
Sąd w odpowiedzi na taką 
argumentację stwierdził 

na możliwość manipulacji 

wodu w postaci zrzutu 
ekranu strony internetowej. 

stać podważona jedynie 
poprzez powołanie się na 
fakty, które w konkretny 

dopodobniają manipulację. 
Skarżąca powołała się 

również na orzecznictwo 
sądu dotyczące Wikipedii. 
Sąd rzeczywiście w wielu 

dy pochodzące z Wikipedii 

macji, ponieważ pochodzą 

klopedii internetowej, której 
treść może zostać w każdym 

rych przypadkach także 

cego, nawet anonimowo. 
Natomiast treść blogów 

nie przez ich autorów, nie zaś 
przez osoby trzecie. Tak więc 
sąd nie uwzględnił również 

ment skarżącej, iż zrzut 

zawierał 
żadnej fotografii ani obrazu 
pozwalających stwierdzić, 
do jakiego wzoru się odnosi, 
sąd przypomniał jeszcze 

ną z oceną wiarygodności 
dowodów pochodzących 

szący o unieważnienie prawa 

patrywane we wzajemnej 

li zrzut ekranu z Wayback 
Machine nie zawierał zdjęcia 
produktu, to rozpatrzenie 

wego we wzajemnej relacji 
pozwoliło na ustalenie, że 

tu, na który powoływał się 

Zrzut ekranu to dowód 

Zainteresowanie świata 
przemysłu inżynierią kwantową 
będzie stanowić nowe wyzwanie 
dla rzeczników patentowych oraz 
ekspertów urzędów patentowych. 

ALICJA ZAPRZALSKA 

Zgodnie z obecną wiedzą, świat 
składa się atomów, a te z elektro-
nów, protonów oraz neutronów. 
Światem tych cząstek rządzi me-
chanika kwantowa. Ta piękna, 
choć godząca w intuicję, teoria 
stała się chlebem powszednim nie 
tylko fizyków, ale na porządku 
dziennym używana jest także 
przez chemików, informatyków 
czy inżynierów materiałowych. 
Obecnie znajdujemy się 
w przededniu rewolucji kwanto-
wej, jaką mogą dostarczyć kompu-
tery kwantowe i materiały nad-
przewodzące. 

Prąd w nieskończoność 

Nadprzewodniki są materiała-
mi posiadającymi zdolność prze-
wodzenia prądu bez oporu. To 
oznacza, że raz zadany prąd bę-
dzie płynął w nadprzewodniku w 
nieskończoność!. Klasyczne nad-
przewodniki wykazują taką wła-
ściwość jedynie w temperaturach 
bliskich zera bezwzględnego, 
dlatego wszelkie urządzenia je 
wykorzystujące – takie jak urzą-
dzenia pomiarowe czy aparatura 
medyczna – wymagają ciągłego 
chłodzenia przy pomocy płynów 
kriogenicznych. Jest to rzecz jasna 
skomplikowane i kosztowne. 

Czy istnieją zatem takie mate-
riały, które są nadprzewodnikami 
w temperaturze pokojowej? 

Odpowiedź jest zasadniczo po-
zytywna, jednak sprawa nie jest aż 
tak prosta. Stosunkowo niedawno 
w czasopiśmie naukowym „Nature” 
pojawiła się informacja o nadprze-
wodniku wysokotemperaturowym 
wytworzonym na bazie węgla 
i siarki. Niestety, materiał syntezo-
wany był z fazy gazowej pod ekstre-
malnie wysokim ciśnieniem (rzędu 
GPa), co w tym momencie wyklucza 
jego zastosowanie. 

Drut z izolacją  

W 2019 r. upublicznione zostało 
amerykańskie zgłoszenie wynalaz-
ku dotyczące nadprzewodnika 
w y s o k o t e m p e r a t u r o w e g o 
(US2019348597A1, Piezoelectrici-
ty-induced High Temperature 
Superconductor). W dokumencie 
tym stwierdzono, że nadprzewod-
nictwo w temperaturze pokojowej 
można uzyskać za pomocą drutu z 
rdzeniem izolacyjnym i umiesz-
czoną wokół niego powłoką z tyta-
nitu ołowiowo-cyrkonowego 
(PZT). Jeżeli ten pomysł okaże się 
skuteczny bądź zaprowadzi bada-
czy do innych materiałów, które 

pozwolą na obserwację tego zjawi-
ska, spowoduje to ogromną rewo-
lucję elektroniczną, komputerową 
oraz związaną z transmisją energii.

Transmisja bez strat 

Dlaczego ma to tak potężne 
konsekwencje? Otóż przełamanie 
bariery niskich temperatur i od-
krycie stabilnego w temperaturze 
pokojowej (oraz możliwego do 
wytworzenia w normalnych wa-
runkach ciśnienia) nadprzewod-
nika z pewnością otworzy drzwi 
do wielu rewolucyjnych rozwią-
zań. Obecnie połowa przesyłanej 
energii pochłaniana jest na ogrza-
nie przewodu ze względu na 
oporność tego materiału. Nad-
przewodnik w temperaturze po-
kojowej pozwoliłby transmitować 
energię elektryczną bez strat. 
W związku z tym jednym z najbar-
dziej interesujących obszarów 
zastosowań nadprzewodników 
wysokotemperaturowych są sieci 
przesyłowe energii elektrycznej. 

Innym interesującym obszarem 
zastosowań nadprzewodników 
wysokotemperaturowych są su-
perkomputery kwantowe. Współ-
cześnie, aby taki komputer działał, 
należy stosować chłodzenie, co 
zdecydowanie podnosi koszty 
oraz ogranicza możliwości zasto-
sowania takich urządzeń. Zastoso-
wanie fizyki kwantowej do obli-
czeń przyczyni się także do poja-
wienia  s ię  możliwości 
niespotykanych w przypadku za-
stosowania komputerów tradycyj-
nych. Zjawisko nadprzewodnic-
twa można będzie zastosować np. 
przy budowie bardzo szybkich 
procesorów terahercowych. 

NAUKA 

Otwierają się drzwi do 
rewolucyjnych rozwiązań 
technologicznych 

Alicja  
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Choć idea opisana we 
wspomnianym zgłoszeniu 
nie została jeszcze potwierdzo-
na, stanowi ona ważny krok 
w dziedzinie prawa własności 
przemysłowej. Należy 
spodziewać się, że liczba takich 
dokumentów trafiających do 
urzędów patentowych na całym 
świecie drastycznie wzrośnie, 
o czym można wnioskować na 
podstawie ostatnich doniesień 
ze świata nauki i techniki. 
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