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Szerkesztői megjegyzés: 
1) Egyéb magyar nyelvű anyagok az Internetről: 
- elektronikus levélben a kasa@cs.ubbcluj.ro címről vagy 
- az EMT titkárságától. 
2) Bob Rankin "Az Internet elérése e-mail segítségével" c. dolgozatának 

magyar változata lekérhető a BobRankin@mhv.net címről (Subject: 
send accmail.hu, a levél tartalma lényegtelen). 

Szupravezető memóriák 

A harmadik évez red szupergyors számí tógépe iben minden 
valószínűség szerint szuprvezető memóriákat alkalmaznak. Jelenlegi is-
mereteink szerint csak a szupravezető kapcsoló-áramkörök képesek 
másodpercenként 10 1 2 ki/be kapcsolást megvalósítani. 

Egy számítógép memóriaelemeivel szemben a legfontosabb köve-
telmény a kompatibilitás; a memóriaelemeknek kompatibilisaknak kell 
lenniük a számítógép többi egységével. Ebből következik, hogy a memó-
riaelem bináris rendszerben működtethető és planáris technológiával 
előállítható kell legyen. A szupravezető memóriák ennek a feltételnek 
eleget tesznek. 

A hatvanas évektől kezdve folynak már kísérletek szupravezető 
memóriák kifejlesztésére vonatkozólag, az idők folyamán ezeknek a 
memóriáknak több generációját állították elő. A legegyszerűbb szup-
ravezető kapcsoló, amelyet számítógép memória-elemként is lehet alkal-
mazni, a kriotron. 



A kriotron első kivitelezési for-
mája a következő volt: egy vékony 
szupravezető szál, amelyet egy 
néhány menetes — rézhuzalból 
készült — kis tekercs vesz körül (1 
ábra), ezt az eszközt tekinthetjük a 
szupravezető memóriák első gene-
rációjának. 

Ha a tekercsen nem halad áram, a szál szupravezető állapotban van, 
tehát a szál vezet (végtelen jó vezető). Ha a tekercsen megfelelő erősségű 
áramot vezetünk át, akkor annak mágneses tere eléri azt a kritikus értéket, 
amely megszűnteti a szupravezető állapotot. A szál már nem vezet olyan 
jól (nagy ellenállása van). Ez az eszköz két stabil fizikai állapotban létezhet, 
attól függően, hogy a tekercsen folyik-e áram a szál lehet jó vezető vagy 
nem jó vezető állapotban. Az egyik állapothoz az l-es logikai kódot a 
másikhoz a 0 kódot asszociáljuk. Így az eszköz logikai mátrixa {0,1}, két 
elemet tartalmaz amely megfelel a kettes számrendszer elemeinek, így ez 
az eszköz mint memória-elem bináris rendszerben működtethető. 

A kriotronnak ez a kivitelezési for-
mája nem felel meg a planáris tech-
nológia követelményeinek, ezért ki-
dolgoztak egy vékony rétegekből 
felépített rendszert, amely a kriotron 
elveinek megfelelően működik, a 
vékonyréteg-kriotront (2 ábra). A 
szupravezető szál helyett ebben az 
ese tben az s szupravezető vé-
konyréteg képezi a készülék aktív részét, amely áthidalja az a és b 
érintkező elektródokat. A szupravezető réteg felett helyezkedik el a v 
vezérlő elektród, amely a tekercs szerepét tölti be. 

Ha a v vezérlő elektródon nem folyik áram, az s réteg szupravezető 
állapotban van. Ebben az esetben, ha az a érintkező feszültségjelet kap, 
az a b elektródon is megjelenik. Ha a v vezérlő elektródon megfelelő 
erősségű áram halad át, akkor annak mágneses tere megszűnteti az s réteg 
szupravezető állapotát. Ebben az esetben az a érintkezőre adott jel nem 
jut el b-re (s nem vezet). 

Ez az eszköz egy kétállású kapcsolóként működik, amely megfelel egy 
bináris rendszerben működő memória elemnek. 

Egy másik igen egyszerű felépítésű memóriaelem a szupravezető 
hurok. A 3. ábrasorozat bemutatja a szupravezető hurokban az áram-
eloszlás 5 lehetséges módját (3a,...3e ábra). 

A kiinduló helyzetben (3a ábra) a hurokba bemenő I0 áram a hurok 
két ágában egyenlő mértékben oszlik el (I=I 0/2). Ha megszakítjuk a hurok 



baloldali ágát, a teljes áram a jobb-
oldali ágon halad át (3b ábra). Ezután 
kikapcsol juk a hurok táplá ló 
áramkörét és ezzel egyidőben zárjuk 
a baloldali ágat. A zárt hurokban I 0 

erősségű áram fog keringeni (3c 
ábra). A hurokban az áram iránya az 
óramutó járásával megegyező irányú 
lesz. Ha az a) helyzetből kiindulva a 
huroknak nem a bal hanem a jobb 

oldali ágát szakítjuk meg és azután végezzük el a megfelelő kapcsolási 
műveleteket, akkor a hurokban a d ) és e ) ábrákon szemléltetett áram-
eloszlásokat kapjuk. 

Megfigyelhető, hogy a hurokban öt különböző árameloszlást tudtunk 
létrehozni; ez a memóriaelem öt különböző stabil fizikai állapotát jelenti. 
Ehhez hozzárendelhető az {a,b,c,d,e} öt elemes logikai mátrix. Mivel a 
számítógépeink a kettes számrendszerben dolgoznak, ezért csak két 
állapotot, a hurokáramokat (3c és 3e ábra), alkalmazzák memóriae-
Lémként. 

A szupravezető hurokáram a legkisebb energiát igénylő, információt 
tároló memóriaelem. A hurokban keringő szupravezető áram állandó 
értéken marad akár évezredeken át, és a hurokáram fenntartása nem igé-
nyel energiát. A memóriaelemek legfontosabb minőségi jellemzője a 
relaxációs idő, ez szabja meg a rendszer ki-bekapcsolási időtartamát. Az 
eddig tárgyalt szupravezető rendszerek relaxációs ideje 10 - 1 1 s. 

Egy nagyságrenddel lehet csökkenteni a relaxációs időt, ha a szup-
ravezetőgyűrű két ágában a ki-be kapcsolást ún. Josephson átmenetekkel 
valósítjuk meg. A B.D.Josephson által felfedezett (1973-as fizika Nobel-
díj), szupravezetőkben fellépő alagút-effektus relaxációs ideje 10 - 1 2 s. 

A 4. ábrán látható szupravezető gyűrű két ágába beiktatott 
szigetelőréteg egy-egy Josephson átmenetet képez. Ha a szupravezető 
anyagot egy nagyon vékony 30-60 Á vastagságú szigetelőréteg választja 
el egymástól, akkor létrejöhet az alagút effektus, amelynek során elek-



tronpárok mennek át a szigetelő rétegen. Így külső feszültség nélkül is 
létrejön az átmeneten egy alagútáram, amely külső mágneses térrel 
vezérelhető. Ezt az áramot gyenge mágneses térel lehet szabályozni, meg 
lehet szűntetni. A két Josepshon átmenettel rendelkező szupravezető 
hurok igen fontos szerepet játszik a modern méréstechnikában. A kvan-
tumelektronika legfontosabb mérőeszköze lett, amellyel igen gyenge 
mágneses terek ( 1 0 - 1 0 T ) , igen kis áramok ( 1 0 - 1 8 A ) és mágneses fluxusok 
(10 - 16 Wb ) mérhetők. Ez a szupravezető hurok a két átmenettel — fontos 
alkalmazásai miatt — kölön elnevezést kapott: SQUID-nak hívják. Ez az 
elnevezés egy betűszó, a Superconducting Quantum Interferometric 
Device szavakból származik (szupravezető kvantum-interferenciás 
készülék). Mivel az alagút effektus relaxációs ideje 10 - 1 2 s, ezért a 
SQUID-gyűrűvel egy nagyságrenddel jobb kapcsolási időt lehet elérni 
mint az egyszerű szupravezető hurokkal. 

Az 5. ábrán látható több ismertebb memória-elem relaxációs idő-
teljesítmény diagramja. A diagramból kitűnik, hogy a szupravezető 
memóriák a legjobbak. Ennek ellenére a gyakorlatban jelenleg mégsem 
nyernek alkalmazást, ugyanis van egy óriási hátrányuk: a jelenleg ismert 
szupravezetők csak igen alacsony hőmérsékleten működnek. Mindaddig 
amíg nem tudnak előállítani magas hőmérsékletű szupravezetőket, a 
számítógépeknél való felhasználásuk gyakorlatilag nem jöhet számításba. 

Puskás Ferenc 


