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Abstrakt
Vzhľadom na súčasný stav vývoja súčiastok pre počítače, ktorý dospel k rozmerom
niekoľko nanometrov, sa začínajú prejavovať zákonitosti kvantovej mechaniky. To vedie k
výskumu tzv. kvantových procesorov, ktoré už v jednoduchej forme dokážu vypočítať
niektoré úlohy pomocou menšieho počtu krokov, ako by to dokázali klasické procesory.
Základnou stavebnou jednotkou kvantového procesora je kvantový bit – dvojhladinový
systém. Vo svete bolo skonštruovaných už niekoľko typov týchto kvantových bitov, napr.
tokový kvantový bit alebo nábojový kvantový bit. Objavili sa aj teórie popisujúce rôzne
ďalšie typy kvantových bitov a medzi takú teóriu patrí aj kvantový bit na báze kvantového
preklápania fázy. Ide vlastne o tokový kvantový bit, avšak tzv. josephsonov spoj je nahradený
tenkým drôtom, v ktorom nastáva kvantové preklápanie fázy.
V predkladanej práci sme sa zamerali na výrobu kvantového bitu na báze kvantového
preklápania fázy, vyrobeného zo supravodivej vrstvy MoC. Zo začiatku sme museli
optimalizovať výrobu vrstiev MoC u nás na Katedre experimentálnej fyziky. Na základe
teoretických predpokladov pre existenciu javu kvantového preklápania fázy sme potrebovali
vyrobiť vrstvy MoC s dostatočne veľkým odporom na štvorec a taktiež s vysokou hodnotou
kritickej teploty. Túto úlohu sa nám podarilo splniť, vyrobili sme vrstvy MoC s odporom na
štvorec ~600 Ω a taktiež vrstvy s kritickou teplotou ~7,3 K. Ďalším predpokladom bola
hladkosť vrstiev vzhľadom na fakt, že sme potrebovali vyrobiť z vrstiev MoC koplanárne
rezonátory a vytvoriť v týchto rezonátoroch nanoštruktúry, pričom koplanárne rezonátory
slúžia na kontrolu stavu kvantového bitu. Podarilo sa nám dosiahnuť nízku drsnosť vrstiev <2
nm. Z takto optimalizovaných vrstiev bolo potrebné vyrobiť koplanárne rezonátory. Najskôr
sme vytvorili návrhy s rezonančnou frekvenciou ~2,5 GHz a kvalitou ~30000 pomocou
teoretických znalostí a taktiež simuláciami pomocou komerčného softvéru SONNET od
spoločnosti Sonnet Software, Inc.. Parametre rezonátorov boli navrhnuté aby korešpondovali
s teoretickými predpokladmi pre konštrukciu a kontrolu stavu kvantového bitu na báze
kvantového preklápania fáz vyrobeného z nami pripravených MoC vrstiev. Koplanárne
rezonátory sme úspešne vyrobili a analyzovali mikrovlnnými meraniami pri teplotách ~300
mK a ~10 mK. Výsledky meraní poukázali na veľké straty v materiály MoC, ktoré sa prejavili
na znížení kvality vyrobených rezonátorov. Analýzou nameraných dát pomocou Mattis –
Bardeenovej teórie sa nám nepodarilo relevantne popísať namerané výsledky, avšak uvážením

konečnej doby života kvázičastíc v neusporiadaných supravodičoch v podobe parametra Γ v
Mattis – Bardeenovej teórii sa nám podarilo namerané dáta nafitovať. Nenulový parameter Γ
by sa mal prejaviť aj v hustote stavov povrchových vrstiev MoC, ktorá bola zmeraná
pomocou STM mikroskopie. Merania na našich vrstvách MoC tento predpoklad aj potvrdili.
Vyrobili sme a taktiež sme aj analyzovali nanoštruktúry priamo v rezonátore, avšak
nepodarilo sa nám namerať koherentné kvantové preklápanie fázy. Výsledky mikrovlnnej
analýzy a STM analýzy vrstiev ukazujú existenciu voľných stavov aj v zakázanom páse.
Takýto jav má za následok dekoherenciu qubitu. Z výsledkov vidno, že s klesajúcou hrúbkou
dochádza k zvýšeniu parametera Γ a teda k nárastu dekoherencie. To je však veľmi nežiadúce
aj z toho pohľadu, že našou snahou bolo zvyšovať hodnotu odporu na štvorec práve
znižovaním hrúbky vrstiev, aby sme mohli namerať koherentné kvantové preklápanie fázy.
Napriek tomuto záveru poukazujeme v práci na možnosť využitia tenkých supravodivých
MoC vrstiev na konštrukciu parametrických zosilňovačov vďaka prítomnosti nelineárnej
indukčnosti, ktorú sme experimentálne potvrdili.

Abstract
Development of components for computers came to dimensions of few nanometers
where the laws of quantum mechanics should be taken into account. This leads to research of
quantum processors which already can compute certain tasks using fewer steps than their
classical counterparts. The basic building block of a quantum processor is a quantum bit
(qubit) - a two-level quantum system. Several types of these qubit were constructed, for
example superconducting flux qubit or charge qubit. More recently, a new type of
superconducting qubit based on quantum phase slip has been proposed. It is actually a flux
qubit, but the Josephson junction is replaced by a thin wire, in which quantum phase slip
occurs.
In the present work we have focused on manufacturing qubit based on quantum phase
slip, made from thin superconducting MoC films. At the beginning we had to optimize the
production of MoC thin films in our Department of Experimental Physics. Theoretical
analysis has shown that the phenomenon of quantum phase slip can be observed in a MoC
thin film with a sufficiently large sheet resistance and also with a high critical temperature.
We managed to meet this task. We have produced MoC films with the sheet resistance and
critical temperature 600 Ω and 7.3 K, respectively. The thin films should also exhibit a very
low roughness, well below 10 nm, to be able to create nanostructures in the coplanar
waveguide (CPW) resonators. CPW resonators are used to monitor the state of qubit. We
achieved roughness of our MoC films <2 nm. We have designed a CPW resonator with a
resonance frequency of ~ 2.5 GHz and quality ~ 30000 using commercial software SONNET
from Sonnet Software, Inc.. We have successfully produced and analyzed coplanar resonators
by microwave measurements at temperatures of ~ 300 mK and ~ 10 mK. Measurement results
have shown considerable losses in MoC material which leads to reduced quality factor of
manufactured resonators. We were unable to describe the measured results by standard
Mattis - Bardeen theory. We should take into account a finite quasiparticles lifetime in
disordered superconductors represented by inelastic scattering parameter Γ in Mattis Bardeen theory which fits our experimental data. A non-zero parameter Γ leads to broadening
of singularity in superconducting density of states in the surface layers of MoC films which
can be directly measured by tunneling spectroscopy. We have shown that microwave
measurements and tunneling spectroscopy provide consistent results. We have also analyzed

the nanostructures directly in the resonator, but we were unable to measure the coherent
quantum phase slip. Results of the microwave and STM analysis indicate the existence of free
states in the superconducting energy gap. Such phenomenon results in decoherence of the
qubit. Our experimental results show increasing of the parameter Γ as thickness of thin films
decrease. This is fatal for coherent quantum phase slip in our nanostructures since the large
sheet resistance of superconducting MoC thin films can be achieved only by reducing its
thickness. Despite this negative result we point out the possibility of using superconducting
MoC thin films to construct parametric amplifiers due to the presence of nonlinear inductance
which we have experimentally confirmed.
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1

Motivácia a ciele práce
Súčasný stav vývoja súčiastok pre počítače dospel k rozmerom pod 10 nanometrov. Pri

týchto rozmeroch sa začínajú prejavovať zákonitosti kvantovej mechaniky. To na jednej strane
limituje ďalšiu miniaturizáciu, na strane druhej umožňuje konštrukciu principiálne iných
súčiastok, detektorov a počítačov. V roku 1985 D. Deutsch ukázal, že jednoduchý kvantový
procesor môže vypočítať niektoré úlohy s menším počtom krokov, ako jeho klasický
náprotivok [1]. Základnou stavebnou jednotkou takéhoto kvantového procesora je
dvojhladinový systém, ktorý sa v kvantovej informatike nazýva kvantovým bitom (skratka z
angl. qubit). Ku dnešnému dňu bolo navrhnutých a skonštruovaných veľa typov qubitov, napr.
qubit založený na báze SQUIDov (Superconducting Quantum Interference Device), nazývaný
tiež tokový qubit, alebo jednoelektrónový tunelový box, tzv. nábojový qubit. Na Katedre
experimentálnej fyziky FMFI UK sme sa zamerali na prípravu qubitu na báze kvantového
preklápania fázy, ktorý má oproti štandardným tokovým qubitom výhodu jednoduchšej
prípravy, ktorá nevyžaduje prípravu vrstevnatých štruktúr s nutnosťou oxidácie. Takéto qubity
by mohli vykazovať dlhšie dekoherenčné časy. Pri príprave takéhoto qubitu sme museli
vyriešiť niekoľko čiastkových úloh:
1. Optimalizácia výroby supravodivých MoC tenkých vrstiev
2. Optimalizácia výroby koplanárnych rezonátorov potrebných na meranie stavu qubitu
3. Vytvorenie qubitu na báze kvantového preklápania fázy v koplanárnom rezonátore
Cieľ č. 1 predstavoval optimalizáciu výroby vrstiev MoC, ktoré spĺňajú teoretické
predpoklady pre vznik javu kvantového preklápania fázy. Je nutné dodať, že vzhľadom na
tretí cieľ práce – výroba qubitu na báze kvantového preklápania fázy – bolo potrebné vyrobiť
vrstvy veľmi hladké, keďže samotná štruktúra qubitu obsahuje časti s rozmermi niekoľko
nanometrov.
Cieľ č. 2 predstavoval optimalizáciu výroby koplanárnych rezonátorov na vrstvách
MoC, ktoré naväzujú na cieľ č. 1. Pomocou týchto koplanárnych rezonátorov by bolo možné
merať parametre vyrobených qubitov na báze kvantového preklápania fázy.
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Cieľ č. 3, ktorý priamo naväzuje na cieľ č. 2, predstavoval vytvorenie qubitu na báze
kvantového preklápania fázy v koplanárnom rezonátore.
Výsledková časť popisuje dosiahnuté výsledky, porovnáva ich s výsledkami vo svete a
taktiež poskytuje nové otvorené otázky. Časť Záver a diskusia popisuje celkové zhrnutie
práce, dosiahnutých výsledkov a prínos práce v oblasti vedy a výskumu.
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Experimentálne výsledky

V tejto časti práce sa sústredíme na sumarizáciu výsledkov a ich analýzu. Výsledková časť je
spracovaná chronologicky podľa postupu prípravy vzoriek. Najskôr popisujeme prípravu a
analýzu vrstiev MoC a výsledok – optimalizovaný proces prípravy vrstiev požadovaných
parametrov (kapitola 2.1 Optimalizácia prípravy MoC vrstiev). Ďalej popisujeme výsledky
výroby a analýzy koplanárnych rezonátorov na pripravených MoC vrstvách, ktoré naznačili
ďalšie možnosti využitia pripravených vrstiev (kapitola 2.2 Koplanárne rezonátory pripravené
na MoC vrstvách).

2.1

Optimalizácia prípravy MoC vrstiev

Počiatočným cieľom našej práce bola optimalizácia výroby MoC tenkých vrstiev. Po
zostrojení naprašovacej aparatúry sme začali proces optimalizovania naprašovacej rýchlosti
na kremíkových substrátoch so štruktúrami pripravenými pomocou litografickej metódy liftoff. Pomocou AFM mikroskopie sme určili hrúbku naprášených vrstiev a následne aj
naprašovaciu rýchlosť. Výslednú hodnotu naprašovacej rýchlosti 9 nm/min sme získali
optimalizovaním vzdialenosti držiaku substrátov od molybdénového terča v komore. Súčasne
sme optimalizovali aj parametre iónového leptania s cieľom zachovania drsnosti vrstiev.
Leptanie sme optimalizovali v zmesi argónu a plynu SF6, ktorý sme použili za účelom
zamedziť redepozícii materiálu na povrch vzorky. Neskôr sme vylúčili plyn SF6 v procese
iónového leptania, keďže sa ukázalo pomocou AFM mikroskopie, že neprítomnosť plynu
neovplyvnila drsnosť nami pripravených vrstiev. Vzorky sme po leptacom procese očistili v
ultrazvukovej vani v acetóne a osušili dusíkom. Na čistenie sme nepoužívali izopropylalkohol
3

ani destilovanú vodu, ktoré sú súčasťou štandardného postupu čistenia vzoriek so štruktúrami
pripravenými litografickým procesom, keďže sa ukázalo, že izopropylalkohol a destilovaná
voda rozrúšajú vrstvy MoC. Na obrázku 1 je zobrazený povrch MoC vrstvy získaný pomocou
AFM mikroskopie. Vzorky, pripravené na zafírových substrátoch (hrúbka 450 nm, εr=11,5),
sme po leptaní a očistení umiestnili do vákuovej komory aby sme zabránili degradácii
povrchu.

Obrázok 1: Topografia povrchu veľkosti 1x1 um vrstvy MoC zobrazená pomocou AFM
mikroskopie

V rámci procesu optimalizácie prípravy MoC vrstiev sme pripravené vrstvy analyzovali
využitím röntgenového žiarenia metódou Bragg-Brentano (obrázok 2) a taktiež pomocou
metódy XRR (obrázok 3).
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Obrázok 2: RTG analýza vrstiev MoC pomocou metódy Bragg-Brentano. Lokálne maximum
intenzity pri 39° zodpovedá vrstve MoC

Obrázok 3: Závislosť intenzity žiarenia reflektovaného povrchom vrstvy MoC hrúbky 15nm od uhla dopadu žiarenia na
povrch vzorky. Závislosť nameraná pomocou XRR metódy, krivka vyznačená červenou farbou predstavuje fitačné dáta
získané pomocou komerčného softvéru LAPTOS 3.04 od firmy Bruker Company

Výsledky drsnosti povrchu vrstiev MoC získané z meraní pomocou AFM a XRR metód boli
totožné (obrázok 1 a tabuľka 1). Naše vrstvy vykazovali drsnosť <2 nm, čo umožňovalo
vytvárať štruktúry s rozmermi niekoľko nanometrov a to bolo jedným z hlavných cieľov
práce.
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Vzorka
hrúbka

20 nm

15 nm

10 nm

5 nm

20.08

13.67

11.20

4.74

3

hustota (g/cm )

8.35

8.02

7.71

8.83

drsnosť (nm)

1.00

0.78

1.25

1.26

Tabuľka 1: Výsledky XRR analýzy vrstiev MoC rôznych hrúbok

Súčasne s optimalizovaním naprašovacej rýchlosti a iónového leptania sme
optimalizovali aj ďalšie parametre vrstiev – kritickú teplotu TC prechodu vrstiev z normálneho
do supravodivého stavu a odpor na štvorec R□ vrstvy.

Obrázok 4: Závislosť kritickej teploty vrstiev MoC hrúbky 10 nm od parciálneho tlaku
acetylénu v naprašovacej komore

Kritickú teplotu aj odpor na štvorec vrstiev MoC sme optimalizovali na vrstvách hrúbky 10
nm. Najvyššiu hodnoty kritickej teploty 7,3 K sme dosiahli pri parciálnom tlaku acetylénu
3x10-4 mbar (obrázok 4). Najvyššiu hodnotu odporu na štvorec 420 Ω sme dosiahli pri
parciálnom tlaku 5,4x10-4 mbar (obrázok 5). Vrstvy vyrobené pri vyšších parciálnych tlakoch
acetylénu neboli supravodivé pri meraniach do teploty 300 mK.
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Obrázok 5: Závislosť odporu na štvorec vrstiev MoC od parciálneho tlaku acetylénu v
naprašovacej komore

Znižovaním hrúbky vrstiev klesala kritická teplota a narastal odpor na štvorec, ako sme
predpokladali (obrázok 6).

Obrázok 6: Namerané RT charakteristiky vrstiev MoC rôznych hrúbok. Vrstvy boli pripravené
s parciálnym tlakom acetylénu 0,7x10-4 mbar
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2.2

Koplanárne rezonátory pripravené na MoC vrstvách

Koplanárne rezonátory boli pripravované na optimalizovaných vrstvách MoC optickou
litografiou a pomocou elektrónovej litografie boli v strednom vodiči vytvarované
nanoštruktúry. Návrh rezonátorov a nanoštruktúr ako aj optická litografia boli urobené na
našej katedre. Návrhy boli simulované pomocou softvéru SONNET od spoločnosti Sonnet
Software, Inc.. Nanoštruktúry boli pripravene na IPHT Jena v Nemecku podľa našich
návrhov.
Vyrobili sme koplanárne rezonátory z MoC tenkej vrstvy hrúbky 200 nm podobne ako
návrh na obrázku 7, avšak so stredným vodičom šírky 24 μm, kapacitnou väzbou a
vypočítanou kvalitou ~9000. Vzorky sme po pripojení k meracej aparatúre schladili na teplotu
~300 mK, avšak nenamerali sme žiadnu rezonanciu. Pre overenie správnosti dizajnu sme
vyrobili rezonátor z vrstvy olova (~200 nm), ktorý vykazoval rezonanciu podľa simulácii, čo
potvrdilo správnosť návrhu a funkčnosť meracej aparatúry. Problematickými sa ukázali byť
pripravené MoC vrstvy. Zistili sme nedostatočnú čistotu pri príprave samotných vrstiev či
dokonca príprave substrátov. Ako postačujúce sa ukázalo riešenie naniesť vrstvu fotorezistu
na substráty pred ich narezaním na požadované rozmery 1x1 cm. Pred samotným
naprašovacím procesom MoC vrstiev sme substráty očistili štandardne v acetóne,
izopropylalkohole a destilovanej vode v ultrazvukovej vani. Čistota vrstiev sa zlepšila,
medzičasom sme pripravili návrhy rezonátorov so širším stredným vodičom aj vyššou
kvalitou aj kvôli ľahšej detekcii rezonancie pri meraniach.
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Obrázok 7: Návrh rezonátora s popisom jednotlivých častí rezonátora. Vypočítaná kvalita
34000 a rezonančná frekvencia 2.5GHz

V počiatočných fázach výroby koplanárnych rezonátorov podľa návrhu na obrázku 7 (šírka
stredného vodiča 50 μm, šírka medzery 30 μm, kap. väzba 10 μm, f0 ~2,5 GHz, QL ~30000)
nebol proces dostatočne optimalizovaný. Pri leptacom procese dochádzalo k nedostatočnému
odstráneniu materiálu MoC z oblastí medzi stredným vodičom a zemniacimi plochami.
Vytvárali sa tak nežiadúce spoje, ktoré sa pri schladení na teploty nižšie ako kritická teplota
TC stávali supravodivými. Tieto spoje nebolo možné identifikovať klasickým meraním odporu
medzi zemniacimi plochami a stredným vodičom pri izbovej teplote kvôli malým rozmerom
stredného vodiča a jeho blízkosti pri zemniacich plochách rezonátora. Pred meraním sme
preto vyrobené rezonátory skontrolovali pomocou elektrónového mikroskopu. Jednu
zemniacu plochu sme spojili s vodičom elektrónového mikroskopu slúžiacim, ktorý slúži na
odvod náboja z pozorovaných vzoriek, najmä nevodivých, aby nedochádzalo k ich nabíjaniu a
tým k zhoršeniu možnosti analyzovať vzorku (obrázok 8). Výsledkom bol kontrastný obraz
medzi nabíjajúcimi sa časťami substrátu Al2O3 (medzery rezonátora) a uzemnenou zemniacou
plochou a taktiež aj medzi neuzemneným stredným vodičom a druhou zemniacou plochou.
Neuzemnené časti sa po čase nabíjali výsledkom čoho bolo postupné slabnutie kontrastu. V
prípade, že boli niektoré časti stredného vodiča spojené nedostatočne odstráneným
materiálom MoC so zemniacou plochou kontrast častí s rôznym elektrickým potenciálom a
tento nežiadúci spoj bol identifikovaný (príklad na obrázku 9).
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Obrázok 8: Vzorka s rezonátorom z MoC vrstvy prichytená na držiaku v komore SEM.
Vidno kontrast v zobrazení zemniacich plôch ako dôsledok uzemnenia jednej zemniacej
plochy a absencie nežiadúcich spojov, ktoré by vytvárali odvod náboja z neuzemnenej
zemniacej plochy

Časti rezonátora mali vďaka nežiadúcemu spoju rovnaký elektrický potenciál a tým aj
približne rovnaké zafarbenie. Nežiadúci spoj sme takto identifikovali bez rizika poškodenia
samotného rezonátora.

Obrázok 9: Príklad nežiadúceho spoja spôsobujúceho odvod náboja. Spoj sa nachádza v
priestore medzi stredným vodičom a zemniacou plochou
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Selekcia vzoriek nám umožnila efektívnejšie merania vyrobených rezonátorov na rôzne
hrubých vrstvách MoC. Rezonančná frekvencia rezonátora hrúbky 200 nm pri teplote 310 mK
bola približne 2,49 GHz a kvalita zaťaženého rezonátora bola približne 30000. Výsledky
meraní sú znázornené na obrázku 10.

Obrázok 10: Teplotná závislosť reznančnej frekvencie a kvality zaťaženého koplanárneho
rezonátora vyrobeného z MoC vrstvy hrúbky 200 nm

Rezonátor vyrobený z vrstvy MoC hrúbky 20 nm mal potlačenú rezonančnú frekvenciu na
hodnotu ~1,89 GHz (obrázok 11) v dôsledku kinetickej indukčnosti.
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Obrázok 11: Teplotná závislosť rezonančnej frekvencie koplanárneho rezonátora
vyrobeného z MoC vrstvy hrúbky 20nm

Kvalita zaťaženého rezonátora je závislá aj od výkonu vstupného signálu. Vyšší výkon
spôsobuje zvýšenie prúdovej hustoty na okrajoch vodiča až nad kritickú hodnotu a tým
dochádza k narušeniu supravodivosti a teda k stratám, čo sa zákonite prejaví na kvalite
rezonátora a taktiež na rezonančnej frekvencii rezonátora. Na na obrázku 12 je znázornená
teplotná závislosť kvality zaťaženého rezonátora vyrobeného z vrstvy MoC hrúbky 20 nm
nameraná pri rôznych výkonoch vstupného signálu. Z obrázka vidno, že pri zvyšujúcom sa
výkone vstupného signálu klesá kvalita zaťaženého rezonátora.
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Obrázok 12: Teplotná závislosť kvality zaťaženého rezonátora vyrobeného z MoC vrstvy
hrúbky 20nm nameraná pre rôzne hodnoty výkonu vstupného signálu. Rozsah teplôt je od
350mK po 3K

Úspešným vyrobením rezonátorov na vrstve MoC sme prešli k výrobe nanoštruktúr v
strednom vodiči rezonátora. Navrhli sme rezonátor so zúžením v jeho strednej časti z
rozmerov šírky stredného vodiča 50 μm a medzery 30 μm na rozmery šírky stredného vodiča
15 μm a medzery 9 μm. Dôvodom tohto zúženia je plynulejší prechod k rozmeru 10x10 μm
štruktúr – DC SQUIDov.

Obrázok 13: Návrh štruktúry (DC SQUID) vytvorenej v strednom
vodiči koplanárneho rezonátora s dvoma mostíkmi s rozmermi
šírky 0.05μm a dĺžky 0.5μm
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Každá z týchto štruktúr vytvára DC SQUID s dvoma spojmi tvorenými tenkými mostíkmi s
rozmermi šírky 50 nm a dĺžky 500 nm. Štruktúra – DC SQUID – má rozmery znázornené na
obrázku 13.

Obrázok 14: Návrh koplanárneho rezonátora so
štruktúrami (DC SQUID, detail na obrázku 13) v
strednom vodiči. Návrh obsahuje aj štruktúry pre
transportné merania mostíkov použitých aj pre DC
SQUIDy v strednom vodiči (na obrázku umiestnené
pod rezonátorom)

Návrh rezonátora so štruktúrami pozostával aj zo štruktúry určenej k meraniu transportných
vlastností samotného mostíka a referenčnej štruktúry (obrázok 14). Rezonančná frekvencia
navrhnutého rezonátora bez zúženia a štruktúr je ~3 GHz.
Výrobu rezonátora so štruktúrami podľa návrhu z obrázka 14 realizovali kolegovia z IPHT
Jena, Nemecko. Použitou metódou bola elektrónová litografia, vrstva MoC mala hrúbku 10
nm.
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Obrázok 15: Detail štruktúr (DC SQUID) v strednom vodiči koplanárneho rezonátora z
návrhu na obrázku 14 pripraveného elektrónovou litografiou v IPHT Jena, Nemecko.
Rozmer mostíku na obrázku je ~270x47nm

Výsledky transportných meraní mostíku je možné z väčšej časti vysvetliť prítomnosťou
preklápania fázy (tepelného aj kvantového) a prítomnosťou tzv. centier preklápania fázy v
mostíku. Tieto teórie však neposkytujú vysvetlenie pre nenulové minimum meraného odporu
mostíku pri teplote 4 K, teda pod kritickou teplotou 6 K. Výsledky meraní budú prezentované
na konferencii Applied Physics of Condensed Matter 2014:

•

M. Žemlička, P. Neillinger, M. Rehák, M. Trgala, U. Hübner, E. Ilichev, M. Grajcar,
Transport properties of nanobridges created on molybdenum carbide superconducting
thin films, APCOM 2014, 25. - 27. jún 2014, Štrbské Pleso, Slovensko
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Mikrovlnné merania pri teplote 11 mK ukázali

nelineárnu odozvu systému rezonátor-

nanoštruktúry na zvýšený výkon vstupného signálu. Rezonančná frekvencia systému je
posunutá v dôsledku prítomnosti nanoštruktúr v rezonátore. Nameranú frekvenčnú závislosť
transmisie signálu pre tretiu harmonickú frekvenciu ~3.49 GHz sme fitovali podľa modelu
popísaného v [2], pričom vstupnými parametrami modelu sú rezonančná frekvencia (~3.49
GHz) a kritický výkon signálu, pri ktorom dochádzalo k zakriveniu dovtedy lorentzovej
krivky ako frekvenčne závislej amplitúdovej odozvy systému (obrázky 16 a 17). Kritický
výkon pre tretiu harmonickú frekvenciu systému je -32,5dBm.

Obrázok 16: Nelineárna odozva na rôzne výkony vstupného signálu systému
koplanárneho rezonátora s DC SQUIDmi pripravenými v strednom vodiči v okolí
frekvencie 3.49GHz pri teplote 11mK – bodkovane nameraná odozva a plnou čiarou
vypočítané dáta z modelu. Normovacia frekvencia f0~3.49GHz

20

Obrázok 17: Znázornenie nelineárnej odozvy z obrázka 16 pre najnižší a najvyšší použitý
výkon vstupného signálu – bodkovane nameraná odozva a plnou čiarou vypočítané dáta z
modelu. Normovacia frekvencia f0~3.49GHz

Výstupným parametrom modelu je pomer Kerrovej konštanty K (vyjadrujúceho mieru
nelineárnosti systému) a útlmovej konštanty γ3 (hodnota 22,546) portu popisujúcemu
nelineárnu disipáciu energie mimo systém [2]. Pomerom Kerrovej konštanty K a útlmovej
konštanty γ3 je charakterizovaná nelineárnosť systému, ktorý je možné použiť na vytvorenie
parametrického zosilňovača vďaka prítomnosti nelineárnej kinetickej indukčnosti [2]. V
súčasnosti sa pracuje na konštrukcii takéhoto zosilňovača na báze tenkých vrstiev MoC alebo
WSi.
Namerané výsledky kvality a rezonančnej frekvencie vyrobených rezonátorov sme sa
pokúsili analyzovať z pohľadu strát. Závislosti rezonančnej frekvencie a kvality zaťaženého
rezonátora je možné približne popísať pomocou teórie Mattis – Bardeen [3]. Pomocou tejto
teórie sme sa pokúsili popísať straty v pripravených rezonátoroch, ktoré sa prejavia najmä v
znížení kvality rezonátorov. Mattis – Bardeenove vzťahy pre jednotlivé zložky komplexnej
vodivosti σ1 a σ2 umožňujú určiť charakteristické dĺžky pre vnik EM polí do vrstiev MoC –
hĺbku vniku pre skin efekt δnf a Londonovu hĺbku vniku λL. Znalosť týchto parametrov
umožňuje určiť pomocou komplexného vlnového vektora kc zložku αc celkovej útlmovej
konštanty α [4], ktorá určuje kvalitu koplanárneho rezonátora.
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Obrázok 18: Nameraná závislosť odporu na štvorec R□ a kvality zaťaženého rezonátora
QL (červenou) od hrúbky. Podľa nameraných dát TC a R□ sme pomocou Teórie Mattis Bardeen vypočítali teoretickú hodnotu kvality (prázdne krúžky), pričom vypočítané
hodnoty QL sa veľmi líšili a mali aj opačný charakter ako namerané hodnoty Q L (plné
krúžky)

Výsledok výpočtov pomocou Mattis – Bardeenových vzťahov je neuspokojivý, keďže sme
nevedeli popísať znižovanie kvality so znižovaním hrúbky vrstiev rezonátora pomocou Mattis
– Bardeenovej teórie (obrázok 18). Preto sme komplexnú vodivosť σ̄=σ1 − j σ2 vypočítali
podľa Namových vzťahov [5], ktoré modifikujú Mattis-Bardeenovu teóriu pre ľubovoľnú
hustotu stavov a Cooperových párov. My sme použili tzv. Dynesovu supravodivú hustotu
stavov, ktorá zahrňuje konečnú dobu života kvázičastíc τ v špinavých supravodičoch,
N s D=ℜ

(√

E+i Γ
( E+i Γ)2−Δ 2

)

,

(1)

kde Γ=h/τ. Fitovaním experimentálnych dát pre 10 nm vzorky sme dostali hodnotu Γ=0,26Δ.
Naše meranie umožňuje nepriamo určiť povrchovú supravodivú hustotu stavov, ktorú je
možné priamo merať pomocou STM mikroskopie. Tieto merania boli urobené na Ústave
experimentálnej fyziky SAV v Košiciach na našich vrstvách MoC hrúbky 10 nm a 5 nm.
Namerané tunelové charakteristiky vrstiev MoC získané pomocou STM meraní sú zobrazené
na obrázku 19 pre vrstvu hrúbky 10 nm spolu s fitovaním podľa BCS teórie s použitím
parametra Γ=0,12Δ.
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Obrázok 19: Tunelové spektrum – závislosť normovanej vodivosti od napätia na
tunelovom spoji kov-izolátor-supravodič. Znázornené spektrum namerané pri rôznych
teplotách (farebne) a taktiež znázornená vypočítaná krivka pre najnižšiu teplotu 0.43K
podľa BCS teórie (krúžkovane) s použitím parametra Γ s hodnotou 0.12Δ. Lokálna
kritická teplota bola 5.85K

Výsledky STM meraní na vrstvách MoC ukazujú na prítomnosť kvázičastíc

v

blízkosti prechodu supravodič – izolátor. Pri nulovom priloženom napätí a pri teplotách pod
hodnotou kritickej teploty je hodnota tejto vodivosti približne 10% hodnoty vodivosti v
normálnom stave pre 10 nm vrstvu. Prítomnosť nenulovej hustoty stavov poukazuje na
existenciu mechanizmu, ktorý narúša Cooperove páry a vznikajú kvázičastice aj pri teplotách
oveľa nižších ako TC. Tento výsledok je v súlade s výsledkami merania komplexnej vodivosti
koplanárnych

rezonátorov.

Existencia

kvázičastíc

v

neusporiadanom

supravodiči

pravdepodobne bráni pozorovaniu koherentného kvantového prekĺzavania fázy v MoC
nanoštruktúrach. Tento zásadný výsledok poukazuje na fakt, že materiál MoC nie je vhodný
kandidát na výrobu kvantového bitu na báze kvantového preklápania fáz. Napriek tomu sa
ukazuje, že tento neusporiadaný supravodič je zaujímavým objektom výskumu supravodičov
v blízkosti prechodu supravodič-izolátor. Ich výskum pokračuje v spolupráci s Ústavom
experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.
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3

Záver a diskusia
Predkladaná práca popisuje motiváciu, nastavenie experimentu a samotný experiment

pri napĺňaní jednotlivých čiastkových úloh práce, uvedených v úvode. Práca popisuje
teoretické predpoklady pre realizáciu hlavnej úlohy – vytvorenie qubitu na báze kvantového
preklápania fázy v koplanárnom rezonátore. V experimentálnej časti práce sú popísané
použité experimentálne metódy na splnenie čiastkových úloh uvedených v úvode práce.
Prvú úlohu – optimalizáciu výroby supravodivých MoC tenkých vrstiev – sa nám
podarilo splniť. Vytvorili sme vrstvy MoC s vysokou kritickou teplotou TC a taktiež s vysokou
hodnotou odporu na štvorec R□, čím sme splnili teoretický predpoklad pre výskyt javu
kvantového preklápania fáz. Vrstvy sme dokázali vyrobiť veľmi hladké, čím sme splnili
predpoklad pre realizáciu zostávajúcich úloh – optimalizácie výroby koplanárnych
rezonátorov potrebných na kontrolu qubitu a

vytvorenie qubitu na báze kvantového

preklápania fázy v koplanárnom rezonátore.
Druhú úlohu – optimalizáciu výroby koplanárnych rezonátorov potrebných na
kontrolu qubitu – sa nám taktiež podarilo splniť. Navrhli sme koplanárne rezonátory s
rezonančnou frekvenciou 2,5 GHz a 3 GHz a s dostatočne veľkými hodnotami kvality
~30000. Zvýšili sme aj efektivitu pri určovaní ich funkčnosti pomocou elektrónového
mikroskopu, čo umožnilo rýchly výber funkčných vzoriek na meranie v refrigerátore 3He
HelioxAC-V od spoločnosti Oxford. Analyzovali sme výsledky mikrovlnných meraní
koplanárnych rezonátorov a ukázali sme, že je potrebné zaviesť konečnú dobu života
kvázičastíc v neusporiadanom supravodiči MoC v Mattis – Bardeenovej teórii. Nenulový
parameter  v Mattis – Bardeenovej teórii by sa mal prejaviť aj v hustote stavov povrchových
vrstiev MoC. Na základe tohto predpokladu boli vrstvy MoC zmerané pomocou STM a
výsledky potvrdili tento predpoklad. Výsledky mikrovlnných a STM meraní sa sumarizujú a
pripravujú na publikáciu.
Tretiu úlohu – vytvorenie qubitu na báze kvantového preklápania fázy v koplanárnom
rezonátore – sa nám nepodarilo splniť. Vyrobili sme nanoštruktúry v koplanárnom rezonátore,
avšak nepodarilo sa nám namerať a potvrdiť jav koherentného kvantového preklápania fáz.
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Výsledky mikrovlnnej analýzy a STM analýzy vrstiev ukazujú existenciu voľných stavov aj v
zakázanom páse. Takýto jav má za následok dekoherenciu qubitu. Z výsledkov vidno, že s
klesajúcou hrúbkou dochádza k zvýšeniu parametera Γ a teda k nárastu dekoherencie. To je
však veľmi nežiadúce aj z toho pohľadu, že našou snahou bolo zvyšovať hodnotu odporu na
štvorec práve znižovaním hrúbky vrstiev, aby sme mohli namerať koherentné kvantové
preklápanie fázy. Naše výsledky ukazujú, že vrstvy MoC nie sú vhodným kandidátom na
výrobu qubitu na báze kvantového preklápania fázy. Tento jav sa podarilo namerať O.
Astafievovi z NEC v Japonsku na materiály InOx [6] a následne na NbN [7].
Napriek našim zisteniam a záveru, je možné vrstvy využiť na výrobu parametrického
zosilňovača, nakoľko sa v nich prejavuje výrazný vplyv kinetickej indukčnosti. Taktiež sú
vhodným

materiálom pre výskum prechodu supravodič-izolátor , ktorý doteraz nie je

uspokojivo pochopený.
Práca ponúka návod, akým spôsobom je možné pripraviť, analyzovať a optimalizovať
vrstvy aj iných materiálov ako MoC. Taktiež popisuje návrhy koplanárnych rezonátorov ktoré
umožňujú charakterizáciu pripravených vrstiev. Práca popisuje aj návrh nanoštruktúr
pracujúcich na báze kvantového preklápania fáz.
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