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El mes d’abril d’enguany es compleixen els 100 anys del 
descobriment de la superconductivitat.  

Amb “La màgia de la levitació” us convidem a apropar-vos 
d’una manera lúdica però rigorosa al sorprenent món de la 

superconductivitat. 
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Són les 7 del matí del 8 d’abril de 1911, i al laboratori de la Universitat de 

Leiden acaba de començar un nou experiment. Es tracta de mesurar la resistència 
elèctrica del mercuri a temperatures molt properes al zero absolut. Poc s’imagina en 
aquell moment el físic holandes Heike Kamerlingh Onnes quin serà el resultat, i 
menys encara, el seu abast. 

Comencen a refredar el mercuri. Cap a les 12h el termòmetre marca 140K. A la 
tarda ja ha arribat als 5K, i poc a poc la temperatura continua baixant. Mesuren la 
resistència del mercuri a 4,3K i Kamerlingh Onnes anota les observacions al seu 
quadern de laboratori. Escriu a llapis, en el seu petit quadern, amb una lletra 
terriblement difícil de llegir. L’experiment segueix, va baixant la temperatura, i a les 
16h Kamerlingh Onnes fa en el quadern la històrica anotació: “la [resistència] del 
mercuri és pràcticament zero [a 3K]”.  

L’experiment continua fins al vespre, i cap al final del dia, l’equip de Leiden 
observa un comportament intrigant a la superfície de l’heli del seu aparell. Sense 
saber-ho acaben d’observar la transició cap a la fase superfluida de l’heli a 2,2K. 

 
En un mateix dia i al mateix laboratori han estat observades per primer cop 

dues transicions quàntiques: la superconductivitat i la superfluïdesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“la [resistència] del mercuri és 
pràcticament zero [a 3K]” 
 
Imatge: Boerhaave Museum 
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Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926) 

Davant l’aparell per a liquar l’heli al seu laboratori de Liden al 1910 
Foto: Leiden Institute of Physics  

 
 

Feia anys que Kamerlingh Onnes estava interessat en esbrinar com variava la 
resistència dels metalls en disminuir la temperatura, i ara, després que al juliol de 
1908 va aconseguir liquar l’heli, ja va tenir les eines necessàries per estendre aquest 
estudi més enllà d’on mai s’havia arribat. Ara era capaç d’aconseguir temperatures 
de tan sols 1,8K, molt a prop del zero absolut. És per això que molts físics s’han 
referit al seu laboratori com a “el punt més fred de la Terra”.  

Un dels models teòrics acceptats en aquell moment era el de Lord Kelvin. 
Aquest model predeia que en refredar el metall la resistivitat hauria de decréixer fins 
a un mínim, ja que la resistència és deguda a l’scattering dels electrons pels ions de 
la xarxa, però el model indicava que la mobilitat dels electrons també disminuïa i per 
tant, a temperatures encara menors, properes al zero absolut, la resistivitat creixeria 
fins a fer-se infinita.  

Però l’experiment de Kamerlingh Onnes del 8 d’abril havia mostrat un resultat 
diferent. 

El 23 de maig de 1911, amb un sistema experimental millorat repeteixen 
l’experiment. Exploren el rang de temperatures entre 3,0 i 4,3K. Ho fan augmentant 
la temperatura, la qual cosa els permet canviar-la de forma més suau i tenir 
condicions de mesura més controlades. Cap a mitjanit Kamerlingh Onnes anota al 
seu diari: “A 4[K] encara cap indici d'augment de la resistència. A 4,05[K] no encara. 
A 4,12[K] la resistència comença a aparèixer”.  

1911- 2011: 100 anys de superconductivitat 



Els propers mesos els dediquen a millorar els dispositius de mesura, i a 
l’octubre fan l’experiment que dóna lloc a l’històric gràfic de la figura, que mostra el 
brusc canvi de resistència del mercuri a 4,20K. 

 
 

Gràfic històric del 26 d’octubre de 1911, en que es representa 
la resistència (ohms) en funció de la temperatura (K) del 

mercuri, mostrant la transició a l’estat superconductor a 4,20K 
 

 
Avui, a 100 anys del descobriment de Kamerlingh Onnes la superconductivitat 

segueixen constituint un gran repte per a la física de la matèria condensada.  
Van haver de passar 46 anys abans que Bardeen, Cooper i Schrieffer 

construïssin una teoria (BCS) que explicava prou correctament aquest fenomen. Els 
primers superconductors que es van trobar ho eren a temperatures molt baixes, fet 
que quedava explicat en la teoria BCS, que semblava predir una temperatura de 
transició màxima de 40K, per tant la superconductivitat quedaria circumscrita només 
a les baixes temperatures.  

Tot i que als anys 80 res no feia preveure grans canvis en aquesta disciplina, el 
panorama va canviar sobtadament. L’any 1986 Bednorz i Müller van trobar una 
família d’òxids de coure amb una temperatura de transició força més elevada. Van 
ser els primers superconductors d’alta temperatura.  

 
El descobriment de la superconductivitat d’alta temperatura ha permès 

aplicacions abans impossibles: medicina, transport, energia, recerca,...  
 
 
Des de PhysicS! us volem apropar aquesta història i la física que hi ha al 

darrera d’una manera assequible i atractiva.  
Amb “La màgia de la levitació” gaudireu d’una amena explicació que enllaça 

perfectament amb els continguts d’electricitat i magnetisme estudiats a ESO i 
Batxillerat.  
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