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ABSTRAKT
Odporové prepínanie patrí v súčasnosti medzi intenzívne skúmané oblasti hlavne
vďaka možnosti jeho využitia v novej generácii permanentných pamätí tzv. ReRAM
(„Resistive Random Access Memory“). Tento jav môže nájsť uplatnenie aj v iných
oblastiach, ktorým sa ale v tomto smere venuje len malá pozornosť. Napr. štruktúry typu
kov/izolant/supravodič s oxidovou izolačnou vrstvou, v ktorej nastáva odporové prepínanie,
by mohli nájsť uplatnenie pri štúdiu vlastností supravodivých materiálov. Tento predpoklad
vychádza z jedného zo všeobecne akceptovaných mechanizmov odporového prepínania,
podľa ktorého pri odporovom prepínaní vzniká naprieč oxidovou vrstvou vodivý filament
s priemerom iba niekoľko nanometrov. Takýto filament môže v mieste kontaktu
so supravodivou elektródou vytvoriť nano-kontakt kov/supravodič, ktorý je možné ďalej
využiť na charakterizáciu daného supravodiča pomocou PCARS („Point-Contact Andreev
Reflection Spectroscopy“). Výhodou takýchto spojov je, že nám umožňujú vyšetrovať
vlastnosti supravodičov lokálne na nanometrovej úrovni, a to aj bez použitia nie vždy
dostupných sofistikovaných metód, ako napr. kryogénnej rastrovacej sondovej mikroskopie.
V práci sa zaoberáme prípravou štruktúr Pt/TiO2/Al/Nb a MgB2/Al/TiO2/Pt a meraním
ich transportných vlastností. Ukázali sme, že na týchto štruktúrach je možné využiť
odporové prepínanie na vytvorenie nano-kontaktov kov/supravodič. Z nameraných
charakteristík diferenciálnej vodivosti tiež vidieť, že tieto spoje umožňujú pozorovanie
Andrejevovskej reflexie, a sú teda využiteľné na lokálnu charakterizáciu vlastností
supravodičov.

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Pre účely skúmania odporového prepínania na štruktúrach typu kov v normálnom
stave/izolant/supravodič (NIS) sme pripravili štruktúry MgB2/Al/TiO2/Pt. Elektródy boli
usporiadané vo vertikálnej konfigurácii typickej pre tento typ štruktúr. Ako substrát sme
použili jednostranne leštený zafír (Al2O3). Motívy elektród sme vytvárali pomocou
kontaktnej lift-off optickej litografie. Spodné Pt elektródy mali tvar činky, ktorej šírka je
100 μm. Šírka vrchných Nb elektród na spoji s dolnou elektródou je 5, 10 a 15 μm.
Nízko-odporový stav
Odpor typickej štruktúry MgB2/Al/TiO2/Pt po príprave bol ~ 6 MΩ. Pokiaľ neuvedieme
inak, odpory sú udávané pri izbovej teplote. Po procese formovania, ktorý bol kontrolovaný
prúdovým zdrojom, sme namerali niekoľko cyklov RS. Najprv sa zameriame na analýzu
spoja v LRS stave s odporom 𝑅

~ 40 Ω. V tomto prípade očakávame, že Pt a MgB2

elektróda sú priamo spojené prostredníctvom vodivého nano-filamentu, ktorý bol vytvorený

odporovým prepínaním v procese formovania. Priemer CF v RS zariadeniach na báze TiO2
je podľa predchádzajúcich štúdií vlastností vodivých filamentov na úrovni nanometrov [1].
Preto očakávame, že aj v našich vzorkách je priemer bodového kontaktu MgB 2/CF na úrovni
nanometrov. Kontakt takejto veľkosti umožňuje skúmať daný supravodič lokálne,
t. j. spektroskopickú informáciu získavame z oblasti s veľkosťou iba niekoľko nanometrov.
Z nameraných dát sme určili priemer filamentu, ktorého hodnota je 6,9 nm.
Podľa 𝑅 (𝑇) charakteristiky daného spoja predpokladáme, že kontakt nemá čisto
kovový charakter, keďže odpor v rozmedzí teplôt od 300 K do 34 K s klesajúcou teplotou
mierne narastá. Tento odpor pozostáva sériovo z odporu MgB2 elektródy, odporu bodového
kontaktu a odporu filamentu, pričom príspevok odporu Pt elektródy je zanedbateľný. Ak aj
predpokladáme, že nárast 𝑅 (𝑇) s klesajúcou 𝑇 pre 𝑇 > 34 K je v najväčšej miere spôsobený
odporom filamentu, tento mierny nárast odporu neznamená, že filament má charakter
polovodiča. Hodnoty odporu sú o niekoľko rádov menšie ako by sme očakávali
pre polovodivý filament. Druhý argument v neprospech polovodivého filamentu sa opiera
o skutočnosť, že slabo rastúca 𝑅(𝑇) charakteristika s klesajúcou teplotou je typická
pre neusporiadané difúzne kovy [2]. V dôsledku slabej lokalizácie v kove s klesajúcou
teplotou klesá elektrónový difúzny koeficient a súčasne elektrón-elektrónová interakcia
spôsobuje potlačenie hustoty stavov na Fermiho hladine (tento efekt bude jasne viditeľný
v HRS meraniach a Obr. 3). V našej práci sme sa nepokúsili naladiť LRS stav tak, aby
vykazoval rovnaký odpor. Na základe práce [3], kde je demonštrovaná stabilná hodnota
odporu v LRS aj HRS po 10 meracích cykloch predpokladáme, že spomínané ladenie LRS
stavu by bolo možné.
Spomínaná 𝑅(𝑇) charakteristika vykazuje pokles odporu o ~ 40% pri teplote 33 K,
ktorá zodpovedá kritickej teplote (𝑇 ) danej MgB2 elektródy. Pod 𝑇 meraný odpor stále
pozostáva z odporu bodového kontaktu a z odporu filamentu, pričom hodnota meraného
odporu je pod 𝑇 navyše ovplyvnená Andrejevovskou reflexiou. Spektrum diferenciálnej
vodivosti d𝐼 (𝑈)/d𝑈 spoja sme merali v teplotnom rozsahu od 4,2 K po 34 K a je zobrazené
na Obr. 1 po odstránení pozadia a normalizovaní d𝐼 (𝑈)/d𝑈 kriviek. Upravené
experimentálne dáta sme fitovali pomocou modifikovaného Blonder-Tinkham-Klapwijk
(BTK) modelu pre dvojmedzerový supravodič (Obr. 1) [4]. Spektrá d𝐼 (𝑈)/d𝑈 sme fitovali
tak ako boli namerané, teda sme implicitne predpokladali, že napätie (𝑈) je napätie
na bodovom kontakte, tzn. sériový odpor filamentu je v tomto prípade zanedbateľný
v porovnaní s odporom bodového kontaktu. Ak by hodnota sériového odporu nebola
zanedbateľná, d𝐼 (𝑈)/d𝑈 spektrum by bolo preškálované neznámym faktorom, kvôli čomu
by nebolo možné získať skutočnú hodotu veľkosti gapu.
Pretože MgB2 je dvojmedzerový supravodič [5-9], tento model zohľadňuje prítomnosť
dvoch paralelných vodivostných kanálov, ktoré reprezentujú prenos nosičov náboja
v pásoch 𝜋 a 𝜎. Celková vodivosť je potom daná vzťahom

𝜎 = 𝑤 𝜎 + (1 − 𝑤 )𝜎 .

(1)

Najlepšiu zhodu teoretických a experimentálnych kriviek pri najnižšej teplote 4,2 K sme
dosiahli pre hodnoty parametrov BTK: Δ (0) = 2,8 𝑚𝑒V; Δ (0) = 8,2 𝑚𝑒V; 𝑤 = 0,6;
𝑧 = 𝑧 = 0,14; Γ = 2,7 𝑚𝑒V; Γ = 0,6 𝑚𝑒V, kde Δ(0) je parameter usporiadania
zodpovedajúci veľkosti supravodivej energetickej medzery pri nulovej teplote, 𝑤 je váhový
faktor pása 𝜋, 𝑧 je efektívna sila bariéry a Γ je tlmiaci parameter reprezentujúci neelastické
procesy na rozhraní. Určené hodnoty šírky supravodivej energetickej medzery môžu byť
mierne nadsadené kvôli sériovému odporu nano-filamentu. V literatúre sa bežne uvádzajú
hodnoty parametrov usporiadania v rozsahu 2,2 – 2,8 𝑚𝑒V pre pás 𝜋 a 5,5 – 9,8 𝑚𝑒V
pre pás 𝜎 [5-10].
Pri teplote 4,2 K sú teoretické a experimentálne dáta vo veľmi dobrej zhode. Jemná
štruktúra a to obzvlášť malé poklesy vodivosti (zobrazené šípkami na Obr. 1) však spôsobuje
zúženie Andrejevovských píkov pri vyšších teplotách. S rastúcou teplotou sa tieto bočné
poklesy posúvajú smerom k nulovému napätiu (zobrazené prerušovanou čiarou na Obr. 1).
Pri teplotách nad približne 10 K až 15 K sa bočné poklesy nachádzajú blízko k nulovému
napätiu a pravdepodobne spôsobujú zníženie Andrejevovských píkov. Podrobnejšie sme
tieto efekty neskúmali, keďže to nebolo cieľom tejto práce. Vo všeobecnosti môžu byť
spojené s mnohými faktormi vrátane elektrón-fonónových interakcií [11], prekročením
kritického supravodivého prúdu na spoji [12], proximitným javom [13] a medzizrnovým
Josephsonovým tunelovaním [14]. Tieto javy však nie sú zahrnuté v BTK a BCS modeli,
preto klasické BTK fitovanie, pri ktorom sú všetky parametre vrátane šírky energetickej
medzery voľné aj pri teplotách nad 4,2 K, môže potenciálne viesť k zavádzajúcim hodnotám
teplotnej závislosti fitovaných parametrov. Namiesto klasického BTK fitovania sme preto
naše experimentálne dáta porovnali s ideálnym BTK modelom, pričom sme teplotnú
závislosť parametrov Δ a Δ nastavili tak, aby zodpovedala BCS teórií so začiatočnými
hodnotami veľkosti gapov, ktoré sme určili pri teplote 4,2 K. Aby bolo možné fitovať výšku
Andrejevovských píkov, parametre Γ sme pri tomto fitovaní ponechali voľné (Obr. 1 inset).

Obr. 1: Normalizované spektrá diferenciálnej vodivosti s extrahovaným pozadím (plné čiary) a fity
2-medzerovým BTK modelom (čiarkované čiary) s hodnotami parametrov uvedených v texte.
Inset: Hodnoty použitých BTK parametrov 𝛥 , 𝛥 a 𝛤 v závislosti od teploty. Kvôli prehľadnosti sú
jednotlivé krivky posunuté vždy o 0,1 smerom nahor. Šípkami sú označené artefakty superponované
na Andrejevovskú reflexiu a čierne čiarkované čiary sledujú posun artefaktov smerom k nulovému
napätiu s rastúcou teplotou.

V TiO2 ako aj v ďalších oxidoch prechodových kovov bolo pozorované viacstavové
bipolárne odporové prepínanie (BRS) [3; 15]. V týchto prípadoch sú rôzne odporové stavy
získavané aplikovaním prúdu/napätia s rôznou amplitúdou a dĺžkou trvania v procesoch set
a reset. S ohľadom na naše meranie to znamená, že spoje vytvorené odporovým prepínaním
v procese formovania môžu byť potenciálne kontinuálne ladené od priameho NS až
k tunelovému NIS kontaktu. V LRS aj HRS stave je týmto spôsobom možné získať bodové
kontakty s rôznymi odpormi aj parametrami BTK.
Na ďalších spojoch na vzorke 2 budeme demonštrovať robustnosť
a reprodukovateľnosť našej metódy PCS. Na Obr. 2 sú zobrazené normalizované spektrá
diferenciálnej vodivosti pri teplote 4,2 K pre dva spoje, iné ako vo vyššie uvedených
výsledkoch. Grafy (1) a (2) zodpovedajú dátam, ktoré boli namerané na spojoch so šírkou
hornej Pt elektródy 10 μm (graf (1)) a 15 μm (graf (2)). Obe spektrá sme fitovali pomocou
BTK teórie. Skôr ako sme odstránili pozadie, normalizovali a fitovali dáta pomocou BTK
sme však z nameraných dát odstránili vplyv sériového odporu preškálovaním spektra.
Pre spektrá (1) a (2) sme odhadli sériový odpor filamentu 40 Ω a 80 Ω, pričom celkový
odpor spoja nad 𝑇 bol 130 Ω pre spektrum (1) a 140 Ω pre spektrum (2).
Keď vyššie uvedeným spôsobom odhadneme sériový odpor filamentu a v dôsledku
toho preškálujeme namerané spektrá diferenciálnej vodivosti, preškálované spektrum

zodpovedá spektru čistého bodového kontaktu bez efektu sériového odporu. Odpor
bodového kontaktu môžeme potom odhadnúť z prevrátenej hodnoty preškálovanej
diferenciálnej vodivosti, zobranej mimo Andrejevovského píku. Pre spektrum na Obr. 1
a spektrá (1) a (2) z Obr. 2 ľahko nájdeme hodnoty odporu bodového kontaktu 48 Ω
(Obr. 1); 78 Ω (spektrum (1)) a 39 Ω (spektrum (2)).

Obr. 2: Vľavo) Spojitou čiernou čiarou sú zobrazené preškálované a normalizované spektrá
diferenciálnej vodivosti d𝐼(𝑈)/d𝑈, s uvažovanými hodnotami sériového odporu vodivého filamentu
40 𝛺 (1) a 80 𝛺 (2), namerané na vzorke 2 na spojoch šírky 10 𝜇𝑚 (1) a 15 𝜇𝑚 (2) v LRS pri teplote
4,2 𝐾. Čiarkované čiary zodpovedajú BTK fitom s parametrami (1): 𝛥 (0) = 8,4 𝑚𝑒𝑉; 𝛥 (0) =
1,6 𝑚𝑒𝑉; 𝑤 = 0,322; 𝑧 = 0,62; 𝑧 = 0,19; 𝛤 = 0,9 𝑚𝑒𝑉; 𝛤 = 2 𝑚𝑒𝑉 a (2): 𝛥 (0) =
5,7 𝑚𝑒𝑉; 𝛥 (0) = 2,76 𝑚𝑒𝑉; 𝑤 = 0,557; 𝑧 = 0,94; 𝑧 = 0,1; 𝛤 = 0,88 𝑚𝑒𝑉; 𝛤 = 0,04 𝑚𝑒𝑉.
Vpravo) Namerané dáta spektrá (1) a (2).

Úvahy o povahe vodivého filamentu a odhad veľkosti bodového kontaktu
Hodnoty odporu skúmaných vzoriek v nízko-odporovom stave boli pre jednotlivé LRS stavy
v rozmedzí 𝑅 ~ 7 Ω až 140 Ω. Kvôli jednoduchosti budeme najprv predpokladať, že celkový
odpor spoja je daný hlavne odporom vodivého filamentu (t. j. odpor bodového kontaktu je
zanedbateľný v porovnaní s odporom filamentu). Rozoberieme prípad, keď LRS stav
vznikol v dôsledku vytvorenia vodivého filamentu zloženého z polovodivého TiO2
predopovaného kyslíkovými vakanciami.
Pohyblivosť elektrónov 𝜇 dosahuje v polykryštalickej vrstve TiO2 hodnoty len asi
0,1 − 1 cm /Vs [16]. Koncentrácia nosičov náboja 𝑛 vnútri polovodivého TiO2 filamentu
môže byť maximálne 2 × 10 cm . Pri vyšších koncentráciach kyslíkových vakancií
dochádza v TiO2 k fázovému prechodu a vytvoreniu jednej z Magnéliho fáz.
Pre 𝜇 ≃ 0,1 − 1 cm /Vs a 𝑛 ≃ 2 × 10

odhadneme rezistivitu filamentu

𝜌=

1
≃ 10
𝑒𝜇𝑛

− 10

(2)

Ωm.

Za predpokladu, že dĺžka filamentu 𝐿 ≃ 50 nm a plocha prierezu 𝑆 ≃ 100 nm ,
dostávame hodnotu odporu
𝑅=

𝜌𝐿
≃ 10 − 10 Ω ,
𝑆

(3)

čo je 10 − 10 krát viac ako nameraná hodnota odporu.
Tento nesúlad môžeme odstrániť za predpokladu, že na spoji došlo k vytvoreniu
viacerých vodivých filamentov [17; 18] namiesto jedného. V praxi je však aj u zariadení
s väčšou

plochou

najčastejším

scenárom

sformovanie jediného dominantního
nano-filamentu [19-26]. V prípade, že náš LRS stav (𝑅 ~ 7 – 140 Ω) je spôsobený jediným
nano-filamentom (𝑆 ≃ 100 nm , 𝐿 ≃ 50 nm), tento filament musí byť skutočne kovový
s rezistivitou 𝜌 ∼ 10

− 10

Ωm. V prospech takéhoto scenára nasvedčujú aj

experimentálne dáta namerané v HRS stave (Obr. 3), ktorými sa budeme ďalej zaoberať.
Ďalej sa zameriame na odpor bodového kontaktu a odhadneme veľkosť bodového
kontaktu. Odpor bodového kontaktu 𝑅

vyjadríme pomocou Sharvinovho vzorca:
𝑅

=

4𝜌𝑙
3𝐴

(4)

kde 𝜌 je rezistivita našich MgB2 vrstiev, 𝑙 je stredná voľná dráha nosičov náboja vo vrstve
a 𝐴 = 𝜋(𝑑⁄2) je plocha bodového kontaktu, kde 𝑑 je priemer bodového kontaktu.
V predchádzajúcej kapitole sme určili hodnoty 𝑅

pre štyri spoje, ktoré boli zostupne 78 Ω;

48 Ω; 39 Ω a 12,5 Ω. Rezistivita našich MgB2 vrstiev bola podrobne analyzovaná v práci
[27]. MgB2 vrstvy pozostávajú z nano-kryštalických zŕn MgB2, ktorých veľkosť je ~ 10 nm
a tiež z veľkého množstva nečistôt MgO, ktoré výrazne redukujú intergranulárnu
konektivitu. Skutočná rezistivita materiálu MgB2, ktorý tvorí vrstvu, je preto rezistivita
bez vplyvu zníženej intergranulárnej konektivity. Skutočná rezistivita našich MgB 2 vrstiev
je 𝜌 = 2 × 10

Ωm [27]. Ďalej predpokladáme, že stredná voľná dráha 𝑙 je obmedzená

veľkosťou zŕn tzn. 𝑙 ~ 10 nm. Po dosadení hodnôt 𝜌 = 2 × 10

Ωm a 𝑙 ~ 10 nm

do rovnice (4) dostávame pre jednotlivé hodnoty odporu bodového kontaktu 𝑅

= 78 Ω;

48 Ω; 39 Ω a 12,5 Ω zodpovedajúcu veľkosť priemeru 𝑑 = 6,9 nm; 8,8 nm; 9,7 nm
a 17 nm.
Ukázali sme, že vo väčšine prípadov je 𝑑 menšie ako 𝑙, tzn. použité bodové kontakty
sú vo väčšine prípadov balistické. Táto skutočnosť potvrdzuje oprávnenosť použitia
Sharvinovho vzorca (4), ktorý platí v balistickom režime. Priemer bodových kontaktov 𝑑 je
súčasne prevažne menší ako veľkosť zŕn, čo znamená, že PCS spektrá zobrazené
na Obr. 1 sú skutočne lokálne – zodpovedajú jednému zrnu. V predchádzajúcom texte sme

predpokladali, že priemer vodivého filamentu je ~ 10 nm. Získané hodnoty 𝑑 zodpovedajú
tomuto predpokladu.
Vysoko-odporový stav
Skúmaný spoj bol následne po meraní diferenciálnej vodivosti v LRS stave odporovým
prepínaním (reset proces) prepnutý do vysoko-odporového (HRS) stavu s odporom 200 Ω.
Na 𝑅(𝑇) charakteristike spoja v HRS sme pozorovali výrazný nárast odporu s klesajúcou
teplotou. Takáto 𝑅 (𝑇) charakteristika je typická pre polovodiče a zodpovedá HRS stavu
s prerušeným vodivým filamentom. Odpor spoja pri nízkych teplotách je v tomto stave daný
prevažne prerušeným miestom filamentu. Keďže celkový prierez spoja je 7 rádov väčší ako
prierez filamentu, nemôžeme vylúčiť, že s narastajúcou teplotou môže k celkovému prúdu
prispievať okrem tunelovania cez prerušený filament aj nenulová paralelná vodivosť
cez veľkú plochu TiO2 vrstvy. Obr. 3 však jasne dokazuje, že pri nízkych teplotách je
dominantným mechanizmom vodivosti tunelovanie cez miesto prerušenia filamentu.
Teplotná závislosť d𝐼(𝑈)/d𝑈 meranej v tomto HRS stave je zobrazená na Obr. 3.
Okrem najvyššej teploty, ktorá je mierne nad 𝑇

boli tieto dáta merané pod kritickou

teplotou 𝑇 = 33 K tzn. MgB2 elektróda bola v supravodivom stave. Tieto merania
d𝐼 (𝑈)/d𝑈 charakteristík by mali potvrdiť očakávané tunelovanie elektrónov cez prerušený
filament. Pýtame sa, kde sa nachádza miesto, na ktorom je filament prerušený. Ak by sa
prerušenie nachádzalo v blízkosti MgB2 elektródy, dáta na Obr. 3 by mali zobrazovať
tunelové spektrum typické pre tunelový spoj kov-izolant-supravodič (NIS) [28; 29]. Toto
však nie je náš prípad. Charakteristickým znakom diferenciálnej charakteristiky tunelového
spoja NIS je totiž oblasť s výrazne zníženou hodnotou diferenciálnej vodivosti (v ideálnom
prípade až na nulovú hodnotu) pre napätia menšie ako je šírka energetickej medzery
supravodiča, ohraničená dvoma píkmi, v ktorých sú obsiahnuté kvázičasticové stavy
vyčerpané z energetickej medzery [10; 28-30]. Na Obr. 3 žiadny z popísaných znakov
nepozorujeme, teda môžeme uzavrieť, že prerušenie filamentu nie je lokalizované v oblasti
supravodivej MgB2 elektródy. Tunelové spektrum z Obr. 3 v skutočnosti pripomína
spektrum [31-36] spoja kov-izolant-kov (NIN), kde je viditeľný pokles vodivosti v okolí
nulového napätia tzv. „zero bias anomaly“ (ZBA) spôsobený Altshuler-Aronovým (AA)
javom [37].

Obr. 3: Diferenciálna vodivosť 𝑑𝐼(𝑈)/𝑑𝑈 v závislosti od napätia nameraná v HRS stave v závislosti od
±|𝑈| / merané pri rôznych teplotách pod kritickou teplotou 𝑇 = 33 𝐾 (okrem najvyššej teploty,
ktorá je mierne nad 𝑇 ). Experimentálne dáta vykazujú anomáliu v okolí nulového napätia (tzv.
zero-bias anomaly ZBA), ktorá je s klesajúcou teplotou čoraz zreteľnejšia. Čiarkovanou čiarou je
zobrazená závislosť 𝑑𝐼(𝑈)/𝑑𝑈 = 𝑑𝐼(0)/𝑑𝑈 + 𝛼|𝑈| / (ktorá popisuje ZBA spôsobenú Altshuler
Aronovým (AA) javom) nafitovaná pre experimentálne dáta pri teplote 𝑇 = 4,2 𝐾 pri napätiach
|𝑈| / ≲ 8(𝑚𝑉) / .
Z fitu
sme
určili
hodnoty
parametrov
𝑑𝐼(0)/𝑑𝑈 = 1,46 𝑚𝑆
a 𝛼 = 0,1328 𝑚𝑆/√𝑚𝑉.

Je potrebné zdôrazniť, že tvar ZBA, ktorú pozorujeme na Obr. 3 je typický pre tunelovanie
medzi dvoma kovmi, ktorých Fermiho energie sú oveľa väčšie ako šírka ZBA (~ 100 𝑚𝑒V).
Z toho jasne vyplýva, že náš filament je pravý kov s veľkou Fermiho energiou a nie výrazne
predopovaný polovodič.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Experimentálne sme ukázali, že s využitím odporového prepínania je možné vytvoriť
kontakt nanometrových rozmerov kov v normálnom stave/supravodič (NS) a ten následne
využiť pre štúdium vlastností supravodičov lokálne na nanometrovej úrovni pomocou
bodovej kontaktnej spektroskopie (PCS). V našich experimentoch sme použili vertikálne
usporiadané štruktúry MgB2/Al/TiO2/Pt. Pri aplikovaní elektrického poľa v TiO2 vrstve
dochádza k odporovému prepínaniu, pri ktorom v procese formovania vzniká vodivý
nano-filament. Aplikovaním dostatočne veľkého napätia/prúdu opačnej polarity je možné
štruktúru opätovne prepínať medzi nízko-odporovým a vysoko-odporovým stavom.
Pt a MgB2 elektróda sú v nízko-odporovom stave priamo spojené vodivým
filamentom. Na rozhraní medzi filamentom a MgB2 elektródou pritom dochádza
k vytvoreniu NS kontaktu nanometrových rozmerov. Diferenciálna vodivosť meraná
v nízko-odporovom stave vykazuje pod kritickou teplotou MgB2 Andrejevovskú reflexiu,
ktorá je spôsobená prenosom náboja medzi supravodivou MgB2 elektródou a filamentom.

Jasne viditeľné sú obe supravodivé energetické medzery MgB2, čo sme potvrdili fitovaním
modelom Blonder-Tinkham-Klapwijk (BTK) pre dvojmedzerový supravodič. Model BTK
je v súlade s našimi experimentálnymi údajmi pre rôzne nízko-odporové stavy v rámci jednej
vzorky ako aj pre rôzne vzorky v LRS.
Vo vysoko-odporovom (HRS) stave je vodivý filament prerušený. Ak by bol filament
prerušený na rozhraní s MgB2 elektródou, nameraná diferenciálna vodivosť by mala
vykazovať tunelové spektrum typické pre spoj kov/izolant/supravodič (NIS). Takéto
spektrum sme však nepozorovali, pretože diferenciálna vodivosť nameraná v HRS
zodpovedá tunelovému spektru, ktoré je typické pre tunelovanie medzi dvoma kovmi
v normálnom stave. Preto je pravdepodobné, že filament je pretrhnutý na inom mieste ako
v blízkosti supravodivej MgB2 elektródy. Nameraná diferenciálna vodivosť v HRS
v skutočnosti vykazuje tzv. „zero-bias anomaly“ (ZBA), ktorá je typická pre tunelovanie
medzi čistým a slabo-neusporiadaným kovom a je známa ako Altshuler-Aronov jav.
Na základe toho predpokladáme, že filament (neusporiadaný kov) je prerušený v blízkosti
Pt elektródy (čistý kov) alebo sa prerušenie nachádza niekde medzi oboma elektródami
a časť filamentu na jednej strane prerušenia je viac neusporiadaná ako časť filamentu
na druhej strane prerušenia.
Aby sme v HRS získali NIS spoj, potrebujeme dosiahnuť, aby prerušenie filamentu
bolo lokalizované v blízkosti supravodivej MgB2 elektródy. Na dosiahnutie tohto cieľa
plánujeme v budúcnosti upraviť proces formovania. Kim a kol. ukázali [38], že v RS
štruktúre Pt/TiO2/Pt dochádza k prerušeniu vodivého filamentu priamo na rozhraní s anódou
v tom prípade, ak je v procese formovania napäťovým zdrojom použité malé prúdové
obmedzenie (20 mA), zatiaľ čo pri vyššej hodnote prúdového obmedzenia (40 mA) sa
poloha prerušenia posúva smerom k centrálnej časti filamentu. Očakávame, že podobným
spôsobom bude možné nastaviť proces formovania aj v našej štruktúre SC/Al2O3/TiO2/Pt.
Problém získať NIS spoj v HRS však neovplyvňuje kvalitu meraní v LRS, ktoré predstavujú
príspevok k PCS spektroskopií, ktorý objasníme v nasledujúcom odseku.
Základnou nevýhodou prezentovanej metódy PCS je prítomnosť sériového odporu,
ktorý je tvorený vodivým filamentom a skresľuje meranie predovšetkým v LRS. Tento
odpor má zvyčajne nezanedbateľnú hodnotu v porovnaní s odporom bodového kontaktu,
v dôsledku čoho sú namerané spektrá d𝐼 (𝑈)/d𝑈 preškálované neznámym číselným
faktorom. V takomto prípade nie je možné z nameraného Andrejevovského píku priamo
extrahovať hodnotu energetickej medzery skúmaného supravodiča. Tento problém môžeme
pri zachovaní nášho súčasného prístupu k meraniu odstrániť nasledovným spôsobom.
Zanedbateľný odpor filamentu môžeme získať opakovaním merania počas mnohých RS
cyklov, pričom čakáme na niekoľko šťastných prípadov, keď spektrá sú veľmi úzke
a rovnakej šírky, ale zároveň celkový odpor jednotlivých spojov, na ktorých boli namerané
sa líši. V takýchto prípadoch je zrejmé, že namerané spektrá nie sú preškálované sériovým
odporom t. j. celkový odpor spoja je odpor čistého bodového kontaktu so zanedbateľným

vplyvom odporu filamentu. Tak je tomu v prípade spektra na Obr. 1, ktoré vykazuje hlavný
pík, ktorého šírka zodpovedá energetickej medzere MgB2, čo a priori zodpovedá prípadu
so zanedbateľným sériovým odporom.
Jednoduchší spôsob ako sa zbaviť odporu vodivého filamentu je použitím kovovej
oxidovej vrstvy, ktorá by bola 10 až 15 krát tenšia ako v našom prípade. Tento postup by
mohol viesť k 10 až 15 násobnému zmenšeniu odporu filamentu a je technologicky možný.
Napr. pomocou ALD (z angl. „atomic layer deposition“) metódy je možné narásť
reprodukovateľné spojité oxidové vrstvy TiO2 hrúbky 5 nm.
Videli sme však, že náš prístup k PCS je užitočný aj v prípade, keď odpor filamentu
nie je zanedbateľný. Ak je spodná elektróda vyrobená zo supravodivého materiálu
so známou veľkosťou energetickej medzery, z Andrejevovského spektra vieme určiť odpor
filamentu ako aj odpor bodového kontaktu. Použitím Sharvinovho vzorca vieme následne
vypočítať veľkosť prierezu bodového kontaktu a získať tak priamy odhad veľkosti prierezu
vodivého filamentu. Elektrická charakterizácia veľkosti vodivého filamentu uvedeným
spôsobom poskytuje komplementárny prístup k priamym meraniam veľkosti filamentu
pomocou HRTEM (z angl. „high-resolution transmission electron microscopy“)
mikroskopie a môže byť užitočná pri štúdiu javu odporového prepínania.
Na záver spomenieme niektoré ďalšie výhody popísanej metódy PCS. Priemer
bodového kontaktu pri tejto metóde môže dosiahnuť menej ako 10 nm. Kontakty takejto
veľkosti sú takmer balistické, keďže stredná voľná dráha elektrónov, ktorá je v našich MgB2
vrstvách daná veľkosťou zŕn, je 10 nm. Navyše namerané PCS spektrá sú lokálne t. j.
zodpovedajú jednotlivým nanokryštálom MgB2. Takéto spektrá je možné získať
napr. pomocou STM (z angl. „scanning tunneling microscopy“), kde veľkosť bodových
kontaktov dosahuje 1 nm. V porovnaní s STM však pomocou našej metódy môžeme navyše
dosiahnuť dobrú mechanickú stabilitu a to v širokom rozsahu teplôt. Ďalšou výhodou je, že
hoci uvedené PCS merania boli uskutočnené pre teploty 𝑇 ≥ 4,2 K, predpokladáme, že je
možné ísť aj k nižším teplotám a to až do niekoľkých mK. Vďaka týmto vlastnostiam by
uvedená metóda mohla nájsť v budúcnosti využitie aj popri dodnes známych metódach
merania PCS.
Do budúcnosti treba vyriešiť dva hlavné problémy: i) nájsť spôsob ako určiť sériový
odpor nano-filamentu, ktorý spôsobuje rozšírenie energetickej resp. napäťovej škály
v spektre diferenciálnej vodivosti; ii) dosiahnuť prerušenie filamentu v blízkosti
supravodivej elektródy za účelom vytvorenia NIS spoja. Predpokladáme, že po vytvorení
takého spoja by prezentovaná metóda mohla byť použitá na výrobu nastaviteľného NS resp.
NIS spoja nanometrových rozmerov. Nastavením parametrov odporového prepínania by
bolo možné meniť efektívnu silu bariéry v širokom rozsahu od priameho NS až
k tunelovému NIS kontaktu.

SUMMARY AND CONCLUDING REMARKS
In summary, we have shown experimentally that the nanometer-scale normal metal superconductor (NS) contacts created by means of the resistive switching process can be
utilized in the point contact spectroscopy measurements that allow to study the properties of
superconductors locally on the nanometer scale. In our experiments, the sandwiched
MgB2/Al2O3/TiO2/Pt structures were used. The resistive switching process takes place in
the TiO2 layer, where the conductive nanofilament is created during the forming process.
The structure can then be repeatedly switched between the low resistive state and high
resistive state by applying high enough voltage/current of opposite polarity.
In the low resistance (LR) state the filament percolates the whole TiO2 layer and
connects the Pt and MgB2 electrodes, which leads to a formation of a nanometer scale NS
contact at the interface between the filament and the MgB2 electrode. In this case, below the
superconducting critical temperature of MgB2, the differential conductance data demonstrate
the Andreev reflections due to the carrier transport between the superconducting MgB2
electrode and filament. From these data the two-gap superconductivity of MgB2 is clearly
visible which also confirms the fit by the two-gap Blonder-Tinkham-Klapwijk (BTK) model.
The BTK model is in good agreement with our experimental data for various LR states in a
single device as well as for various devices in the LR state.
In the high resistance (HR) state the filament is ruptured. If the filament is ruptured
at the superconducting MgB2 electrode, the differential conductance data should
demonstrate the tunneling spectrum typical for the normal metal - insulator - superconductor
(NIS) tunnel junction. This is however not the case, because our differential conductance
data demonstrate the tunneling spectrum typical for tunneling between two normal metals.
This suggests that the filament is not ruptured at the superconducting MgB2 electrode but
elsewhere. More specifically, our differential conductance data shows the zero-bias anomaly
typical for tunneling between the clean metal and weakly disordered metal, known as the
Altshuler-Aronov effect. This suggests that the (disordered) filament is ruptured at the
(clean) Pt electrode, or that the rupture is located far from both electrodes and one side of
the rupture is more disordered than the other one.
To obtain the NIS junction in the HR state, we need to achieve that the filament is
ruptured at the MgB2 electrode. To achieve this goal, we plan to adjust the forming process.
For example, Kim et al. have shown [38] that in the Pt/TiO2/Pt resistive switching cell the
filament is ruptured directly at the anode interface if the low current compliance (20 mA) is
used during the forming proces by a voltage source, but the rupture moves towards the
central part of the filament at higher current compliance (40 mA). It is reasonable to expect
that the forming process can be adjusted in a similar way also in our SC/Al2O3/TiO2/Pt
device.

We note that our problem with the NIS junction in the HR state does not affect the
quality of our PCS measurements in the LR state. These measurements represent
a significant contribution to the PCS spectroscopy, as make clear the following remarks.
A certain drawback of our present PCS approach in the LR state is the series
resistance produced by the conducting filament. This resistance is usually not negligible in
comparison with the resistance of the point contact and the measured dI(V)/dV spectra are
therefore scaled by an unknown numerical factor. In such case one cannot extract from the
observed Andreev peak the quantitative value of the superconductivity gap. In principle, we
can remove this problem within our present approach as follows. We can achieve a negligible
filament resistance if we repeat the resistive switching cycle many times and wait for a few
lucky cases with very narrow spectra of the same width, but with a different device
resistance. In such cases it is obvious that the spectra are not scaled by the series resistance,
or in other words, it is obvious that the device resistance is a pure point-contact resistance
with negligible effect of the filament resistance. Concerning the spectrum in Obr. 1, it
exhibits the main peak of width expected for MgB2 which implies the negligible series
resistence a priori.
In fact, we could get rid of the filament resistance effect more efficiently by using say
a ten to fifteen times thinner metal-oxide layer than in this work. Obviously, this change
would decrease the filament resistance ten to fifteen times and it is technologically feasible.
For instance, the TiO2 metal-oxide layers of width 5 nm can be reproducibly grown by the
ALD method.
However, we have seen that our PCS approach is useful even if the filament resistance
is not negligible. If the bottom electrode is made of the superconductor with known gap, we
can determine from the Andreev spectrum both the filament resistance and resistance of the
point contact. We can then calculate from the Sharvin formula the cross-section size of the
point contact and thus obtain a direct estimate of the filament cross-section size. Such
electrical characterization of the filament size provides a complementary approach to the
direct measurements of the filament size by the HRTEM microscopy and can be useful in
studies of the resistive switching phenomenon.
Finally, let us compare our PCS approach with other PCS methods. The diameter of
the point contact in the standard PCS methods (needle-anvil, “soft” contacts, planar
junctions, etc.) is typically of the order of hundreds of nanometers or more, however, this is
an apparent contact area. In reality, such contacts are usually composed of series of
nano-contacts connected in parallel and these nanocontacts are in the ballistic regime in spite
of the large total area of the contact. The parallel nano-contacts averaged integral
information about the superconductor from the whole contact area. In our PCS approach the
diameter of the single point contact can be adjusted to be less than 10 nm. Thus, our point
contacts are nearly ballistic although the electron mean free path in our MgB2 layers is as
small as 10 nm (due to the 10-nm size of the MgB2 nanocrystals). Moreover, our PCS spectra

are local - representative for a single MgB2 nanocrystal. In principle, such local PCS spektra
as ours could be obtained by the STM technique which can provide a single PC of size as
small as 1 nm if the STM tip is not pressed too hard. However, this STM approach, alike the
needle-anvil method, shows a poor thermal and mechanical stability of the PC, while our
technique provides an excellent mechanical stability in a broad temperature range. The
thermal and mechanical stability of the STM point contact could be likely improved by
pressing it much harder, however, in such case the resulting contact area is far much larger
than 1 nm. The last but not least, although our present PCS study was performed for T ≥ 4.2
K, it can be easy used down to a few miliKelvins. For comparison, the STM based PCS has
been used down to 300 mK in the best case. It should be noted that the “soft” contacts and
planar junctions can be used down to a few miliKelvins and they do provide an excellent
thermal and mechanical stability, though not for a single nano-sized point contact. Thus,
after some refinement, our PCS approach might serve as a complementary approach to the
already available PCS techniques because it allows to measure the PC spectra by a single
nano-sized PC.
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