή αυτή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα γειτονικά στον μαγνήτη άτομα να 
αναστραφούν επίσης μαγνητικά. Αφού το ηλεκτρόνιο έχει απομακρυνθεί η 
διαταραγμένη μορφή του πλέγματος διατηρείται για λίγο και μπορεί να ελκύσει ένα άλλο 
διερχόμενο ηλεκτρόνιο. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως μηχανισμός «διακύμανσης 
σπιν» και αποδείχτηκε πειραματικά το 1992, ότι οι διακυμάνσεις σπιν είναι πράγματι 
ικανές να συνδέσουν ηλεκτρόνια σε ζεύγη και να τα διατηρήσουν μαζί παρά τον θερμικό 
θόρυβο που υπάρχει στις υψηλές θερμοκρασίες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/_Ouag-GACqPM/TRm8EGV3u_I/AAAAAAAAAF0/J1d8PFMJYEo/s1600/%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B111.png
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Χρήσεις των υπεραγωγών.  
Θα αναφερθώ στη συνέχεια σε χρήσεις των υπεραγωγών σήμερα αλλά και μελλοντικές.  
Μαγνητικός Τομογράφος: Μια περιοχή όπου οι υπεραγωγοί μπορούν να 
διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο είναι στο επίπεδο του βιομαγνητισμού. Οι γιατροί 
χρειάζονται αναίμακτα μέσα τα οποία θα τους πληροφορούν 
λεπτομερώς τι συμβαίνει μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Αυτό είναι εφικτό 
με τον MRI. Ο MRI δημιουργεί στο χώρο που βρίσκεται ο ασθενής 
ισχυρό σταθερό μαγνητικό πεδίο ~1Tesla. Αυτό το πεδίο δίνει ενέργεια 
στα άτομα του υδρογόνου που υπάρχουν στο νερό και στους 
υδατάνθρακες του σώματος. Μετά τα άτομα αυτά αποδίδουν την 
ενέργεια αυτή σε μια συχνότητα η οποία μπορεί να ανιχνευτεί και να 
απεικονιστεί μετά από επεξεργασία μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 
τρισδιάστατα, το μέρος του σώματος το οποίο μας ενδιαφέρει. Στη 
φωτογραφία MRI ενός ανθρώπινου κρανίου 
SQUID: Το Korean Superconductivity Group (KRISS) έχει μεταφέρει τη βιομαγνητική 
τεχνολογία ένα βήμα μακρύτερα με την ανάπτυξη ενός 
ταλαντωτή SQUID για χρήση στη 
μαγνητοεγκεφαλοτομογραφία. Τα SQUID είναι ικανά να 
αισθάνονται μια αλλαγή του πεδίου που είναι 100 
εκατομμύρια φορές μικρότερη από το πεδίο το οποίο 
κινεί τη βελόνα μιας πυξίδας. Με αυτή την τεχνολογία το 
ανθρώπινο σώμα μπορεί να εξερευνηθεί σε 
συγκεκριμένα βάθη χωρίς την ανάγκη ενός ισχυρού 
μαγνητικού πεδίου, όπως αυτού που δίνει ο MRI.  Η 
εικόνα απεικονίζει ένα SQUID, του πιο ευαίσθητου τύπου ανιχνευτή που είναι γνωστός 
στην επιστήμη. Αποτελείται από ένα υπεραγώγιμο βρόχο μαζί με δύο Josephson 
Junctions.  
Επιταχυντές Σωματιδίων: Οι υψηλής ενέργειας επιταχυντές δε θα είχαν γίνει ποτέ 

κατασκευάσιμοι αν δε χρησιμοποιούνταν 
υπεραγωγοί, λόγω των τεράστιων χρηματικών 
κεφαλαίων που απαιτούσαν. Τώρα όμως 
χρησιμοποιώντας υπεραγώγιμους μαγνήτες είναι 
δυνατό να επιταχύνουμε υποατομικά σωματίδια 
κοντά στην ταχύτητα του φωτός. Οι πρώτες 
ενέργειες έγιναν στην Αμερική, όμως τώρα 
γίνεται και κάτι ανάλογο στην Ευρώπη από τη 
CERN 

Υπολογιστές Petaflop: Το National Science Foundation μαζί με τη NASA και DARPA 
και διάφορα πανεπιστήμια ερευνούνε σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
‘petaflop’. Το petaflop είναι χιλιατρισεκατομμύρια μικρολειτουργίες ανά δευτερόλεπτο. 
Σήμερα τα γρηγορότερα συστήματα υπολογιστών έχουν φθάσει ταχύτητες teraflop 
(τρισεκατομμύρια λειτουργίες το δευτερόλεπτο). Ο γρηγορότερος είναι ο Cray X1TM 
που τρέχει με 52.4 teraflop το δευτερόλεπτο. Οι ερευνητές του TRW έχουν υπολογίσει 
ότι 100 εκατομμύρια Josephson Junctions πάνω σε 4000 μικροεπεξεργαστές θα είναι 
απαραίτητα για να φθάσουν την ταχύτητα των 32 petabit. Οι Josephson Junctions θα 
ενσωματωθούν μέσα σε τρανζίστορ (FET) τα οποία θα γίνουν μέρος λογικού 
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κυκλώματος μέσα σε επεξεργαστές (εικόνα 1.6). Ακόμη πρόσφατα έχει παρουσιαστεί 
στο ινστιτούτο Weizmann στο Ισραήλ ότι τα μικρά μαγνητικά πεδία τα οποία διεισδύουν 
στους υπεραγωγούς τύπου II μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση και 
επανάκτηση πληροφοριών. Έτσι λοιπόν δεν είναι υπερβολικό συμπέρασμα να πούμε 
ότι οι υπολογιστές του μέλλοντος θα κτίζονται με βάση υπεραγώγιμες συσκευές. 
Υπεραγώγιμα φίλτρα: Στις βιομηχανίες ηλεκτρονικών φτιάχνονται τώρα υπερυψηλής 
επίδοσης φίλτρα. Αφού το υπεραγώγιμο φίλτρο έχει σχεδόν μηδενική αντίσταση και για 
υψηλές συχνότητες, τότε πιο πολλά στάδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
πετύχουμε την επιθυμητή απόκριση συχνότητας. Αυτό μεταφράζεται στην ικανότητα να 
παίρνουμε τις επιθυμητές συχνότητες και να κόβουμε τις ανεπιθύμητες σε εφαρμογές 
όπως είναι η κινητή τηλεφωνία. Οι παρεμβολές είναι παντού με αποτέλεσμα να αυξάνει 
ο θόρυβος, να διακόπτονται τα τηλεφωνήματα, να μειώνεται η ικανότητα 
χρησιμοποίησης δεδομένων καθώς και η ταχύτητα αποστολής τους. Τα συμβατικά 
φίλτρα υστερούν σε σχέση με τα υπεραγώγιμα τα οποία εμποδίζουν τις παρεμβολές και 
αυξάνουν την ικανότητα χρησιμοποίησης και την ταχύτητα δεδομένων. 
Υπεραγώγιμοι Κινητήρες: Οι υπεραγωγοί βρίσκουν πολλές εφαρμογές και στο 
στρατό. Συγκεκριμένα HTS SQUIDS χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση υποβρυχίων 
και ναρκοπεδίων. Ακόμη πολύ μικρότεροι υπεραγώγιμοι κινητήρες από τους 
συμβατικούς κατασκευάζονται για τα πολεμικά πλοία. Στα μέσα του Ιούλη του 2001 η 
American Superconductor παρέδωσε ένα 5000 hp κινητήρα 
φτιαγμένο με υπεραγώγιμο σύρμα  
Στρατιωτικές χρήσεις: Ακόμη ο στρατός ψάχνει τρόπο να 
χρησιμοποιήσει την υπεραγώγιμη ταινία ως ένα τρόπο για 
μειώσει το μήκος των κεραιών πολύ χαμηλών συχνοτήτων 
που εφαρμόζονται στα υποβρύχια. Κανονικά όσο 
χαμηλότερη είναι η συχνότητα τόσο μακρύτερη πρέπει να 
είναι και η κεραία. Όμως βάζοντας ένα πηνίο από σύρμα 
στην κορυφή της κεραίας τότε θα έχω την ίδια λειτουργία σαν 
να ήταν μακρύτερη. Δυστυχώς όμως βάζοντας το πηνίο 
αυξάνουν οι απώλειες του συστήματος, όμως αν βάλω 
υπεραγώγιμο πηνίο τότε το πρόβλημα αυτό υπερπηδείται 
έτσι μπορεί να έχω πολύ μικρά μήκη κεραίας. Το Electronic 
Materials και το Devices Research Group του πανεπιστημίου του Binmingham(UK) έχει 
εγγυηθεί ότι θα δημιουργήσει τη πρώτη υπεραγώγιμη κεραία μικροκυμάτων. Τέλος η 
πιο ατιμωτική χρήση των υπεραγωγών είναι με την ανάπτυξη ηλεκτρομαγνητικών 
βομβών (E-Bombs). Αυτές οι βόμβες (εικόνα 1.10) θα μπορούν να χρησιμοποιούν 
ισχυρά μαγνητικά πεδία που θα παράγονται από υπεραγωγούς για να δημιουργήσουν 
γρήγορους και μεγάλης έντασης ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς (EMP) για να 
καταστρέψουν τον εχθρικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Αυτές οι βόμβες μπορούν να 
ελευθερώσουν τεράστια ποσά ισχύος (2GW) στιγμιαία υπό την μορφή 
ηλεκτρομαγνητικού κύματος καταστρέφοντας έτσι με τα ισχυρά ρεύματα που θα 
επαχθούν, κάθε ηλεκτρονική συσκευή. 
Υπεραγωγίμος ανιχνευτής φωτός: Υπεραγώγιμοι ανιχνευτές ακτίνων Χ και σούπερ 
γρήγοροι ανιχνευτές φωτός έχουν αναπτυχθεί χάρη στην έμφυτη ικανότητα των 
υπεραγωγών να ανιχνεύουν πολύ μικρές ποσότητες ενέργειας.  
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Υπεραγωγοί στο διαδίκτυο: Επίσης οι υπεραγωγοί ίσως πολύ σύντομα να παίξουν το 
δικό τους ρόλο στις επικοινωνίες μέσω Internet. Το Φεβρουάριο του 2000 το Irvine 
Sensors Corporation έλαβε $1 εκατομμυρίου για να κάνει έρευνα και να αναπτύξει με τη 
βοήθεια υπεραγωγών μέγιστη ταχύτητα δεδομένων για τις επικοινωνίες στα 160 GHz. 
Τραίνα μαγνητικής αιώρησης (Maglev trains): Η μαγνητική αιώρηση είναι μια 
εφαρμογή όπου οι υπεραγωγοί παρουσιάζουν άριστα αποτελέσματα. Οχήματα 
μεταφοράς όπως τραίνα, μπορούν να ¨επιπλέουν¨ πάνω σε 
δυνατούς υπεραγώγιμους μαγνήτες και ουσιαστικά να 
εξαφανίζουν την τριβή που παρουσιάζει το συμβατικό 
τραίνο με τις ράγες στο έδαφος. Ο υπουργός μεταφορών 
της Ιαπωνίας εξουσιοδότησε την κατασκευή πειραματικής 
γραμμής για τοYamanashi Maglev, η οποία άρχισε στις 3 
Απριλίου 1997.Δύο χρόνια μετά στις 14 Απριλίου 1999 το 
πειραματικό όχημα MLX 01 που βλέπουμε στην εικόνα έφθασε στην απίστευτη 
ταχύτητα των 547 χιλιομέτρων την ώρα  
Υπεραγώγιμα καλώδια υψηλής θερμοκρασίας (HTS cables): Τα HTS καλώδια 
μπορούν να μεταφέρουν 3 ως 5 φορές μεγαλύτερη ισχύ από τα αντίστοιχα από χαλκό. 
Μπορούν να μεταφέρουν ρεύμα με αμελητέες απώλειες, έτσι εξοικονομούμε χρήματα. 
Ακόμη εξοικονομούμε χώρο αφού με πιο μικρό αριθμό HTS καλωδίων από τα 
αντίστοιχα συμβατικά μπορούμε να στείλουμε την ίδια ισχύ. Η Αμερική και η Ιαπωνία 
κάνουν σχέδια να αντικαταστήσουν τα υπόγεια καλώδια χαλκού με υπεραγώγιμα τύπου 
BSCCO τα οποία ψύχονται από υγρό άζωτο. Κάνοντας το αυτό θα μπορούν να 
μεταφέρουν μεγαλύτερη ισχύ. Ακόμη να αναφέρουμε ότι 250 λίτρες από υπεραγώγιμα 
καλώδια αντικατέστησαν 18 000 λίτρες από καλώδια χαλκού κάνοντας έτσι τεράστια 
εξοικονόμηση χώρου. Μια ιδεατή εφαρμογή των υπεραγωγών είναι να τους 
εφαρμόσουν στη μεταφορά εμπορεύσιμης ισχύος στις πολιτείες. Όμως αυτό είναι 
πρακτικά αδύνατο λόγω του μεγάλου κόστους και της αδυναμίας ψύξης χιλιομέτρων 
από υπεραγώγιμα καλώδια σε κρυογονικές θερμοκρασίες .Παρόλα αυτά η Pirelli 
εγκατέστησε τρία 400 ποδών HTS καλώδια για το Detroit Edison ικανά να δίνουν 100 
εκατομμύρια watt ισχύ. Αυτό σηματοδότησε την πρώτη φορά όπου ηλεκτρική ενέργεια 
πωλείται στους καταναλωτές του Αμερικανικού δικτύου μέσο HTS καλωδίων. 
HTS γεννήτριες: Οι γεννήτριες χρησιμοποιούν υπεραγώγιμα σύρματα στη θέση των 
μαγνητών από σίδηρο. Είναι πιο αποδοτικές από τις συμβατικές, συγκεκριμένα η 
απόδοση τους είναι πάνω από 99%.Ακόμη το μέγεθος και το βάρος τους είναι το μισό 
σε σχέση με τις αντίστοιχες ισχύος συμβατικές. Τα πιο πάνω χαρακτηριστικά τις κάνουν 
να είναι πιο επικερδής από τις συμβατικές. Η General Electric υπολόγισε ότι οι 
παγκόσμιες αγοραπωλησίες για τις υπεραγώγιμες γεννήτριες την επόμενη δεκαετία θα 
είναι $20–30 δισεκατομμύρια δολάρια 
HTS κινητήρες: Όπως και οι γεννήτριες έτσι και αυτοί φτιάχνονται από πηνία από 
υπεραγώγιμα υλικά. Είναι πιο αποδοτικοί και πιο μικροί σε μέγεθος από τους 
αντίστοιχους συμβατικούς. 
Μαγνητική υπεραγώγιμη αποθήκευση ενέργειας (SMES): Η αποθήκευση ενέργειας 
έχει σκοπό τη σταθεροποίηση της ισχύος του δικτύου, ώστε να αποφευχθούν 
διακυμάνσεις του φορτίου, που έχουν οικονομικές επιπτώσεις. Η ενέργεια αποθηκεύεται 
ως ενέργεια μαγνητικού πεδίου. Τα SMES έχουν το πλεονέκτημα ότι αντιδρούν σχεδόν 
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ακαριαία στις μεταβολές της ισχύος και ότι έχουν απεριόριστους κύκλους 
επαναφόρτισης. 
HTS Μετασχηματιστές: Οι HTS μετασχηματιστές είναι πιο αποτελεσματικοί και φιλικοί 
στο περιβάλλον από ότι οι συμβατικοί. Χρησιμοποιούν υγρό άζωτο για μόνωση και 
ψύξη αντί του λαδιού, έχουν μειωμένο βάρος και μέγεθος σε σχέση με τους 
συμβατικούς, και ακόμη περιορίζουν αυτόματα την εξάπλωση των επικίνδυνων 
ρευμάτων σφάλματος, προσφέροντας έτσι σημαντικά στην αξιοπιστία και στην καλύτερη 
αποδοτικότητα του συστήματος. Επίσης οι HTS μετασχηματιστές δεν παρουσιάζουν 
κίνδυνο φωτιάς και είναι αθόρυβοι σε σχέση με τους συμβατικούς. 
Περιοριστές ρεύματος σφάλματος (Fault Current Limiters, FCL): Ένας υπεραγωγός 
επιδρά με φυσικό τρόπο ώστε να περιορίζει τα υψηλά ρεύματα, έτσι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να προστατεύει το δίκτυο από διάφορες υπερτάσεις (π.χ. 
υπερτάσεις λόγω κεραυνών, εσωτερικές υπερτάσεις, κ.α ). 
 
Συμπεράσματα 
Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αναζωπυρώθηκε το 
ενδιαφέρον καθώς ανακαλύπτουν  συνέχεια υπεραγωγούς σε 
όλο και πιο ψηλές θερμοκρασίες. Αυτό υπολογίζουμε να 
συνεχιστεί και στο μέλλον. Συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια 
ανέβηκε ακόμα πιο ψηλά από ότι στο διάγραμμα η 
θερμοκρασία που γίνονται κάποια στοιχεία Υπεραγωγοί  
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ιουνίου του 2002 από το 
Conectus Consortium, η παγκόσμια αγορά υπεραγώγιμων 
προϊόντων αναμένεται να φθάσει τα $5 δισεκατομμύρια 
δολάρια Αμερικής κατά το έτος 2010 και στα $38 
δισεκατομμύρια δολάρια το έτος 2020. Οι υπεραγωγοί χαμηλής 
θερμοκρασίας αναμένονται να συνεχίσουν να έχουν σημαντικό 
ρόλο όπου χρειάζονται ισχυρά πεδία όπως στον MRI και ακόμη στην επιστημονική 
έρευνα. Οι υπεραγωγοί υψηλής θερμοκρασίας αναμένονται να εγκατασταθούν στις νέες 
βιομηχανίες. Το γράφημα δίνει μια ζωηρή εικόνα των διαφόρων αγορών στις οποίες 
αναμένεται να συμβάλλουν οι υπεραγωγοί. Ακόμη έχει ειπωθεί ότι η εισαγωγή των 
υπεραγωγών στη βιομηχανία υπόσχεται να κάνει ότι έχει κάνει η οπτική ίνα στις 
τηλεπικοινωνίες. Νέες εφαρμογές των υπεραγωγών θα κάνουν την εμφάνιση τους με 
την περαιτέρω αύξηση της κρίσιμης θερμοκρασίας. Οι υπεραγωγοί που ψύχονται με 
υγρό άζωτο έδωσαν τη δυνατότητα στη βιομηχανία να χρησιμοποιήσει την 
υπεραγωγιμότητα με μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με τους υπεραγωγούς που 
ψύχονται με υγρό ήλιο. Έτσι λοιπόν, μια πιθανή ανακάλυψη υπεραγωγών με κρίσιμη 
θερμοκρασία ίση με αυτή του περιβάλλοντος θα έχει τη δυνατότητα να φέρει τις 
υπεραγώγιμες συσκευές στην καθημερινή μας ζωή.   
Η μελλοντική διείσδυση των υπεραγωγών στην καθημερινή μας ζωή εξαρτάται επίσης 
και από τη βελτίωση στο πεδίο της κρυογονικής ψύξης. Καινούριες, υψηλής 
αποδοτικότητας μαγνητοθερμογονικής επίδρασης ουσίες όπως το γαδολίνιο – πυρίτιο - 
γερμάνιο αναμένονται να μπούνε στην αγορά σύντομα. Με τέτοια συστήματα ψύξης θα 
διευκολυνθεί η χρησιμοποίηση των HTS υλικών. Παρόλα αυτά, χρονικά κενά, μεταξύ 
ανακαλύψεων και πρακτικών εφαρμογών είναι συχνά μεγάλα. Για παράδειγμα η 
ανακάλυψη του Laser στη δεκαετία του 1960, μόλις πρόσφατα έχει εκτιμηθεί η αξία του 
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με εφαρμογές όπως στην ιατρική, στις τηλεπικοινωνίες και στα compact disc players. 
Έτσι η γρήγορη ανάπτυξη στο πεδίο της υπεραγωγιμότητας κάνει τον καθένα να 
πιστεύει ότι οι εφαρμογές των υπεραγωγών περιορίζονται μόνο από τη φαντασία μας 
και το χρόνο. 
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