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Materiaª, który byªby w stanie przewodzi¢ pr¡d elektryczny z absolutnie zerow¡
rezystancj¡ w temperaturze pokojowej jest niczym �wi¦ty Graal od ponad 100 lat po-
szukiwany przez naukowców. Jego odkrycie niew¡tpliwie mogªoby doprowadzi¢ do rewo-
lucji w elektronice, energetyce, transporcie oraz wielu innych dziedzinach naszego »ycia.
Szczególnie obiecuj¡cym nadprzewodnikiem, skupiaj¡cym na sobie ogromne zaintereso-
wanie ±rodowisk naukowych, jest siarkowodór. Badania teoretyczne potwierdzone po-
miarami eksperymentalnymi pokazuj¡, »e w ukªadzie H3S tworzy si¦ wysokoci±nieniowy
stan nadprzewodz¡cy o temperaturze krytycznej wynosz¡cej a» 203 K [1, 2]. Dodatkowo
nale»y podkre±li¢ fakt, »e zaobserwowano silny efekt izotopowy, co wyra¹nie sugeruje
elektronowo-fononowy mechanizm parowania. Z �zycznego punktu widzenia uzyskany
rezultat oznacza, »e znaleziono konwencjonalny nadprzewodnik o najwy»szej, jak dot¡d,
znanej warto±ci temperatury krytycznej. W ±wietle powy»szych faktów eksperymental-
nych naturalnym kierunkiem moich bada« byªo poszerzenie wiedzy na temat stanu nad-
przewodz¡cego w ukªadach typu H3S. Teoretyczna analiza wªa±ciwo±ci termodynamicz-
nych badanych materiaªów bazowaªa na formalizmie równa« Eliashberga, stanowi¡cym
uogólnienie teorii Bardeena-Coopera-Schrie�era na ukªady charakteryzuj¡ce si¦ silnym
sprz¦»eniem elektron-fonon [3, 4, 5].

Stan nadprzewodz¡cy o wysokiej warto±ci temperatury krytycznej obserwowany jest
równie» w zwi¡zkach tlenków miedzi (miedzianach) po raz pierwszy odkrytych w roku
1986 przez Bednorza i Müllera. Przy u»yciu hamiltonianu Fröhlicha rozszerzonego o do-
datkow¡ staª¡ sprz¦»enia dla oddziaªywania elektron-elektron-fonon [6] dokonaªem opisu
domieszkowanych dziurami nadprzewodników o symetrii typu d-wave, dla których po-
wy»ej temperatury krytycznej wyst¦puje pseudoszczelina. W szczególno±ci skupiªem si¦
na odtworzeniu eksperymentalnych wyników uzyskiwanych w ramach metody ARPES
[7, 8] oraz na wyprowadzeniu peªnych równa« Eliashberga w oparciu o zaªo»ony operator
statystyczny [9].
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