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Abstrakt 

 

Štúdium vlastností Y-Ba-Cu-O/kov spojov  

pod vplyvom elektrického poľa 

Dizertačná práca 

RNDr. Milan Tomášek 

stupeň odbornej kvalifikácie: Magister fyziky 

školiteľ: Prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc. 

odbor: 4.1.3 Fyzika kondenzovaných látok a akustika 

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY  

UNIVERZITA KOMENSKÉHO, BRATISLAVA, 2010 

 

 

 Neustály vývoj elektroniky založenej na kremíkovej technológii spôsobil, že doteraz 

uplatňované princípy fungovania elektronických elementov sa dostávajú na svoje fyzikálne 

hranice. Z technologického hľadiska sú pamäťové prvky relatívne málo komplexné, napr. 

v porovnaní s vývojom procesorov, a preto sa vývoj nových technológii sústreďuje do tejto 

oblasti intenzívnejšie. Jednou z možností, ktorá sa intenzívne skúma s primárnou aplikáciou 

využitia v pamätiach novej generácie, je „resistive switching“ (RS) jav. Ten predstavuje trvále 

prepínanie medzi nízko-odporovým (ON) a vysoko-odporovým (OFF) stavom v štruktúrach 

kov/izolant/kov prostredníctvom aplikácie elektrického napätia. Vysokoteplotný supravodič 

YBa2Cu3O6+x (YBCO) je materiál, na ktorom bol RS jav pozorovaný ako na jednom z prvých, 

no v tom čase sa neuvažovalo o využití tohto javu v pamäťových aplikáciach tak intenzívne 

ako teraz. Cieľom práce bolo preskúmanie RS javu na štruktúre kov/YBCO6/YBCO7 

s využitím skutočnosti, že na povrchu YBa2Cu3O7 dochádza k spontánnej tvorbe nanovrstvy 

YBa2Cu3O6 s izolačnými vlastnosťami.  
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 Tenké supravodivé vrstvy YBa2Cu3O7 boli pripravené metódou magnetrónového 

naprašovania. Na nich sme metódami optickej litografie, leptania v iónovom zväzku 

a vákuového naparovania vytvorili planárne štruktúry so spojom Ag-YBCO. S využitím 

kryogénneho rastrovacieho tunelového mikroskopu sme realizovali PtIr-YBCO kontakty 

submikrometrových rozmerov do teplôt kvapalného N a pomocou kryogénneho závesu 

hrotové kontakty Au-YBCO mikrometrových rozmerov do teplôt kvapalného He. 

Prostredníctvom meraní R-T, I-V a dI/dV-V charakteristík sme skúmali transportné vlastnosti 

týchto spojov (kov-YBCO) v závislosti na teplote. 

 Podarilo sa nám potvrdiť existenciu RS javu na všetkých typoch kontaktov, pričom 

hlavným prínosom tejto práce je teplotná charakterizácia RS javu v širokom teplotnom 

rozsahu od teplôt kvapalného He, resp. N až po izbové teploty. Na tenkých vrstvách YBCO 

orientovaných c-osou kolmo na povrch substrátu sme rôznym geometrickým usporiadaným 

spoja Ag-YBCO ukázali, že RS sa v aplikovateľnej forme realizuje iba v smere osi c. Určili 

sme závislosť prahového napätia, nad ktorým dochádza k uskutočneniu RS javu v intervale 

teplôt 100-300 K a ukázali sme, že táto závislosť je kompatibilná s prijímanou predstavou o 

realizácii RS javu v dôsledku migrácie kyslíkových iónov pod vplyvom elektrického poľa. 

 

 

Klúčové slová: kov, supravodič, YBCO, kontakt, difúzia, elektrické pole, prepínanie, pamäť 
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Abstract 

 

Study of Y-Ba-Cu-O/metal junction properties  

in the electric field 

Dissertation thesis 

RNDr. Milan Tomášek 

 

supervisor: Prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc. 

field of science: 4.1.3 Physics of Condensed Matter and Acoustics 

FACULTY OF MATHEMATICS, PHYSICS AND INFORMATICS 

COMENIUS UNIVERSITY, BRATISLAVA, 2010 

 

 

 

 It is expected that the miniaturization and acceleration of silicon-based technology will 

reach its limit within a decade. The most miniaturized electronic elements are memory cells in 

the internal memory of personal computers where the limitations of conventional technology 

are most emerging. Therefore, future technologies are in demand preferentially within this 

area. Resistive switching (RS) effect observed in capacitor-like metal/insulator/metal 

junctions belongs to the most promising candidates for next generation technology. It is based 

on sudden change of the junction resistance caused by electric field applied to the metal 

electrodes. High temperature superconductor YBa2Cu3O6+x (YBCO) is one of known 

materials where RS effect is well working on its surface layer. Aim of this work is to study 

the RS effect on the structure metal/YBCO6/YBCO7, where YBCO7 is a metallic phase and 

YBCO6 is an insulator phase which arises spontaneously by out-diffusion of the oxygen from 

a few nanometers wide surface YBCO layer. 
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 Superconducting thin films YBa2Cu3O7 were prepared by the method of magnetron 

sputtering. We have prepared planar structures with Ag-YBCO junction by the means of the 

optical lithography, ion etching and vacuum evaporation. PtIr-YBCO contacts with sub-micro 

dimensions were made on the cryogenic scanning tunneling microscope down to liquid N 

temperature and micro-junctions with Au tip down to liquid He temperature. On these 

junctions we have studied the temperature dependence of the RS effect with R-T, I-V, dI/dV-

V transport measurements. 

 We have confirmed the existence of the RS effect on each metal-YBCO junction 

studied along with its detail temperature characterization in wide range from liquid He/N 

temperature to room temperatures. Differently designed structure of the Ag-YBCO junctions 

on the c-axis oriented YBCO thin films lead us to conclusion that the applicable RS effect is 

realized only in c-axis direction. We have determined temperature dependence of the RS 

effect threshold voltage in the temperature range 100-300 K and showed that this dependency 

is compatible with common idea of oxygen ions migration under electric field within YBCO 

surface layer. 

 

 

Keywords: metal, superconductor, YBCO, junction, diffusion, electric field, resistance 

switching, memory, RRAM  
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Zoznam skratiek 

 

AF antiferomagnetický 

Ag striebro 

Au zlato 

AFM atómový silový mikroskop (Atomic Force Microscope) 

BSCCO vysokoteplotný supravodič Bi2Sr2CaCu2O8+x 

DRAM Dynamic RAM 

EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 

EDX prvková analýza Energy Dispersive X-ray Spectroscopy 

He hélium 

I-V, dI/dV-V volt-ampérová, diferenciálna charakteristika 

LAO LaAlO3 

OFF, HRS vysoko-odporový stav (high resistance state) 

ON, LRS nízko-odporový stav (low resistance state) 

MRAM Magnetoresistive RAM 

N dusík 

PCMO Pr1-xCaxMnO3 

PtIr platina-irídium (80% Pt, 20% Ir) 

RAM Random Access Memory 

RRAM počítačová pamäť založená na RS jave (Resistive RAM) 

RS jav jav resisitive switching, t.j. prúdom alebo napätím vyvolané prepínanie 

odporu 

R-T závislosť odporu od teploty 

RTG röntgen 

SAV Slovenská akadémia vied 

SEM rastrovací elektrónový mikroskop (Scanning Electron Microscope) 

STM rastrovací tunelový mikroskop (Scanning Tunneling Microscope) 

VTS vysoko-teplotný supravodič 

YBCO vysokoteplotný supravodič YBa2Cu3O6+x, resp. YBa2Cu3O7-δ 
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Úvod 

 

Jedným z kľúčových komponentov dnešných počítačov je pamäť. Podľa toho, či je 

potrebné udržiavať elektrické napájanie pre zachovanie uložených informácií, rozdeľujeme 

pamäte na energeticky závislé (volatile, napr. DRAM) a energeticky nezávislé (non-volatile, 

napr. EEPROM, Flash). Spoločným problémom oboch typov pamätí je súčasný stav 

technológie, ktorá nedáva veľa priestoru pre ďalší dlhodobý vývoj. V súčasnosti sa pracuje na 

niekoľkých alternatívach. Sú to napr. pamäte založené na vlastnostiach chalkogénneho skla, 

nazývané PCM, využívajúce zmenu medzi amorfnou a kryštalickou fázou [OVSHINSKY,1968; 

CHEN,2006]. Alebo pamäte MRAM založené na jave magnetorezistancie [BOEVE,1999; 

AKERMAN,2005; NAKAYAMA,2008]. Technologicky najjednoduchšie realizovateľné, a najviac 

skúmané, sú pamäťové prvky v podobe štruktúr kov/izolátor/kov (MIM) založené na rôznych 

dielektrických materiáloch, ako sú napr. oxidy prechodových kovov (NiO, TiO2), 

chalkogénne zlúčeniny (Ag2S), perovskity (SrTiO3, YBCO), atď. [POTEMBER,1979; MA,2003; 

MÜLLER,2007]. Takéto MIM štruktúry vykazujú elektricky aktivované prepínanie odporu. Tento 

jav sa nazýva resistive switching (RS) a pamäte na ňom založené sú označované ako RRAM. 

Pri bližšom pohľade treba začať rozoznávať dva hlavné druhy RS javu. Pri jednom sa 

uplatňuje unipolárne prepínanie a pri druhom bipolárne prepínanie. Typický RS jav, ktorý 

vykazuje unipolárnu charakteristiku, je vyvolaný elektrickým prierazom cez izolátor v MIM 

štruktúre [CHOI,2005; KIM,2006]. Bipolárne RS javy sú založené na mechanizmoch, pri ktorých 

dochádza k migrácii iónov [SAKAMOTO,2005; BANNO,2006; TAMURA,2006; WATANABE,2001; 

OGIMOTO,2007]. Široká skupina materiálov, na ktorých dochádza k realizácii bipolárneho RS 

javu sú perovskity a z nich vychádzajúce materiály (SrTiO3, LaMnO3, PCMO, BSCCO, 

YBCO). V súčasnosti sa RS jav v týchto materiáloch vysvetľuje z viacerých pohľadov: 

z pohľadu migrácie kyslíkových iónov [PLECENIK,1998; TULINA,2008], z pohľadu interakcie 

nosičov náboja s elektrostatickou bariérou na rozhraní kov/izolátor [LIU,2000; MEIJER,2005; 

FUJII,2007] a napokon z pohľadu silných korelačných javov  [ROZENBERG,2006]. V tejto práci sa 

sústredíme na jeden z týchto materiálov, konkrétne ide o vysokoteplotný supravodič 

YBa2Cu3O6+x (YBCO), ktorého vodivostné vlastnosti sú veľmi dobre preštudované, čo 

vytvára dobrý základ pre pochopenie RS javu v perovskitovských materiáloch.  
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Teoretická časť 

 

Štruktúra a fyzikálne vlastnosti YBa2Cu3O6+x 

 

 YBa2Cu3O6+x je známe širokou škálou fyzikálnych vlastností v závislosti od obsahu 

kyslíka (OBR.1). YBa2Cu3O6 je Mottovým izolantom, v ktorom sa nachádza veľké množstvo 

kyslíkových vakancií. Postupným pridávaním kyslíka do materiálu dochádza k  zlepšovaniu 

vodivostných vlastností, pričom YBa2Cu3O7 má kovové vlastnosti a prechádza do 

supravodivého stavu pod teplotou Tc ~ 93K. Kľúčom k pochopeniu vodivostných vlastností 

YBCO je elektrónová konfigurácia atómov Cu(2), O(2) a O(3), ktoré sa nachádzajú v CuO2 

rovinách. 

 

 

OBR.1 – FÁZOVÝ DIAGRAM T-X 
pre vodivostné vlastnosti v CuO2 rovín s vyznačeným rozhraním medzi izolujúcim (polovodivým) 

a kovovým charakterom. AF – fáza s antiferomagnetickým usporiadaním pod Néelovou teplotou TN. 
VTS – supravodivá fáza s kritickou teplotou Tc. TP značí teplotu, pod ktorou môžeme pozorovať 

pseudo-energetickú medzeru. *LEE,06] 
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 Merania difrakcie neutrónov a RTG žiarenia [JORGENSEN,1987, SCHULLER,1987] ukázali, že 

základná bunka YBCO (OBR.2) pozostáva z troch na sebe položených blokov s približne 

perovskitovskou štruktúrou (BaCuO3, YCuO2 a BaCuO2). V prípade, že , tak pozície 

O(1) a O(5) sú prázdne a dochádza k usporiadaniu do tetragonálnej mriežky s parametrami: 

, . V okamihu, keď je , tak dochádza ku zmene 

štruktúry na ortorombickú mriežku s parametrami: ,  a 

. 

 YBCO je známe svojou vysokou difuzivitou kyslíka [ROTHMAN,1989]. Pohyb kyslíka je 

takmer úplne viazaný na kryštalickú rovinu , a preto . Podrobnejšie štúdium 

dynamiky difúzie ukázalo, že k difúznemu pohybu kyslíka dochádza vakančným 

mechanizmom predovšetkým medzi polohami O(1)-O(4)-O(1) a O(1)-O(5)-O(1), pričom 

aktivačná energia  pre tieto pohyby silne závisí od celkového usporiadania kyslíkov 

v rovinách CuO reťazcov [TU,1989]. V prípade tetragonálnej fázy  a v prípade 

ortorombickej fázy  [CHOI,1990]. 

 

 

OBR.2 – KRYŠTALICKÁ ŠTRUKTÚRA YBCO 
s vyznačením neekvivalentných pozícii pre atómy Cu a O. 
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Transportné vlastnosti tunelových spojov 

 

 Difúzia kyslíka v YBCO sa nezastavuje na hraniciach materiálu, dochádza k  úniku 

kyslíka do okolia a to vedie k tvorbe degradovanej povrchovej vrstvy [PLECENIK,1991]. To 

výrazne zhoršuje vodivostné vlastnosti na povrchu materiálu, čo má za následok vytvorenie 

elektrostatickej bariéry pri kontakte s iným kovom, podobne ako na rozhraní kov/izolátor, čím 

efektívne vzniká štruktúra kov/YBa2Cu3O6+x/YBa2Cu3O7 (kov/izolátor/kov). Šírka 

degradovanej vrstvy YBa2Cu3O6+x s izolačnými vlastnosťami je niekoľko nanometrov 

[PLECENIK,1996], a preto sa ako hlavný transportný mechanizmus cez štruktúru 

kov/YBa2Cu3O6+x/YBa2Cu3O7 uplatňuje tunelovanie. V teoretickej časti sme z tohto dôvodu 

uviedli koncept kvantovo-mechanického tunelovania cez potenciálovú bariéru riešením 

stacionárnej Schrödingerovej rovnice s ohľadom na určenie transportných vlastností 

tunelového spoja kov-izolátor-kov. Bolo ukázané, že existujú tri charakteristické režimy pre 

závislosť prúdovej hustoty ( ) cez tunelový spoj, charakterizovaný výškou ( ) a šírkou 

tunelovej bariéry ( ). Pri podmienke , kde  je rozdiel potenciálov na kovových 

elektródach, je prúdová hustota lineárne závislá od napätia : 

  

Pri vyšších napätiach v ďalšom priblížení k lineárnemu členu  pribudne kubický člen  

( ). S ďalším zvyšovaním napätia dochádza k zmenšovaniu efektívnej šírky 

bariéry, čo spôsobí exponenciálnu závislosť tunelového prúdu, , pri napätiach 

 [SIMMONS,1963; WOLF,1985]. 

 Kvôli štúdiu rozhrania kov/YBCO v prípade, že YBCO je v supravodivom stave, sme 

uviedli riešenie Bogoliubových rovníc. Bolo ukázané, že tvorba Cooperových párov 

s párovým potenciálom ∆ v supravodivom stave vedie k tvorbe energetickej medzery 

s veľkosťou 2∆ v hustote stavov v okolí Fermiho hladiny. V prípade, že na rozhraní 

kov/supravodič existuje tunelová bariéra, tak sa táto skutočnosť prejaví poklesom 

diferenciálnej vodivosti (dI/dV) pri napätiach . V prípade, že ide o ideálny spoj kov-

supravodič, tak to vedie k tzv. Andrejevskému odrazu, ktorý je charakteristický zvýšením 

diferenciálnej vodivosti pri napätiach  [DE GENNES,1966; BLONDER,1982]. 
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Ciele 

 

 Cieľom dizertačnej práce bolo preštudovať základné fyzikálne vlastnosti rozhrania 

kov/YBCO a vplyv elektrického poľa na vlastnosti YBCO v blízkosti kontaktu s kovom za 

účelom možného využitia takého typu spoja ako pamäťového prvku. Úlohy dizertačnej práce 

možno rozdeliť do nasledujúcich častí: 

 Analýza tenkých vrstiev YBCO z hľadiska možnosti prípravy tunelových spojov. 

 Príprava planárnych a hrotových spojov na báze YBCO. 

 Štúdium vplyvu napätia na fyzikálne vlastnosti YBCO v blízkosti rozhrania kov/YBCO. 

 Vysvetlenie fyzikálnych javov pozorovaných na rozhraní kov/YBCO. 

 Interpretácia študovaných javov z hľadiska ich využitia v praxi. 

 

 

 

 

Metódy 

 

Príprava a analýza tenkých vrstiev YBCO.  

 

 K príprave tenkých vrstiev YBCO bola použitá metóda DC magnetrónového 

naprašovania. Naprašovanie prebiehalo zo stechiometrického keramického terča YBa2Cu3O7 

na monokryštalický substrát LaAlO3 (LAO) s orientáciou c-osi kolmo na povrch substrátu pre 

preferenčný rast YBCO pozdĺž c-osi. Ku kontrole kvality naprášených tenkých vrstiev sme 

využili viacero metód. K overeniu orientácie sme využili röntgenovú štruktúrnu analýzu 

v konfigurácii Bragg-Brentano s goniometrom URD6 a röntgenovým zdrojom IRIS. 

Topografiu povrchu sme analyzovali atómový silovým mikroskopom NT-MDT (OBR.3) a k 

prvkovej analýze sme využili rastrovací elektrónový mikroskop Vega Tescan TS5136MM 

s prídavným modulom pre EDX analýzu (OBR.4). 
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OBR.3 – POVRCH TENKEJ VRSTVY YBCO skenovaný 
atómovým silovým mikroskopom v 3D zobrazení.  

OBR.4 – EDX ANALÝZA TENKEJ VRSTVY YBCO: atómové 
percentá prvkov zastúpených v tenkej vrstve Y-
Ba-Cu-O na LaAlO3 substráte.   

 

 

Príprava kontaktov kov-YBCO. 

 

 Na tenkých vrstvách YBCO sme vytvárali kontakty kov-YBCO 3 spôsobmi: 

1. PtIr-YBCO kontakty submikrometrových rozmerov boli vytvárané medzi PtIr hrotom 

rastrovacieho tunelového mikroskopu a tenkou vrstvou od teplôt 77 K (OBR.5). 

2. Au-YBCO kontakty sme vytvárali pomocou špeciálne upraveného kryogénneho 

závesu so zlatým hrotom v teplotnom rozsahu 4,2 až 300 K (OBR.6). 

3. Ag-YBCO boli pripravované definovaným a reprodukovateľným spôsobom v podobe 

planárných štruktúr a študované v teplotnom rozsahu 77 až 300 K. 

 

  

OBR.5 – KONTAKT PTIR-YBCO NA STM ako dôsledok 
degradovanej vrstvy na povrchu tenkej vrstvy  
YBCO. 

OBR.6 – MERANIE HROTOVÝCH SPOJOV AU-YBCO  
na hlavici kryogénneho závesu. 
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(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 

 
(d) 

 

 
(e) 

 

 
(f) 

 

OBR.7 – PRÍPRAVA PLANÁRNYCH ŠTRUKTÚR AG-YBCO: a) nanesenie fotocitlivej vrstvy – rezistu, b) selektívne 
ožiarenie rezistu cez masku c) chemické leptanie neožiarených častí rezistu, d) leptanie tenkej vrstvy 
na odokrytých miestach v iónovom zväzku, e) vákuové naparovanie planarizačnej vrstvy SiO2, f) úplne 
odstránenie zbytkov rezistu „mokrým“ leptaním v acetóne. 
 

Pre tvorbu planárnych štruktúr v tenkých vrstvách sme využili proces, v ktorom sme 

kombinovali metódu optickej litografie, iónového leptania a vákuového naparovania 

(OBR.7). Proces sa začína nanesením svetlocitlivej vrstvy (rezistu) na povrch vzorky 

(OBR.7a). Nasleduje osvetlenie vzorky cez masku ultrafialovým žiarením krátkej vlnovej 

dĺžky. Ultrafialové svetlo prechádza cez štrbiny v maske a selektívne exponuje rezist 

(OBR.7b). Miesta, kde bol rezist osvetlený, zmenia svoju štruktúru a sú následne selektívne 

ponechané (pozitívny rezist) alebo odstránené (negatívny rezist) prostredníctvom chemického 

leptania. Na selektívne odstránenie rezistu sme využívali chemické leptanie, ktoré spočíva 

v ponorení vzorky do špeciálneho rozpúštadla (OBR.7c).  

 Prenesenie štruktúry zostávajúceho rezistu na tenkú vrstvu sme realizovali s využitím 

leptania v iónovom zväzku (OBR.7d). Je to fyzikálna metóda, pri ktorej je vzorka umiestnená 

vo vákuovej komore pred iónové delo, kde sa z pracovného plynu vytvárajú ióny (Ar
+
), ktoré 

sú urýchľované napätím ~500 V a smerované v podobe zväzku na vzorku. Dopadajúce atómy 

pracovného plynu (Ar) postupne odprašujú materiál z povrchu vzorky. 
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 Vrchnú elektródy sme vytvorili pomocou metódy vákuového naparovania, kedy je 

nanášaný materiál umiestnený v lodičke zahriatej na teplotu topenia, čo spôsobuje jeho 

odparovanie. Vo vákuu je stredná voľná dráha odparovaných častíc dostatočne dlhá na to, aby 

mohlo dôjsť k priamej depozícii odparovaných častíc na substrát, ktorý je umiestnený oproti 

lodičke. Túto metódu sme použili ku dvom účelom: 

1. K planarizovaniu štruktúry vytvorenej pri optickej litografii nanesením nevodivej 

vrstvy SiO2 s hrúbkou spodnej YBCO elektródy (OBR.7e). K tomuto účelu bola 

využitá LIFT-OFF technika, pri ktorej dochádza k úplnému odstráneniu rezistu až po 

nanesení materiálu (OBR.7f).  

2. K vytvoreniu vrchnej elektródy a kontaktných plôch zo striebra pre transportné 

merania planárnych štruktúr (OBR.8). 

 

  

(a) (b) 

OBR.8 – PLANÁRNE ŠTRUKTÚRY SO SPOJOM AG-YBCO: a) neplanarizované štruktúry s priamým naparením 
vrchnej Ag elektródy na spodnú YBCO elektródu, b) planarizované štruktúry s medzikrokom 
planarizovania spodnej YBCO elektródy prostredníctvom vákuového naparovania SiO2. 

 

 

Transportné merania kontaktov kov-YBCO 

 

 Za účelom skúmania RS javu na kontaktoch PtIr-YBCO, Ag-YBCO, Au-YBCO sme 

merali transportné R-T, I-V, dI/dV-V charakteristiky pri rôznych teplotách. Na meranie 

teploty sme využívali kapacitnú diódu zapojenú v závernom smere. Presná kalibrácia tejto 

diódy bola vykonaná pomocou termometra Lakeshore DT-670. V prípade Ag-YBCO a Au-

YBCO kontaktov sme zmenu teploty realizovali pomalým spúšťaním kryogénneho závesu do 

transportnej Dewarovej nádoby s tekutým N, resp. He. Meranie I-V charakteristík sme 

uskutočňovali v štandardnom štvorbodovom zapojení s využitím prístroja Keithley 6430 

SourceMeter, ktorý slúži ako zdrojové a zároveň ako meracie zariadenie. K meraniu 
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diferenciálnych (dI/dV-V) charakteristík sme použili nízkofrekvenčnú fázovo-citlivú metódu 

synchrónnej harmonickej detekcie s využitím Lock-In zariadenia SR850, prúdového zdroja 

Keithley M220 a nanovoltmetra Keithley M181 (OBR.9). Spomenuté meracie prístroje boli 

prepojené cez zbernicu GPIB k počítaču, kde bol pomocou programu riadený celý priebeh 

merania a zber nameraných dát. Merania na PtIr-YBCO kontaktoch prebiehali v kryostate 

Oxford Instruments Optibath SXM chladeného pomocou tekutého N v súčinosti so 

zariadením Oxford Instruments ITC503S na stabilizáciu a monitorovanie teploty. Meranie I-V 

a dI/dV-V charakteristík vykonávala elektronika STM mikroskopu NT-MDT prostredníctvom 

programu NT-MDT Solver P47 Pro. 

 

 

OBR.9 – EXPERIMENTÁLNE ZAPOJENIE PRE MERANIE DIFERENCIÁLNYCH CHARAKTERISTÍK. 
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Výsledky 

 

 Vo všetkých typoch kontaktov kov-YBCO (PtIr-YBCO, Au-YBCO, Ag-YBCO) sme 

pozorovali RS jav, tzn. prepínanie medzi nízko-odporovým (ON) a vysoko-odporovým (OFF) 

stavom aplikáciou elektrického poľa. Prepínanie bolo bipolárne s prechodom OFF→ON 

viazaným na záporné polarity na YBCO elektróde a s prechodom OFF←ON viazaným na 

kladné polarity na YBCO elektróde. Vo všetkých prípadoch sme pozorovali existenciu 

prahového napätia, tzn. minimálneho napätia na kontakte potrebného k realizácii RS javu. 

Toto prahové napätie sa pri izbovej teplote pohybovalo v intervale 0,5V až 1,5V a 

s klesajúcou teplotou sa zvyšovalo až na 4V pri teplote 100 K. 

 Typická I-V charakteristika kontaktu PtIr-YBCO je na OBR.10a, kde môžeme vidieť 

RS jav, ktorý sme pozorovali v širokom teplotnom rozsahu (77 – 300 K). Merali sme 

hysterézne slučky, ktorých veľkosť sa menila v závislosti od teploty a od maximálneho 

napätia v slučke. Preložením nameraných I-V charakteristík s teoretickým priebehom pre 

tunelový spoj kov-izolátor-kov sme zistili, že šírka izolačnej bariéry na povrchu YBCO 

s klesajúcou teplotou rastie, čo sa prejavuje rozširovaním energetickej škály hysteréznej 

slučky, tzn. zvyšovaním odporu OFF stavu a zvyšovaním prahového prepínacieho napätia – 

OBR.10b. 

  

  

(a) (b) 

OBR.10 – RS JAV POZOROVANÝ NA PTIR-YBCO KONTAKTOCH: a) U je napätie na vzorke oproti PtIr hrotu. 
Slučka vznikla rozmietaním napätia v intervale +/-8V s frekvenciou 1Hz. Meranie prúdu je 
obmedzené na 50nA, b) teplotná závislosť RS javu a hodnota napätia pri prúde 50 nA pre vysoko-
odporové (OFF) a nízko-odporové (ON) stavy v závislosti od teploty. 
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(a) (b) 

OBR.11 – RS JAV POZOROVANÝ NA MIKROKONTAKTOCH AU-YBCO: a) U je napätie na vzorke oproti Au 
hrotu. Slučka vznikla rozmietaním prúdu v intervale +/-1mA s frekvenciou 1mHz, b) Diferenciálna 
vodivosť rôznych stavov Au-YBCO kontaktov v rozsahu +/-100mV pri teplotách kvapalného He. 

 

 Au-YBCO kontakty boli robené za účelom pozorovania vplyvu supravodivosti YBCO 

na transportné vlastnosti rozhrania kov-YBCO v oboch stavoch vodivosti (ON a OFF). Na 

typickej I-V charakteristike (OBR.11a) môžeme vidieť prítomnosť RS javu aj pri tomto type 

kontaktov. Pozorovali sme prechod z tunelového režimu OFF stavu až do ohmického režimu 

ON stavu. V tunelovom režime sa objavoval výrazný pokles minima diferenciálnej vodivosti 

pri napätiach menších ako ~20mV, čo odzrkadluje malú hustotu stavov v energetickej 

medzere supravodiča. Naopak v ohmickom režime sme pozorovali nárast diferenciálnej 

vodivosti pri napätiach menších ako ~20mV, ktorý je typický pre Andrejevskú reflexiu na 

rozhraní kov-supravodič (OBR.11b). 

 Typické prúdom riadené I-V charakteristiky pripravených planárnych štruktúr s Ag-

YBCO kontaktami pri teplote 300 K sú vynesené na OBR.12a. Pri planarizovaných aj 

neplanarizovaných štruktúrach Ag-YBCO (OBR.8) sme pozorovali hysterézu, no nie v oboch 

prípadoch išlo o skutočný RS jav. Zatiaľ čo pri planarizovaných vzorkách sa (ON) stav spoja 

nadobudnutý pri záporných napätiach po prechode do napätí kladných zachovával, tak pri 

neplanarizovaných vzorkách došlo k návratu do východzieho (OFF) stavu. Planarizované 

štruktúry sa vyznačujú tým, že kontakt je vytvorený iba v smere c-osi orientovanej tenkej 

vrstvy YBCO. V takto vytvorených spojoch dochádzalo, narozdiel od neplanarizovaných 

štruktúr, ku kontrolovateľnému prepínaniu medzi ON a OFF stavom rovnako ako pri PtIr- 

a Au-YBCO spojoch. 
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(a) (b) 

OBR.12 – RS JAV POZOROVANÝ NA PLANÁRNYCH ŠTRUKTÚRACH S AG-YBCO KONTAKTOM: 
a) porovananie I-V charakteristík planarizovaných a neplanarizovaných štruktúr s prúdovým 
rozmietaním ako na OBR.11. Vložený graf: teplotná závislosť normovaného odporu ON a OFF stavu 
planarizovanej štruktúry (R=U(10μA)/10μA). 
b) I-V charakteristiky planarizovaných štruktúr pri rôznych teplotách. Vložený graf: teplotná 
závislosť prepínacieho (prahového) napätia US medzi nízko-odporovým (ON) a vysoko-odporovým 
(OFF) stavom. 

 

 V prípade planarizovaných štruktúr Ag-YBCO sme podrobne študovali teplotnú 

závislosť RS javu (OBR.12b). Z týchto meraní je zrejmé, že absolútna hodnota prahového 

napätia pre prechod z OFF do ON stavu sa so snižujúcou teplotou zvyšovala z ~0,6V pri 

izbovej teplote až na ~3,6V pri teplote 100 K a že spätný prechod zo stavu ON do stavu OFF 

nastával vždy pri menšom prahovom napätí. Narastali aj hodnoty typických prúdov, pri 

ktorých dochádzalo k prepínaniu z ~10μA pri izbovej teplote až na ~1mA pri teplote 100 K. 

 

 

Diskusia 

 

 Ak predpokladáme, že degradovaná nevodivá vrstva na povrchu YBCO predstavuje 

tunelovú bariéru, tak môžeme pre PtIr-YBCO spoje vytvorené na tunelovom mikroskope 

použiť aproximáciu pre transportné vlastnosti tunelového spoja kov-izolátor-kov. Na základe 

týchto predpokladov sme dospeli k odhadom pre šírku  a strednú výšku 

 elektrostatickej bariéry na rozhraní kov-YBCO pri izbovej teplote. S klesajúcou 

teplotou sa šírka bariéry rozširuje na viac ako , čo v práci vysvetľujeme narastaním 
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izolačnej antiferomagnetickej fázy v degradovanej vrstve. Vyššia vodivosť ON stavu sa 

realizuje súčasnou kombináciou zúženia bariéry (pokles parametra ) a zníženia bariéry 

(pokles parametra ). Prepnutie spoja kov-YBCO k vodivejšiemu ON stavu vyvestľujeme 

v rámci difúznej teórie kyslíkových iónov pod vplyvom elektrického pola. V dôsledku 

aplikácie elektrického poľa pri záporných polaritách na YBCO elektróde dochádza k pohybu 

kyslíkových iónov smerom ku kovovej elektróde, čo má za následok zvýšenie koncetrácie 

kyslíka v degradovanej vrstve a následné zlepšenie vodivostných vlastností rozhrania. Túto 

možnosť potvrdzujú merania tunelových spektier Au-YBCO kontaktov pri teplotách 

kvapalného He, kde sme pozorovali zánik (OFF) a obnovu (ON) supravodivosti 

v degradovanej vrstve (OBR.11b), čo je v súlade s fázovým diagramom YBCO možné iba 

v dôsledku preusporiadania kyslíkov (OBR.1). S využitím predpokladu, že ku prepnutiu 

dochádza pri kritickej intenzite elektrického poľa, kedy sa pohyblivosť kyslíkových iónov 

vyrovná pohyblivosti elektrónov, sme dospeli k určeniu teoretickej hodnoty prahového 

prepínacieho napätia  v závislosti od teploty – viď. OBR.13. Z fitovania experimentálnej 

závislosti  nad teplotami 200K sme dostali hodnotu pre aktivačnú energiu 

. To je v zhode s experimentálne nameranými hodnotami pre tetragonálnu fázu 

s nízkym obsahom kyslíka, ktorý je charakteristický pre degradovanú vrstvu. Narastajúcu 

odchýlku experimentálnych dát od tejto teoretickej krivky pod teplotami 200 K sme vysvetlili 

nárastom aktivačnej energie v dôsledku dominancie AF interakcií pri nízkych teplotách, ktoré 

vedú k samousporiadavaniu kyslíkov. 

 

OBR.13 – TEORETICKÝ MODEL PRE RS JAV: Porovnanie teplotnej závislosti prahového napätia pre 
realizáciu RS javu na Ag-YBCO štruktúrach (body) s teoretickým priebehom s konštantnou 
aktivačnou energiou Ea difúzneho pohybu kyslíkových iónov (prerušovaná čiara) a s narastajúcou 
aktivačnou energiou Ea (plná čiara). 
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Záver 

 

 V dizertačnej práci sme predložili merania dokumentujúce RS jav na rozhraní kovu 

s vysokoteplotným supravodičom YBa2Cu3O6+x prostredníctvom transportných meraní R-T, I-

V a dI/dV-V charakteristík. Zmeny odporových stavov na rozhraní kov-YBCO v dôsledku 

difúzie kyslíka, aplikácie elektromagnetického žiarenia a elektrického poľa, boli pozorované 

krátko po objavení supravodivosti v tomto materiále. Záujem o tieto efekty sa obnovil, 

pretože sú úzko spojené s RS javom, ktorý sa v súčasnosti skúma na širokom spektre 

materiálov s ohľadom na jeho využitie v počítačových pamätiach novej generácie (RRAM). 

Podarilo sa nám potvrdiť existenciu tohto javu na kontaktoch PtIr-YBCO, Au-YBCO a Ag-

YBCO, pričom hlavným prínosom tejto práce je teplotná charakterizácia RS javu v širokom 

teplotnom rozsahu od teplôt kvapalného He a N až po izbové teploty. S využitím viacerých 

prístupov vytvárania kontaktov kov-YBCO sme dospeli ku charakterizácii RS javu od 

mikrometrových (Au-YBCO, Ag-YBCO) až po submikrometrové rozmery (PtIr-YBCO) 

a ukázali sme tak možnosť miniaturizácie pamäťových štruktúr založených na tomto jave. 

Jadro práce predstavuje príprava planárnych štruktúr Ag-YBCO s definovanou geometriou 

prostredníctvom optickej litografie. Na tenkých vrstvách YBCO orientovaných c-osou kolmo 

na substrát sme rôznym geometrickým usporiadaným spoja Ag-YBCO ukázali, že pre reálnu 

aplikáciu RS javu sú podstatné fyzikálne vlastnosti YBCO v smere osi c. Určili sme závislosť 

prahového napätia, nad ktorým dochádza k uskutočneniu RS javu v intervale teplôt 100-300 

K a ukázali sme, že táto závislosť je kompatibilná s prijímanou predstavou o realizácii RS 

javu v dôsledku migrácie kyslíkových iónov pod vplyvom elektrického poľa. 
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