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Streszczenie
Autor: mgr Magdalena Maria Majewicz
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Dietl
„Wytwarzanie nanostruktur i badanie zjawisk transportu w dwuwymiarowych
izolatorach topologicznych”
Tematyka izolatorów topologicznych stała się w ostatnich latach niezwykle popularna. Jest to związane z unikatowymi własnościami tych układów. Sprzężenie
kierunku propagacji oraz spinu nośników ładunku sugeruje bowiem potencjalne zastosowania w spintronice.
W przypadku dwuwymiarowych izolatorów topologicznych teoria wskazywała na
istnienie jednowymiarowych bezdysypacyjnych przewodzących stanów brzegowych.
Oznacza to możliwość generacji spinowo spolaryzowanych prądów krawędziowych
podczas gdy wnętrze materiału pozostaje izolujące. Doświadczalne potwierdzenie
tego zjawiska poprzez obserwację skwantowanego przewodnictwa krawędziowego
okazało się być jednak bardzo trudne. W badanych dotychczas układach obserwowano opory zbliżone do przewidywanej skwantowanej wartości jedynie na bardzo
krótkich kanałach.
Głównym celem niniejszej rozprawy było systematyczne zbadanie oporów poszczególnych kanałów krawędziowych w strukturach wykonanych ze studni kwantowej tellurku rtęci oraz określenie ich zależności od długości. W pracy posłużono
się studniami HgTe o grubości 8 nm. Grubość ta odpowiada odwróconej strukturze energetycznej, a zatem powinna umożliwiać obserwację kwantowego spinowego
efektu Halla (QSHE).
W celu zminimalizowania interdyfuzji atomów rtęci podczas przetwarzania wyjściowego materiału opracowano niskotemperaturową metodę mikrostrukturyzacji.
Metoda ta posłużyła do wytworzenia wielosondowych mikrostruktur wyposażonych
w górne elektrody bramkowe, służące do sterowania przejściem do stanu przewodnictwa krawędziowego. Geometria elektrod bramkowych oraz struktur została dobrana
w taki sposób, by umożliwić generację kanałów krawędziowych o określonej długości
z zakresu od 1 do 20 µm. Mikrostruktury z bramkami globalnymi (tj. pokrywającymi
cały obszar mostka hallowskiego) wykorzystane zostały do potwierdzenia przewodnictwa brzegowego. Następnie uzyskane wyniki posłużyły do oszacowania oporów
indywidualnych kanałów krawędziowych. Porównanie oporów segmentów kanałów
krawędziowych o różnych długościach wskazuje na wzrost oporu wraz z długością.
Tendencja ta w zestawieniu ze znacznym rozrzutem wartości uzyskanych dla krótkich kanałów sugeruje, że uzyskane wyniki są zgodnie z tezą o dyskretnym rozkładzie centrów rozpraszających. Efekt ten jest zatem spójny z modelem jeziorek
ładunkowych, sugerującym łamanie protekcji topologicznej w wyniku oddziaływania z fluktuacjami koncentracji ładunku.
Jako uzupełnienie danych eksperymentalnych przeprowadzone zostały klasyczne symulacje transportu w badanych mikrostrukturach. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić wpływ ogólnej geometrii struktury na mierzone doświadczalne opory
czterosondowe. Wyniki wskazują na to, że nawet w przypadku idealnej ochrony
topologicznej kanałów krawędziowych wartości uzyskane doświadczalnie mogą być
zawyżone z powodu istnienia dodatkowego wkładu do oporu związanego z geometrią
obszarów kontaktowych.

Abstract
Author: mgr Magdalena Maria Majewicz
Supervisor: prof. dr hab. Tomasz Dietl
„Preparation of nanostructures and investigation of transport properties in
two-dimensional topological insulators”
The topic of topological insulators has become very popular in last few years.
Attractiveness of the field is caused by unique properties of those systems. For
example, the spin-momentum locking may open applications in spintronics.
In case of two-dimensional topological insulators theory predicts that one-dimensional dissipationless conducting edge states are formed. It means that conductance
occurs through spin-polarized edge channels, while the rest of the sample remains
electrically insulating. Unfortunatelly, it turned out that experimental observation
of quantized edge conductance turned out to be extremely difficult. Up to now, the
measured channel resistancea are at best only approximately equal to the quantized
values and only for short edge channels.
The main goal of this work was systematic investigation of individual edge channel resistances in microstructures made of mercury telluride quantum wells and determining their dependence on channel length. The thickness of the quantum wells
was chosen to be 8 nm which corresponds to the inverted band structure, necessary
to observe Quantum Spin Hall Effect (QSHE).
In order to minimize interdiffusion of mercury atoms during microprocessing of
initial material, new low-temperature method of microstructurization was developed. The method was used to prepare multiprobe microstructures equipped with
top gate electrodes which serve to tune Fermi energy with respect to the bands, and
enabling full depletion of the sample bulk. Under these conditions, the conductance
occurs exclusively through edge channels. The geometries of the structures were chosen to define edge channel lengths in the range between 1 to 20 µm. Microstructures
with global gates (electrodes that cover whole area of Hall bar) enabled determination of resistances of all channel segments surrounding the structure. Comparison
of resistances of the segments with different lengths shows the increase with the
distance between subsequent contacts. However, there are strong resistance fluctuations for short channels which suggest that it is governed by discrete and randomly
distributed scattering centers. This confirms the model of breaking the topological
protection by trapping the carriers by charge puddles occurring due to fluctuations
of charge concentration. Because the trapped carriers loose their spin memory, they
may be backscattered.
To complete experimental part of the work, classical transport simulation in
investigated microstructures was performed. The results allow to recognize the relation between the sample geometry and expected four-probe resistances. The data
shows, that even in the case of precise quantization of the edge channel conductance, the measured resistance is increased due to geometrical contribution of the
contact regions.

Rozdział 1
Wstęp
1.1

Wprowadzenie

Dwuwymiarowe izolatory topologiczne stały się w ostatnim czasie niezwykle
gorącym tematem. Wynika to między innymi z ich unikatowych własności takich jak
ochrona topologiczna w obrębie helikalnych stanów krawędziowych oraz sprzężenie
kierunku spinu z kierunkiem wektora falowego k [1, 2, 3]. Pozwala to na zastosowanie
tego typu układów do generacji spolaryzowanego spinowo prądu oraz sterowania
nim, co potencjalnie umożliwia zastosowanie tych materiałów w szeroko pojętej
dziedzinie spintroniki.
Mimo obiecujących perspektyw, jak dotąd w żadnym z badanych układów nie
udało się zaobserwować doświadczalnie dokładnej kwantyzacji oporu, która stanowi
manifestację kwantowego spinowego zjawiska Halla (QSHE — Quantum Spin Hall
Effect [4]) i potwierdza istnienie ochrony topologicznej stanów brzegowych. Jak się
okazuje, jest to szczególnie trudne w przypadku próbek makrospowych, podczas gdy
efekt powinien być obserwowalny bez względu na rozciągłość przestrzenną próbki.
Równocześnie dotychczasowe wyniki prezentowane w literaturze potwierdzają
obecność przewodzących stanów krawędziowych. Wniosek ten poparto zachowaniem
oporu nielokalnego w kilku układach opartych na studniach kwantowych tellurku
rtęci [5, 6, 7, 8]. W heterostrukturach arsenku indu i antymonku galu (InAs/GaSb)
[9] oraz InAs/GaInSb efekt ten potwierdzono zarówno za pomocą analizy oporu mierzonego w konfiguracji nielokalnej [10, 11, 12] jak i obserwując zanik przewodności
w konfiguracji dysku Corbinio [13, 14, 15, 11, 16]. W dwuwymiarowym materiale
WTe2 [17] transport krawędziowy potwierdzono między innymi za pomocą obserwacji sygnału nielokalnego [18, 19].
W żadnym z wymienionych materiałów nie udało się jednak uzyskać powtarzalnych wyników potwierdzających globalną ochronę topologiczną w obrębie jednowymiarowych stanów brzegowych. Obserwowano wielkości oporów zbliżone do przewidywanej skwantowanej wartości jedynie dla małych próbek [20, 5, 21, 22, 14, 19]
lub też wielkości znacznie je przewyższające (szczególnie w przypadku dłuższych
kanałów krawędziowych) [20, 21, 22, 19, 12]. Zdarzało się również, że obserwowane
eksperymentalnie dane wskazywały na wielkości oporów mniejsze niż wynikałoby
to z przewidywań teoretycznych [16]. Ponadto wartości oporów zawsze wykazywały
fluktuacje w funkcji napięcia bramki lub pola magnetycznego, szczególnie w obsza7
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rze punktu neutralności ładunkowej.
Dodatkowo niektóre dane uzyskane dla InAs/GaSb wskazują na trywialny charakter transportu krawędziowego. Wnioski takie wysunięto, gdyż transport krawędziowy widoczny był w stanie, w którym sterowanie bramką powinno doprowadzić
do uzyskania trywialnej struktury podpasm [11]. Dodatkowo pomiary przeprowadzone na pojedynczej studni InAs wskazują również na obecność przewodzących
stanów krawędziowych oraz na liniową zależność między oporem a odległością między kontaktami. Stąd też wniosek, że transport krawędziowy w tym układzie może
wynikać z wywołanej ładunkiem powierzchniowym akumulacji nośników przy krawędzi mesy.
Badania topologicznych monowarstw WTe2 wskazują na stabilność przewodnictwa stanów brzegowych do około 100 K. Wciąż jednak w strukturach wykonanych
z tego materiału obserwuje się opory bliskie wartości skwantowanej jedynie gdy
długości kanałów brzegowych nie przekraczają 100 nm [18, 19].
Dotychczasowe wyniki sugerują więc, że spodziewane kwantowe spinowe zjawisko Hall nie zostało dotychczas zaobserwowane w przeciwieństwie do dwóch innych
kwantowych zjawisk Halla. Przykładem mogą być stany chiralne kwantowego anomalnego zjawiska Halla (Anomalous Quantum Hall Effect — AQHE) w ferromagnetycznym (Bi,Sb)2 Te3 :TM, [23, 24] gdzie TM=Cr lub V. W układzie tym spontaniczny opór hallowski w temperaturze poniżej 0.1 K przyjmuje wartości skwantowane
z dokładnością do 1 ppm nawet dla próbek makroskopowych, tj. o długościach kanałów brzegowych sięgających milimetrów [25] [26]. Innym przykładem jest szeroko
znane całkowite kwantowe zjawisko Halla (Integer Quantum Hall Effect — IQHE)
[27, 28, 29] Dokładność kwantyzacji oporu w tym przypadku sięga kilku ppb zarówno dla struktur kilku-mikronowych [30] jak i takich o rozmiarach milimetrowych
[31, 32].
Właśnie porównanie z wyżej wymienionymi przypadkami obserwowanej eksperymentalnie kwantyzacji oporu (IQHE i AQHE) nasuwa pytanie, dlaczego w przypadku dwuwymiarowych izolatorów topologicznych jest ona tak trudna do uchwycenia.
Jak już wspomniano wyżej, możliwość obserwacji stanu dwuwymiarowego izolatora topologicznego przewidziano w kilku układach materiałowych, w tym złożonych
studniach kwantowych InAs/GaSb, jak i monowarstwach WTe2 .
W przypadku niniejszej pracy wybór padł na pierwszego w historii badanego kandydata do klasy dwuwymiarowych izolatorów topologicznych, tj. na studnie
kwantowe tellurku rtęci. W przypadku studni HgTe/(Hg,Cd)Te grubość większa niż
d > dc ' 6.3 nm gwarantuje, że w niskiej temperaturze struktura podpasm w studni
będzie odwrócona (podpasmo Γ6 poniżej podpasma Γ8 ) [33, 34]. Według przewidywań teoretycznych [33], takie ustawienie podpasm w studni powoduje pojawienie się
bezprzerwowych stanów brzegowych dla energii odpowiadających przerwie energetycznej studni kwantowej. Oznacza to istnienie jednowymiarowych przewodzących
kanałów krawędziowych podczas gdy wnętrze materiału znajduje się w stanie zubożenia ładunkowego (jest izolujące), tzn. dla poziomu Fermiego umiejscowionego
wewnątrz przerwy energetycznej studni kwantowej. Stany brzegowe w izolatorach
topologicznych posiadają ciekawą własność korelacji spinu elektronu z jego kierunkiem propagacji i w tym sensie mówimy o stanach helikalnych. Zgodnie z twierdzeniem Kramersa przy danej krawędzi próbki obecne są zawsze dwa stany brzegowe —
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o przeciwnych kierunkach propagacji oraz orientacji spinu nośników. Według pierwotnych przewidywań własność ta powinna uniemożliwać rozpraszanie nośników
wstecz, tak długo jak długo spin nie zmieni swojej orientacji. Skutkiem tego miał
być bezdysypacyjny tranport, manifestujący się w skwantowanej wartości oporu
elektrycznego.
Transport krawędziowy w tym układzie został doświadczalnie potwierdzony
[5, 6, 7, 8]. Ponadto, obserwacja wstrzykiwania spinów sugeruje obecność spodziewanej polaryzacji spinowej prądów krawędziowych [35] oraz długą drogę koherencji spinowej [36]. Jendakże, pomiary przewodności wzdłuż kanałów krawędziowych
zbliżają się do wartości skwantowanych jedynie dla długości badanych segmentów
próbki między 1 a 10 µm, tj. są porównywalne lub tylko nieco dłuższe niż długość
drogi swobodnej [20, 5, 37, 21]
Wyniki prezentowane w literaturze przedstawiają jednak jedynie dane uzyskane
dla pojedynczych próbek. Sugeruje to trudności w uzyskaniu powtarzalnych wyników na liczniejszym zestawie próbek. Oprócz braku danych dotyczących statystyki
oporów w literaturze brakuje analizy rozkładu oporów indywidualnych kanałów
brzegowych. Jedną ze stosowanych strategii bywa założenie o identyczności własności wszystkich kanałów krawędziowych, a więc domniemanie jednakowych oporów
wszystkich segmentów kanałów krawędziowych [16].
Dane literaturowe dotyczące próbek o większych rozmiarach wskazują, że opory
silnie wzrastają wraz ze zwiększaniem się długości kanałów brzegowych. Dodatkowo mierzone wartości okazują się być niezależne od temperatury, co wskazuje, że
ani lokalizacja Andersona ani efekty związane z cieczą Luttingera nie są zjawiskami
odpowiedzialnymi za wzrost oporu [6, 8]. Makroskopowe próbki ze studniami HgTe,
dla których kwantyzacja oporu nie jest obserwowana, wykazują wysoką jakość całkowitego kwantowego zjawiska Halla z chiralnymi stanami brzegowymi pochodzącymi
z poziomów Landaua studni kwantowej [20, 34, 38]
Te zaskakujące obserwacje zainspirowały próby teoretyczne wyjaśnienia złamania protekcji topologicznej poprzez efekty łamiące symetrię odwrócenia w czasie,
które umożliwiają rozpraszanie wstecz. W sytuacji takiej przejście między dwoma
helikalnymi stanami na danej krawędzi próbki stałoby się możliwe.
Samo sprzężenie spin-orbita nie jest w stanie doprowadzić do złamania ochrony topologicznej, gdyż zachowuje symetrię odwrócenia w czasie. Z tego względu
niezbędne było rozważenie oddziaływania elektron-elektron, które może prowadzić
do powstania polaryzacji spinowej [39]. Odpowiednie rozpraszanie mogłoby również nastąpić wewnątrz kanału krawędziowego [40, 41] lub w wyniku oddziaływania
z pułapką ładunkową (taką jak jeziorko ładunkowe), która jest sprzężona z kanałem
brzegowym [42, 43, 44]
Do tej pory nie udało się jednak ostatecznie rozstrzygnąć jaki mechanizm prowadzi do odchylenia od pierwotnych przewidywań teoretycznych i skutkuje zwiększeniem obserwowanego eksperymentalnie oporu kanałów brzegowych.
Innym ciekawym zagadnieniem jest wpływ pola magnetycznego na topologiczne stany krawędziowe. Według przewidywań teoretycznych należało się spodziwać
trzech możliwych scenariuszy. Zgodnie z piewszym z nich, bezprzerwowe stany helikalne, mimo niezerowego zewnętrznego pola magnetycznego, pozostaną obecne
w próbce. Oznacza to, że nie zostanie zaobserwowane otwieranie się przerwy energe-

ROZDZIAŁ 1. WSTĘP

10

tycznej stanów brzegowych [45, 46]. Według innego scenariusza, naruszenie symetrii
odwrócenia czasu przez pole magnetyczne prowadzi do osłabienia ochrony topologicznej [46]. Efektem powinno być zaobserwowanie zwiększania się oporu kanałów
krawędziowych wraz ze wzrostem pola magnetycznego. Trzecia możliwość to znikanie kanałów krawędziowych powyżej krytycznego pola magnetycznego Bc , odpowiadającego topologicznemu przejściu fazowemu z owdróconej struktury energetycznej
do normalnego ustawienia pasm. Przejście to wynika z przecięcia się najwyższego
poziomu Landaua pochodzącego od pasma Γ6 z najniższym poziomem Landaua odpowiadającym pasmu Γ8 [46, 47, 34, 48] Dla studni kwantowej o grubości d = 8 nm
wartość indukcji pola krytycznego wynosi około Bc ' 4 T.
Jak dotąd nie udało się jednoznacznie stwierdzić wpływu pola magnetycznego
na przewodnictwo krawędziowe w tym materiale [47, 6].

1.2

Cel pracy

Głównym celem rozprawy jest określenie związku między oporem indywidualnych kanałów krawędziowych w izolatorze topologicznym wytworzonym ze studni
kwantowej tellurku rtęci, a długością kanału krawędziowego oraz geometrią badanych mikrostruktur. Dodatkowym zamysłem doświadczalnej części badań było
określenie wpływu warunków wytwarzania mikrostruktur na obserwowane własności transportowe.
Pierwszym etapem prac było opracowanie, właściwej dla studni kwantowych
HgTe, metody wytwarzania mikrostruktur. W tym celu zmodyfikowano i rozwinięto istniejące metody obróbki materiałów cienkowarstwowych metodami litografii
elektronowej.
Wytwarzane mikrostruktury dostosowano do pomiarów transportowych, umożliwiających badanie własności przewodzących kanałów krawędziowych. Ich geometria została zaplanowana w taki sposób, by możliwe było zarówno potwierdzenie
transportu krawędziowego, jak i wyznaczenie oporów indywidualnych kanałów krawędziowych.
Ostatnim krokiem było opisanie uzyskanych wyników doświadczalnych modelami teoretycznymi uwazględniającymi istnienie transportu krawędziowego. Klasyczne symulacje transportu ładunku pozwolilły określić wpływ geometrii mikrostruktur, a w szczególności obszarów znajdujących się poza obszarem dominacji przewodnictwa krawędziowego, na mierzony doświadczalnie opór. Pozwoliło to na oszacowanie dokładności podejścia w ramach kwantowego formalizmu Landauera-Büttikera,
który jest rozwijany przy założeniu, że rozmiary liniowe struktur są mniejsze niż
długość spójności fazowej.

Rozdział 2
Metodyka badawcza
2.1

Opis teoretyczny przewodnictwa przez stany
krawędziowe

Izolatory topologiczne charakteryzują się specyficznymi własnościami transportowymi. Zgodnie z przewidywaniami teoretycznymi, w układach dwuwymiarowych
spodziewać się należy transportu elektronowego zachodzącego jedynie poprzez bezdysypacyjne, jednowymiarowe kanały krawędziowe. Bernevig i in. [33] wskazują, że
w przypadku pomiaru lokalnego (podłużnego) oporu struktury sześciosondowej zbudowanej z dwuwymiarowego izolatora topologicznego należy spodziewać się wartości
skwantowanej — i niezależnej od długości — równej h/2e2 . Porównanie tej wielkości do dążącego do nieskończoności oporu podobnej struktury wykonanej z izolatora
trywialnego powinno więc stanowić test na obecność kwantowego spinowego zjawiska Halla (QSHE).
Jak jednak pokazują wyniki uzyskane do tej pory [20, 5, 8, 6] wartości oporów
obserwowane eksperymentalnie odbiegają od wartości przewidywanej teoretycznie,
przy czym rozbieżności rosną z długością kanału krawędziowego. Jest to więc sytuacja zupełnie inna niż w przypadku całkowitego zjawiska Halla (QHE) [28] i kwantowego anomalnego zjawiska Halla (QAHE) [23], które ze względu na dokładność
kwantyzacji, w tym niezależność oporu Halla od rozmiarów próbki, wykorzystywane
są do budowy wzorca oporu [32].
W naszej pracy opis teoretyczny przewodnictwa elektrycznego bramkowanych
mikrostruktur zawierających studnie kwantowe HgTe przeprowadzilismy wykorzystując dwa podejścia: kwantowy formalizm Landauera-Büttikera, który stosuje się,
gdy charakterystyczne rozmiary próbki L są mniejsze niż długość spójności fazowej
Lϕ , oraz opis klasyczny, który obowiązuje w przeciwnej granicy, L  Lϕ . Należy
podkreślić, że dla próbki z doprowadzeniami elektrycznymi i polami kontaktowymi
określenie wartości L nie jest jednoznaczne, co uzasadnia opis wyników doświadczalnych w ramach dwóch komplementarnych formalizmów teoretycznych.

2.1.1

Formalizm Landauera-Büttikera

Autorzy prac [20] oraz [5], wskazali na użyteczność formalizmu LandaueraBüttikera do określenia oporu spodziewanego dla dowolnej czterosondowej konfi11
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guracji pomiarowej.
Formalizm ten stanowi rozwinięcie sformułowania zaproponowanego przez Landauera [49] w 1957 roku, wiążącego przewodność badanej struktury ze współczynnikami transmisji (T ) oraz odbicia (1 − T ) nośników. Uzyskana przez niego proporcjonalność:
T
,
(2.1)
1−T
rozumiana jest jako przewodność jednowymiarowego obiektu, bez uwzględniania rezerwuarów elektronowych pełniących role źródła i drenu. Jeśli natomiast interesuje
nas różnica potencjałów między punktami znajdującymi się głęboko wewnątrz silnie sprzężonych z badanym obiektem rezerwuarów elektronowych [50] zależność tę
można przeformułować uniezależniając ją od współczynnika odbicia:
G∝

G ∝ T.

(2.2)

W postaci takiej, w przypadku idealnej transmisji poprzez jednowymiarowy obiekt
w konfiguracji dwusondowej, przewodność układu przyjmuje skończoną wartość.
Przez lata model zaproponowany przez Landauera stanowił podstawę do stworzenia formalizmu nazywanego dzisiaj formalizmem Landauera-Büttikera, który
umożliwia analizę układów sprzężonych z dowolną liczbą rezerwuarów elektronowych. Stosując tę metodę analizy zjawisk transportowych, możliwe jest określenie
zależności czterosondowych oporów, czy też przewodności, w zależności od współczynników odbicia i transmisji między różnymi sondami. W swojej pracy [51] Büttiker
proponuje definicję prądu wpływającego do (lub wypływającego z) i-tego rezerwuaru elektronowego zależną od transmisji do sondy j-tej (Tij ) oraz transmisji z sondy
j-tej do sondy i-tej (Tji — związanej ze współczynnikiem odbicia), gdzie j przebiega
wszystkie wartości prócz i:
X
e2 X
Tij Vj ).
Ii = ( Tji Vi −
h j6=i
j6=i

(2.3)

Powyższy związek może posłużyć do określenia wartości oporu czterosondowego dla
dowolnej konfiguracji, zdefiniowanego jako (k oraz l mogą przyjąć wartość taką jak
i lub j):
Rij,kl =

Vkl
Vk − Vl
Vk − Vl
=
=
,
Iij
Ii
−Ij

(2.4)

gdzie Iij to prąd płynący przez strukturę, i oraz j oznaczają odpowiednio źródło
oraz dren. Stąd też relacja Iij = Ii = −Ij . Prąd wpływający musi się bowiem równać co do wartości natężeniu prądu wypływającęgo z układu. Różnica potencjałów
określana jest między dowolnymi sondami spośród pozostałych.
Korzystając z tych relacji możliwe jest wyznaczenie wartości oporów spodziewanych w przypadku idealnego dwuwymiarowego izolatora topologicznego. W pracy
[52] Büttiker przedstawia sposób w jaki wzór 2.3 może zostać zastosowany do analizy całkowitego kwantowego zjawiska Halla. Z racji przewodnictwa czysto krawędziowego współczynniki transmisji do sąsiedniej sondy (tylko w jednym kierunku)
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przyjmują wartości równe liczbie modów biorących udział w transporcie nośników,
czyli w najprostszym przypadku Ti,i+1 = 1, podczas gdy wszystkie inne współczynniki transmisji przyjmują wartość 0.
Stosując podobny zabieg, dla przypadku kwantowego spinowego zjawiska Halla
transmisja w kierunku obu sąsiednich sond przyjmuje wartość równą 1, natomiast
transmisja do sond dalszych wynosi zawsze 0 (patrz rys. 2.1). Zależność 2.3 przyjumuje zatem postać:
Ii =

e2
((Ti+1,i + Ti−1,i )Vi − (Ti,i+1 Vi+1 + Ti,i−1 , Vi−1 )),
h
e2
Ii = (2Vi − Vi+1 − Vi−1 )).
h

(2.5)
(2.6)

IL

Vi+1

Vi+2
X −2

Ti,i+1

Iij

Iij

Ti+1,i
Ti,k6=i±1

Vi

Vj

Ti−1,i
Ti,i−1

Y −3

Vi−1

Vi−2

Vi−3

IR

Rysunek 2.1: Ogólny schemat wielosondowej struktury wykonanej z dwuwymiarowego izolatora topologicznego. Zgodnie z formalizmem Landauera-Büttikera tylko
współczynniki transmisji między najbliższymi sondami przyjmują wartości niezerowe. Vi — potencjał związany z rezerwuarem i. Kolor czerwony i niebieski oznaczają
odpowiednio wszystkie kanały naleące do jednej gałęzi prądu.
Warto zauważyć, że bez wzlędu na liczbę sond w badanej mikrostrukturze, wypadkowy prąd wpływający do danej sondy jest różny od zera tylko w przypadku
sond prądowych, podczas gdy dla każdej sondy napięciowej (nie-prądowej) jest on
równy zeru. Dlatego też potencjał mierzony na sondzie k-tej, nie będącej sondą
prądową, opisana jest średnią arytmetyczną potencjałów sond sąsiadujących:
Ik =

e2
(2Vk − Vk+1 − Vk−1 )) = 0,
h

(2.7)

Vk+1 + Vk−1
.
(2.8)
2
Rysunek 2.1 przedstawia schemat wielosondowej (X +Y +2 sond) mikrostruktury wykazującej obecność kwantowego spinowego zjawiska Halla. Źródło oznaczono
indeksem i, dren indeksem j. Wstrzykiwany sondą i prąd rozdziela się na dwie gałezie: lewą (sondy i + 1, i + 2, ... i + X — oznaczenie: czerwony) oraz prawą (sondy
Vk =
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i − 1, i − 2, ... i − Y — oznaczenie: niebieski). Wiedząc, że w potencjały Vk są zawsze
średnimi arytmetycznymi potencjałów dwóch sond sąsiednich, łatwo zauważyć, że
w obrębie danej gałezi spadki potencjału mierzone na kolejnych parach sond muszą
być takie same. Spadek potencjału Vij dzieli się na X +1 w lewej oraz Y +1 równych
części i odkłada się na na kolejnych segmentach struktury. Fakt ten można zapisać
w postaci:
Vi+n,i+n+1 =

Vij
,
X +1

(2.9)

Vi+m,i+m−1 =

Vij
,
Y +1

(2.10)

dla gałęzi lewej, oraz

dla gałęzi prawej.
Korzystając z tych zależności łatwo można wyznaczć spodziewane wartości oporu czterosondowego w przypadku kwantowego spinowego zjawiska Halla.
Niech badana mikrostruktura wyposażona jest w 6 sond, stanowiących rezerwuary elektronowe i łączących 6 segmentów idealnych kanałów krawędziowych. Wtedy
i ∈ (1, 2, 3, 4, 5, 6), zatem sonda następna po 6 to sonda 1 (patrz rys. 2.2 i 2.3).

V2

IL

V3

T12

I14

I14

T21
T1,k6=(2∨6)

V1

V4

T61
T16

V6

IR

V5

Rysunek 2.2: Schemat struktury 6-sondowej wraz z niezerowymi współczynnikami
transmisji. Sondy prądowe wybrane w sposób umożliwiający zdefiniowanie oporu lokalnego (tj. podłużnego). Kolor czerwony i niebieski oznaczają odpowiednio
wszystkie kanały naleące do jednej gałęzi prądu.
Wyznaczenie oporu czterosondowego mierzonego dla struktury sześciosondowej
wymaga kilku kroków przekształceń. W przypadku oporu lokalnego (konfiguracja
przedstawiona na rys. 2.2) na źródło i dren wybrano odpowiednio sondę 1 oraz 4.
Zatem prąd wstrzykiwany do struktury można zapisać jako:
I14 = I1 = −I4 ,
I1 =

e2
(2V1 − V2 − V6 ).
h

(2.11)
(2.12)
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Wypadkowy prąd wypływający z pozostałych sond jest równy zeru:
I2 = I3 = I5 = I6 = 0.

(2.13)

Stąd wynika, że spadki napięć na kolejnych parach sond zawsze przyjmują tę samą
wartość (ponieważ gałąź lewa i prawa mają taką samą liczbę segmentów):
V14
.
(2.14)
3
Korzystając z powyższych zależności, opór podłużny można zapisać w sposób następujący:
V12 = V23 = V34 = V16 = V65 = V54 =

RL = R14,23 =

h
h
V23
V2 − V3
V2 − V3
= 2·
= 2·
.
I14
e 2V1 − V2 − V6
e (V1 − V2 ) + (V1 − V6 )

(2.15)

Wykorzystując następnie zależność 2.14 powyższe równanie można łatwo uprościć
do formy:
R14,23 =

1/3V
h
h
h 1/3
14
=
·
=
·
.
e2 (1/3V14 ) + (1/3V14 )
e2 2/3
2e2

(2.16)

Jeśli sondy prądowe zostaną natomiast wybrane jak zostało to przedstawione na
rys. 2.3, zależnośc określająca całkowity prąd płynący przez mikrostrukturę przyjmuje postać:
I12 = I1 = −I2 ,

(2.17)

e2
(2V1 − V2 − V6 ).
(2.18)
h
Podczas gdy wypadkowe prądy wpływające do pozostałych rezerwuarów wynosi:
I1 =

I3 = I4 = I5 = I6 = 0.

(2.19)

Zatem różnice potencjałów między kolejnymi sondami wynoszą:
V12
.
(2.20)
5
Korzystając z powyższych zależności opór nielokalny R12,34 można skonstrułować
jako:
V32 = V43 = V54 = V65 = V16 =

RNL = R12,43 =

V43
h
V4 − V3
h
V4 − V3
= 2·
= 2·
.
I12
e 2V1 − V2 − V6
e (V1 − V2 ) + (V1 − V6 )

(2.21)

Następnie dzięki zależności 2.20 wyrażenie 2.21 można uprościć do postaci:
R12,43 =

1/5V
h
h
h 1/5
12
·
=
· 6 = 2.
2
2
1
e (1V12 ) + ( /5V12 )
e
/5
6e

(2.22)
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Podobnie, w celu określenia oporu w konfiguracji R12,53 niezbędne jest wyznaczenie różnicy potencjałów między sondami 5 i 3. Ze względu na charakter sond
(niekoherentne rezerwuary elektronowe) w opisywanym modelu [53, 52] spadki napięć mierzone na kolejnych parach sond dodają się w sposób klasyczny:
2V12
.
(2.23)
5
Następnie powtórzyć należy przekształcenia analogiczne do przypadku poprzedniego:
V53 = V43 + V54 = 2V43 =

RNL = R12,53 =

V53
h
h
V5 − V3
V5 − V3
= 2·
= 2·
,
I12
e 2V1 − V2 − V6
e (V1 − V2 ) + (V1 − V6 )

(2.24)

by otrzymać ostateczną wartość szukanego oporu:
R12,53 =

2/5V
h 2/5
h
h
12
=
·
· 6 = 2.
2
2
1
e (1V12 ) + ( /5V12 )
e
3e
/5

(2.25)

Powyższą analizę można powtórzyć dla dowolnej innej, czterosondowej konfiguracji (każda dwu- i trójsondowa konfiguracja jest jej szczególnym przypadkiem),
również w przypadku innej liczby sond w całej strukturze. Łatwo jednak zauważyć, że w przypadku struktury sprzężonej z sześcioma rezerwuarami elektronowymi
wyznaczone opory są zawsze wielokrotnościami wielkości h/6e2 . Uogólniając powyższą analizę, dla struktury zbudowanej z N segmentów kanałów krawędziowych
sprzężonych z N rezerwuarami elektronowymi każdy czterosondowy opór przyjmuje
wartość równą wielokrotności h/N e2 .
W dalszej części rozdziału przedstawiona zostanie analiza stosowalności opisanej
właśnie metody.
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I14

IL
T12

I14

T21
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T61
T16
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Rysunek 2.3: Schemat struktury 6-sondowej wraz z niezerowymi wsp ołczynnikami
transmisji. Sondy prądowe wybrane w sposób umożliwiający zdefiniowanie oporu
nielokalnego. Kolor czerwony i niebieski oznaczają odpowiednio wszystkie kanały
naleące do jednej gałęzi prądu.
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Przewodnictwo krawedziowe - własności transportowe

W celu obserwacji transportu krawędziowego wynikającego z kwantowego spinowego zjawiska Halla należy porównać wartości oporów uzyskanych z analizy metodą
Landauera-Büttikera z wielkościami obserwowanymi doświadczalnie. W tym celu
niezbędne jest wytworzenie struktur odpowiednich do przeprowadzenia pomiarów
własności transportowych.
Rysunek 2.4 przedstawia schematyczną strukturę pasmową dwuwymiarowego
izolatora topologicznego. W przeciwieństwie do analogicznej struktury izolatora
pasmowego, wewnątrz objętościowej przerwy energetycznej E g znajduą się bezprzerwowe stany jednowymiarowe związane z krawędzią materiału. Niestety, układy
nazywane powszechnie izolatorami topologicznymi, w stanie, w którym zostają wytworzone, z reguły wykazują na tyle znaczną koncentrację objętościowych nośników
prądu, że obserwacja przewodnictwa brzegowego jest wrecz niemożliwa. Odpowiadałoby to położeniu poziomu Fermiego jak E 1F (lub E 3F ) na rys. 2.4.

CB
E 1F

E

E 2F

Eg

E 3F
VB
k
Rysunek 2.4: Schematyczna struktura energetyczna dwuwymiarowego izolatora topologicznego wraz z bezprzerwowymi stanami jednowymiarowmi wewnątrz objętościowej przerwy energetycznej.
W przypadku dwuwymiarowym, gdy nośniki wnętrza materiału tworzą dwuwymiarowy gaz nośnikow, lokalna zmiana jego koncentracji jest możliwa poprzez
wykorzystanie efektu polowego, tj. sterowanie koncentacją nośników w materiale
za pomocą zewnętrznego pola elektrycznego. W zależności od pierwotnego typu
przewodnictwa możliwe jest doprowadzenie do przejścia od stanu przewodnictwa
typu n (rys. 2.4 E 1F ) lub typu p (rys. 2.4 E 3F ) do stanu zubożenia ładunkowego
wnętrza materiału (rys. 2.4 E 2F ). Ponieważ jednak oprócz rozdzielonych przerwą
energetyczną stanów objętościowych w układzie znajdują się również bezprzerwowe stany krawędziowe, w stanie zubożenia ładunkowego wnętrza materiału jedyny
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kanał przewodzenia w materiale stanowią stany krawędziowe.
Zbadanie własności transportowych kanałów krawędziowych wymaga zatem przygotowania odpowiednich mikrostruktur, które umożliwią nie tylko zaobserwowanie
przewodnictwa elektrycznego w stanie, w którym przy braku przewodnictwa krawędziowego transport elektryczny nie mógłby się odbywać, ale również odróżnienie obserwowanych efektów od tych spowodowanych np. niecałkowitym zubożeniem
wnętrza materiału oraz przeanalizowanie własności pojedynczych kanałów krawędziowych.

2.2.1

Idea pomiarów transportowych

Rysunki 2.5, 2.6 oraz 2.7 przedstawiają efekty wprowadzania różnego rodzaju
modyfikacji do wyjściowego fragmentu studni kwantowej. Korzystając ze schematu,
który przedstawiają oba te rysunki, prześledzimy poszerzanie się możliwości pomiarowych wraz z wprowadzaniem kolejnych modyfikacji.
W naszym przypadku, wyjściowy materiał (rys. 2.5.a1) domieszkowany był w taki sposób, by uzyskać elektronowy typ przewodnictwa (szczegóły dotyczące wyjściowego materiału — [54]). Dzięki temu możliwe jest wykonanie kontaktów elektrycznych do mikrostruktury.
Pozornie, w celu obserwacji przewodnictwa krawędziowego powinno wystarczyć
doprowadzenie materiał do stanu zubożenia ładunkowego (pozbawienia swobodnych
nośników) np. poprzez odpowiednie domieszkowanie lub umieszczenie w polu elektrycznym (za pomocą elektrody bramkowej), które doprowadzi do lokalnego przesunięcia poziomu Fermiego z pasma przewodnictwa (rys. 2.4 E 1F ) do objętościowej
przerwy energetycznej (rys. 2.4 E 2F ).
W przypadku izolatora pasmowego (nie posiadającego bezprzerwowych stanów
brzegowych) działanie takie doprowadzi do całkowitego zaniku swobodnych nośników prądu, a co za tym idzie materiał stanie się nieprzewodzący (rys. 2.5.a2) (przy
założeniu dostatecznie niskiej temperatury). Natomiast w przypadku dwuwymiarowego izolatora topologicznego, między stanami przewodnictwa typu n i typu p
znajduje się obszar, w którym na brzegach materiału znajdują się jednowymiarowe
kanały przewodzące (rys. 2.4 oraz rys. 2.5.a3). Sama możliwość doprowadzenia do
tego stanu nie umożliwia jednak obserwacji transportu elektronowego przez kanały krawędziowe. W pierwszej kolejności wynika to z braku sond pomiarowych. Ich
brak skutkuje w oczywisty sposób niemożnością zarówno wymuszenia jak i obserwacji wypadkowego przepływu prądu, gdyż stany odpowiadające propagacji w dwóch
przeciwległych kierunkach są jednakowo obsadzone. Dopiero wprowadzenie silnie
sprzężonych z kanałami krawędziowymi kontaktów, stanowiących rezerwuary elektronowe dla struktury, oraz przyłożenie niezerowej różnicy potencjałów źródło-dren
poskutkuje wypadkowym przepływem prądu przez mikrostrukturę. Sondy prądowe
mogą następnie posłużyć również do detekcji całkowitego spadku napięcia na mikrostrukturze. Dodatkowo, zakładając, idealny bezdysypacyjny transport przez topologiczne stany krawędziowe, sama obecność silnie sprzężonych rezerwuarów elektronowych jest również niezbędna do tego, by jakakolwiek niezerowa różnica potencjałów
mogła zostać zaobserwowana. Wynika to z faktu, że zależność 2.1 zbiega do wartości zerowej gdy transmisja przez badany obiekt dąży do 1. Zerowy opór struktury
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Rysunek 2.5: Schemat modyfikacji heterostruktury: (a) a1 — wyjściowa heterostruktura oraz: a2 — zubożenie całości materiału w przypadku izolatora pasmowego (trywialnego) i a3 — izolatora topologicznego; (b) umiejscowienie bramki typu
palcowego nad: b1 — dwuwymiarowym gazem elekronowym oraz efekt zubożenia
obszaru pod bramką w przypadku: b2 — izolatora pasmowego oraz a3 — topologicznego; (c) pomiar oporu dwusondowego w przypadku: c1 — przewodnictwa
dwuwymiarowego oraz zastosowania bramki palcowej dla c2 — izolatora pasmowego oraz c3 — topologicznego.
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Rysunek 2.6: Schemat dalszej modyfikacji heterostruktury — przypadek zastosowania elektrody bramkowej o geometrii palcowej: (a) pomiar oporu lokalnego w przypadku: a1 — przewodnictwa dwuwymiarowego, a2 — zastosowania bramki palcowej
w izolatorze pasmowym oraz a3 — izolatorze topologicznym; (b) pomiar oporu nielokalnego w przypadku: b1 — przewodnictwa dwuwymiarowego, b2 — zastosowania
bramki typu palcowego dla izolatora pasmowego oraz b3 — izolatora topologicznego.
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Rysunek 2.7: Schemat dalszej modyfikacji heterostruktury — przypadek zastosowania elektrody bramkowej o geometrii globalnej: (a) pomiar oporu lokalnego w przypadku: a1 — przewodnictwa dwuwymiarowego oraz zastosowania bramki globalnej
w a2 — izolatorze pasmowym oraz a3 — topologicznym; (b) pomiar oporu nielokalnego w przypadku: b2 — przewodnictwa dwuwymiarowego, oraz zastosowanie
bramki typu globalnego dla b2 — izolatora pasmowego oraz b3 — izolatora topologicznego.
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balistycznej został zaobserwowany w roku 2001 [55].
Dodatkowo w sytuacji przedstawionej na rys. 2.5.a3 długość kanałów krawędziowych jest niekontrolowalna i zależy tylko i wyłącznie od wyjściowej geometrii próbki
i szczegółów jej brzegu.
Rysunki 2.5.b – c przedstawiają modyfikacje do mikrostruktury, które umożliwiają usunięcie wyżej opisanych problemów.
(a)
EF
CB
Eg
VB

(b)
EF
CB
Eg
VB

(c)

EF
CB
Eg
VB

Rysunek 2.8: Schemat działania elektrody bramkowej na izolator topologiczny będący pierwotnie w stanie przewodnictwa typu n. Oznaczenia: obszar zielony — przewodnictwo elektronowe, obszar fioletowy — przewodnictwo dziurowe; (a) stan pierwotny - przewodnictwo typu n w całej strukturze,
(b) transport krawędziowy w obszarze pod elektrodą bramkową, (c) struktura n-p-n.
Schemat przedstawia przekrój struktur widocznych na rys. 2.5 – 2.7
W celu badania własności przewodzących kanałów krawędziowych zastosowanie
sterowania koncentracją nośników za pomocą napięcia przykładanego do zewnętrznej elektordy bramkowej pozwala nam na zdefiniowanie kanałów krawędziowych
o określonej długości (Rys. 2.5.b1 i b3). Jest to możliwe dzięki temu, że bez względu na szczegóły geometrii brzegu całej próbki, to kształt oraz zasięg metalicznej
elektrody bramkowej (rys. 2.5 — zasięg elektrody oznaczony pomarańczową przerywaną linią) definiuje długość przewodzącego kanału krawędziowego. Przyłożenie
dostatecznie dużego ujemnego napięcia do elektrody bramkowej powoduje, zubożenie obszaru pod bramką, podczas gdy koncentracja nośników w reszcie próbki nie
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ulega zmianie (rys. 2.5.b2 i b3 oraz rys. 2.8). W efekcie, w sytuacji idealnej, możliwe jest uzyskanie obszaru czystego przewodnictwa krawędziowego połączonego bezpośrednio z dwuwymiarowym gazem elektronowym (zielone obszary na rysunkach
2.5 – 2.8). Dzięki temu mamy pewność dobrego kontaktu elektrycznego z kanałami
krawędziowymi a obszarami pełniącymi funkcję rezerwuarów elektronowych, gdyż
nie ma w tym miejscu połączenia między dwoma różnymi materiałami.
Wciąż jednak stan taki nie jest elektrycznie odróżnialny od tego, który byłby obserwowany w izolatorze trywialnym (rys. 2.5.b2) czy w próbce przewodzącej
objętościowo, gdyż w dalszym ciągu nie obserwuje się wypadkowego transportu
nośników.
Jak już opisano to w poprzednim akapicie, w celu przeprowadzenia pomiarów
własności transporotwych badanej mikrostruktury należy zatem wykonać odpowiednie kontakty elektryczne. Zaletą zastosowania ograniczonej przestrzennie elektrody bramkowej (w porównaniu z domieszowym zubożeniem mikrostruktury czy
też zastosowaniem elektrody działającej na całą próbkę) jest dodatkowo ułatwienie wykonania kontaktów elektrycznych do mikrostruktury. Wynika to z faktu, że
kanały krawędziowe w naturalny sposób łączą się z dwuwymiarowym gazem elektronowym znajdującym się w części studni, która nie podlega działaniu elektrody
bramkowej.
Już dwusondowa konfiguracja kontaktów (rys. 2.5.a) umożliwia obserwację efektów związanych z przewodnictwem krawędziowym. Wystarczy dokonać dwusondowego pomiaru oporu elektrycznego próbki — wymuszenie przepływu prądu przez
próbkę (przykładając różnicę potencjałów) i pomiar spadku napięcia między tymi
samymi sondami (rys. 2.5.c). W przypadku próbki, w której cała ścieżka prądu
prowadzi przez dwuwymiarowy gaz elektronowy (rys. 2.8.a oraz 2.5.c1) obserwowany opór elektryczny zdefiniowany jako R2p = U B /I przyjmuje pewną niezerową
wartość. Przyłożenie następnie między elektrodą bramkową a próbką dostatecznie
dużego ujemnego (dla próbki typu n) napięcia powoduje zubożenie wnętrza materiału (rys. 2.8.b oraz 2.5.c2 i c3). Ponownie, w przypadku izolatora topologicznego
(rys. 2.5.c3) na brzegach zubożonego obszaru pozostaną przewodzące kanały krawędziowe, podczas gdy w izolatorze pasmowym będą one nieobecne (rys. 2.5.c2). Dlatego też w pierwszym przypadku (TI) mierzony doświadczalnie spadek napięcia U TI
wskaże ponownie niezerową wartość, większą niż w przypadku przewodnictwa objętościowego (U B ). Analogiczny pomiar dla próbki wykonanej z izolatora pasmowego
wskaże (w granicy bardzo niskiej temperatury) na opór dążący do nieskończoności.
Zaletą zastosowania struktur o wyżej opisanej geometrii jest prostota — dwa kontakty elektryczne oraz pojedyncza, prosta elektroda brakowa. W przypadku takim
określenie długości kanałów krawędziowych jest bardzo łatwe, gdyż jest ona zdefiniowana przez długość fizycznej krawędzi materiału pokrytej elektrodą bramkową,
czy też pisząc prościej, jest to dlugość brzegu obszaru zubożonego.
Pozornie interpretacja wyników uzyskanych za pomocą struktury dwusondowej
z bramką palcową wydaje się być trywialna. W sytuacji idealnej, dwa identyczne, równolegle kanały krawędziowe o skwantowanym oporze umieszczone między
obszarami o oporze znanym, wyznaczonym z pomiaru w reżimie przewodnictwa objętościowego. Nie jest jednak oczywiste to, jaka część oporu powinna być traktowana
jako opór kontaktów i doprowadzeń, czyli ta część, którą należy odjąć od wartości
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uzyskanej w przypadku przedstawionym na rys. 2.5.c3 by otrzymać opór odpowiadający dwóm równoległym kanałom krawędziowym. Dalsza analiza tej geometrii
zostanie przeprowadzona w kolejnych rozdziałach pracy. Dodatkowo, w konfiguracji
dwusondowej nie ma możliwości wyekstrahowania wartości oporów poszczególnych
kanałów krawędziowych, a jedynie określenie wypadkowego oporu dwóch równoległych ich segmentów. Nie ma również możliwości jednoznacznego odróżnienia efektu
wynikającego z obecności przewodzących kanałów krawędziowych od resztkowego
przewodnictwa wnętrza materiału.
Częściowym rozwiązaniem problemów napotkanych w przypadku struktur dwusondowych z bramkami palcowymi jest wytworzenie wielosondowej mikrostruktury
z niezmienioną konfiguracją bramki — rys. 2.6. W tej geometrii całe doprowadzenia
elektryczne łaczące mikrostrukturę z makroskopowymi kontaktami elektrycznymi są
zbudowane ze studni kwantowej, to znaczy, tworzy je niezubożony dwuwymiarowy
gaz elektronowy w warstwie tellurku rtęci.
Geometria mostka hallowskiego pozwala na wykonanie pomiarów w konfiguracji
czterosondowej, dzięki czemu możliwe jest wyeliminowanie dodatkowych wkładów
do oporu pochodzących od doprowadzeń elektrycznych, kontaków oraz kabli, czyli
wszystkich elementów znajdujących się na ścieżce prądu aż do miejsca podłączenia sond napięciowych. W związku z wprowadzeniem dodatkowych sond, możliwe
jest zmierzenie spadku napięcia na interesującym nas (ograniczonym) fragmencie
mikrostruktury. Konfiguracja ta wprawdzie pozwala na obserwację przewodnictwa
wynikającego z obecności kanałów krawędziowych, jednak nadal nie umożliwia odróżnienia obserwowanych efektów od wspomnianych wcześniej, takich jak resztkowe
przewodnitwo objętościowe. W przypadku niecałkowitego zubożenia ładunkowego
obszaru pod elektrodą bramkową również możliwe byłoby zaobserwowanie wzrostu
wartości napięcia powyżej tego uzyskanego dla czystego przewodnictwa objętościowego U B . Dodoatkowo, nawet w przypadku całkowitego zubożenia obszaru pod
elektrodą oraz umieszczając sondy napięciowe tuż przy obszarze zubużonym nadal
informacja odczytana w ten sposób pozwoli nam określić co najwyżej wypadkowy opór dwóch równoległych kanałów krawędziowych. Nie ma bowiem powodu, by
w przypadku odchylenia od przewidywanej wartości skwantowanej zakładać, że oba
kanały krawędziowe są identycznie zaburzone.
Rozwiązanie kilku z powyższych problemów jest zastosowanie geometrii mostka
hallowskiego w połączeniu z elektrodą bramkową pokrywającą całą centralną część
mikrostruktury (rys. 2.7), sięgającą aż ponad fragmenty doprowadzeń elektrycznych. Elektroda o takiej geometrii będzie dalej nazywana bramką globalną.
W tym przypadku również mamy możliwość wykonania pomiarów w konfiguracji
czterosondowej i usunięcia oporu doprowadzeń elektrycznych oraz makroskopowych
kontaktów.
Pierwszą przewagą tej konfiguracji ponad przedstawioną na rys. 2.6 jest możliwość obserwacji zmiany średniej koncentracji nośników prądu w funkcji napięcia
przyłożonego do bramki oraz określenie typu przewodnictwa. Co za tym idzie, możliwe jest stwierdzenie efektywności działania elektrody bramkowej i wyznaczenie
zakresu napięć bramki odpowiadających objętościowej przerwie energetycznej. Wynika to z tego, że w całym obszarze mostka hallowskiego koncentracja zmienia się
(w przypadku próbek jednorodnych) w przybliżeniu równomiernie.

ROZDZIAŁ 2. METODYKA BADAWCZA

25

Co ważniejsze, możemy jednoznacznie stwierdzić lub wykluczyć obecność przewodzących kanałów brzegowych i czystego przewodnictwa krawędziowego . Schemat
metody obserwacji przewodnictwa krawędziowego wymaga przeprowadzenia pomiaru przynajmniej w dwóch konfiguracjach. W pierwszej kolejności neleży wykonać
pomiar oporu lokalnego (przykład przedstawiony na rys. 2.7.a). Oporem lokalnym
nazywamy iloraz spadku napięcia mierzonego na fragmencie próbki, przez który
w reżimie dyfuzyjnym płynąłby prąd do wartości całkowitego prądu płynącego przez
mikrostrukturę. W przypadku przedstawionym na rys. 2.7.a1 uzyskujemy pewną
niezerową wartość oporu, zależną od koncentracji nośników i geometrii poprzeczki
mostka hallowskiego. W funkcji napięcia na elektrodzie bramkowej opór ten będzie
się sukcesywnie zwiększać wraz ze zmieniającą się koncentracją nośników prądu aż
do momentu osiągnięcia całkowitego zubożenia ładunkowego wnętrza mikrostruktury (rys. 2.7.a2 i a3).
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Rysunek 2.9: Efekt działania elektrody bramkowej na mierzony doświadczalnie opór:
lokalny RL (górny rząd - a1, b1 i c1) i nielokalny RNL (dolny rząd - a2, b2 i c2)
w przypadku: (a) izolatora trywialnego, (b) izolatora topologicznego (różne kolory
krzywych odpowiadają różnym konfiguracjom sond pomiarowych) oraz (c) resztkowego przewodnictwa objętościowego.
Wtedy podobnie jak w przypadku mikrostruktury dwusondowej (rys. 2.6.a3),
w przypadku izolatora topologicznego możliwe jest zaobserwowanie maksimum oporu ale tym razem o wartości zależnej od liczby sond oraz od efektywnych oporów
poszczególnych kanałów krawędziowych (rys. 2.9.b1). W takiej samej konfiguracji w przypadku izolatora pasmowego obserwacja wskazałaby na opór dążący do
nieskończoności (rys. 2.9.a1). Obserwacja skończonej wartości oporu lokalnego nie
jest jednak wystarczającym dowodem przewodnictwa krawędziowego. Jest natomiast warunkiem koniecznym jego stwierdzenia. Zawsze bowiem istnieje możliwość
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resztkowego przewodnictwa wnętrza materiału, który mniejszyłby udział kanałów
krawędziowych w transporcie. W sytuacji takiej mierzony opór również zwiększyłby
swoją wartość (rys. 2.9.c1) i mógłby w ogólności przyjąć dowolną wielkość.
Dodatkowym argumentem za czystym przewodnictwem krawędziowym jest pomiar w kilku konfiguracjach podłużnych (rys. 2.10). W przypadku klasycznego sześciosondowego mostka hallowskiego we wszystkich konfiguracjach przedstawionych
na rys. 2.10 mierzony spadek napięcia (pomiędzy fioletowymi sondami) powinien
być w przybliżeniu taki sam. Wynika to z faktu, że spadek napięcia jest we wszystkich tych przypadkach mierzony na tym samym odcinku dyfuzyjnej ścieżki prądu.
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2
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˛
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Rysunek 2.10: Wybrane konfiguracje czterosondowego oporu lokalnego, równoważne
w reżimie przewodnictwa dwuwymiarowego (R2D
L ), a odpowiadające różnym wartoTI
ściom (RL ) w przypadku czystego przewodnictwa krawędziowego. Bliskość wartości
RL2Di zależy od stosunku długości mostka hallowskiego do jego szerokości. Mimo to,
nawet w przypadku geometrii zmodyfikowanego mostka hallowskiego (typ struktury G1 ) konfiguracje te można uznać za równoważne. Oznaczenia: zielony — sondy
prądowe, fioletowy — sondy napięciowe.
Rozpatrując jednak przypadek czystego przewodnictwa krawędziowego, nawet
przy braku rozpraszania wewnątrz kanału krawędziowego i idealnej kwantyzacji,
wystarczy przesunięcie jednej elektrody pomiarowej by mierzona wartość oporu
zmieniła się znacznie. Rysunek 2.10 przedstawia porównanie wartości oporów mie-
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rzonych w czterech różnych konfiguracjach lokalnych w przypadku przewodnictwa
TI
objętościowego (R2D
L ) oraz przewodnictwa krawędziowego (RL ). W reżimie zubożenia ładunkowego pod elektrodą bramkową tworzy się bowiem pierścień złożony z
sześciu (w przypadku struktury sześciosondowej) kanałów krawędziowych połączonych ze sobą obszarami o przewodnictwie typu n (rys. 2.7.a3). W obszarze znajdującym się pod elektrodą bramkową dochodzi do zubożenia ładunkowego wnętrza
materiału, przez co w obszarze tym nie ma możliwości przepływu prądu. Zatem
jedynym obszarem, w którym może nastąpić przepływ prądu są kanały krawędziowe. Pod elektrodą bramkową prąd rozdziela się więc na dwie, w ogólności nierówne
części. Natężenia prądów płynących dwiema oddzielnymi ścieżkami są zależne od
konfiguracji sond prądowych.
Jeśli dla czterech konfiguracji przedstawionych na rys. 2.10 obliczymy spodziewane wartości oporów stosując formalizm Landauera-Büttikera okaże się, że nie są
one sobie równoważne. Dlatego też obserwacja zmiany wartości oporu w funkcji napięcia przyłożonego do elektrody bramkowej może posłużyć jako silny argument za
przewodnictwem krawędziowym.
Warto zauważyć, że nawet w przypadku silnie zaburzonych kanałów krawędziowych argument nierównoważnych konfiguracji z rys. 2.10 zachowuje swoją ważność,
choć współczynniki proporcjonalności mogą się różnić. Wynika to z faktu, że ułożenie sond prądowych determinuje liczbę kanałów krawędziowych tworzących dwie
osobne ścieżki przepływu prądu, a co za tym idzie definiuje również ich efektywny
opór.
Rozpatrując każdy przewodzący objętościowo obszar połączony z kanałem krawędziowym jako całkowicie niekoherentny, efektywny opór obu ścieżek przepływu
prądu załeży od tego ile sond znajduje się między sondami prądowymi. Mówiąc
obrazowo — efektywne opory poszczególnych kanałów krawędziowych dodają się
jak klasyczne oporniki [52]. Dlatego też całkowity współczynnik transmisji przez
dłuższą gałąź (w jednostkach liczby segmentów kanałów krawędziowych) będzie
mniejszy, a co za tym idzie prąd w niej również będzie zmniejszony w stosunku do
drugiej gałęzi. Zatem, przy przesunięciu jednej sondy prądowej z pozycji pokazanej
na rys. 2.10.a do pozycji b (z sondy 6 do sondy 1), nie zmieniając położenia sond
napięciowym mierzony spadek napięcia zwiększy się.
Ze względu na rozpływ prądu zależny od położenia sond prądowych spadek
napiecia mierzony na tej samej parze sond zmienia się więc przy przemieszczeniu
nawet jednej z sond prądowych. W efekcie, obserwowany doświadczalnie czterosondowy opór, zdefiniowany jako iloczyn mierzonego spadku napięcia do całkowitego
prądu wstrzykiwanego do mikrostruktury, również ulegnie zmianie.
Porownanie wartości oporu lokalnego w kilku konfiguracjach sond (zarówno w reżimie przewodnictwa dwuwymiarowego jak i transportu krawędziowego) może stanowić więc dodatkowy test potwierdzający dominację transportu krawędziowego
w mikrostrukturze wielosondowej.
W przypadku mikrostruktury o geometrii wielosondowego mostka hallowskiego
istnieje jednak dodatkowy rodzaj pomiaru, który jest pomocny w rozstrzygnięciu
charakteru transportu w materiale — pomiar oporu w tzw. konfiguracji nielokalnej.
W tym przypadku sondy prądowe i napięciowe umiejscowione są w taki sposób, że
w reżimie transportu dyfuzyjnego całą objętością materiału sondy napięciowe znaj-
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dują się daleko od głównej ścieżki przeływu prądu (rys. 2.7.b1). W takim położeniu,
nie powstaje między nimi żadna mierzalna różnica potencjałów U B , ponieważ gęstość prądu w tym obszarze jest pomijalna (zależy od geometrii poprzeczki mostka
hallowskiego).
Zgodnie z powyższym wyjaśnieniem, opór nielokalny w przypadku przewodnictwa objętościowego powinien być znikomo mały w porównaniu do sygnału lokalnego,
a jego wartość powinna zależeć od geometrii poprzeczki mostka hallowskiego. Jeśli jednak rozpatrzymy przypadek zubożenia ładunkowego wnętrza mikrostruktury
i transport zachodzący jednynie poprzez przewodzące kanały krawędziowe, sygnał
nielokalny może przyjąć wartości porownywalne co do wartości do sygnałów lokalnych (rys. 2.7.b3 oraz 2.9.b2). Wynika to ponownie z faktu utworzenia się dwóch
oddzielnych ścieżek prądu (rys. 2.7.b3). Ponieważ prąd przepływa przez kolejne kanały krawędziowe połączone fragmentami sąsiednich sond, między każdymi dwiema
kolejnymi sondami pojawia się różnica potencjałów o wartości zależnej od umiejscowienia sond prądowych (wartość prądu w poszczególnych gałęziach). W tej samej
konfiguracji spadek napięcia mierzony na mikrostrukturze wykonanej z izolatora
pasmowego (rys. 2.7.b2) przyjąłby wartość bliską zeru (rys. 2.9.a2). Opór mierzony
w tej samej konfiguracji dla próbki, w której pozostały resztkowe nośniki objętościowe wskazałby na zerową lub tylko nieznacznie zwiększoną wartość (rys. 2.9.c2). Jak
widać więc pomiar oporu nielokalnego, w połączeniu z analizą oporów lokalnych,
stanowi bardzo silny argument za dominacją transportu krawędziowego w badanej
mikrostrukturze.
W sytuacji idealnej, tj. całkowitej i globalnej ochrony topologicznej wewnątrz
przewodzących kanałów krawędziowych w celu określenia oczekiwanej wartości oporu mierzonego w różnych konfiguracjach pomiarowych pomocne jest zastosowanie
analizy Landauera-Büttikera. Metoda ta została przedstawiona w poprzednim podrozdziale.
Podsumowując, według analizy Landauera-Büttikera, przy braku jakiegokolwiek
rozpraszania opór mierzony eksperymentalnie powinien zależeć odwrotnie proporcjonalna do sumarycznej liczby sond w całej mikrostrukturze i wprost proporcjonalna do iloczynu liczby segmentów kanałów krawędziowych (rozdzielonych kolejnymi
sondami) pomiędzy sondami prądowymi oraz pomiędzy sondami napięciowymi (lub
inaczej do iloczyny liczby sond między sondami prądowymi powiększonej o jeden
i liczby sond między sondami napięciowymi powiększonej o jeden). Dlatego też,
z racji tego, że każdy idealny jednowymiarowy kanał krawędziowy będzie stanowił
efektywny wkład do oporu w wysokości h/e2 = 25.8 kΩ czterosondowe opory uzyskane dla sześciosondowej mikrostruktury mogą przyją c wartości: 4.3 kΩ, 8.6 kΩ,
12.9 kΩ, oraz 17.2 kΩ przy czym zgodnie z zasadą Onsagera zamiana sond prądowych z sondami napięciowymi nie może zmienić wyniku. Celem wielu prac, których
efekty opisane są w artykułach: [20, 5, 6, 8], było zaobserwowanie skwantowanej
i niezależnej od wielkości mikrostruktury wartości lokalnego lub nielokalnego oporu o wartości zgodnej z formalizmem Landauera-Büttikera. W przypadku wyniku
znacznie odbiegającego od wyznaczonej teoretycznie wartości nie dokonywano głębszej analizy faktycznych efektywnych wartości oporów poszczególnych kanałów krawędziowych. Jednym z celów badań opisanych w ninijeszej rozprawie było określenie
przestrzennego rozkładu zaburzeń będących przyczyną łamania ochrony topologicz-
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nej spodziewanej w studniach kwantowych tellurku rtęci. W tym celu, obok modelu
kwantowego rozważymy model opornikowy, w którym zakłada się, że poszczególne
obszary próbki są niezależne, tzn., że istnieją zjawiska (np. rozpraszania niesprężyste) niszczące koherencje fazową funkcji falowych poszczególnych części próbki.

2.2.2

Model opornikowy

Jednym z założeń analizy, do której zastosowany został formalizm
Landauera-Büttikera jest to, że wszystkie kanały krawędziowe w mikrostrukturze
są idealne i transport wewnątrz nich nie jest w żaden sposób zaburzony (wszystkie
kanały są idealnie balistycznie — współczynniki transmisji równe 1 lub 0). Jeśli
zatem opór czterosondowy mierzony w dowolnej konfiguracji odbiega znacząco od
wartości wyznaczonej na podstawie modelu Landauera-Büttikera, przyjęcie wartości oczekiwanej przez opór w innej konfiguracji jest czysto przypadkowe i nie może
świadczyć o kwantyzacji oporu, tj. o chronionym topologicznie transporcie krawędziowym w całej mikrostrukturze. Wynika to z faktu, że przedstawiona w niniejszej
rozprawie analiza Landauera-Büttikera ma sens tylko w przypadku idealnej kwantyzacji wszystkich kanałów krawędziowych. Możliwe byłoby również zastosowanie
tej metody w przypadku dokładnej znajomości lokalizacji zaburzenia działającego
jak nieintencjonalny kontakt do mikrostruktury (rezerwuar elektronów).
Model opisujący nasz układ w sposób bliższy rzeczywistości powinien jednak
uwzgłędniać to, że kanały krawędziowe mogą być zaburzone w sposób całkowicie od
siebie niezależny tj., że nie ma koherencji fazowej między poszczególnymi częściami
próbki.
Dlatego też model musi zakładać, że — w ogólności — efektywne opory poszczególnych kanałów krawędziowych mogą być różne i stanowią zestaw sześciu niezależnych niewiadomych. Ponieważ kolejne segmenty kanałów krawędziowych połączone
są obszarami o przewodnictwie objętościowym, które pełnią rolę niekoherentnych
rezerwuarów elektronów [53, 52] każdy kanał krawędziowy można traktować jak pewien efektywny opornik. Całą badaną mikrostrukturę zarówno w reżimie przewodnictwa objętościowego jak i czystego przewodnictwa krawędziowego można zatem
przedstawić jako zestaw klasycznych dyskretnych oporników.
Przypadek przewodnictwa objętościowego przedstawiony jest na rys. 2.11 – 2.13.
Na schematach kolorem zielonym oznaczono oporniki reprezentujące fragmenty struktury w obszarze znajdującym się pod wpływem elektrody bramkowej, podczas gdy
oporniki żółte reprezentują całość doprowadzeń elektrycznych wraz z kontaktami.
Stosując ten model łatwo wyjaśnić różnicę między skończonym i niezależnym od
wyboru sond napięciowych oporem lokalnym R14,65 = U65 /I = U23 /I = R14,23 (rys.
0
2.12) a zerowym oporem nielokalnym R12,65 = U65
/I = 0 (rys. 2.13). Korzystając
z tego modelu łatwo jest wyjaśnić przewagę pomiaru czterosondowego nad dwusondowym. W dowolnej konfiguracji czterosondowej przez sondy napięciowe nie płynie
żaden wypadkowy prąd, dlatego też spadek napięcia zachodzi jedynie na centralnym
zielonym oporniku. W dalszej analizie opornikowej żołte oporniki, reprezentujące
obszary poza bramką mogą zostać pominięte.
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Rysunek 2.11: Model opornikowy mikrostruktury sześciosondowej w reżimie przewodnictwa dwuwymiarowego. Oznaczenia: zielony — dyskretny zestaw oporników
reprezentujący obszar pod elektrodą bramkową, pomarańczowy — granica globalnej
elektrody bramkowej, żółty — oporniki reprezentujące obszar znajdujący się poza
elektrodą bramkową (wraz z kontaktami elektrycznymi do struktury).
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Rysunek 2.12: Model opornikowy sześciosondowej mikrostruktury w reżimie przewodnictwa dwuwymiarowego. Oznaczenia: zielony — dyskretny zestaw oporników
reprezentujący obszar pod elektrodą bramkową, pomarańczowy — granica globalnej
elektrody bramkowej, żółty — oporniki reprezentujące obszar znajdujący się poza
elektrodą bramkową (wraz z kontaktami elektrycznymi do struktury). Przypadek
pomiaru oporu lokalnego R14,65 = U65 /I14 .
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Rysunek 2.13: Model opornikowy sześciosondowej mikrostruktury w reżimie przewodnictwa dwuwymiarowego. Oznaczenia: zielony — dyskretny zestaw oporników
reprezentujący obszar pod elektrodą bramkową, pomarańczowy — granica globalnej
elektrody bramkowej, żółty — oporniki reprezentujące obszar znajdujący się poza
elektrodą bramkową (wraz z kontaktami elektrycznymi do struktury). Przypadek
0
pomiaru oporu nielokalnego R12,65 = U65
/I12 .
Model opornikowy przedstawiający mikrostrukturę w reżimie przewodnictwa
krawędziowego przedstawiony jest na rys. 2.14 – 2.17. Na rysunkach tych nie przedstawiono oporów doprowadzeń, gdyż w tym modelu w konfiguracjach czterosondowych nie mają one znaczenia (w tym podejściu opory połączeń między kolejnymi
segmentami kanałów brzegowych są znikome). Dlatego też model ten obejmuje jedynie obszar znajdujący się pod wpływem elektrody bramkowej. Model struktury
sześciosondowej składa się zatem z sześciu oporników, których opory oznaczone są
kolejno A – F .

3

2
A

C

B

1

4
F

E
6

D
5

Rysunek 2.14: Model opornikowy w reżimie czystego przewodnictwa krawędziowego.
Oznaczenia: 1 – 6 — numery sond, A – F — opory kolejnych segmentów kanałów
krawędziowych. Opory obszaru poza elektrodą bramkową (oporniki żółte na rys.
2.11) pominięto.
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Rysunek 2.15: Model opornikowy w reżimie czystego przewodnictwa krawędziowego.
Schemat pomiaru oporu lokalnego w konfiguracjach: R14,23 = U23 /I14 oraz R14,65 =
U65 /I14 .
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Rysunek 2.16: Model opornikowy w reżimie czystego przewodnictwa krawędziowego.
0
Schemat pomiaru oporu w konfiguracji lokalnej R13,65 = U65
/I13 oraz nielokalnej
0
R13,54 = U54 /I13 .
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Rysunek 2.17: Model opornikowy w reżimie czystego przewodnictwa krawędziowe00
go. Schemat pomiaru oporu nielokalnego w konfiguracjach R12,65 = U65
/I12 oraz
00
R12,54 = U54 /I12 .
Rozpatrując rozpływ prądu na dwie gałęzie w badanej mikrostrukturze stosując
prawa Kirchhoffa łatwo można skonstruować ogólne wyrażenie na opór mierzony
w dowolnej konfiguracji w zależności od oporów wszystkich sześciu kanałów krawędziowych:
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RI · RU
,
(2.26)
Rtot
gdzie RI oraz RU to odpowiednio sumy oporów kanałów krawędziowych znajdujących się między sondami prądowymi i sondami napięciowymi (z założeniem, że
sumy te obliczane są na przeciwległych gałęziach obwodu, tj. jeśli RU należy do gałęzi „niebieskiej” to RI to suma całej gałezi „czerwonej” na rys. 2.15 – 2.17), a Rtot
to suma oporów wszystkich kanałów krawędziowych w mikrostrukturze.
Jeśli oznaczymy kolejne kanały krawędziowe kolejno od A do F , to przykładowy
standardowy opór podłużny (rys. 2.15) (inaczej — opór lokalny) można przedstawić
jako:
R4 probe =

RL = R14,23 =

(D + E + F ) · B
,
A+B+C +D+E+F

(2.27)

lub
(A + B + C) · E
,
(2.28)
A+B+C +D+E+F
przy czym w przypadku idealnej kwantyzacji oporu, zmienne A – F przyjmują wartość równą R = h/e2 = 25.8 kΩ. Wtedy w obu przypadkach:
RL = R14,65 =

3R · R
R
h
=
= 12.9 kΩ = 2 .
(2.29)
6R
2
2e
Jest to więc wartość zgodna z otrzymaną z zastosowaniem analizy LandaueraBüttikera.
Wystarczy natomiast, że jedna z wartości A – F odbiega od R = 25.8 kΩ, a konfiguracje te przestają być równoważne. Dla przykładu, niech B różne od R. Wtedy:
RL = R14,23 = R14,65 =

3R · B
,
5R + B

(2.30)

(2R + B) · R
,
5R + B

(2.31)

R14,23 =
R14,65 =

R14,23 = R ·

3B
,
5R + B

(2.32)

R14,65 = R ·

2R + B
,
5R + B

(2.33)

R14,23
R14,65
=
,
3B
2R + B

(2.34)

3R
.
(2.35)
2R + B
Nie ma więc takiej możliwości, by opór w dwóch przedstawionych wyżej konfiguracjach wskazał tę samą wartość, jeśli jeden kanał krawędziowy jest zaburzony i jego
opór odbiega od skwantowanej wartości. Rozszerzając powyższą analizę na przypadki różnego rozłożenia zaburzeń łatwo wywnioskować, że wystarczy stwierdzić
R14,23 = R14,65 ·
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różnice oporów w dwóch równoważnych na podstawie analizy Landaurea-Büttikera
konfiguracjach by stwierdzić nie tylko obecność dodatkowego rozpraszania wewnątrz
kanałów krawędziowych ale również niejednorodny rozkład centrów rozpraszania.
Z racji tego, że model oparty na zestawie szcześciu oporników pozwala skonstruować relacje łączące dowolny czterosondowy opór z wartościami oporów wszystkich
sześciu kanałów krawędziowych w mikrostrukturze to możliwe musi być również
odwrócenie tej relacji. By to zrobić wystarczy skonstruować zestaw szcześciu niezależnych równań wiążących sześć odpowiednich oporów czterosondowych z oporami
kanałów krawędziowych i rozwiązać otrzymany układ równań. W efekcie możliwe jest uzyskanie efektywnych wartości oporów wszystkich kanałów krawędziowych
w badanej mikrostrukturze.
Szczęgółowy opis zastosowania tej metody zostanie umieszczony w rozdziale
dotyczącym analizy wyników eksperymentalnych.

2.3

Zaplanowanie geometrii struktur

Zgodnie z opisem przedstawionym w poprzednim rozdziale w celu efektywnego przebadania własności transportowych przewodzących kanałów krawędziowych
niezwykle ważne jest dokładne zaplanowanie geometrii mikrostruktury. Do tej pory
opisano wpływ liczby kontaktów oraz zasięgu elektrody bramkowej na możliwości pomiarowe. W poniższym akapicie wyjaśniona zostanie kwestia definicji kanału
krawędziowego o określonej długości.
Posiłkując się schematami z rys. 2.6 oraz rys. 2.7 łatwo jest wyjaśnić od czego
zależy długość badanego kanału krawędziowego. W tym miejscu warto jest zauważyć, że używane w niniejszej rozprawie określenia „stany krawędziowe” i „kanały
krawędziowe” nie są stosowane jako synonimy. Istnienie stanu krawędziowego nie
zależy bowiem od położenia poziomu Fermiego i koncentracji nośników we wnętrzu materiału, gdyż jest własnością struktury pasmowej. Kanałem krawędziowym
natomiast nazywany jest jednowymiarowy kanał przewodzący, uwidoczniony dzięki
zubożeniu wnętrza materiału. Rozróżnienie to jest o tyle ważne, że topologicznie
chronione stany krawędziowe są obecne wzdłuż całego brzegu badanej próbki i ich
długość w przestrzeni rzeczywistej nie zależy w żaden sposób od geometrii elektrody bramkowej a jedynie od szczegółów krawędzi układu. Długość przewodzącego
kanału brzegowego można rozumieć natomiast jako odległość, na jakiej stany krawędziowe stanowią jedyną ścieżkę dla transportu nośników, gdyż wnętrze materiału
pozbawione jest w tym obszarze swobodnych nośników. Dlatego też, jako długość
przewodzącego kanału krawędziowego rozumie się długość krawędzi obszaru zubożonego (związana bezpośrednio z zasięgiem elektrody bramkowej). Z tego powodu,
w celu przebadania zależności oporu kanałów krawędziowych od ich długości niezbędne było wytworzenie mikrostruktur o różnej geometrii.
Z racji tego, że żadna ze wstępnych mikrostruktur o fizycznej szerokości mostka
hallowskiego do 2 µm (w tym opisana dalej próbka P ) nie wykazywała dostatecznie
małego oporu w stanie przewodzenia objętościowego, ustalono minimalną szerokość
dla kolejnych struktur na 4 µm.
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a1

(a)
chz

a2

chw
a3

(b)

b1

b2

b3

(c)

c1
c2
c3

(d)

d1

d2

d3

Rysunek 2.18: Definicja kanałów kwarędziowych o określonej długości (ozn.: chw —
kanały wewnętrzne oraz chz — zewnętrzne): (a) pierwotna struktura o szerokości a3
i długości poprzeczki mostka hallowskiego a1, ora o zasięgu elektrody bramkowej a2;
(b) dwukrotne zmniejszenie całej mikrostruktury (b1 = a1/2, b2 = a2/2 oraz b3 =
a3/2) — dwukrotne skrócenie długości wszystkich kanałów krawędziowych za cenę
zmniejszenia szerokości struktury b3; (c) dwukrotne zmniejszenie zasięgu elektrody
bramkowej c3 — nierównomierne skrócenie długości zewnętrznych (chz — żółte linie
przerywane) oraz wewnętrznych (chw — żółte linie ciągłe) kanałów krawędziowych;
(d) optymalna strategia zmniejszania długości kanałów krawędziowych bez potrzeby
zmniejszania szerokości struktury (d3).
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Ustalenie limitu szerokości struktury pozwoli na wyelimininowanie kilku z możliwych przyczyn zwiększonego oporu mikrostruktury, np. wynikające z niejednorodności koncentracji nośników powstałej w wyniku mikrostrukturyzacji czy też obecne
w próbce od momentu wyhodowania heterostruktury. Szerokość ta jest również dostatecznie duża by mieć pewność, że przeciwległe kanały krawędziowe będą od siebie
całkowicie odseparowane. Dzięki temu kanały krawędziowe możemy traktować jako
całkowicie niezależnie od siebie obiekty.
Jeśli jednak fizyczna szerokość mikrostruktury jest ograniczona, to definicja kanałów krawędziowych o różnej długości nie może się opierać jedynie na prostym
skalowaniu całej mikrostruktury.
Rysunek 2.18 przedstawia możliwe strategie prowadzące do zmniejszenia długości kanałów krawędziowych. Ideowo, to właśnie przeskalowanie całej mikrostruktury
jest najprostsze (rys. 2.18.b). Jeśli jednak szerokość pierwotnej mikrostruktury jest
bliska ustalonej granicy, proste przeskalowanie całego układu zmniejszając ją dwukrotnie spowoduje zmniejszenie szerokości mostka hallowskiego poniżej szerokości
granicznej (rys. 2.18.b3). Ograniczenie zasięgu elektrody bramkowej natomiast (rys.
2.18.c) (przy zachowaniu geometrii obszaru poddawanego działaniu elektrody bramkowej) pozwoli znacznie zmniejszyć długość kanałów umiejscowionych po zewnętrznych stronach struktury, podczas gdy długość tych umiejscowionych w jej centrum
pozostaje ograniczona długością poprzeczki mostka hallowskiego (rys. 2.18.c1). Żeby zatem zmniejszyć długość wszystkich kanałów krawędziowych bez zmniejszania
szerokości kanału objętościowego, zmodyfikować należy kształt samego mostka hallowskiego w sposób przedstawiony na rys. 2.18.d. Kluczowe w tej modyfikacji jest
zminimalizowanie szerokości izolujących linii separujących (ozn. — ciemnoszary),
dzięki czemu głównym parametrem decydującym o długości kanału krawędziowego jest zasięg elektrody bramkowej, a nie szerokość linii separującej. Zastosowanie
geometrii tego typu możliwe jest prostsze modulowanie długości kanałów krawędziowych nawet poniżej 4 µm bez konieczności znacznego zmniejszania fizycznej
szerokości mikrostruktury.

2.4

Podsumowanie rozdziału

Analiza przeprowadzona w niniejszym rozdziale pozwoliła na zaprojektowanie
mikrostruktur odpowiednich do przeprowadzenia pomiarów transportowych pozwalających zarówno na potrwierdzenie przewodnictwa brzegowego, jak i określenie
oporów kanałów brzegowych o różnej długości. Dokładne uwzględnienie geometrii
próbek pozwoliło zminimalizować ryzyko wytworzenia mikrostruktur, w których
mogłoby dojść do sprzężenia przeciwległych kanałów brzegowych.

Rozdział 3
Wytwarzanie struktur
W poprzednim rozdziale opisane zostały ogólne parametry struktur niezbędnych
do przebadania własności transportowych przewodzących kanałów krawędziowych
w dwuwymiarowym izolatorze topologicznym. Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie szczegółów geometrii badanych struktur oraz metody ich wytworzenia.

3.1
3.1.1

Powody rozwinięcia niskotemperaturowej metody strukturyzacji
Wymagania materiałowe tellurku rtęci

Materiały oparte na związku tellurku rtęci, w tym opisywane w niniejszej rozprawie studnie kwantowe HgTe/(Hg,Cd)Te (rys. 3.2) są materiałami niezwykle wymagającymi [54]. Jedną z cech materiałów zawierających w swoim składzie rtęć jest
wysoki współczynnik interdyfuzji atomów rtęci [56].
(a)

(Hg,Cd)Te

(b)
HgTe

CdTe

CdTe

HgTe
Cd

Hg

Rysunek 3.1: Schemat efektu przetrzymania próbki w wysokiej temperaturze: (a)
idealna struktura materiału: ostra granica między warstwami tellurku rtęci oraz
tellurku kadmu; (b) rozmyta granica między studnią (HgTe) a barierą — efekt
interdyfuzji atomów rtęci. Z powodu migracji atomów rtęci do obszaru ubogiego
w ten pierwiastek dochodzi do powstania warstwy przejściowej o mieszanym składzie, tj. (Hg,Cd)Te. Idea ta może być przeniesiona na przypadek granicy między
HgTe a (Hg,Cd)Te.
Oznacza to, że wraz ze wzrostem temperatury materiału atomy te łatwiej migrują do obszarów, gdzie koncentracja rtęci jest mniejsza, czego skutkiem jest rozmycie
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granicy między obszarem bogatym w rtęć (studnia kwantowa) i tym o mniejszym
jej stężeniu (bariery) (rys. 3.1). Uznaje się [57], że dla studni kwantowych tellurku
rtęci temperatura bezpieczna to 85◦ C. Niestety oznacza to, że większość szeroko
stosowanych metod mikro- i nanostrukturyzacji, oraz wytwarzania kontaktów elektrycznych jest nieodpowiednia do zastosowania w pracy nad tym materiałem. Z
tego powodu niezbędne było opracowanie zmodyfikowanej metody mikro- i nanostrukturyzacji studni kwantowych HgTe/(Hg,Cd)Te, w oparciu o dostępne metody,
w szczególności wysokorozdzielczą litografię elektronową.

50 nm CdTe
40 nm Hg0.36 Cd0.64 Te
∼15 nm (Hg,Cd)Te:In(6.7·1016 )
8 nm HgTe QW
∼15 nm (Hg,Cd)Te:In(6.7·1016 )
40 nm Hg0.36 Cd0.64 Te
5.5 µm CdTe buffer
30 nm ZnTe buffer
400 µm GaAs [013]

Rysunek 3.2: Wyjściowy materiał: schemat ułożenia warstw w całej heterostrukturze (przekrój). Grubość studni w badanych strukturach wynosiła 8 nm. Wielowarstwa została wyhodowana na podłożu z arsenku galu (GaAs). Obszar kreskowany
oznacza warstwę modulacyjnego domieszkowania indem.

3.1.2

Szczegóły dotyczące heterostruktury HgTe/(Hg,Cd)Te

Wszystkie próbki, dla których uzyskano zadowalające wyniki pomiarów transportowych zostały wykonane ze struktury wielowarstwowej otrzymanej w jednym
procesie epitaksji. Wielowarstwa została wyhodowana metodą MBE w Instytucie
Fizyki Półprzewodników w Nowosybirsku. Jako podłoże wykorzystano arsenek galu o orientacji krystalograficznej (013), na którym wyhodowano warstwy buforowe tellurku cynku i tellurku kadmu. Wzrost tych warstw prowadzono w temperaturze 280 – 290◦ C. Następnie w temperaturze 180◦ C wyhodowano kolejno właściwe warstwy tworzące heterostrukturę: modulacyjnie domieszkowane indem bariery Hg0.36 Cd0.64 Te, 8-nanometrową studnię kwantową HgTe oraz warstwę ochronną
z czystego CdTe [54].
Domieszkowanie modulacyjne umożliwia zwiększenie koncentracji elektronów w
studni kwantowej bez ryzyka znacznego zmniejszenia ich ruchliwości. Jest to możliwe dzięki przestrzennej separacji obszaru, w którym tworzy się dwuwymiarowy gaz
nośników od warstwy domieszkowej.
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Wybrana dla tej wielowarstwy grubość studni kwantowej równa 8 nm zawiera
się w przedziale grubości dla których struktura energetyczna podpasm w studni jest
odwrócona [33]. Umożliwia to zatem obserwację topologicznych stanów krawędziowych.

3.1.3

Ryzyko zastosowania standardowych metod

Dwie metody pozwalające na wytwarzanie mikroprzyrządów z materiałów cienkowarstwowych to fotolitografia i litografia elektronowa. Zastosowanie fotolitografii
wprawdzie nie wymaga temperatur przekraczających temperaturę bezpieczną dla
materiałów rtęciowych, nie pozwala jednak na wytworzenie struktur zawierających
elementy o wielkości poniżej około mikrometra. Dodatkowo materiały stosowane
jako substancje światłoczułe w fotolitografii z powodu niskiej odporności chemicznej nie są odpowiednie do wytworzenia masek do mokrego trawienia chemicznego.
Ostatnim i kluczowym w naszym przypadku argumentem przeciwko zastosowaniu
w naszych badaniach fotolitografii jest brak możliwości modyfikowania geometrii
raz wytworzonej maski do naświetlania wzoru. Każda zmiana planowanej struktury oznaczałaby więc konieczność stworzenia nowej maski, co ostatecznie generuje dodatkowe koszty i wydłuża czas trwania etapu przygotowania mikrostruktury.
W przypadku badań podstawowych należy założyć, że każda kolejna badan mikrostruktura może wymagać modyfikacji geometrii ze względu na stopniowo poszerzającą się wiedzę na temat danego układu. Nie sposób bowiem przewidzieć wyników
na kilka kroków do przodu, a co za tym idzie - nie jest możliwe przewidzenie uniwersalnej geometrii układu, odpowiedniej na wszystkich etapach prac.
Z drugiej jednak strony, wysokorozdzielcza i niezwykle elastyczna metoda litografii elektronowej wymaga zastosowania temperatur bliskich 200◦ C na etapie
przygotowywania substancji elektronoczułych. Może również powodować lokalne
grzanie struktury podczas procesu definiowania maski ze względu na zastosowanie
wysokoenergetycznej wiązki elektronów.
W rozdziale tym przedstawiona zostanie nowo opracowana metoda przetwarzania studni kwantowych tellurku rtęci, oparta głównie na litografii elektronowej —
wykorzystująca jej zalety, nie wymagająca jednak grzania materiału do temperatur
dla niego szkodliwych.
Uzupełnieniem tej metody jest wytworzenie kontaktów elektrycznych w temperaturze pokojowej. Istnieje wiele powszechnie stosowanych metod wytwarzania kontaktów elektrycznych do struktur półprzewodnikowych. Większość z nich wymaga
jednak zastosowania wysokiej temperatury (lutowanie, zastosowanie tzw. bondera
ultradźwiękowego), powoduje uszkodzenia mechaniczne (bonder ultradźwiękowy),
lub wytworzone kontakty wykazują słabą odporność mechaniczną (klejenie kontaktów za pomocą pasty srebrnej lub przewodzącej żywicy epoksydowej). Niżej opisana
metoda obejmuje sposób wytwarzania kontaktów elektrycznych bez potrzeby podgrzewania materiału do temperatur wyższych niż graniczne 85◦ C. Wytworzone w
taki sposób kontakty elektryczne wykazują dobrą odporność mechaniczną a ich wytworzenie nie wymaga wprowadzenia dodatkowych poziomów litograficznych.
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Niskotemperaturowa metoda strukturyzacji
próbek o dużej powierzchni
Metoda litografii elektronowej

Litografia elektronowa, jest metodą pozwalającą na wytworzenie nano- i mikrostruktur z materiałów cienkowarstwowych.
(a)

a1
wyjściowa heterostruktura
a2

(b)

b1
nałożenie rezystu
(rozwirowanie i wysuszenie)

c1

(c)
c2

(d)

definicja wzoru
(naświetlanie wiazk
˛ a˛
elektronowa)
˛

d1
wywołanie

f2

(f)

(e)
e1

f1

transfer struktury

trawienie

napylenie warstwy

(h)

(g)
usuniecie
˛ rezystu

Rysunek 3.3: Schemat litografii elektronowej i transferu struktury: (a) wyjściowy
materiał (a1 — studnia kwantowa, a2 — reszta heterostruktury), (b) nałożenie
rezystu wraz z etapem wygrzania (b1 — rezyst), (c) definicja maski — naświetlenie wiązką elektronową (c1 — wiązka elektronowa, c2 — obszar naświetlony), (d)
wywołanie wzoru (d1 — wywołany wzór), (e) – (f) transfer struktury poprzez: (e)
trawienie mokre (e1 — wytrawiony wzór), (f) napylenie dodatkowej warstwy materiału (f1 — pożądany wzór, f2 — zbędna część napylonego materiału), (g) – (h)
usunięcie rezystu oraz uzyskanie ostatecznego wzoru: (g) wytrawiona struktura, (h)
napylona struktura.
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Proces litograficzny (rys. 3.3) składa się z kilku zasadniczych etapów: naniesienia
substancji elektrono-czułej na powierzchnię próbki (rys. 3.3.b), zdefiniowania maski
poprzez naświetlenie (rys. 3.3.c) i wywołanie (rys. 3.3.d) odpowiedniego wzoru,
transferu struktury (rys. 3.3.e – f) (poprzez trawienie czy też naniesienie kolejnej
warstwy materiału - np. napylenie warstwy metalicznej) oraz ostatecznie usunięcie
rezystu za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika (rys. 3.3.g – h).

3.2.2

Przygotowywanie rezystów w obniżonej temperaturze

Standardowe podejście
Jak widać na rys. 3.3.b, pierwszym etapem procesu litograficznego jest pokrycie próbki substancją elektronoczułą, która nazywana jest powszechnie rezystem.
Jednym z najpopularniejszych rezystów stosowanych w litografii elektronowej jest
poli(metakrylan metylu), nazywany skrótowo PMMA (rys. 3.5). Wśród jego zalet
można wymienić: wysoką rozdzielczość wytwarzanych masek, wysoką odporność na
działanie czynników chemicznych stosowanych do trawienia mokrego półprzewodników, relatywnie niską cenę, możliwość zakupu w niemal każdej firmie zajmującej
się produkcją rezystów stosowanych w litografii elektronowej. Dodatkowo chemia
stosowana do wywoływania oraz usuwania rezystu oparta jest na tanich i łatwo
dostępnych rozpuszczalnikach organicznych takich jak izopropanol, etanol, metanol
czy aceton.

Rysunek 3.4: Struktura chemiczna poli(metakrylanu metylu) PMMA (wzór szkieletowy). Polimer ten stanowi bazę popularnych w elektronolitografii rezystów elektronoczułych.
Niestety, według zaleceń producenta, po nałożeniu warstwy rezystu próbkę pokrytą zawiesiną polimeru należy wygrzewać w temperaturze około 180◦ C. Wynika to
z faktu, że by umożliwić rozprowadzenie substancji światłoczułej na próbce wyjściowy polimer zostaje rozpuszczony w rozpuszczalniku organicznym, np. chlorobenzenie. Roztwór o odpowiednim stężeniu zostaje następnie naniesiony na powierzchnię
próbki za pomocą pipety, po czym — korzystając ze specjalnie przystosowanej wirówki — rozprowadzony równomiernie na powierzchni próbki. By tak przygotowana
warstwa polimeru mogła zostać zastosowana jako rezyst i możliwe było wytworzenie maski, rozpuszczalnik musi zostać usunięty poprzez odparowanie. W tym celu
próbką z naniesioną warstwą polimeru umieszczana jest na płycie grzejnej lub w komorze pieca grzejnego i jest wygrzewana od kilku do kilkudziesięciu minut w tem-
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peraturze wyższej niż temperatura wrzenia rozpuszczalnika. Dzięki temu w trakcie
suszenia warstwy rezystu cała objętość rozpuszczalnika ulegnie odparowaniu równomiernie. Pozwala to uniknąć wysuszenia jedynie powierzchni rezystu i uwięzienia
rozpuszczalnika wewnątrz objętości warstwy. Sytuacja taka mogłaby doprowadzić
do pękania rezystu w trakcie naświetlania lub podczas innego etapu przetwarzania.
W przypadku chlorobenzenu temperatura wrzenia w warunkach normalnych to
około 135◦ C, tzn. jest ona zdecydowanie wyższa niż temperatura bezpieczna dla
tellurku rtęci.
Modyfikacja temperatury wygrzewania
W celu wykorzystania PMMA jako substancji elektronoczułej w procesie litografii elektronowej zmodyfikowano sposób przygotowywania warstw rezystu [58].
W pierwszej kolejności zmianie uległ sposób wygrzewania warstwy rezystu rozprowadzonej na powierzchni próbki. Z racji tego, że głównym powodem wysokiej temperatury wygrzewania rezystu jest temperatura wrzenia rozpuszczalnika, prostym
sposobem na zmniejszenie wymaganej temperatury jest przesunięcie punktu wrzenia rozpuszczalnika poprzez obniżenie ciśnienia nad cieczą (rys. 3.5). Dzięki temu
temperatura wrzenia chlorobenzenu zostaje obniżona znacznie poniżej 85◦ C.
Do wygrzewania rezystu w obniżonym ciśnieniu wykorzystano standardową płytę grzejną (rys. 3.6.a1) z otworem podłączonym do wylotu pompy rotacyjnej. Zwykle
próbkę wraz z warstwą rezystu umieszczana jest bezpośrednio nad otworem (rys.
3.6.a2), a wytworzone przez pompę podciśnienie powoduje dociśniecie próbki do
powierzchni płyty grzejnej, zapewniając tym samym odpowiedni kontakt termiczny
między powierzchniami. W przypadku metody niskotemperaturowej próbka zostaje umieszczona obok otworu i przykryta metalowym kapturkiem z uszczelką (rys.
3.6.b – c). Otwór w tym wypadku służy odprowadzeniu gazu i obniżeniu ciśnienia
pod przykryciem.
Skutkiem obniżenia ciśnienia nad zawiesiną rezystu jest obniżenie temperatury wrzenia chlorobenzenu. Umożliwia to prawidołowe osuszenie warstwy nawet w
temperaturze 50◦ C.
Podczas prac z rezystami wygrzewanymi w obniżonym ciśnieniu i obniżonej temperaturze nie stwierdzono konieczności wygrzewania rozwirowanych warstw w temperaturze przekraczającej temperaturę zeszklenia polimeru (tj. około 150◦ C w przypadku PMMA (patrz https://www.allresist.com)). W badaniach przeprowadzonych
w trakcie tworzenia masek na bazie PMMA (wygrzewanie w 85◦ ) nie stwierdzono
jednak zauważalnego pogorszenia jakości czy rozdzielczości masek mimo wygrzewania w obniżonym ciśnieniu i temperaturze nie przekraczającej punktu zeszklenia.
Stwierdzono jednak zwiększenie intensywności tzw. erozji ciemnej podczas wywoływania naświetlonych struktur.
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Rysunek 3.5: Zależność temperatury wrzenia chlorobenzenu od ciśnienia par nad
cieczą (czerwona linia); niebieska linia — temperatura 85◦ C.

(a)

(b)
b1
a1
a2

(c)

c2

c3

c1
c4

c5
Rysunek 3.6: Układ stosowany do wygrzewania warstw rezystu w obniżonym ciśnieniu: (a) zdjęcie rzeczywistego układu: płyta grzejna (a1) z widocznym wylotem
do pompy (a2), (b) oraz po założeniu kapturka uszczelniającego (b1); (c) schemat
układu stosowanego do wygrzewania rezystu w obniżonym ciśnieniu: c1 —próbka,
c2 — metalowy kapturek, c3 — uszczelka, c4 — płyta grzejna, c5 — wylot do
pompy .
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Dla rezystów pozytywowych erozją ciemną określa się częściowe rozpuszczanie
nienaświetlonego obszaru rezystu podczas procesu wywoływania. Wynika to z faktu,
że (w przypadku rezystów pozytywowych) wywoływacz jest zawsze rozpuszczalnikiem (choć bardzo słabym) bazowego polimeru rezystu, a efektywność jego działania zależy bardzo silnie od długości łańcuchów polimerowych. Dlatego też możliwe
jest selektywne usuwanie obszarów naświetlonych, tzn. tych w których pewna część
wiązań w łańcuchu została zerwana. Zwiększa to udział krótszych łańcuchów polimerowych w objętości warstwy. Jednocześnie oznacza to również, że pozostała,
niewystawiona na działanie wiązki elektronowej część rezystu również ulega rozpuszczaniu w wywoływaczu, choć w znacznie mniejszym stopniu. Dla wielu rezystów faktem znanym jest zmniejszenie wrażliwości na rozpuszczalniki warstwy silnie
wygrzewanej. Niejednokrotnie producenci rezystów (patrz materiały dostępne na
stronie https://www.allresist.com) w kartach informacyjnych opisujących sugerowane parametry przetwarzania umieszczają informacje o tym, że wraz ze wzrostem
temperatury wygrzewania rezystu należy wydłużyć czas niezbędny do całkowitego
oczyszczenia próbki, rozpuszczalnik należy podgrzać lub też zastosować substancję bardziej agresywną. Łącząc ze sobą fakt zależności efektywności rozpuszczania
warstwy rezystu od temperatury jego wygrzewania oraz to, że wywoływacz również
jest słabym rozpuszczalnikiem dla nienaświetlonego rezystu pozytywowego można
z łatwością zrozumieć przyczynę zwiększonej intensywności erozji ciemnej w wygrzewanym w obniżonej temperaturze rezyście.
W efekcie zastosowania standardowej metody wywoływania masek z PMMA,
tj. wywołanie w mieszaninie MIBK/IPA (metyloizobutyloketon z izopropanolem)
w stosunku 1/3 oraz płukania kolejno w izopropanolu i w wodzie dejonizowanej doprowadziło do znacznego zmniejszenia grubości rezystu intencjonalnie nienaświetlonego. Oprócz tego cała próbka wraz z naświetlonym wzorem była pokryta cienkimi
smugami, będącymi najprawdopodobniej pozostałościami rozproszonego w wywoływaczu rezystu, który ponownie osadził się na próbce. Zgodnie z wynikami przedstawionymi w pracy [59] osiadanie częściowo rozpuszczonego rezystu może być wynikiem płukania w słabszym wywoływaczu podczas gdy w warstwie wywoływacza tuż
przy powierzchni rezystu znajduje się duża koncentracja łańcuchów polimerowych.
Efekt ten wymusił zmianę na etapie wywołania zdefiniowanego litograficznie
wzoru. W celu minimalizacji problemów obserwowanych na etapie wywoływania
zastosowano mieszaninę wywołującą o składzie IPA/woda = 7/3. Jak sugerują prace
[60, 61] stężenie to pozwala na uzyskanie najlepszej kombinacji kontrastu i czułości.
W porównaniu do wywoływania w mieszaninie zawierającej metyloizobutyloketon
oraz izopropanol możliwe jest zmniejszenie dawki wystarczającej do całkowitego
wywołania (dose to clear ) o ponad 20% oraz jednoczesne polepszenie kontrastu
o prawie 20%. Oznacza to zmniejszenie erozji ciemnej [60]. Dzięki temu nawet przy
zastosowaniu płukania próbki, pozostałości rezystu po wywołaniu przestały być
zauważalne.

3.2.3

Proces naświetlania wiązką elektronową

Ze względu na wielokrotne powtarzanie się etapu naświetlania rezystu, opis tego
procesu został wprowadzony w osobnym podrozdziale.
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W litografii elektronowej terminem naświetlania określa się proces ekspozycji na
wiązkę elektronową w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM). Głównymi
różnicami w trybie pracy skaningowego mikroskopu elektronowego podczas naświetlania maski w porównaniu do modu obrazowania jest zautomatyzowane otwieranie
i zamykanie dostępu wiązki do powierzchni próbki oraz sterowanie odchyłem wiązki
tylko w ograniczonym zakresie, odpowiadającym kształtowi zaplanowanego wzoru
(rys. 3.7). Dzięki tym modyfikacjom, w trakcie całego procesu naświetlania do części obszarów wiązka elektronowa w ogóle nie dociera – obszar taki jest określany
obszarem nienaświetlonym.
(a)

(b)

Rysunek 3.7: Porównanie modu pracy skaningowego mikroskopu elektronowego: (a)
w trakcie obrazowania — żółte linie obrazują ścieżkę, po której meandruje wiązka elektronowa; (b) w trakcie definicji maski litograficznej (w trybie meander ) —
czarne linie reprezentują odchylanie wiązki elektronowej przy zamkniętym dostępie
wiązki do podłoża: ciągłe — w trakcie naświetlania pojedynczego fragmentu struktury; przerywane — podczas przejścia pomiędzy kolejnymi fragmentami naświetlanego wzoru; żółte pierścienie wskazują jedyne punkty, w których wiązka elektronowa
dopuszczona jest do powierzchni próbki.
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W zależności od tego, jaki rodzaj rezystu zostanie zastosowany w procesie, efekt
ekspozycji na wiązkę elektronową może być dwojaki. W przypadku zastosowania
tzw. rezystu pozytywowego (np. PMMA — rys. 3.4), naświetlenie wybranego obszaru powoduje rozerwanie części wiązań polimerowych, co skutkuje zwiększeniem
rozpuszczalności rezystu. Powierzchniowa gestość ładunku docierającego do powierzchni rezystu nazywana jest dawką i określana jest w jednostkach C/m2 czy też
w wygodniejszej formie µC/cm2 . Wraz ze zwiększaniem zastosowanej dawki rośnie
liczba zerwanych wiązań polimerowych, a co za tym idzie również rozpuszczalność
rezystu. Powyżej granicznej dawki (zależnej od użytego napięcia przyspieszającego)
naświetlania cały naświetlony obszar może zostać usunięty w odpowiednio dobranym rozpuszczalniku (wywoływaczu), podczas gdy obszar nienaświetlony pozostanie praktycznie nienaruszony. Z kolei, rezysty nazywane negatywowymi w obszarze
naświetlania tworzą dodatkowe wiązania chemiczne, zmniejszające rozpuszczalność
w wywoływaczu. Zatem efektem zastosowania tego typu rezystu byłoby uzyskanie negatywu wzoru w stosunku do procesu przeprowadzonego z wykorzystaniem
rezystu pozytywowego.

3.2.4

Wielopoziomowa litografia

Konstrukcja projektów z uwzględnieniem wielopoziomowści
Charakter badań wymaganych do określenia własności przewodzących stanów
krawędziowych dwuwymiarowych izolatorów topologicznych wymaga wytworzenia
bramkowanych struktur typu mostka hallowskiego (rys. 3.8.a). Dzięki takiej geometrii możliwe jest sterowanie koncentracją nośników poprzez przykładanie napięcia
do elektrody bramkowej. Umożliwia to obserwację czystego przewodnictwa krawędziowego w obszarze pod elektrodą bramkową. Wytworzenie takiej wielowarstwowej
mikrostruktury wymaga dokładnego dopasowania kolejnych poziomów litograficznych, tj. dopasowania do siebie kolejnych fragmentów mikrostruktury.
Przeprowadzenie pomiarów własności transportowych wymaga natomiast umieszczenia mikro- czy nanostruktury wewnątrz makrostruktury, umożliwiającej podłączenie i zastosowanie standardowych przyrządów pomiarowych. Rysunek 3.8.c
przedstawia schemat ułożenia elementów na powierzchni próbki cienkowarstwowej.
Milimetrowej wielkości obszary pól kontaktowych umożliwiają ręczne przytwierdzenie złotych drucików do pól kontaktowych, połączonych następnie ze standardową
8-pinową podstawką, kompatybilną z układem pomiarowych. By podłączenie to było możliwe mikro- i makrostruktura muszą być ze sobą połączone i dopasowane do
siebie.
Głównymi elementami przygotowywanych struktur są:
1. Mikro- lub nanostruktura (rys. 3.8.a):
(a) Mesa o geometrii mostka hallowskiego, zdefiniowana przez wytrawienie
materiału (głębiej niż poziom studni kwantowej — rys. 3.9),
(b) Główny element struktury.
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Rysunek 3.8: Schemat mikrostruktury: (a) widok z góry: a1 — mesa o geometrii
mostka hallowskiego, a2 — wytrawione linie separujące, a3 — elektroda bramkowa, a4 — minimalny obszar pokryty warstwą dielektryczną; (b) trójwymiarowy
schemat: b1 — wytrawiona mesa (obszar ze studnią HgTe — oznaczona kolorem
czerwonym), b2 — fragment wytrawionej linii separującej, b3 — elektroda bramkowa, b4 — dielektryk podbramkowy; (c) Schemat makrostruktury: c1 — obszar
mesy stanowiący doprowadzenia elektryczne do mikrostruktury, c2 — wytrawione linie separujące, c3 — elektroda bramkowa, c4 — warstwa dielektryczna oraz
c5 — kontakty elektryczne (złote druciki przymocowane do powierzchni próbki za
pomocą indu).
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2. Doprowadzenia elektryczne (rys. 3.8.c1):
(a) Łączą mikrostrukturę makroskopowymi polami kontaktowymi,
(b) Zdefiniowane za pomocą głębokiego trawienia (głębiej niż poziom studni kwantowej (rys. 3.9)) izolujących linii separujących. Oddzielają one
kolejne sondy elektryczne.
3. Warstwa dielektryczna (rys. 3.8.a4/b4/c4):
(a) Obszar pokryty materiałem dielektrycznym służącym jako:
i. Dielektryk podbramkowy (rys. 3.8.a4/b4),
ii. Pasywacja i ochrona wytrawionych linii separujących (rys. 3.8.c4).
4. Elektroda bramkowa (rys. 3.8.a3/b3/c3):
(a) Wykonana z cienkiej warstwy metalicznej.
(b) Służy do sterowania koncentracją nośników poprzez przykładanie dodatniego lub ujemnego napięcia elektrycznego.
(c) Składa się z elementu mikroskopowego umieszczonego bezpośrednio nad
mikrostrukturą (rys. 3.8.a3), doprowadzenia elektrycznego i makroskopowego pola kontaktowego (rys. 3.8.c3).

b
c
a

Rysunek 3.9: Schematycznie przedstawiona głębokość trawienia heterostruktury
umożliwiająca zdefiniowanie izolującego kanału: a — warstwa HgTe, b — minimalna głębokość trawienia, c — bezpieczna głębokość trawienia.
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Metoda rozpoznawania znaczników
Do wytworzenia opisanej wyżej struktury metodą wielopoziomowej litografii
elektronowej (dopasowania kolejnych poziomów litograficznych oraz mikro- i makrostruktury) niezbędne jest zastosowanie tzw. metody rozpoznawania znaczników
w trakcie naświetlania masek w drugim i kolejnych etapach litograficznych.

(b)

(a)
10µm

50µm

b1
b2

Rysunek 3.10: Geometria znaczników: (a) projekt znacznika globalnego: (b) zdjęcie
rzeczywistego znacznika brzegowego wykonanego w procesie trawienia mokrego (b1
— wytrawiony wzór reprezentujący znacznik, b2 — brzeg próbki).
Znacznikiem nazywamy obiekt wytworzony w trakcie poprzedniego etapu litograficznego. By obiekt ten mógł zostać zastosowany jako znacznik, musi spełniać
pewne warunki. Przede wszystkim powinien być on spójny z naświetlanym wzorem, to znaczy musi zostać wytworzony w tym samym etapie litograficznym co
reszta wzoru, bez zmiany parametrów procesu. Dodatkowo wymagane jest, aby
obiekt ten był rozpoznawalny (charakterystyczna geometria, wielkość odpowiednia
dla danego powiększenia, dostateczna widoczność), a jego kształt umożliwiał precyzyjne określenie jego środka — np. krzyż (rys. 3.10). Oprócz tego, znacznik musi
być wytworzony w taki sposób, by na etapie, w którym ma zostać wykorzystany,
był dostępny i dostatecznie widoczny.
Procedura rozpoznawania znaczników polega na skanowaniu powierzchni próbki
tylko i wyłącznie w obszarach, w których spodziewamy się znaleźć znaczniki. Dzięki
temu obszar rezystu znajdujący się w zasięgu wiązki elektronowej ale daleko od
znaczników pozostaje nienaruszony (rys. 3.11.a-b). Sposób zastosowania znacznika
zależy od momentu, w którym jest on wykorzystywany, zawsze jednak opiera się
na określeniu faktycznego położenia środka znacznika na jego obrazie uzyskanym
w trakcie skanowania (rys. 3.11.c – d).
By znaczniki spełniały swoją funkcję ich rozmieszczenie na powierzchni próbki również musi spełniać kilka warunków. Pierwszy i dość oczywisty warunek —
znaczniki muszą być umiejszczone w znanych i dostępnych położeniach.
Dalsze wymagania dotyczące rozmieszczenia zestawu znaczników na próbce zostaną opisane w kolejnych fragmentach rozprawy na przykładzie konkretnego projektu mikrostruktury.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Rysunek 3.11: Skanowanie znaczników (czarny — wzór wykonany w poprzednim
poziomie litograficznym wraz ze znacznikami w formie krzyży, ciemnofioletowy —
nienaświetlony rezyst, jasnofioletowy — naświetlony rezyst): (a) podczas rozpoznawania znacznika wiązka elektronowa skanuje ograniczony fragment (czerwone
linie) obszaru, który znajduje się wewnątrz całkowitego zasięgu odchylania wiązki
elektronowej (niebieskie linie); pozostały obszar zostaje nienaświetlony; (b) obszar
możliwy do obrazowania na etapie rozpoznawania znacznika (widok z góry — wiązka elektronowa (biała linia) nie dociera do obszarów oddalonych od znacznika —
reszta powierzchni nie jest widoczna; (c) obraz idealnie przeskanowanego znacznika;
(d) obraz znacznika przesuniętego względem jego przewidywanego położenia (żółty
krzyż reprezentuje sposób lokalizacji centrum znacznika).
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Makrostruktura
Jednym z parametrów mających decydujący wpływ na rozmieszczenie elementów w projektowanej strukturze jest pole naświetlania. Jest to obszar, naświetlany
bez zmiany położenia próbki, znajdujący się w zasięgu odchyłu wiązki elektronowej (rys. 3.11.a — niebieskie linie oznaczają zasięg wiązki). Zasięg wiązki jest tym
mniejszy im większe jest wybrane powiększenie. Oznacza to, że im lepszą rozdzielczość chcielibyśmy uzyskać, tym mniejszy obszar naświetlania mamy do dyspozycji. W przypadku małych powiększeń największe pola naświetlania możliwe do
uzyskania na dostępnych dla autorki mikroskopach elektronowych nie przekraczało
3 × 3 mm2 .
Ze względu na to, że kontakty elektryczne do mikrostruktur wykonywane były
ręcznie (szczegóły w dalszej części rozdziału), wielkości płytek, na których wytwarzano struktury w ogólności były kilkukrotnie większe niż dostępne pola naświetlania. Szczególnie istotne w procesie projektowania struktury pokrywającej obszar
większy niż wielkośc pola naświetlania jest to, w jaki sposób całkowity naświetlony
obszar zostanie podzielony (rys. 3.12.c). Kolejne pola naświetlane są po przesunięciu stolika w odpowiednie miejsce. Siatka pól naświetlania na kolejnych etapach
litograficznych pozostaje taka sama.
Ze względu na wielopoziomowość procesu wytwarzania struktur na powierzchni
próbki muszą zostać umieszczone znaczniki, które pozwolą ustalić orientację układu współrzędnych wzoru na powierzchni próbki i dopasowanie kolejnych poziomów
litograficznych. Należy jednak pamiętać, że podczas każdego etapu litograficznego
wytworzenie wzoru jest obarczone błędem wynikającym z niedokładności przesuwu
stolika, na którym umieszczona jest struktura oraz znacznie większym błędem wynikającym z niedokładnej korelacji układu współrzędnych przesuwu stolika i układu
współrzędnych odchylania wiązki elektronowej. W ogólności układ współrzędnych
związany z przesuwem stolika (nazywany układem globalnym) oraz ten opisujący
odchylanie wiązki elektronowej (nazywany układem lokalnym) są względem siebie
obrócne o pewien kąt (rys. 3.13). W efekcie, w przypadku struktur naświetlanych
w wielu kolejnych polach naświetlania, zamiast wzoru zaplanowanego (rys. 3.14.a),
uzyskujemy wzór częściowo zaburzony (rys. 3.14.b – c wzór granatowy). Dlatego też
wyróżniamy na powierzchni próbki globalny układ współrzędnych (związany z przesuwem stolika) oraz lokalny układ współrzędnych (związany z ułożeniem wzoru wewnątrz pojedynczego pola naświetlania).
Z racji tego, że idealna korelacja między globalnym i lokalnym układem współrzędnych jest praktycznie niemożliwa do uzyskania, by wielopoziomowa strukturyzacja była możliwa, na powierzchni próbki musi znaleźć się kilka typów znaczników,
różniących się między sobą funkcją (rys. 3.12):
1. Znaczniki środkowe (centralne) (rys. 3.12.e. i rys. 3.13):
(a) Umiejscowione w centrum dowolnego pola naświetlania (Rys. 3.12.e.
i rys. 3.13 — znacznik centralny).
(b) Służą do ustalania dokładnej współrzędnej w układzie współrzędnych
przesuwu stolika, gdyż są to jedyne obiekty nieobarczone błędem wyni-
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kającym z niedopasowania do siebie przesuwu stolika i odchyłu wiązki
elektronowej (rys. 3.13).
2. Znaczniki równoważne (rys. 3.12.f i rys. 3.14.a2):
(a) Znajdują się w różnych polach naświetlania.
(b) Umiejscowione są w równoważnych położeniach wewnątrz pola naświetlania.
(c) Ułożone (przynajmniej) parami w tym samym rzędzie pól naświetlania
(rys. 3.12.f i rys. 3.14.a2).
(d) Służą do ustalania kąta ustawienia globalnego układu współrzędnych
(rys. 3.14.b i rys. 3.16.b — niebieski układ współrzędnych), gdyż dla
każdego z nich błąd wynikający z niedopasowania do siebie układu współrzędnych przesuwu stolika i odchyłu wiązki elektronowej jest taki sam.
3. Znaczniki spójne (rys. 3.12.h i rys. 3.14.a1):
(a) Znajdują się wewnątrz tego samego pola naświetlania w dowolnych położeniach, możliwie daleko od centrum pola (rys. 3.12.h i rys. 3.14.a1).
(b) Wykonane w tym samym poziomie litograficznym, wraz ze wzorem, do
którego następnie chcemy dopasować kolejne.
(c) Przynajmniej dwa w każdym polu naświetlania, w którym należy dopasować drugi i kolejne poziomy litograficzne.
(d) Służą do ustalania układu współrzędnych odchyłu wiązki elektronowej
(rys. 3.14.b oraz rys. 3.16.b — zielony układ współrzędnych).
(e) W przypadku, gdy w pewnym poziomie litograficznym fragment struktury naświetlany jest w większym powiększeniu (możliwe uzyskanie lepszej
rozdzielczości, więc mniejszych elementów) należy umieścić na próbce
dodatkowy zestaw znaczników spójnych, mieszczących się w pożądamym
polu (rys. 3.12.d i rys. 3.15).
Należy pamiętać o tym, aby znaczników na powierzchni próbki było więcej, niż
po jednym zestawie z każdego typu, aby nawet jeśli część z nich ulegnie zniszczeniu
(przypadkowe uszkodzenia, utwardzenie rezystu, wytrawienie pola wokół znacznika) liczba znaczników wciąż była wystarczająca. Dodatkowo należy tworzyć nowe
znaczniki wraz z każdym poziomem litograficznym, do którego któryś z poziomów
następnych musi zostać dopasowany.
Prawidłowe rozmieszczenie znaczników na próbce samo w sobie nie jest gwarancją poprawnego wykonania wielopoziomowej struktury. Należy zwracać szczególną
uwagę na sposób wykorzystania znaczników poszczególnych typów.
Potrzeba rozróżniania typów znaczników wynika z tego, że jak wszystkie elementy znajdujące się na próbce, proces prowadzący do ich wytworzenia z zasady był
obarczony pewnym błędem. Orientacja pierwotnego globalnego układu współrzędnych określana jest manualnie (poszukiwanie punktów charakterystycznych w modzie obrazowania) za pomocą krawędzi próbki:
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1. Początek układu współrzędnych
(a) Charakterystycznemu punktowi na próbce — zwykle rogowi próbki —
przypisuje się konkretne współrzędne — zwykle (0,0)
2. Kąt ułożenia osi x
(a) Wskazując dwa punkty na krawędzi, które mają wyznaczać prostą równoległą do osi x.
Lokalny układ współrzędnych wyznaczany jest za pomocą procedury wbudowanej w system litograficzny RAITH (ELPHY plus lub EPLHY quantum) (patrz
https://www.raith.com/) sterujący procesem naświetlania — writing field alignment. W przypadku mikroskopu elektronowego z laserowo sterowanym stolikiem
procedura wygląda następująco:
1. Wybranie punktu charakterystycznego w modzie obrazowania:
(a) Róg próbki, rysa lub niewielkie zanieczyszczenie.
2. Przeprowadzenie procedury wiążącej globalny i lokalny układ współrzędnych:
(a) Stolik zostaje kilkukrotnie przesunięty w różne punkty w ramach zasięgu
wiązki elektronowej wokół wybranego punktu charakterystycznego.
(b) Po przesunięciu stolika następuje próba znalezienia znacznika, tzn. przeskanowanie wiązką elektronową obszaru, w którym spodziewamy się go
zobaczyć.
(c) W efekcie uzyskujemy obraz znacznika analogiczny do rys. 3.11.d.
(d) Wskazanie faktycznego położenia środka znacznika wewnątrz przeskanowanego pola i powtórzenie procedury przynajmniej trzykrotnie (aż do
uzyskania obrazu bliskiego rys. 3.11.c) umożliwia wprowadzenie poprawki między innymi do orientacji lokalnego układu współrzędnych.
3. Procedura ta służy nie tylko korelacji kątów globalnego i lokalnego układu
współrzędnych ale również umożliwia powiązanie kąta odchylania wiązki elektronowej z rzeczywistymi odległościami na powierzchni próbki.
Mimo wielokrotnie powtarzanej procedury wiążącej globalny i lokalny układ
współrzędnych zawsze należy zakładać, że korelacja nie jest idealna i wzór naświetlony wewnątrz jednego pola naświetlania zostaje obrócony względem środka pola naświetlania (rys. 3.13). Dlatego też zamiast idealnej struktury zaplanowanej
w projekcie (rys. 3.12 i rys. 3.14.a — granatowy wzór) uzyskujemy zaburzony wzór
widoczny na rys. 3.14.b (granatowy wzór).
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Rysunek 3.12: Projekt przykładowej struktury wielopoziomowej wraz ze znacznikami: a — linie separujące, b — pole kontaktowe elektrody bramkowej, c — jedno
z pól naświetlania definiujące siatkę pól naświetlania makrostruktury (pomarańczowa siatka kwadratów), d — pole naświetlania mikrostruktury, e — znacznik
środkowy, f — znaczniki równoważne, g — znaczniki brzegowe — równoważne, h
— znaczniki spójne (znajdujące się w jednym polu naświetlania).
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Rysunek 3.13: Przesunięcie rzeczywistych znaczników (niebieskie krzyże) względem
położeń zaplanowanych (czarny wzór) wewnątrz jednego pola naświetlania. Przesunięcia (czerwone strzałki) wynikają z nieintencjonalnego obrotu pola naświetlania
względem globalnego układu współrzędnych. Błąd położenia środka znacznika jest
tym większy im znajdują się one dalej od środka pola naświetlania.
Dopasowując następnie kolejne poziomy litograficzne do wzoru wykonanego z błędami przedstawionymi na rys. 3.14.b należy:
1. Ustalić globalny układ współrzędnych:
(a) Wstępnie wyznaczany identycznie jak w przypadku pierwszego poziomu
litograficznego;
(b) Udokładnienie układu globalnego (mod obrazowania):
i. Początek układu współrzędnych ustalamy korzystając z dowolnego
znacznika środkowego, któremu przypisuje się wartość współrzędnych (x,y) zgodną z jego położeniem w projekcie
ii. Orientację osi x ustala się jako równolegą do prostej łączącej dwa
znaczniki równoważne (rys. 3.12.f i rys. 3.14.b — niebieski układ
współrzędnych);
(c) Częsty błąd — wykorzystanie znaczników nierównoważnych, nawet przy
poprawnie wyznaczonym lokalnym układzie wspólrzędnych może skutkować pogłębianiem błędów z poziomu pierwszego (rys. 3.14.c — układ
lokalny i globalny są identyczne);
2. Ustalić lokalny układ współrzędnych:
(a) Wstępna korelacja globalnego i lokalnego układu wsółrzędnych wykonywana jest jak w przypadku pierwszego poziomu litograficznego (procedura przeprowadzana jest napierw przy brzegu próbki, następnie powtarzana na znaczniku środkowym z poprzedniego poziomu litograficznego);
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Rysunek 3.14: Wyznaczenie globalnego i lokalnego układu współrzędnych:
(a) schemat zaplanowanej struktury (granatowy — pierwszy poziom litograficzny, w którym wytworzone zostały znaczniki, pomarańczowy – drugi poziom, czarne
linie — pole naświetlania pierwszego poziomu, szary — pole naświetlania drugiego poziomu), a1 — znaczniki spójne — naświetlone wewnątrz tego samego pola
naświetlania, a2 — znaczniki równoważne — naświetlone w różnych polach naświetlania ale w tym samym polożeniu względem środka pola naświetlania; (b) wzór
naświetlony w pierwszym poziomie z niedokładnie skorelowanymi układami współrzędnych przesuwu stolika (globalny układ współrzędnych) oraz odchylenia wiązki
elektronowej (lokalny układ współrzędnych); by drugi poziom litograficzny został
poprawnie dopasowany do pierwszego globalny układ współrzędnych należy wyznaczyć za pomocą znaczników równoważnych (układ niebieski), a układ lokalny
na znacznikach spójnych (układ zielony). Efekt: minimalizacja błędów zszycia kolejnych poziomów; (c) błędnie wykonany drugi poziom litograficzny — globalny i
lokalny układ współrzędnych pokrywają się (układ czerwony); kierunek przesuwu
stolika nie odtwarza jego ruchu w trakcie naświetlania pierwszego poziomu. Efekt:
pogłębianie istniejących już błędów.
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(b) Ustalenie lokalnego układu współrzędnych możliwie najbardziej zbliżonego do tego zastosowanego w pierwszym poziomie litograficznym oraz
korekcja błędów losowych przesuwu stolika
i. Wykorzystanie wbudowanej w system litograficzny procedury rozpoznawania znaczników polegającej na obrazowaniu tylko obszarów,
gdzie spodziewane jest znalezienie znaczników. Wskazanie faktycznych położeń środków znaczników spójnych (rys. 3.14.a1) pozwala na
ustalenie poprawnego lokalnego układu współrzędnych (rys. 3.14.b
oraz rys. 3.16.b).
(c) Częsty błąd — wykorzystanie znaczników niespójnych, nawet przy poprawnie wyznaczonym globalnym układzie współrzędnych może skutkować znacznym obróceniem naświetlanego wzoru (rys. 3.16.c).
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Rysunek 3.15: Projekt przykładowej mikrostruktury wraz z centralnym fragmentem
makrostruktury: a — pole naświetlania mikrostruktury, b — znaczniki trawione
wraz z liniami separującymi makrostruktury (spójne z pierwszym poziomem litograficznym), c — znaczniki trawione wraz z mikrostrukturą (niezbędne na etapie
dopasowania elektrody bramkowej do mikrostruktury).

ROZDZIAŁ 3. WYTWARZANIE STRUKTUR

58

(a)

(b)

(c)

Rysunek 3.16: Wyznaczenie lokalnego układu współrzędnych: (a) schemat idealnej
struktury (granatowy — pierwszy poziom litograficzny, pomarańczowy — drugi poziom litograficzny, czarny — pole naświetlania poziomu pierwszego, szary — pole
naświetlania poziomu drugiego), (b) – (c) wzory naświetlone z niedokładnie skorelowanymi globalnym i lokalnym układem współrzędnych w pierwszym poziomie
litograficznym: (b) prawidłowo odtworzone układy współrzędnych w drugim etapie litograficznym: lokalny układ współrzędnych (odchylanie wiązki elektronowej)
w polu centralnym wyznaczony na znacznikach spójnych — zielone osie; efekt: minimalizacja błędów — odtworzenie pierwotnego błędu; (c) błędnie wyznaczony układ
współrzędnych odchylania wiązki (lokalny — czerwone osie) dla poziomu drugiego,
wyznaczony na znacznikach poza pierwotnym polem naświetlania; efekt: obrócenie
układu współrzędnych poziomu drugiego względem poziomu pierwszego.
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Rysunek 3.17: Znaczniki spójne — w polu naświetlania mikrostruktury wytworzonej metodą dwustopniowego trawienia mokrego: (a) a1 — fragment makrostruktury
wraz z wytrawionymi z nią znacznikami — a2, (b) b1 — mikrostruktura połączona poprawnie z makrostrukturą; b2 — przeskanowane znaczniki zostały drugi raz
wytrawione wraz z mikrostrukturą.
Mikro- i nanostruktury
Do wytworzenia mikro- czy też nanostruktury stosuje się najmniejsze możliwe pole naświetlania. Wynika to z tego, że wykorzystuje się wtedy maksymalne
dostępne powiększenie mikroskopu elektronowego, a co za tym idzie, uzyskuje się
najlepszą możliwą rozdzielczość naświetlania. Dopasowanie mikrostruktury do makrostruktury również wymaga zastosowania znaczników. W tym wypadku jedyny
typ znaczników, który może zostać zastosowany to znaczniki spójne (rys. 3.14.a1
i rys. 3.15.b). W polu, w którym ma zostać umieszczona mikrostruktura muszą
znaleźć się przynajmniej dwa, a najlepiej cztery znaczniki mieszczące się wewnątrz
wybranego przez nas, mniejszego pola naświetlania (rys. 3.15.a). Pozwoli to, w podobny sposób jak w przypadku znaczników spójnych dla dużych pól, dopasować
dwa poziomy litograficzne do siebie (Rys. 3.16.b).
Konfiguracja elektrody bramkowej
Geometria elektrody bramkowej musi spełniać kilka zasadniczych warunków.
Elektroda bramkowa musi być umieszczona nad mikrostrukturą tak, by możliwe
było sterowanie koncentracją nośników w niewielkim obszarze materiału. By zminimalizować prawdopodobieństwo przebicia elektrycznego do struktury, metalizacja
bramki może być usytułowana dokładnie nad przewodzącym obszarem materiału
(tzn. obszarem niewytrawionym) tylko w centralnym fragmencie mikrostruktury
(rys. 3.8.a) oraz nad polem kontaktowym, całkowicie odseparowanym elektrycznie
od struktury poprzez okalające je wytrawione linie separujące (rys. 3.8.c). Między
tymi obszarami metalizacja elektrody bramkowej powinna być umiejscowiona ponad wytrawioną, a więc nieprzewodzącą linią separującą (rys. 3.18). Rysunek 3.19
przedstawia zdjęcia (SEM i optyczne) rzeczywistych struktur zawierających elektrody bramkowe spełniające wyżej wymienione warunki.
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Rysunek 3.18: Trójwymiarowy schemat doprowadzenia elektrycznego bramki: a —
wytrawiona linia separująca, b — obszar niewytrawiony (mesa), c — metaliczne
doprowadzenie elektrody bramkowej, d — warstwa dielektryczna). Doprowadzenie
elektryczne łączące elektrodę bramkową (znajdującą się ponad mikrostrukturą) oraz
pole kontaktowe jest na całej długości umiejscowione nad wytrawioną linią separującą. Pozwala to zminimalizować prawdopodobieństwo przebicia elektrycznego do
studni.
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Rysunek 3.19: Rzeczywite elektrody bramkowe: (a) zdjęcie optyczne mikrostruktury
wraz z elektrodą bramkową; a1 — wytrawione linie separujące, a2 — doprowadzenie
elektryczne elektrody bramkowej, a3 — warstwa dielektryczna, a4 — mikrostruktura, a5 — aktywna część elektrody bramkowej; (b) obraz SEM mikrostruktury
bramkowanej: b1 — trawione linie separujące, b2 — doprowadzenie elektryczne
bramki, b3 — mikrostruktura, b4 — aktywna część elektrody bramkowej.
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Proces litograficzny: maski, bramki

Definiowanie masek
Proces naświetlania wzoru w substancji elektronoczułej jest kolejnym etapem,
w którym materiał może ulec podgrzaniu lub uszkodzeniu. Wynika to z tego, że
im większe napięcie przyspieszające stosowane w trakcie naświetlania, tym większa energia wiązki elektronowej, a co za tym idzie, elektrony mogą docierać daleko
w głąb materiału (rys. 3.20), w przypadku 30 kV nawet na głębokość kilku mikrometrów [62].

Rysunek 3.20: Głębokość wnikania wiązki elektronowej wgłąb materiału w zależności od napięcia przyspieszającego: (a) 10 kV, (b) 20 kV (ref.[62]).
Jednym z rozwiązań na zmniejszenie wpływu naświetlania na jakość materiału
jest zmniejszenie energii wiązki elektronowej. Działanie to pozwoliło między innymi na zmodyfikowanie metody wytwarzania mostków powietrznych prezentowanych
w pracach [63, 64], oparte na lokalnej zmianie dawki oraz zastosowanie wielowarstwowych rezystów. Nowa metoda, wykorzystująca modulację napięcia przyspieszającego, pozwala na selektywne naświetlenie oraz następnie wywołanie rezystu do
określonej głebokości [65].
Poniżej przedstawiono wady i zalety stosowania różnych napięć przyspieszających w trakcie naświetlania masek:
1. Wyższe napięcia przyspieszające:
(a) Zalety:
i. Lepsza rozdzielczość. Mniejsze poszerzenie plamki i rozproszenie elektronów w warstwie rezystu [66](rys. 3.20.b).
ii. Łatwiejsze obrazowanie znaczników.
(b) Wady:
i. Większa głębokość wnikania [62, 65](rys. 3.20.b).
ii. Mniejsza część energii wiązki absorbowana jest przez rezyst — wymaga zwiększenia całkowitej dawki docierającej do powierzchni próbki (rys. 3.21), co zwiększa grzanie materiału.
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Rysunek 3.21: Klin dozymetryczny naświetlony w rezyście PMMA 950k (6% w chlorobenzenie) przy napięciu przyspieszającym 20 kV i dawce bazowej 260 µC/cm2 —
wyznaczona dawka powierzchniowa wystarczająca do naświetlania wzoru to około
160 µC/cm2 . Zdjęcie zostało wykonane po procesie wywołania; a — niedoświetlony
rezyst, b — graniczna dawka, c — 100% dawki bazowej, całkowicie naświetlony
i wywołany rezyst.

(a)

(b)
a1

b1

a2

b2

Rysunek 3.22: Kliny dozymetryczne i testy dawki liniowej naświetlone w rezyście
PMMA 950k (6% w chlorobenzenie) przy dawce bazowej 150 µC/cm2 (górny rząd —
a1 i b1) i 100 µC/cm2 (dolny rząd — a2 i b2), przy napięciu przyspieszającym: (a)
7 kV (wyznaczona dawka wystarczająca: 75 – 80 µC/cm2 ) i (b) 10 kV (wyznaczona
dawka wystarczająca: 80 – 90 µC/cm2 ).
2. Niższe napięcia przyspieszające:
(a) Zalety:
i. Kilkukrotne zmniejszenie dawki (rys. 3.22), co wynika z tego, że
większa część energii niesionej przez wiązkę elektronową absorbowana jest przez rezyst.
ii. Zmniejszone ogrzewanie próbki, wynikające ze zmniejszonej dawki
oraz ograniczonego wnikania elektronów w głąb próbki.
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(b) Wady:
i. Pogorszenie rozdzielczości z powodu poszerzenia plamki i silnego rozpraszania elektronów już w warstwie rezystu [66] (rys. 3.20.a)
ii. Utrudnione obrazowanie znaczników. W przypadku bardzo małych
(5 kV) napięć przyspieszających wiązka elektronowa praktycznie nie
dociera do powierzchni próbki, na której poziomie znajdują się znaczniki (w przypadku obecności rezystu) [65].
Dlatego też dobór odpowiedniego napięcia przyspieszającego zależy od tego, jakiego
typu element struktury ma zostać wykonany.
Trawienie linii separujących i definiowanie mikrostruktur
W przypadku trawienia linii separujących makro- i mikrostruktury szczególnie
ważna jest rozdzielczość naświetlanego wzoru. Rysunek 3.23 przedstawia schemat
etapu litograficznego, w którym transfer struktury następuje poprzez chemiczne
trawienie mokre. Poniżej opisane są główne etapy procesu litograficznego prowadzącego do uzyskania trawionych linii separujących w materiale HgTe/(Hg,Cd)Te:
1. Oczyszczenie powierzchni:
(a) Umieszczenie w ciepłym (około 40◦ C) acetonie (20-30 min),
(b) Umieszczenie w ciepłym (około 40◦ C) izopropanolu (5 min),
(c) Opłukanie czystym izopropanolem,
(d) Osuszenie czystym azotem,
(e) Usunięcie resztek rozpuszczalników organicznych poprzez ogrzanie (1 min)
na powierzchni płyty grzejnej rozgrzanej do 85◦ C,
(f) Pozostawienie do ochłodzenia do temperatury pokojowej (5 min).
2. Nałożenie warstwy rezystu (polimer elektronoczuły) (rys. 3.23.b):
(a) Przygotowanie roztworu rezystu:
i. Wybór rezystu: PMMA 50k, 9% w chlorobenzenie, (mała masa cząsteczkowa — ozn. 50k — gwarantuje lepsze przyleganie rezystu do
podłoża),
ii. Mieszanie rezystu: umieszczenie na pół godziny na mieszadle magnetycznym,
iii. Należy upewnić się, że rezyst znajduje się w temperaturze pokojowej.
(b) Rozprowadzenie warstwy rezystu na powierzchni próbki:
i. Umieszczenie próbki na stoliku wirówki,
ii. Wybór odpowiedniej szybkości i czasu wirowania: przy szybkości wirowania 6000 rpm i czasie wirowania 40 s uzyskana warstwa rezystu
osiąga grubości 250 nm, co jest grubością odpowiednią do wytworzenia maski do trawienia mokrego.
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(c) Suszenie warstwy rezystu:
i. Wygrzewanie w obniżonym ciśnieniu i temperaturze 85◦ C przez 30 min
(patrz rys. 3.6).
3. Naświetlanie wybranego wzoru (rys. 3.23.c):
(a) Wybór napięcia przyspieszającego:
i. Najbardziej optymalnym wyborem okazało się zastosowanie wysokiego (30 kV) napięcia przyspieszającego. Zapewni to uzyskanie bardzo dobrej rozdzielczości, ponieważ wiązka elektronowa jest słabo
rozpraszana w warstwie rezystu. Dodatkowo obszar, który podczas
naświetlania maski ulegnie lokalnemu podgrzaniu, zostanie usunięty podczas trawienia struktur. Dlatego też, podgrzewanie struktury
w tym etapie litograficznym ma znikomy wpływ na jakość gotowej
struktury.
4. Wywołanie naświetlonego wzoru (rys. 3.23.d):
(a) Wybór wywoływacza:
i. Jedyną zauważalną różnicą w pracy z rezystami wygrzewanymi w obniżonym ciśnieniu i obniżonej temperaturze jest wrażliwość na działanie standardowego wywoływacza, to znaczy tzw. MIBK (methyl
isobutyl ketone) — rezyst nienaświetlony również jest w sposób zauważalny rozpuszczany przez ten związek — ulega tzw. ciemnej erozji.
ii. Zastosowano mieszaninę izopropanolu z wodą w proporcji 7/3 [60].
iii. Czas wywoływania: 10 – 15 s (w zależności od wielkości struktury).
iv. Płukanie w wodzie dejonizowanej, suszenie azotem.
(b) Dzięki zastosowaniu wysokiego napięcia przyspieszającego po wywołaniu
brzegi rezystu są nachylone tylko w niewielkim stopniu (rys. 3.23.d).
5. Dodatkowe wygrzanie (rys. 3.23.f) :
(a) Umieszczenie na 1 – 2 min na płycie grzejnej o temperaturze 85◦ C,
(b) Etap ten zapewnia całkowite usunięcie wywoływacza i wody z powierzchni próbki oraz poprawia przyleganie rezystu do podłoża, w szczególności w obszarach znajdujących się blisko wywołanego wzoru (rys. 3.23.d2
i rys. 3.23.e2). Dzięki temu zmniejszone zostaje prawdopodobieństwo dostania się roztworu trawiącego pod rezyst i trawienia powierzchni materiału.
6. Trawienie (rys. 3.23.f):
(a) Przygotowanie roztworu trawiącego:
i. 0.06% bromu w glikolu etylenowym,
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(b) Trawienie:
i. Szerokie linie separujące (szersze niż 1 µm): czas trawienia 60 – 90 s
w zależności od potrzeb,
ii. Wąskie linie separujące (węższe niż 1 µm): czas trawienia 20 – 45 s
w zależności od potrzeb,
(c) Dwukrotne płukanie w metanolu, suszenie azotem.
7. Usunięcie rezystu (rys. 3.23.g):
(a) Umieszczenie w ciepłym acetonie,
(b) Opłukanie izopropanolem, suszenie azotem.
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wyjściowy
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Rysunek 3.23: Schemat procesu litograficznego, w którym transfer struktury następuje poprzez trawienie mokre: (a) pierwotna próbka (a1 — studnia kwantowa, a2
— reszta heterostruktury), (b) nałożenie rezystu (b1 — nienaświetlony rezyst), (c)
proces naświetlania wysokim (tu 30 kV) napięciem przyspieszającym (c1 — wiązka
elektronowa, c2 — obszar bezpośredniego naświetlania rezystu, c3 — obszar naświetlony w wyniku rozpraszania elektronów, c4 — zasięg wiązki elektronowej), (d) wywołanie wzoru (d1 — niewielkie nachylenie ścianek rezystu, d2 — możliwa przerwa
między powierzchnią próbki a rezystem — wynik odklejania się rezystu w trakcie
wywoływania lub lekkiego podświetlenia przez elektrony rozproszone w substracie),
(e) ponowne wygrzanie próbki po wywołaniu (e1 — zaokrąglenie ścianek rezystu,
e2 — zwiększone przyleganie rezystu do podłoża, e3 — bardziej pionowe ścianki
rezystu), (f) mokre trawienie chemiczne (f1 — obszar wytrawiony, f2 — poszerzenie
linii w wyniku trawienia izotropowego, f3 — głębokość trawienia przekraczająca
głębokość, na której znajduje się studnia kwantowa), (g) usunięcie rezystu.
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Stosując wyżej opisaną metodę wykorzystujemy zalety wysokorozdzielczej elektronolitografii, nie narażając badanego przez nas materiału na uszkodzenia wynikające z przegrzania.
Rysunki 3.24 oraz 3.25 przedstawiają gotowe struktury wykonane wyżej opisaną
metodą.

a
b
c

d

e

Rysunek 3.24: Zdjęcie optyczne mikrostruktury połączonej z makrostrukturą: a —
mostek hallowski (mikrostruktura), b — trawione linie separujące mikro- i makrostruktury, c — makrostruktura, d — znacznik, e — wytrawiony obszar skanowania
znacznika.

(a)
(c)

(b)

Rysunek 3.25: Analiza AFM wykonanego mostka hallowskiego: (a) przekrój centrum mikrostruktury (płaska powierzchnia mesy — brak podtrawień powierzchni
pod warstwą rezystu), (b) mapa centrum mikrostruktury, (c) trójwymiarowy model
struktury. Analizę wykonała dr Marta Aleszkiewicz.
Jakość wykonanych mikrostruktur została zweryfikowana za pomocą mikroskopii sił atomowych (atomic force microscopy — AFM) (Rys. 3.25). Stwierdzono,
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że proces trawienia został przeprowadzony prawidłowo. Można zauważyć, że powierzchnia mesy (rys. 3.25.a) jest płaska, co wskazuje na to, że polimer przylegał
do podłoża dostatecznie mocno, by roztwór trawiący nie dostał się pod maskę.
Wytwarzanie obszarów pokrytych warstwą dielektryczną oraz elektrod
bramkowych
W przypadku etapów litograficznych, w których transfer struktury następuje
przez naniesienie dodatkowej warstwy materiału (dielektryka czy też metalizacji)
istotne jest zadbanie o minimalizację uszkodzeń studni kwantowej, która znajduje
się poniżej nowo tworzonych elementów. Rysunek 3.26 przedstawia schemat dwóch
kolejnych etapów litograficznych, w których transfer struktury następuje poprzez
naniesienie warstwy dielektrycznej oraz metalizacji i prowadzi do wytworzenia elektrody bramkowej. Metoda ta opiera się w głównej mierze na szeroko stosowanej
technice — tzw. lift-off. Oznacza to, że po naniesieniu warstwy odpowiedniego materiału na powierzchnię (rys. 3.26.d/i), na której znajduje się maska, rezyst zostaje
usunięty wraz ze zbędą częścią materiału naniesionego (rys. 3.26.e/j).
Poniżej opisane są główne etapy procesu:
Wykonanie obszarów pokrytych warstwą dielektryczą:
1. Oczyszczenie powierzchni:
(a) Umieszczenie w ciepłym (około 40◦ C) acetonie (20 – 30 min),
(b) Umieszczenie w ciepłym (około 40◦ C) izopropanolu (5 min),
(c) Opłukanie w czystym izopropanolu,
(d) Osuszenie czystym azotem,
(e) Usunięcie resztek rozpuszczalników organicznych poprzez ogrzanie (1 min)
na powierzchni płyty grzejnej rozgrzanej do 85◦ C,
(f) Pozostawienie do ochłodzenia do temperatury pokojowej (5 min).
2. Nałożenie warstwy rezystu (polimer elektrono-czuły) (rys. 3.26.a):
(a) Przygotowanie roztworu rezystu:
i. Wybór rezystu: PMMA 950k, 6% w chlorobenzenie, (duża masa cząsteczkowa — ozn. 950k — gwarantuje polepszenie rozdzielczości nawet w przypadku zastosowania niskiego napięcia przyspieszającego
podczas definiowania struktury),
ii. Mieszanie rezystu: umieszczenie na pół godziny na mieszadle magnetycznym,
iii. Należy upewnić się, że rezyst znajduje się w temperaturze pokojowej.
(b) Rozprowadzenie warstwy rezystu na powierzchni próbki:
i. Umieszczenie próbki na stoliku wirówki,
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ii. Wybór odpowiedniej szybkości i czasu wirowania: przy szybkości
wirowania 6000 rpm i czasowi wirowania 40 s uzyskuje się warstwę
rezystu o grubości 600 – 650 nm, co jest grubością odpowiednią do
wytworzenia maski stosowanej w tzw. procesie lift-off (optymalny
stosunek grubości warstwy rezystu i warstwy materiału nanoszonego
to 3 do 1).
(c) Suszenie warstwy rezystu:
i. Wygrzewanie w obniżonym ciśnieniu i temperaturze 85◦ C przez 30 min.
3. Naświetlanie wybranego wzoru (rys. 3.26.b):
(a) Wybór napięcia przyspieszającego:
i. Najbardziej optymalnym wyborem okazało się zastosowanie bardzo
niskiego (5 kV) napięcia przyspieszającego. Pozwoli to na zmniejszenie dawki naświetlania, energii docierającej do powierzchni próbki a
zatem również ograniczy grzanie materiału. Dodatkowo, praktycznie
cała energia niesiona przez wiązkę elektronową zostanie pochłonięta
przez rezyst. Dzięki tym dwóm efektom zastosowanie tak niskiego
napięcia przyspieszającego jest bezpieczne nawet dla obszaru badanej mikrostruktury.
4. Wywołanie naświetlonego wzoru (rys. 3.26.c):
(a) Wybór wywoływacza:
i. Zastosowanie mieszaniny izopropanolu z wodą w stosunku 7/3 [60].
ii. Czas wywoływania: 20 – 30 s (w zależności od wielkości struktury),
iii. Płukanie w wodzie dejonizowanej, suszenie azotem.
(b) Dzięki zastosowaniu niskiego napięcia przyspieszającego po wywołaniu
profil brzegu rezystu jest skośny (szerokość obszaru wywołanego zwiększa
się wraz z przybliżaniem się do podłoża), tzn. jest to profil odpowiedni
do zastosowania w procesie typu lift-off.
5. Naniesie warstwy dielektrycznej (rys. 3.26.d):
(a) Depozycja warstwy Si3 N4 (100 – 150 nm), dwuwarstwy SiO2 /Si3 N4 (50 nm
+ 100 nm), niestechiometrycznego SiNx lub materiału mieszanego - SiON,
stosując metodę physical vapor deposition (PVD) lub inductively coupled
plasma – plasma enhanced chemical vapor deposition (ICP PECVD) zachowując temperaturą poniżej 85◦ C.
6. Usunięcie rezystu — transfer struktury (lift-off ) (rys. 3.26.e):
(a) Umieszczenie w ciepłym acetonie:
i. Próbkę należy przetrzymywać w rozpuszczalniku tak długo, aż zaobserwujemy całkowite usunięcie (oderwanie się od powierzchni) całej
warstwy dielektryka znajdującej się na powierzchni rezystu.
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(b) Opłukanie izopropanolem, osuszenie azotem.
Elektroda bramkowa:
1. Oczyszczenie powierzchni:
(a) Umieszczenie w ciepłym (około 40◦ C) acetonie (20 – 30 min),
(b) Umieszczenie w ciepłym (około 40◦ C) izopropanolu (5 min),
(c) Opłukanie w czystym izopropanolu,
(d) Osuszenie czystym azotem,
(e) Usunięcie resztek rozpuszczalników organicznych poprzez ogrzanie (1 min)
na powierzchni płyty grzejnej rozgrzanej do 85◦ C,
(f) Pozostawienie do ochłodzenia do temperatury pokojowej (5 min).
2. Nałożenie warstwy rezystu (polimer elektrono-czuły) (rys. 3.26.f):
(a) Przygotowanie roztworu rezystu:
i. Wybór rezystu: PMMA 950k, 6% w chlorobenzenie,
ii. Mieszanie rezystu: umieszczenie na pół godziny na mieszadle magnetycznym,
iii. Należy upewnić się, że rezyst znajduje się w temperaturze pokojowej.
(b) Rozprowadzenie warstwy rezystu na powierzchni próbki:
i. Umieszczenie próbki na stoliku wirówki,
ii. Wybór odpowiedniej szybkości i czasu wirowania: przy szybkości
wirowania 6000 rpm i czasowi wirowania 40 s uzyskuje się warstwę
rezystu o grubości 600 – 650 nm.
(c) Suszenie warstwy rezystu:
i. Wygrzewanie w obniżonym ciśnieniu i temperaturze 85◦ C przez 30 minut.
3. Naświetlanie wybranego wzoru (rys. 3.26.g):
(a) Wybór napięcia przyspieszającego:
i. Najbardziej optymalnym wyborem okazało się zastosowanie bardzo
niskiego (7 kV) napięcia przyspieszającego. Pozwoli to na znaczne
zmniejszenie dawki naświetlania, energii docierającej do powierzchni próbki a zatem również ograniczy grzanie materiału. W tym wypadku część wiązki elektronowej dociera w niewielkim stopniu poniżej warstwy rezystu, tak aby możliwe było obrazowanie znaczników znajdujących się na powierzchni materiału, ale nie pokrytych
warstwą dielektryczną (znaczniki takie znajdują się daleko od mikrostruktury). Dzięki tak dobranej energii wiązki w obszarach odległych od mikro- czy nanostruktury możliwe będzie przeprowadzenie
procedury rozpoznania znaczników, natomiast naświetlenie wzoru
dokładnie nad mikrostrukturą nie spowoduje jej uszkodzenia.
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4. Wywolanie naświetlonego wzoru (rys. 3.26.h):
(a) Wybór wywoływacza:
i. Zastosowanie mieszaniny izopropanolu z wodą w stosunku 7/3 [60].
ii. Czas wywoływania: 15 – 20 s (w zależności od wielkości struktury).
iii. Płukanie w wodzie dejonizowanej, suszenie azotem.
(b) Dzięki zastosowaniu możliwie niskiego napięcia przyspieszającego, po
wywołaniu naświetlonego wzoru profil brzegu rezystu jest skośny, tzn.
odpowiedni do zastosowania w procesie typu lift-off.
5. Naniesie warstwy metalicznej (rys. 3.26.i):
(a) Depozycja dwuwarstwy:
i. Tytan (Ti): 10 nm; wspomaga przyleganie do podłoża materiału napylanego bezpośrednio po nim,
ii. Złoto (Au): 100 nm,
6. Usunięcie rezystu – transfer struktury (lift-off ) (rys. 3.26.j):
(a) Umieszczenie w ciepłym acetonie:
i. Próbkę należy przetrzymywać w rozpuszczalniku tak długo, aż zaobserwujemy całkowite usunięcie (oderwanie się od powierzchni) całej
warstwy metalizacji, znajdującej na powierzchni rezystu.
(b) Opłukanie izopropanolem, osuszenie azotem.
Stosując wyżej opisaną metodę wykorzystujemy zalety elektronolitografii, tj.
elastyczność w wyborze geometrii wytwarzanej struktury oraz wysoką rozdzielczość
podczas definiowania masek, ograniczając jednocześnie prawdopodobieństwo przegrzania materiału. Rysunki 3.19 przedstawia mikrostruktury, której elektrody bramkowe zostały wytworzone opisaną metodą.
Jakość brzegów metalizacji wskazuje na poprawny profil rezystu oraz jego odpowiednią grubość.
Warstwa dielektryczna wykonana z tlenku krzemu i azotku krzemu, lub samego azotku krzemu pełni w przypadku opisywanej mikrostruktury dwie funkcje. W
pierwszej kolejności stanowi warstwę dielektryka podbramkowego, oddzielającego
elektrycznie elektrodę bramkową od mikrostruktury. Dodatkowo warstwą tą pokryte zostały wszystkie wytrawione linie separujące w celu ochrony krawędzi obszaru wytrawionego przed zanieczyszczeniami, wodą i uszkodzeniami mechanicznymi.
Z racji tego, że w przypadku tego poziomu litograficznego nie jest kluczowa wysoka
rozdzielczość wykonania maski a jedynie równomierne pokrycie obszaru w okolicy
mikrostruktury.

ROZDZIAŁ 3. WYTWARZANIE STRUKTUR
(a)

71

(f)

a3
a1
nałożenie rezystu
a2

b1

(b)

(g)

b3

b2

g1

b4

naświetlenie wiazk
˛ a˛
elektronowa˛

c1

(c)

(h)
h1

c2
wywołanie

d3

i3

(d)

(i)

d1

i1

d2

i2
napylanie

e1

j1

e2

(j)

(e)
usuniecie
˛ rezystu

Rysunek 3.26: Schemat procesu litograficznego, w którym transfer struktury następuje poprzez naniesienie dodatkowej warstwy materiału, a efektem procesu jest
wytworzenie elektrody bramkowej odizolowanej od podłoża: (a) wyjściowa heterostruktura wraz z naniesioną warstwą rezystu (a1 — studnia kwantowa, a2 — reszta
heterostruktury, a3 — nienaświetlony rezyst), (b) proces naświetlania obszaru, który ma zostać pokryty warstwą dielektryczną; napięcie przyspieszające — 5 kV (b1 —
wiązka elektronowa, b2 — obszar bezpośredniego naświetlania rezystu, b3 — obszar
naświetlony w wyniku rozpraszania elektronów, b4 — zasięg wiązki elektronowej),
(c) wywołanie wzoru (c1 — silne nachylenie ścianek rezystu, c2 — możliwa przerwa
między powierzchnią próbki, (d) naniesienie warstwy dielektrycznej — PVD lub
ICP PECVD (grubość rezystu — d1 — większa niż grubość warstwy dielektrycznej — d2; d3 — częściowe pokrycie ścianek rezystua, d4 — zbędna część warstwy
dielektrycznej), (e) lift-off — usunięcie zbędnej części warstwy dielektrycznej poprzez całkowite usunięcie rezystu (e1 — pożądany wzór, e2 — możliwe niewielkie
fragmenty warstwy dielektrycznej, pozostałe po usunięciu rezystu), (f) nałożenie
drugiej warstwy rezystu, (g) naświetlenie wzoru elektrody bramkowej — napięcie
przyspieszające — 7 kV (g1 — zasięg wiązki elektronowej — elektrony nie docierają w pobliże studni), (h) proces wywołania (h1 — silne nachylenie ścianek rezystu,
odpowiednie do zastosowania metody lift-off ), (i) termiczne napylenie warstwy metalicznej (grubość rezystu — i1 — kilkukrotnie większa niż grubość metalizacji —
i2; i3 — obszar struktury całkowicie oddzielony od i4 — zbędnej części metalizacji),
(j) lift-off — usunięcie zbędnej części warstwy metalizacji (j1 — pozostała część
metalizacji).
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Całość obszaru, który ma zostać pokryty warstwą azotku krzemu został litograficznie zdefiniowany za pomocą pojedynczego procesu naświetlania. W przypadku
tego procesu główny parametr, który należy brać pod uwagę podczas wyboru rezystu jest jego grubość, która musi być równa lub nieco większa niż średnia głębokość
wnikania elektronów o danej energii (zdefiniowanej poprzez napięcie przyspieszające).
Istnieją dwa powody pokrycia warstwą dielektryczną jedynie mikrostruktury i
linii separujących zamiast napylenia materiału na całą próbkę. Pierwszym z nich
jest łatwiejsze wykonanie kontaktów elektrycznych do struktury. Drugi natomiast
związany jest z widocznością znaczników. Ze względu na to, że do wykonania metalizacji elektrod bramkowych zastosowano zmniejszone (7 kV) napięcie przyspieszające, pokrycie znaczników (zwłaszcza trawionych a nie metalicznych) spowodowałoby znaczne pogorszenie widoczności znaczników w trakcie procesu naświetlania
wzoru bramki. Usunięcie warstwy dielektrycznej z większości obszaru doprowadzeń
elektrycznych do struktury umożliwia umieszczenie znaczników poza obszarem dielektrycznym. Dzięki temu na etapie procedury rozpoznawania znaczników są one
pokryte jedynie warstwą rezystu, a zatem znajduą się w zasięgu wiązki elektronowej.

3.2.6

Formowanie kontaktów elektrycznych

Ostatnim etapem tworzenia struktury gotowej do pomiarów elektrycznych jest
umieszczenie jej na ośmio-pinowej podstawce, przystosowanej do pracy w układzie
doświadczalnym stosowanym do pomiarów transportowych (rys. 3.27.a) i przymocowanie złotych drucików tworzących kontakt elektryczny między strukturą a podstawką (rys. 3.27).

(a)

a1

(b)

b1

b2

b3

Rysunek 3.27: Zdjęcia: (a) ośmio-pinowej podstawki do pomiarów transportowych
(a1 — miejsce podłączenia drucików do podstawki), (b) próbka umieszczona na
podstawce (wraz z kontaktami elektrycznymi): b1 — indowy lut przytwierdzający
druciki do podstawki; b2 — kontakty elektryczne na powierzchni próbki; b3 - złote
druciki.
By uniknąć zbędnego grzania podczas wytwarzania kontaktów elektrycznych
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podczas lutowania czy też kontaktowania za pomocą bondera mechanicznego zastosowano metodę nie wymagającą podgrzewania próbki powyżej temperatury pokojowej.
Poniżej w punktach opisano sposób wytworzenia kontaktów elektrycznych do
struktury (rys. 3.28):
1. Przymocowanie złotych drucików do podstawki ośmio-pinowej:
(a) Kontakty te wykonano za pomocą lutowania indem.
2. Przygotowanie drucików do przytwierdzenia do powierzchni próbki:
(a) Druciki obcięto do odpowiedniej długości.
(b) Końcówki drucików oczyszczono kwasem mlekowym a następnie pobielono indem (za pomocą rozgrzanej lutownicy).
3. Przygotowanie powierzchni pól kontaktowych:
(a) Na obszarze zaplanowanym do przytwierdzenia kontaktu elektrycznego
wykonano rysę (za pomocą czystej igły lekarskiej). Etap ten wyglądał
identycznie również dla próbek, na których pierwotnie zaplanowano metaliczne pola kontaktowe.
4. Przytwierdzenie indu do pola kontaktowego:
(a) Przygotowano grudkę indu poprzez wycięcie fragmentu indu skalpelem
w taki sposób, by usunąć wierzchnie warstwy metalu. Pozwala to na
pozbycie się fragmentów indu, które mógł być częściowo utlenione.
(b) Umieszczono grudkę
(w miejscu rysy).

indu

na

powierzchni

pola

kontaktowego

(c) Rozprowadzono ind na powierzchni pola kontaktowego, tak aby został
on wprowadzony również do wnętrza rysy.
5. Przytwierdzenie drucików do powierzchni pól kontaktowych:
(a) Druciki ugięto tak aby pobielona część dotykała indu przytwierdzonego
do powierzchni próbki.
(b) Druciki przyciśnięto do indu znajdującego się na powierzchni próbki.
W tym celu zastosowano grot lutownicy rozgrzany do 80◦ C, co spowodowało zwiększenie plastyczności indu.
Powyższa metoda pozwala na wytworzenie kontaktów elektrycznych (rys. 3.27.b.
i rys. 3.29) o bardzo dobrych parametrach oraz o szczególnie dobrej wytrzymałości
mechanicznej nawet mimo wielokrotnego schładzania próbki do temperatur kriogenicznych.
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Rysunek 3.28: Schemat kontaktu elektrycznego do struktury (przekrój): (a) studnia
kwantowa HgTe, (b) bariera (Hg,Cd)Te, (c) grudka indu, (d) część indu wciśnięta
mechaniczne do wnętrza rysy, (e) złoty drucik.

a

b

c

Rysunek 3.29: Zdjęcie kontaktu elektrycznego do struktury HgTe/HgCdTe, wykonanego opisaną wyżej metodą: a — powierzchnia próbki, b — indowy kontakt do
struktury, c — pobielony i przytwierdzony do pola kontaktowego złoty drucik.

3.3

Podsumowanie rozdziału

Opisana w niniejszym rozdziale metoda wytwarzania mikrostruktur pozwoliła
na przygotowanie próbek odpowiednich do przeprowadzenia pomiarów transportowych. Część z próbek wytworzonych w trakcie opracowywania metody formowania kontaktów posiadała również metaliczne pola kontaktowe. Same kontakty do
struktury zostały jednak we wszystkich badanych próbkach wykonane w sposób
przedstawiony w ostatnim podrozdziale.

Rozdział 4
Wyniki doświadczalne
4.1

Badane mikrostruktury

W celu określenia własności transportowych studni kwantowych tellurku rtęci o odwróconej strukturze energetycznej wytworzono kilka struktur o szerokim
zakresie długości kanałów krawędziowych i geometrii zgodnej z przeprowadzoną
w rozdziale 2 wstępną analizą. Wytworzone mikrostruktury (łącznie z jedną strukturą testową, dzięki której określono między innymi najkorzystniejszą geometrię —
struktura P ) opisane są w kolejnych podrozdziałach.

4.1.1

Struktury z bramkami palcowymi

W przypadku próbek P i F , zatem tych wyposażonych w elektrody bramkowe w konfiguracji palcowej jako dielektryk podbramkowy zastosowano dwuwarstwę
SiO2 /Si3 N4 wytworzoną metodą PVD o łącznej grubości 510 nm.
Struktura P
Pierwsza z badanych mikrostruktur wytworzona została w celu określenia minimalnej szerokości kanału objętościowego, przy której transport objętościowy nie
będzie zaburzony z powodu niejednorodności koncentracji w najwęższym fragmencie. Jednocześnie szerokość ta musi być dostatecznie duża by w reżimie przewodnictwa krawędziowego kanały brzegowe były od siebie dostatecznie odseparowane
przestrzennie. Zgodnie z wynikami teoretycznymi przedstawionymi w pracy [67]
szerokość powyżej około 150 nm powinna być wystarczająca, by nie dopuścić do
otwarcia przerwy energetycznej stanów krawędziowych. Ze względu na próbne pomiary przeprowadzone na próbkach o szerokości przewężenia około 400 nm, które
wskazywały zawsze na opory sięgające kilku MΩ struktura P została poszerzona.
Badana mikrostruktura wytworzona została w geometrii zmodyfikowanego mostka hallowskiego, tj. charakteryzującego się zwężeniem w centralnej części poprzeczki
(rys. 4.1 – 4.2). Szerokości kolejnych przewężeń wynosiły od 1.4 do 2.8 µm. W celu
sterowania koncentracją nośników, a więc umożliwienia obserwacji efektów krawędziowych, struktura została wyposażona w serię czterech palcowych elektrod bramkowych o szerokości 2 µm.
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Rysunek 4.1: Projekt centralnej części próbki P wraz z oznaczonymi strukturami
P1 – P4 . Na rysunku oznaczono: a — wytrawione linie separujące, b — przewężenia
struktur Pi pokryte metalizacją, c — elektrody bramkowe wraz z ich doprowadzeniami elektrycznymi — d; e — brzeg warstwy dielektrycznej oraz f — odsłonięte
znaczniki poziomu pierwszego i drugiego.
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Rysunek 4.2: Zdjęcie optyczne centralnej części próbki P wraz z oznaczonymi strukturami P1 – P4 ; a — wytrawione linie separujące, b — przewężenia struktur Pi , c
— metalizacja elektrod bramkowych. Szerokość palców wynosi 2 µm, a przewężenia
mają szerokość od 1.4 do 2.8 µm.
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Pomiar oporu próbki P w funkcji napięcia przyłożonego do elektrod bramkowych struktur P1 – P4 wskazywały na to, że wybrany zakres szerokości przewężeń
jest nieodpowiedni dla badanej heterostruktury. Bez względu bowiem na wybór
sond pomiarowych opory uzyskane w konfiguracjach czterosodondowych sięgały
kilku MΩ. Wynikać to może z obecności niejednorodności koncentracji nośników,
których wielkość jest porównywalna do najwęższego punktu kanału objętościowego.
Dodatkowo przyłożenie nawet dużego ujemnego napięcia do elektrody bramkowej
nie umożliwia przeprowadzenia dalszych pomiarów transportowych. Może to świadczyć o zbytniej bliskości kanałów krawędziowych i sprzęganiu się ich bezpośrednio
lub poprzez jeziorka ładunkowe będące skutkiem przestrzennej niejednorodności
koncentracji nośników.
Rozpatrując uzyskane wyniki w kontekście pracy [67] uzyskany wynik wskazywać może na to, że otwieranie przerwy energetycznej związanej z kanałami krawędziowymi zachodzi dla szerokości przewężenia dużo wiekszych niż wynikałoby to
z obliczeń.
struktura F
Rysunki 4.3 i 4.4 przedstawiają mikrostruktury z bramkami palcowymi, które
wykorzystano do wyznaczenia zależności przewodności kanałów krawędziowych od
ich długości. Szerokość próbki F wynosiła 8 µm, podczas gdy szerokość elektrody
bramkowej (równoważna w przybliżeniu długości kanału krawędziowego) wynosiła
kolejno: 1, 2, 4 i 8 µm. Kolejne poprzeczki mostka hallowskiego wraz z elektrodami bramkowymi o odpowiedniej szerokości oznaczone zostały: F1 , F2 , F3 oraz
F4 . Z powodu nieintencjonalnych uszkodzeń mechanicznych z 10 kontaktów do mikrostruktury możliwe było zastosowanie tylko sześciu spośród nich. Z tego samego
powodu niemożliwe było zastosowanie elektrody najszerszej, tj. o szerokości 8 µm,
natomiast pomiary z zastosowaniem mikrostruktury F3 ograniczone zostały do konfiguracji dwusondowych.
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Rysunek 4.3: Projekt centralnej części próbki F wraz z oznaczonymi strukturami
F1 – F4 . Na rysunku oznaczono: a — wytrawione linie separujące, b — jednakowa
szerokość wszystkich poprzeczek mostka hallowskiego równa 8 µm, c — elektrody
bramkowe wraz z ich doprowadzeniami elektrycznymi — d; e — brzeg warstwy
dielektrycznej oraz f — odsłonięte znaczniki poziomu pierwszego i drugiego.
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Rysunek 4.4: Zdjęcie optyczne centralnej części próbki F wraz z oznaczonymi strukturami F1 – F4 ; a — wytrawione linie separujące, b — szerokość mostka hallowskiego
równa 8 µm, c — metalizacja elektrod bramkowych. Szerokość palców wynosi kolejno 1, 2, 4 oraz 8 µm.
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Rysunek 4.5: Schemat centralnej części próbki F wraz z zaznaczonymi kanałami krawędziowymi o długościach 1 µm (struktura F1 ) oraz 2 µm (struktura F2 ). Numeracja
sond na rysunku odpowiadają używanym w dalszej części rozdziału. Oznaczenia: jasnoszary — mesa, ciemnoszary — wytrawiona linia separująca, pomarańczowy —
elektroda bramkowa, niebieski i czerwony — kanały brzegowe o przeciwnym kierunku propagacji elektronów.
Celem wytworzenia struktury F była oberwacja zmiany oporu lokalnego w funkcji napięcia przyłożonego do elektrody bramkowej na tle niezmiennego oporu poprzeczki mostka hallowskiego znajduącego się poza zasięgiem elektrody bramkowej.
W przypadku idealnej jednorodności materiału wyjściowego możliwe byłoby określenie wpływu szerokości elektrody bramkowej (tj. długości dwóch równoległych
kanałów krawędziowych) na obserwowany wzrost oporu.
Z perspektywy przygotowania kolejnych struktur, głównym wnioskiem wynikającym z pomiarów przeprowadzonych na strukturze F wynika, że zakres długości
kanałów krawędziowych 1 – 4 µm jest wystarczający do próby zaobserwowania co
najwyżej nieznacznie zaburzonych topologicznych kanałów krawędziowych.

4.1.2

Struktury z bramkami globalnymi

Jak opisano w rozdziale 2 mikrostruktury wyposażone w elektrody bramkowe w
konfiguracji globalnej umożliwiają przeprowadzenie dużo szerszego zakresu pomiarów transportowych. Dzięki temu możliwe staje się zarówno określenie efektywności działania elektrody bramkowej, potwierdzenie przewodnictwa krwędziowego jak
i określenie efektywnego oporu poszczególnych kanałów krawędziowych.
W kolejnych fragmentach rozdziału opisane zostaną trzy mikrostruktury wyposażone w globalne elektrody bramkowe, różniące się długością kanałów krawędziowych oraz fizyczną szerokością.
Struktury G 1 i G 2
Mikrostruktury G1 i G2 zostały wytworzone na jednym fragmencie studni kwantowej. Dokładna geometria całej makrostruktury przedstawiona jest na rys. 4.6.
Struktury te połączone są ze sobą poprzez jedno pole kontaktowe. W przypadku

ROZDZIAŁ 4. WYNIKI DOŚWIADCZALNE

80

odpowiedniego podłączenia sond pomiarowych obecność drugiej mikrostruktury nie
wpływa na uzyskane wyniki (źródło i dren należały zawsze do tej samej struktury).
Dielektryk podbramkowy dla tych mikrostruktur został wytworzony, jak w przypadku próbek P i F , metodą PVD. Tym razem grubości warst wynosiły 50 nm SiO2
oraz 100 nm Si3 N4 .
Obie mikrostruktury (rys. 4.7 – 4.11) wytworzona zostały w geometrii zmodyfikowanego mostka hallowskiego rys. 2.18.d. Dzięki temu możliwe było wytworzenie
kanałów krawędziowych o długości około 2 µm bez potrzeby zmniejszania szerokości
struktury poniżej 4 µm. Dodatkowo geometria ta pozwala na zachowanie identycznej długości kanałów krawędziowych mimo różnych szerokości mikrostruktur G1
(4 µm) oraz G2 (8 µm).
Celem wytworzenia struktur G1 i G2 było potwierdzenie przewodnictwa krawędziowego i obserwacja przestrzennego rozkładu źródeł rozpraszania w reżimie przewodnictwa brzegowego. Dodatkowo wytworzenie dwóch struktur o różnej szerokości
miało na celu stwierdzenie wpływu geometrii struktury na obserwowane wartości
oporu elektrycznego.
400 µm
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Rysunek 4.6: Całość projektu zawierającego strukturę G1 oraz G2 : a — wytrawione
linie separujące definiujące doprowadzenia elektryczne do struktury, b — doprowadzenie elektryczne elektrody bramkowej, c — metaliczne pole kontaktowe elektrody
bramkowej, d — brzeg warstwy dielektrycznej pokrywającej linie separujące na całej długości, e — metaliczne znaczniki globalne, f — trawione znaczniki globalne, g
— metaliczne pole kontaktowe do struktury (w przypadku tej struktury nie zostały
one wykorzystane), h — rzeczywista wielkość pola kontaktowego do struktury.
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Rysunek 4.7: Projekt mikrostruktury G1 : a — wytrawione linie separujące, b —
szerokość struktury zaplanowana z uwzględnieniem poszerzenia linii na etapie naświetlania, wywołania oraz trawienia mokrego — w projekcie wynosi 4.4 µm, c —
brzeg elektrody bramkowej, d — doprowadzenie elektryczne do elektrody bramkowej, e — brzeg warstwy dielektrycznej.
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Rysunek 4.8: Zdjęcie optyczne mikrostruktury G1 : a — wytrawione linie separujące,
b — elektroda bramkowa, c — doprowadzenie elektryczne elektrody bramkowej.
Szerokość mikrostruktury wynosi około 4 µm.
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Rysunek 4.9: Schemat centralnej części struktury G1 wraz z zaznaczonymi kanałami
krawędziowymi o długościach około 2 µm. Numeracja sond na rysunku odpowiadają
używanym w dalszej części rozdziału. Oznaczenia: jasnoszary — mesa, ciemnoszary
— wytrawiona linia separująca, pomarańczowy — elektroda bramkowa, niebieski
i czerwony — kanały brzegowe o przeciwnym kierunku propagacji elektronów.
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Rysunek 4.10: Projekt mikrostruktury G2 : a — wytrawione linie separujące, b —
szerokość struktury zaplanowana z uwzględnieniem poszerzenia linii na etapie naświetlania, wywołania oraz trawienia mokrego — w projekcie wynosi 8.4 µm, c —
brzeg elektrody bramkowej, d — doprowadzenie elektryczne do elektrody bramkowej, e — brzeg warstwy dielektrycznej.
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Rysunek 4.11: Zdjęcie optyczne mikrostruktury G2 : a — wytrawione linie separujące, b — elektroda bramkowa, c — doprowadzenie elektryczne elektrody bramkowej.
Szerokość mikrostruktury wynosi około 8 µm.
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Rysunek 4.12: Schemat centralnej części struktury G2 wraz z zaznaczonymi kanałami krawędziowymi o długościach około 2 µm. Numeracja sond na rysunku odpowiadają używanym w dalszej części rozdziału. Oznaczenia: jasnoszary — mesa,
ciemnoszary — wytrawiona linia separująca, pomarańczowy — elektroda bramkowa, niebieski i czerwony — kanały brzegowe o przeciwnym kierunku propagacji
elektronów.
Struktura G 3
Struktura G3 , wyposażona podobnie jak G1 i G2 w globalną elektrodę bramkową,
wytworzona została w geometrii standardowego mostka hallowskiego. Ze względu
na to, że miała ona posłużyć jako uzupełnienie wyników uzyskanych dla struktur
o krótkich (2 µm) kanałach krawędziowych, poszerzając zakres długości o kanały 10
i 20 mikrometrowe.
W przypadku tej struktury dielektryk podbramkowy został wykonany za pomocą urządzenia ICP-PECVD. Materiałem tworzącym warstwę dielektryczą był
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niestechiometryczny azotek krzemu (SiNx ).
Dodatkową zmianą wprowadzoną w przypadku struktury G3 było wykonanie połączenie pojedynczej elektrody bramkowej z dwoma odseparowanymi polami kontaktowymi. Dzięki tej modyfikacji możliwe było przeprowadzenie testu ciągłości
metalizacji tworzącej elektrodę bramkową. Dodatkowo w razie przerwania doprowadzenia elektrycznego elektrody, które jest najbardziej narażone na uszkodzenia
ze względu na to, że jest najwęższym fragmentem warstwy metalicznej, oraz jest
prowadzone przez uskoki na powierzchni próbki (brzeg mesy) możliwe jest wykorzystanie zapasowego pola kontaktowego.
40 µm
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Rysunek 4.13: Projekt mikrostruktury G3 : a — wytrawione linie separujące, b —
szerokość struktury zaplanowana na 10 µm, c — brzeg elektrody bramkowej, d —
jedno z dwóch doprowadzeń elektrycznych do elektrody bramkowej, e — brzeg warstwy dielektrycznej.
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Rysunek 4.14: Zdjęcie optyczne mikrostruktury G3 : a — wytrawione linie separujące, b — elektroda bramkowa, c — doprowadzenie elektryczne elektrody bramkowej.
Szerokość mikrostruktury wynosi około 10 µm.
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Rysunek 4.15: Schemat centralnej części struktury G3 wraz z zaznaczonymi kanałami krawędziowymi o długościach około 10 i 20 µm. Numeracja sond na rysunku
odpowiadają używanym w dalszej części rozdziału. Oznaczenia: jasnoszary — mesa,
ciemnoszary — wytrawiona linia separująca, pomarańczowy — elektroda bramkowa, niebieski i czerwony — kanały brzegowe o przeciwnym kierunku propagacji
elektronów.

4.1.3

Zakres długości kanałów krawędziowych

Przygotowane mikrostruktury z elektrodami bramkowymi o geometrii globalnej
umożliwiły przeprowadzenie badań własności transportowych kanałów krawędziowych o długościach:
 1 – 4 µm dla struktur z bramkami palcowymi,
 2 – 20 µm dla struktur z bramkami globalnymi.

4.2

Układ eksperymentalny

Wszystkie pomiary transportowe przeprowadzone zostały w kriostacie zbudowanym z części zalewowej i wkładu zmiennotemperaturowego (kontrkriostatu), działającego na zasadzie przepływowej. Najważniejsze elementy budowy układu przedstawione są na rys. 4.17. Główną komorę części zalewowej stanowi zbiornik helowy
(ozn. — czarny), w którym umieszczony jest magnes nadprzewodzący (rys. 4.17.a).
Ze względu na obecność elementu nadprzewodzącego niezbędne jest ciągłe utrzymywanie poziomu cieczy kriogenicznej (rys. 4.17.b) powyżej cewki nadprzewodzącej w trakcie jej pracy. Poszerzenie komory helowej ponad cewką nadprzewodzącą
umożliwia zgromaczenie większego zapasu cieczy kriogenicznej. W celu ograniczenia
parowania helu komora helowa otoczona jest szczelnym płaszczem próżniowym (rys.
4.17.c) niwelującym dopływ ciepła przez przewodnictwo. Dodatkowo, by zminimalizować dopływ ciepła w formie promieniowania zastosowano chłodzony ciekłym
azotem (rys. 4.17.e) ekran miedziany (rys. 4.17.), otaczający większą część kąpieli
helowej. Zalewowa część kriostatu wymaga, by możliwe było wprowadzenie insertu
(ozn. — niebieski). Z tego powodu w górnej części kriostatu musi znaleźć się przerwa w ekranie miedzianym. Jego rolę przejmują w tym obszarze metalowe kołnierze
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(rys. 4.17.h), tworzące serię ekranów antyradiacyjnych o sukcesywnie zmniejszającej
się temperaturze.
W badaniach opisanych w niniejszej rozprawie zastosowany został wykonany
na potrzeby pomiarów transportowych wkład zmiennotemperaturowy (rys.4.16).
Precyzyjna kontrola temperatury wymaga dobrej izolacji termicznej od otoczenia
oraz równowagi między dopływem ciepła i jego odprowadzaniem. Izolację termiczną
zapewnia dodatkowy płaszcz próżniowy (rys. 4.16 — szary). Układ sterowania temperaturą wymaga dopływu czynnika chłodzącego (hel pompowany poprzez kapilarę
(rys. 4.16 — ciemnoniebieski), odczytu temperatury (termometr przy próbce (rys.
4.16 — fioletowy) oraz systemu sprzężenia zwrotnego (stabilizacja PID), kontrolującego moc grzania (grzałki na uchwycie i wewnątrz insertu (rys. 4.16 — czerwony)).
Uklad ten umożliwia stabilizację temperatury lub jej kontrolowalną zmianę. Dzięki
systemowi pompowania helu, najniższa możliwa temperatura uzyskana w układzie
to około 1.5 K (bez systemu pompowania około 4.2 K), zależna od efektywności
pompowania, w tym przekroju rur prowadzących do pompy. Umieszczone symetrycznie nad oraz pod próbką grzejniki — bifilarnie nawinięte druty manganinowe
o oporze 50 Ω każdy — umożliwiają zniwelowanie gradientu temperatury (rys. 4.16
— czerwony). Dzięki izolacji termicznej zakres pracy układu rozciąga się do 300 K.

Rysunek 4.16: Schemat insertu zmiennotemperaturowego wraz z elementami umożliwiającymi kontrolę temperatury próbki. Zawrór iglicowy (błękitny) kontroluje doływ helu z komory helowej przez kapilarę (ciemnoniebieski) do komory próbki (pomarańczowy). Próbka (zielony) umieszczona jest wraz z termometrem (fioletowy)
pomiędzy dwoma grzejnikami (czerwony) o identycznej mocy grzania. Kontrola temperatury jest możliwa dzięki termicznej izolacji uchwytu próbki od komory helowej
za pomocą płaszcza próżniowego (szary).
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Rysunek 4.17: Schemat kriostatu zalewowo-przepływowego. Oznaczenia: czarny —
część zalewowa (komora helowa, płaszcz próżniowy, ekran miedziany chłodzony azotem), niebieski — część przepływowa (kontrkriostat zmiennotemperaturowy), czerwony — uchwyt do pomiaroów transportowych, zielony — miejsce umocowania
próbki; a — magnes nadprzewodzący, b — poziom helu, c — płaszcz próżniowy,
d — zawór umożliwiający kontrolę ciśnienia w płaszczu próżniowym, e — komora
azotowa, f — wylot komory azotowej, umożliwiający uzupełnianie azotu oraz swobodne jego odparowywanie, g — miedziany ekran chłodzony azotem, h — kołnierze
antyradiacyjne, i — wylot komory helowej, umożliwiający uzupełnianie zapasu helu, j — wylot z komory helowej, podłączony na stałe do odzysku helowego, l —
wylot komory próbki połączony poprzez pompę z odzyskiem helowym.
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Jakość materiału oraz mikrostruktur
Jakość materiału wyjściowego

W celu określenia koncentracji i ruchliwości wyjściowego materiału przygotowano próbkę testową, tj. fragment heterostruktury o wielkości kilku milimetrów,
z przytwierdzonymi w temperaturze pokojowej kontaktami indowymi. Z pomiarów
oporu podłużnego oraz poprzecznego w polu magnetycznym wyznaczono początkową koncentrację i ruchliwość nośników w studni kwantowej:

4.3.2

nH ≈ 2.3 · 1011 cm−2 ,

(4.1)

µH ≈ 8.4 · 104 cm2 /V s.

(4.2)

Efektywność działania elektrody bramkowej

Spodziewanym efektem działania elektrody bramkowej w przypadku badanych
próbek jest zmiana koncentracji nośników. Skutkiem tego powinna być możliwość
obserwacji przejścia ze stanu przewodnictwa elektronowego do obszaru czystego
przewodnictwa krawędziowego, a ostatecznie również zmiana typu przewodnictwa
na dziurowy.
W celu określenia jakości wytworzonych bramek w pierwszej kolejności dla każdej z próbek przeprowadzono pomiar natężenia prądu upływności przez barierę
dielektryczną. Uzyskane wyniki wskazują na podobny poziom prądu upływności,
nie większy niż I g = 10−10 A. Świadczy to o dobrej izolacji elektrody bramkowej
względem nośników wewnątrz studni kwantowej.
Obserwacja zmian oporu elektrycznego próbki w funkcji napięcia przyłożonego
do elektrody bramkowej pozwala określić jej efektywność działania. Kolejne rysunki (rys. 4.18-4.22) przedstawiają zmiany oporu podłużnego (dla struktur Fi ) oraz
nielokalnego (dla struktur Gi ). Każdy z tych rysunków przedstawia zarówno przebieg w ujemnym (w kierunku od dodatnich do ujemnych wartości) jak i dodatnim
kierunku zmian napięć bramki (oznaczone strzałkami).
W przypadku wszystkich omawianych dalej próbek przemiatanie napięciem w
kierunku wartości ujemnych skutkowało wzrostem oporu do pewnej skończonej wartości. Działanie każdej z elektrod bramkowych było odwracalne, ale w ogólności
niesymetryczne ze względu na kierunek zmian napęcia. Dalej efekt ten nazywany
będzie histerezą działania bramki.
Pojawianie się histerezy w działaniu elektrody bramkowej było już obserwowane
zarówno w strukturach ze studniami kwantowymi tellurku rtęci [68] jak i w innych materiałach [69, 70]. Cechą łączącą zarówno histerezy obserwowane w naszych
próbkach jak i tych omawianych w wyżej opisanych artykułach jest przesuwanie się
obszaru identyfikowanego jako objętościowa przerwa energetyczna (a zatem i punkt
neutralności ładunkowej − ang. charge neutrality point CNP) w zależności od historii zmian przykładego napięcia. Fakt ten obrazują rys. 4.18 oraz rys. 4.19, prezentujące opór podłużny struktury F1 w funkcji napięcia bramki w różnych zakresach
napięć oraz różnych temperaturach. Przy wybraniu odpowiednio małego zakresu
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(rys.4.18) możliwe było uzyskanie praktycznie całkowitej odwracalności i symetrii
obserwowanych zmian oporu względem kierunku przemiatania. Zwiększenie zakresu
(rys.4.19 — krzywa zielona) w kierunku napięć dodatnich spowodowało przesunięcie się względem siebie obszarów gwałtownego wzrostu oporu. Punkt ten wskazuje
najprawdopodobniej na przejście zakresu, w którym poziom Fermiego znajduje się
w obszarze przerwy energetycznej stanów studni kwantowej. Zatem poszerzenie zakresu napięć wpływa na to, kiedy następuje przejście między stanem całkowitego
zubożenia ładunkowego wnętrza materiału a przewodnictwem dwuwymiarowym.
Podobny efekt obserwowany był w pracy [69]. Przyczynę zidentyfikowano w ładowaniu i rozładowywaniu stanów pułapkowych na granicy między metalizacją elektrody bramkowej a dielektrykiem podbramkowym. Stany te ładując się w trakcie
przemiatania w kierunku dużych napięć dodatnich lub ujemnych kompensują dalszy wzrost napięć przyłożonych do elektrody bramkowej, uniemożliwiając dalsze
zmiany koncentracji w studni kwantowej. Zmiana kierunku przemiatania napięciem
nie powoduje natychmiastowego przeładowania stanów pułapkowych, z tego powodu krzywa oporu widoczna na kolejnych wykresach odpowiadająca kierunkowi
dodatniemu zostaje przesunięta w kierunku napięć ujemnych. Różnica między krzywymi widocznymi na rys. 4.18 oraz rys. 4.19(krzywa zielona) wskazują na zasadność
stwierdzenia, że przeładowanie warstwy stanów spułapkowanych można zaobserwować przy przesunięciu prawej granicy zakresu napięć w kierunku wartości dodatnich. Dla porównania rys. 4.20 przedstawia opór podłużny struktury F2 w funkcji
napięcia bramkowego w dwóch kierunkach przemiatania.
W przypadku struktur wyposażonych w palcowe elektrody bramkowe niemożliwe było zaobserwowanie zmiany średniej koncentracji nośników za pomocą pomiaru oporu poprzecznego w polu magnetycznym (obserwacja efektu Halla). Jest to
związane z tym, że elektroda bramkowa pokrywała tylko nieznaczny fragment poprzeczek mostka hallowskiego. W związku z tym średnia koncentracja nośników nie
zmieniała się w sposób zauważalny. Potwierdza to fakt, że współczynnik RH pozostawał praktycznie stały dla szerokiego zakresu napięć bramki, podczas gdy opór
podłużny badanego fragmentu struktury ulegał zmianie.
Kolejne dwa rysunki (rys.4.21 oraz rys.4.22) przedstawiają przebiegi oporu nielokalnego w funkcji napięcia przyłożonego do elektrodny bramkowej odpowiednio
dla struktur G2 oraz G3 , tj. wyposażonych w globalne elektrody bramkowe. Poza różnicami w geometrii, różniły się one również materiałem elektrody bramkowej.
Dielektrykami podbramkowymi były - podobnie jak w przypadku próbki F — dwuwarstwa SiO2 /Si3 N4 (łączna grubość około 150 nm) dla G2 , natomiast SiNx (niestechiometryczny Si3 N4 ) w przypadku G3 (około 170 nm grubości). Jak widać na rys.
4.21 dielektryk napylony na próbkę, zawierającą struktury G1 oraz G2 , wykazywał
najgorsze właściwości spośród badanych. Wniosek taki można wysunąć z faktu, że
bez względu na zmianę czynników takich jak szybkość przemiatania czy też temperaturę zminimalizowanie obserwowanej histerezy nie było możliwe. Zmiana zakresu
stosowanych napięć powodowała jedynie przesunięcie krzywej reprezentującej przebieg w kierunku dodatnim. Oznacza to, że widoczny w zakresie −10 V a −9 V
spadek na krzywej czerwonej pojawiał się zawsze natychmiast po zmianie kierunku przemiatania napięć bez względu na aktualną wartość napięcia bramkowego.
Niemożliwe było również przeprowadzenie pomiarów przy stałej ujemnej wartości
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napięcia bramki. Zgodnie z sugestiami z pracy [70] może być to związane z dużą
gęstością stanów powierzchniowych generującej się na powierzchni dielektryka na
tej próbce, które w sposób znaczny ekranują działanie bramki. Dlatego też w dalsze
rozważania dotyczące struktr G1 oraz G2 odnosić się będą zawsze do przebiegów
w kierunku od napięć dodatnich do ujemnych.
Rysunek 4.22 przedstawia ponownie opór nielokalny w funkcji napięcia bramki, tym razem dla struktury G3 . Krzywe niebieska i czerwona przedstawiają fragment przebiegu w zakresie napięć od −5 V do +5 V. Podobnie jak w przypadku
poprzednich struktur krzywe te są względem siebie przesunięte w sposób sugerujący ładowanie się stanów pułapkowych w warstwie dielektrycznej — przemiatanie
napięciem w kierunku napięć dodatnich skutkuje przemieszczeniem piku w lewo.
W przeciwieństwie do struktury G2 możliwe było jednak przeprowadzenie pomiarów w dowolnym stałym napięciu bramki. Oznacza to stabilność wyindukowanej
koncentracji nośników oraz mniejszą gęstość stanów na powierzchni warstwy dielektrycznej.
Ciekawym efektem, nie obserwowanym w tak znacznym stopniu w innych strukturach jest to, że oprócz przesunięcia piku oporu zmienia się również jego amplituda,
a jej wartość jest odtwarzalna nawet przy wielokrotnym przemiataniu zakresu w obu
kierunkach.
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Rysunek 4.18: Opór struktury F1 w funkcji napięcia bramki dla dwóch kierunków
przemiatania napięciem bramkowym (dodatni — czerwony, ujemny — niebieski).
Przebieg uzyskany dla zakres napięć od −10 V do 0 V w temperaturze 1.5 K.
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Rysunek 4.19: Opór struktury F1 w funkcji napięcia bramki dla dwóch kierunków
przemiatania napięciem bramkowym (kierunek oznaczony strzałkami). Przebiegi
uzyskane odpowiednio dla zakresu napięć od −10 V do 0 V w temperaturze 5 K
(czerwona krzywa) oraz dla zakresu napięć od −10 V do +10 V w temperaturze
1.5 K (zielona krzywa).
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Rysunek 4.20: Opór struktury F2 w funkcji napięcia bramki dla dwóch kierunków
przemiatania napięciem bramkowym (dodatni — czerwony, ujemny — niebieski).
Przebieg uzyskany dla zakres napięć od −10 V do 0 V w temperaturze 1.5 K.

ROZDZIAŁ 4. WYNIKI DOŚWIADCZALNE

92

G2

T = 1.8 K

RNL21,45 (kΩ)

4

2

2 3
1

4
6 5

0
−8

−4

0

8

4

V g (V)

Rysunek 4.21: Opór nielokalny struktury G2 w funkcji napięcia bramki dla dwóch
kierunków przemiatania napięciem bramkowym (dodatni — czerwony, ujemny —
niebieski). Przebieg uzyskany dla zakres napięć od −10 V do +10 V w temperaturze
1.8 K. Zgodnie z pracą [70] — trudność w uzyskaniu krzywej kwazistatycznej może
wynikać z dużej gęstości ładunków.
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Rysunek 4.22: Opór nielokalny struktury G3 w funkcji napięcia bramki dla dwóch
kierunków przemiatania napięciem bramkowym (dodatni — czerwony, ujemny —
niebieski). Przebieg uzyskany dla zakres napięć od −5 V do +5 V w temperaturze
1.8 K.
W przypadku próbek wyposażonych w globalne elektrody bramkowe, oprócz
obserwacji zmiany oporu lokalnego oraz określenia odwracalności działania przyłożonego napięcia ważne jest również określenie zmiany średniej koncentracji oraz
ruchliwości w strukturze. Dzięki temu możliwe jest wyznaczenie zakresu napięć,
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który odpowiada objętościowej przerwie energetycznej materiału, gdzie możliwa
jest obserwacja przewodnictwa czysto krawędziowego.
Rysunki 4.23 oraz 4.24 prezentują koncentracje (krzywe niebieskie) oraz ruchliwości (krzywe czerwone) w funkcji napięcia bramki odpowiednio dla struktur G2
oraz G3 . Łatwo zauważyć, że w przypadku struktury G2 zakres liniowej zmiany
koncentracji elektronów zawierał się w przedziale od około 1 V do 6 V. Dodatkowo
bez względu na zwiększanie zakresu napięć w kierunku wartości ujemnych nie było możliwe zaobserwowanie przejścia do obszaru przewodnictwa typu p. Mimo to,
zmniejszenie ruchliwości oraz pojawienie się obszaru silnych fluktuacji wyznaczonej
koncentracji w całym zakresie odpowiadającym plateau oporu lokalnego i nielokalnego wskazuje na transport niezwiązany z dwuwymiarowym gazem nośników.
Krzywa niebieska na rys.4.24 wskazuje na to, że w przypadku struktury G3 liniowy zakres zmian koncentracji nośników jest bardzo szeroki — od około −3 V do
2 V dla elektronów oraz od −5 V do około 4 V dla dziur. Łatwo zauważyć, że typ
nośników zmienia się z elektronów na dziury. W obszarze przerwy energetycznej
zależności stosowane do wyznaczenia tzw. koncentracji hallowskiej wychodzą poza
zakres stosowalności. Stąd też widoczna silna nieliniowość w obszarze bliskim przerwie energetycznej. Podobnie jak dla struktury G2 , z obszarem liniowym w funkcji
napięcia bramki sąsiaduje obszar silnych fluktuacji, nie przedstawionych na wykresie.
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Rysunek 4.23: Koncentracja (krzywa niebieska) oraz ruchliwość hallowska (krzywa
czerwona) struktury G2 wyznaczona w funkcji napięcia przyłożonego do elektrody bramkowej. Przebieg uzyskany dla ujemnego kierunku przemiatania napięciem
bramkowym.
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Rysunek 4.24: Koncentracja (krzywa niebieska) oraz ruchliwość hallowska (krzywa
czerwona) struktury G3 wyznaczona w funkcji napięcia przyłożonego do elektrody
bramkowej. Przebieg uzyskany dla dodatniego kierunku przemiatania napięciem
bramkowym.
Podsumowując, jakość wyżej opisanych bramek była dostatecznie dobra, by
omawiane struktury zostały wykorzystane do dalszych badań. Bramką o najlepszych parametrach okazała się ta wytworzona na strukturze G3 . Charakteryzował
ją bowiem szeroki zakres modulacji koncentacji, widoczny obszar przewodnictwa
typu p oraz stabilność w czasie. Ze względu na to, że wszystkie badane struktury
wykonane były z fragmentów tej samej heterostruktury, część wniosków wysuniętych dla struktury G3 została rozciągnięta na resztę próbek. Przykład może stanowić założenie, że silny wzrost oporu w funkcji napięcia przyłożonego do elektrody
bramkowej w strukturze F1 wynika z przewodnictwa krawędziowego.

4.4
4.4.1

Wyniki uzyskane dla próbki F
Struktura F 1 — bramka 1 µm

W przypadku mikrostruktury F1 możliwe było zaobserwowanie zmiany oporu lokalnego (w konfiguracji cztero i dwusondowej) w funkcji napięcia bramkowego (rys.
4.25). Ze względu na obecność stromego wzrostu oporu i skończoną jego wartość
można wnioskować, że jest on związany z przejściem do przewodnictwa zdominowanego przez stany krawędziowe. Ze względu jednak na geometrię elektrody bramkowej
nie ma możliwości bezpośredniego potwierdzenia tego wniosku.
W przypadku struktur wyposażonych w palcowe elektrody bramkowe (patrz
rozdział 2) w obszarze zubożonym zawsze wytworzą się dwa równoległe przewodzące kanały krawędziowe. Zmiany oporu mierzonego w konfiguracji czterosondowej
lokalnej dla struktury F1 przedstawione są na rys. 4.25. Pozornie, osiągnięcie oporu bliskiego h/2e2 jest zgodne z wartością oczekiwaną dla dwóch niezaburzonych,
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równoległych kanałów krawędziowych. Biorąc jednak pod uwagę długość całej poprzeczki mostka hallowskiego oraz to, że elektroda bramkowa pokrywa mniej niż
20% jej powierzchni należy rozważyć dodatkowy szeregowy wkład do mierzonego
oporu związany z obszarem niezubażanym przez elektrodę bramkową. Jego wartość
nie może przekraczać 0.3 · h/e2 , tj. oporu poprzeczki mostka hallowskiego w stanie
przewodnictwa elektronowego. Potwierdza to dodatkowo zestawienie przyrostu oporu czterosondowego oraz dwusondowego w funkcji napięcia elektrody bramkowej F1
na próbce F (rys. 4.26). Łatwo zauważyć, że krzywe te różnią się jedynie szczegółami
w obszarze plateau, podczas gdy średni przyrost w obu przypadkach jest praktycznie taki sam. Oznacza to oczywiście, że cały obszar znajdujący się poza poprzeczką
mostka hallowskiego wprowadza dodatkowy szeregowy opór, dodający się do oporu
czterosondowego w sposób klasyczny. Nie ma więc powodu dla którego w konfiguracji czterosondowej opór szeregowy obszaru znajdującego się poza zasięgiem bramki
mógłby zostać pominięty. Na tym etapie trudno jednak stwierdzić, jaka część poprzeczki mostka hallowskiego struktury F1 powinna zostać uwzględniona w analizie,
dodając się w sposób klasyczny.
Wniosek, który można wysunąć na tym etapie analizy to — zakładając czysty
transport krawędziowy w obszarze pod elektrodą bramkową — fakt, że ze względu
na rząd wielkości bezwzględnej wartości jak i przyrostu oporu czterosondowego opór
dwóch równoległych kanałów krawędziowych w strukturze F1 nie odbiega znacząco
od wartości oczekiwanej h/2e2 .
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Rysunek 4.25: Czterosondowy opór lokalny (R46,32 ) mikrostruktury F1 w funkcji
napięcia bramkowego.
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Rysunek 4.26: Przyrost oporu czterosondowego (R46,32 ) i dwusondowego (R23,23 )
mikrostruktury F1 w funkcji napięcia bramkowego.

4.4.2

Struktura F 2 — bramka 2 µm

Jeden z reprezentacyjnych wyników uzyskanych dla struktury F2 (palcowa elektroda bramkowa o szerokości 2 µm) przedstawiony jest na rys. 4.27. Widoczny na
wykresie przebieg oporu w funkcji napięcia bramki wskazuje, podobnie jak było
to widoczne dla struktury F1 , na ostry wzrost oporu poniżej −3 V oraz widoczne w zakresie od −4 V do −10 V plateau. Przyrost oporu osiąga wartość zaledwie
0.08 · h/e2 .
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Rysunek 4.27: Czterosondowy opór lokalny R03,45 mikrostruktury F2 w funkcji napięcia bramkowego.
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Analiza wyników uzyskanych dla struktur F 1 i F 2

W celu stwierdzenia, czy obserwowane w strukturach F1 i F2 (próbka F ) przyrosty oporów nie wynikają z niecałkowicie zubożonego kanału objętościowego przeprowadzono pomiar sumy oporów struktur F1 i F2 w funkcji napięcia przyłożonego
do każdej z bramek oddzielnie oraz obu jedocześnie (rys. 4.28). Badana konfiguracja
czterosondowa została wybrana w taki sposób, by prezentowała opór najmniejszego
fragmentu całej próbki F , na który jednocześnie mogą działać bramka o szerokości
1 µm (F1 ) oraz ta o szerokości 2 µm (F2 ). Krzywe niebieska i czerwona na rysunku 4.28 przedstawiają efekty działania bramek indywidualnie. Łatwo zauważyć, że
wielkości obserwowanych przyrostów są zgodne z tymi obserwowanymi w innych
konfiguracjach pomiarowych (dwu- czy też czterosondowych) prezentowanych na
rys. 4.25 – 4.27. Świadczy to o prostym, klasycznym dodawaniu się oporu fragmentów struktur znajdujących się poza poprzeczką mostka hallowskiego. Potwierdza to
również wielkość przyrostu na krzywej fioletowej, odpowiadającej jednoczesnemu
działaniu obu bramek palcowych.
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Rysunek 4.28: Czterosondowy opór lokalny próbki F odpowiadający sumie oporów
struktur F1 oraz F2 w funkcji napięcia bramek o szerokości 1 µm (krzywa niebieska)
oraz 2 µm (krzywa czerwona) działających indywidualnie jak i jednocześnie (krzywa
fioletowa).
W przypadku palcowej geometrii elektrod bramkowych, należy rozważyć możliwość niecałkowitego zubożenia obszaru podbramkowego jako przyczyny wzrostu
oporu. Analiza uzyskanych wyników wskazuje na to, że zarówno intensywny wzrost
oporu jak i krawędź plateau krzywej niebieskiej oraz czerwonej na rys. 4.28 pojawiają się w podobnym zakresie napięć V g . Dodatkowo wszystkie trzy krzywe na
rysunku są sobie bardzo bliskie w obszarze napięcia do około −1 V. Wskazuje to
najprawdopodobniej na dominację przewodnictwa dwuwymiarowego w zakresie od
−1 V do 10 V. Wynika to z faktu, że tylko niewielkie fragmenty obszaru pokryte
są bramką. Stanowią one odpowiednio około 1/32 oraz 2/32 całego badanego frag-
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mentu próbki. Mimo sukcesywnego wzrostu ich oporu mają one niewielki wpływ na
całkowitą jego wartość w reżimie przewodnictwa dwuwymiarowego.
W zakresie między −1 V do −2 V sygnały zaczynają intensywnie wzrastać oraz
różnicować się co do wartości. Zachowanie to jest spójne ze scenariuszem zakładającym obecność przewodzących stanów krawędziowych w próbce F .
Dodatkowym argumentem przeciwko tezie o niecałkowicie zubożonym kanale objętościowym jest wielkość przyrostu oporu mierzonego w funkcji napięcia poszczególnych bramek. Spodziewanym efektem działania elektrody bramkowej w przypadku
niecałkowitego zubożenia obszaru pod bramką powinien być przyrost w przybliżeniu proporcjonalny do długości tego obszaru. Dane przedstawione na rys. 4.28
prezentują jednak sytuację przeciwną. Wskazuje to zatem, na zasadność wnioskowania, że obserwowane efekty są związane z tworzącymi się pod elektrodą bramkową
przewodzącymi kanałami krawędziowymi o zróżnicowanym oporze.

4.4.4

Struktura F 3 — bramka 4 µm

Ze względu na uszkodzenie części doprowadzeń elektrycznych w próbce F , struktura F3 możliwa była do przebadania wyłącznie w konfiguracji oporu dwusondowego. Opór tej struktury w funkcji napięcia bramkowego przedstawiony jest na rys.
4.29. Mamksimum oporu widoczne jest w zakresie między −5 V a −4 V, podczas gdy
przemiatanie w kierunku wartości bardziej ujemnych powoduje spadek sygnału. Może to oznaczać przejście do przewodnictwa typu p, lub też wyindukowanie znacznego
ładunku na powierzchni dielektryka i zwiększone ekranowanie działania bramki. Bez
względu jednak na to, który scenariusz jest bliższy prawdy, wartość maksymalną
można interpetować jako opór struktury w reżimie przewodnictwa krawędziowego.
Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia pomiaru czterosondowego w dalszej części analiza wyników uzyskanych dla tej struktury będzie jedynie przybliżona.
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Rysunek 4.29: Oprór struktury F3 w funkcji napięcia bramkowego uzyskany w konfiguracji dwusondowej (R03,03 ).
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Analiza opornikowa próbki F

Dla każdego fragmentu próbki F , tj. dla struktur F1 , F2 oraz F3 możliwe jest
zbudowanie prostego modelu opornikowego zarówno w stanie przewodnictwa objętościowego jak i w przypadku przewodnictwa krawędziowego. Odpowiednie zestawy
oporników przedstawione są na rys. 4.30 – 4.31.
Lg(i)
RC j
RL(i)

RU(i)

RR(i)

L

Rysunek 4.30: Model opornikowy reprezentujący dowolną strukturę Fi w stanie
przewodnictwa dwuwymiarowego. Oporniki zakreskowane oznaczają doprowadzenia elektryczne do centalnej części struktury (RCj ). Oporniki oznaczone kolorem
jednolitym oznaczją fragmenty poprzeczki mostka hallowskiego w tym znajdujące
(i)
się w zasięgu działania bramki (RU ) oraz części stanowiące dodatkowy, dodają(i)
(i)
cy się klasycznie opór szeregowy (RL i RR ); L — szerokość poprzeczki mostka
hallowskiego, L(i)
g — szerokość elektrody bramkowej.

RC j
(i)
Rch

(i)
Rch

Rysunek 4.31: Model opornikowy reprezentujący dowolną strukturę Fi w stanie,
w którym centralna część struktury przewodzi wyłącznie poprzez kanały krawędziowe. Oporniki zakreskowane oznaczają doprowadzenia elektryczne do centalnej
części struktury (RCj ). Oporniki czerwone reprezentują dwa równoległe kanały kra(i)
wędziowe Rch utworzone w obszarze całkowitego zubożenia ładunkowego. Oporniki
oznaczone jednolitym zielonym kolorem to fragmenty poprzeczki mostka hallowskiego stanowiące dodatkowy, dodający się klasycznie opór szeregowy do struktury
(i)
(i)
(RL i RR ).
Oporniki zakreskowane RCj obejmują opór całego obszaru od poprzeczki mostka
hallowskiego aż do kontaktu j. Schemat ten jest najbardziej ogólnym przypadkiem.
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W przypadku poszczególnych analizowanych struktura nie wszystkie RCj muszą być
obecne (np. struktura F1 ), w innych RCj może obejmować nie tylko obszar doprowadzenia elektrycznego do struktury ale również fragment sąsiednich poprzeczek
mostka hallowskiego (np. pomiar dwusondowy na strukturze F3 ).
Ponieważ pomiar czterosondowy był możliwy do przeprowadzenia dla mikrostruktur F1 oraz F2 , do analizy uzyskanych wyników wystarczające jest uwzględnienie części modelu reprezentującej poprzeczki mostka hallowskiego. Wtedy opór
całej poprzeczki struktury Fi w reżimie przewodnictwa dwuwymiarowego można
zapisać jako:
(i)

(i)

(i)

R(i) (V g = 0) = RL + RU + RR ,

(4.3)

podczas gdy opór tej samej struktury wstanie zubożenia ładunkowego wnętrza (tj.
w okolicy punktu neutralności ładunkowej):
R(i) (V g = V CNP ) = R(i) (V g = 0) + ∆R(i) .

(4.4)

Przyrost oporu ∆R(i) wynika z zastąpienia części oporu poprzeczki mostka hallow(i)
skiego przez opór dwóch równoległych kanałów krawędziowych Rch . Przy czym ze
względu na brak możliwości określenia oporu indywidualnych kanałów krawędziowych założono, że są one jednakowe w obrębie danej struktury:
(i)

(i)

R (V g = V CNP ) =

(i)
RL

+

(i)
RR

R
+ ch ,
2

(4.5)
(i)

Rch
.
(4.6)
2
Obszar, którego opór zastąpiony został przez dwa równoległe kanały brzegowe ozna(i)
czono jako RU . Nie jest on jednak jednoznaczy fragmentowi próbki przykrytemu
elektrodą bramkową. Na tym etapie analizy możliwe jest jedynie określenie prze(i)
działu, w którym się zawiera. RU można zapisać jako:
(i)

R(i) (V g = V CNP ) = R(i) (V g = 0) − RU +

x (i)
R (V g = 0), gdzie (x ∈ (L(i)
g ; L)).
L
Stąd maksymalny mierzony eksperymentalnie opór można zapisać:
(i)

RU =

(4.7)

(i)

x
R
R (V g = V CNP ) = R (V g = 0) − R(i) (V g = 0) + ch .
L
2
Przyrost oporu wynosi więc:
(i)

(i)

(4.8)

(i)

Rch
x
− R(i) (V g = 0).
(4.9)
2
L
Średni opór pojedynczego kanału krawędziowego można więc zapisać w postaci:
∆R(i) =

(i)

Rch = 2 · (∆R(i) +

x (i)
R (V g = 0)).
L
(i)

(4.10)

Rozpatrując najmniejszą i największą możliwą wartość Rch otrzymujemy granicę
dolną jako:

ROZDZIAŁ 4. WYNIKI DOŚWIADCZALNE

(i)

RchMIN = 2 · (∆R(i) +
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L(i)
g
R(i) (V g = 0)),
L

(4.11)

oraz górną zapisaną w dwóch postaciach:
(i)

RchMAX = 2 · (∆R(i) + R(i) (V g = 0)),

(4.12)

(i)

RchMAX = 2 · R(i) (V g = V CNP ).

(4.13)

Przypadek struktury F3 należy jednak rozpatrzyć nieco inaczej. Nie znamy bo(3)
wiem ani dokładnej wartości oporu poprzeczki mostka hallowskiego R4 probe (V g = 0)
ani sumarycznego oporu doprowadzeń wraz z makroskopowymi kontaktami RC0 +
RC3 . Dla tej struktury przeprowadzono więc cztery oszacowania możliwego zakresu
(3)
wartości Rch korzystając z danych uzyskanych dla struktur F1 oraz F2 :
1. Założenie: opór struktury F3 mierzonej czterosondowo równy w przybliżeniu
(3)
oporowi struktury F1 (R4 probe (V g = 0) ≈ R(1) (V g = 0)). Wtedy:
1
(3)
RchMIN = 2 · (∆R(3) + R(1) (V g = 0)),
3

(4.14)

(3)

RchMAX = 2 · (∆R(3) + R(1) (V g = 0)).

(4.15)

2. Założenie: opór struktury F3 mierzonej czterosondowo równy w przybliżeniu
(3)
oporowi struktury F2 (R4 probe (V g = 0) ≈ R(2) (V g = 0)). Wtedy:
1
(3)
RchMIN = 2 · (∆R(3) + R(2) (V g = 0)),
3

(4.16)

(3)

RchMAX = 2 · (∆R(3) + R(2) (V g = 0)).

(4.17)

3. Założenie: opory doprowadzeń porównywalne do tych oszacowanych z pomiaru dwusondowego struktury F1 (patrz rys. 4.26; RC0 ≈ RC2 ). Prowadzi do
(3)
uzyskania najbardziej prawdopodobnego przedziału wartości Rch :
1
(3)
(1)
(1)
RchMIN = 2 · (∆R(3) + (R(3) (V g = 0) − RC2 − RC3 ),
3
(3)

(1)

(1)

RchMAX = 2 · (R(3) (V g = V CNP ) − RC2 − RC3 ).

(4.18)
(4.19)

4. Oszacowanie uzyskane bez wprowadzania korekcji. Stanowi bezwględną górną
(3)
granicę dla wartości Rch :
1
(3)
RchMIN = 2 · (∆R(3) + R(3) (V g = 0)),
3
(3)

RchMAX = 2 · R(3) (V g = V CNP ).

(4.20)
(4.21)
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Opory uzyskane stosując powyższe zależności przedstawione są na wykresie na
rys. 4.32.

20
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Rch (h/e2 )
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F3 (R F3 (Vg = 0) = R F1 (Vg = 0))
F3 (R F3 (Vg = 0) = R F2 (Vg = 0))
F3 (R c0 + R c3 = R c2 + R c3 )
F3 (bez korekcji)
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Rysunek 4.32: Zakresy możliwych wartości oporów indywidualnych kanałów krawędziowych uzyskanych w strukturze F w zależności od długości kanału krawędziowego. W przypadku struktury F3 w obliczeniach zastosowano założenia umożliwiające
oszacowanie: zakres fioletowy — opór poprzeczki mostka hallowskiego porównywalna do struktury F1 , pomarańczowy — opór poprzeczki mostka hallowskiego
porównywalna do struktury F2 , zielony - opór doprowadzenia elektrycznego RC0
porównywalny do RC2 , czarny — obliczenia przeprowadzone jak dla oporu czterosondowego (bezwzględna górna granica przedziału).
Mimo braku możliwości określenia dokładnych wartości oporów kanałów krawędziowych w strukturach wyposażonych w palcowe elektrody bramkowe wyniki
uzyskane dla próbki F pozwoliły określić użyteczny zakres długości kanałów krawędziowych. Przedstawione na rysunku 4.32 wskazują bowiem, że w zakresie długości
1 – 4 µm możliwe jest zaobserwowanie kanałów krawędziowych o oporze zbliżonym
do h/e2 .

4.5

Wyniki dla struktur z elektrodami globalnymi

W celu stwierdzenia przewodnictwa krawędziowego w mikrostruktrach wyposażonych w globalne elektrody bramkowe wykonano szereg pomiarów zmiany oporu
w konfiguracjach lokalnych oraz nielokalnych między obszarem spodziewanego przewodnictwa objętościowego oraz krawędziowego.
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Struktura G 1

Rysunek 4.33 przedstawia zestawienie kilku krzywych oporów lokalnych (czarna
i czerwona) oraz nielokalnych (zielona i niebieska) w funkcji napięcia przyłożonego
do elektrody bramkowej.
Porównanie krzywych oporów lokalnych oraz nielokalnych
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na zachowanie oporów lokalnych.
W reżimie przewodnictwa objętościowego konfiguracje te są bowiem sobie równoważne (patrz rys. 2.10). Potwierdza to niemal całkowita zgodność tych krzywych w
zakresie od −3 V do 4 V. Rozdzielenie się krzywych czarnej i czerwonej poniżej −3 V
oraz osiągnięcie skończonych oraz niejednakowych wartości stanowi pierwszy z sygnałów wskazujących na przewodnictwo krawędziowe w strukturze G1 . Oprócz tego,
zgodnie z przewidywaniami, w obszarze rozdzielenia się krzywych oporu lokalnego
sygnały nielokalne (krzywe zielona i niebieska) przyjmują wartości niezerowe oraz
porównywalne co do rzędu wielkości z sygnałem lokalnym. Dodatkowo, w sytuacji
idelanej kwantyzacji, opór nielokalny w konfiguracji RNL 26,35 powinien przyjąć wielkość w przybliżeniu czterokrotnie większą niż RNL 12,54 . Mimo niezgodności wartości
bezwzględnych tych oporów z uzyskanymi z analizy Landauera-Büttikera, stosunek
ten jest w przybliżeniu zachowany.
45
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Rysunek 4.33: Zestawienie oporów lokalnych (krzywe czarna i czerwona) i nielokalnych (krzywe zielona i niebieska) uzyskanych dla struktury G1 w funkcji napięcia
przyłożonego do elektrody bramkowej. Wstawka przedstawia opór lokalny RL 14,65
(czarna linia) oraz nielokalny RNL 26,35 (zielona linia) w skali logarytmicznej.
Sprawdzenie addytywności kolejnych spadków napięć
Dodatkowo w celu potwierdzenia przewodnictwa zdominowanego przez kanały
krawędziowego w strukturze G1 zbadano addytywność spadków napięć mierzonych
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na kolejnych parach sond przy ustalonych kontaktach prądowych (rys. 4.34 przedstawia Rij,kl = Ukl /Iij gdzie Iij jest stałe). Krzywe ciągłe oraz kreskowe na rys.
4.34 reprezentują niezmodyfikowane dane eksperymentalne, podczas gdy linie kropkowe odpowiadają sumom spadków napięć mierzonych na następujących po sobie
segmentach kanałów krawędziowych. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę
na zgodny znak kolejnych spadków napięć (linie ciągłe). Odpowiada to zgodnemu
kierunkowi przepływu prądu wzdłuż krawędzi struktury. Zgodność linii kreskowych
(niezmodyfikowane dane uzyskane dla niesąsiadujących ze sobą sond napięciowych)
oraz linii kropkowych (sumy odpowiednich linii ciągłych) stanowi dodatkowe potwierdzenie czystego przewodnictwa krawędziowego w badanej strukturze.
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Rysunek 4.34: Zestawienie oporów czterosondowych struktury G1 w przypadku sąsiadujących ze sobą sond napięciowych (linie ciągłe), oraz dla sond napięciowych
odległych o dwa lub trzy segmenty kanałów krawędziowych (krzywe kreskowe —
odpowiednio — czerwona oraz pomarańczowa). Krzywe kropkowe prezentują odpowiednie sumy oporów oznaczonych liniami ciągłymi. Wszystkie przebiegi reprezentują opory uzyskane dla ustalonej pary sond prądowych, tj. 1 oraz 2.
Nieliniowość oporów kanałów krawędziowych w strukturze G 1
Kolejnym krokiem po potwierdzeniu transportu krawędziowego w badanej strukturze powinna być analiza oporów poszczególnych kanałów krawędziowych. Z porównania wielkości sygnałów lokalnych oraz nielokalnych do wartości oczekiwanych
można wywnioskować, że przynajmniej część spośród sześciu kanałów krawędziowych jest zaburzona. Ze wzlędu na zawyżone wartości sygnałów lokalnych przy
jednoczesnym zaniżeniu nielokalnych można wywnioskować, że opory kanałów B
(między sondami 2 oraz 3) i E (między sondami 6 oraz 5) są zauważalnie większe
od pozostałych.
Dokładna analiza wyników uzyskanych na mikrostrukturze G1 wskazuje jednak
na to, że opór przynajmniej jednego kanału krawędziowego obecnego w strukturze
nie zależy liniowo od przepływającego przez niego prądu. Wniosek ten wyciągnięto
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z danych przedstawionych na rys. 4.35. Kolor oznacza na tym rysunku zgodność
sond prądowych, podczas gdy spójny styl linii odpowiada tym samym sondom napięciowym. Zgodnie z przewidywaniami modelu opornikowego stosunek kolejnych
spadków napięć (a zatem i oporów czterosondowych) przy ustalonej parze sond
prądowych nie powinna zależeć od wyboru tychże sond. Jest to jednoznaczne ze
stwierdzeniem, że opór poszczególnych kanałów krawędziowych jest stały i spełnia prawo Ohma. W strukturach wyposażonych w globalne elektrody bramkowe,
mimo ustalonego całkowitego natężenia prądu płynącego w układzie zmiana sond
wybranych na źródło i dren powoduje modyfikację lokalnych natężeń prądów płynących w poszczególnych gałęziach. Ostatecznie, znaczne odstępstwo od prawa Ohma
w przypadku nawet jednego kanału krawędziowego skutkuje zaburzeniem proporcjonalności sąsiednich spadków napięć. Rysunek 4.35 prezentuje skrajny przypadek
wyżej opisanego problemu. Pomiary przeprowadzone z wykorzystaniem sond 2 i 3
jako kontaktów prądowych wkazują na niemal identyczną wartość oporów kanałów
krawędziowych między sondami 4 i 5 (kanał D) oraz między 5 i 6 (kanał E). Można
to wyjaśnić stosując model opornikowy. Ponieważ:
R23,54 =

B·D
U54
=
,
I23
A+B+C +D+E+F

(4.22)

R23,65 =

U65
B·E
=
,
I23
A+B+C +D+E+F

(4.23)

U54
D
R23,54
=
=
≈ 1.
R23,65
U65
E

(4.24)

Przeniesienie kontaktów prądowych do pozycji 1 oraz 2 powoduje, że tym razem
opory roważanych kanałów krawędziowych przyjmują wartości mające się do siebie
jak 1 : 6, zgodnie z relacjami:
R12,54 =

0
A0 · D0
U54
= 0
,
I12
A + B 0 + C 0 + D0 + E 0 + F 0

(4.25)

R12,65 =

0
U65
A0 · E 0
= 0
,
I12
A + B 0 + C 0 + D0 + E 0 + F 0

(4.26)

R12,54
U0
D0
= 54
=
≈ 1/6.
0
R12,65
U65
E0

(4.27)

Oznacza to, że opory kanałów D oraz E zależą od wyboru sond prądowych. Nie
spełniają prawa Ohma:
D0
D
6= .
(4.28)
0
E
E
Wnioskując z powyższej analizy, w przypadku struktury G1 nie jest możliwe zastosowanie modelu opornikowego do wyznaczenia oporów poszczególnych kanałów
krawędziowych.
Biorąc jednak pod uwagę wielkości otrzymanych eksperymentalnie oporów zarówno w konfiguracji lokalnej jak i nielokalnej można wysnuć ogólny wniosek, że
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średnie wartości oporów indywidualnych kanałów krawędziowych są porównywalne
lub conajwyżej kilkukrotnie większe niż wartości przewidywane teoretycznie.
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Rysunek 4.35: Porównanie stosunku spadków napięć na sąsiednich parach sond w
przypadku zmiany kontaktów prądowych. Spójny kolor krzywych oznacza te same
sondy prądowe (zielone — I23 , czarne I12 ). Spójny styl linii oznacza te same sondy
napięciowe (linia ciągła — U65 , linia kreskowa — U54 ).

4.5.2

Struktura G 2

Niniejszy podrozdział zawiera wyniki potwierdzające przewodnictwo krawędziowe w mikrostrukturze G2 . W dalszej części przedstawione zostanie zastosowanie
modelu opornikowego do wyznaczenia przybliżonych wartości oporów poszczególnych kanałów krawędziowych.
Porównanie krzywych oporów lokalnych i nielokalnych
Rysunek 4.36 przedstawia zestawienie wybranych oporów lokalnych i nielokalnych w funkcji napięcia bramkowego dla struktury G2 . Ponownie, krzywe odpowiadające sygnałowi lokalnemu (czarna i czerwona) pokrywają się w zakresie napięć
powyżej około 0.5 V. Poniżej tego punktu można zaobserwować jednoczesne zróżnicowanie się wartości oporów lokalnych w konfiguracjach RL 14,65 i RL 14,23 , oraz
przyjęcie niezerowych wartości rezystancji nielokalnych. Zachowanie to wskazuje na
obecność przewodzących kanałów krawędziowych w układzie. Jednocześnie, odstępstwa uzyskanych wielkości od przewidywań analizy Landauera-Büttikera (sygnał
lokalny w obu konfiguracjach równy 12.9 kΩ, nielokalny 4.3 kΩ oraz 17.2 kΩ) wskazują na to, że przynajmniej część z sześciu kanałów krawędziowych w strukturze jest
zaborzona. Porównanie wartości sygnałów lokalnych i nielokalnych świadczy natomiast o tym, że centalne kanały krawędziowe (oznaczane jako B i E) przyjmują
znauważalnie większe opory od reszty.
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Stosunek sygnałów nielokalnych również wskazuje na obecność przewodnictwa
brzegowego w układzie. Według analizy Landauera-Büttikera przedstawione stosunek RNL 26,35 do RNL 12,54 powinnien wynosić dokładnie 4:1. W przypadku zaburzenia
przynajmniej jednego segmentu kanału krawędziowego stosunek może się zmienić.
Jeśli jednak rzeczywiste wartości oporów kanałów krawędziowych nie odbiegają znacząco od siebie stosunek ten przyjmie wartość zbliżoną do 4:1. Łatwo zauważyć, że
dla struktury G2 stosunek RNL 26,35 do RNL 12,54 wynosi około 3:1. Oznacza to, że
opory czterech kanałów krawędziowych znajdujących się w zewnętrznej części mostka hallowskiego (kanały oznaczone jako A, C, D oraz F ) nie są sobie równe.
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Rysunek 4.36: Zestawienie oporów lokalnych (krzywe czarna i czerwona) i nielokalnych (krzywe zielona i niebieska) uzyskanych dla struktury G1 w funkcji napięcia
przyłożonego do elektrody bramkowej. Wstawka przedstawia opór lokalny RL 14,65
(czanra linia) oraz nielokalny RNL 26,35 (zielona linia) w skali logarytmicznej.
Sprawdzenie addytywności kolejnych spadków napięć
Rysunek 4.37 prezentuje zestawienie oporów czterosondowych (linie ciągłe i kreskowe) oraz ich sum (linie kropkowe) przy ustalonych pozycjach sond prądowych.
Podobnie jak w przypadku struktury G1 zaobserwowano zgodny znak spadków napięć mierzonych na kolejnych sąsiednich parach sond (linie ciągłe). Oprócz tego
sumy kolejnych spadków napięć (krzywe kropkowe) pokrywają się z krzywymi kreskowymi, reprezentującymi rezystance uzyskane dla sond napięciowych odległych
o 2 (R12,53 ) oraz 3 (R12,63 ) segmenty kanałów krawędziowych. Obie powyższe obserwacje stanowią łącznie potwierdzenie dominacji przewodnictwa krawędziowego
w badanej mikrostrukturze.
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Rysunek 4.37: Zestawienie oporów czterosondowych struktury G2 w przypadku sąsiadujących ze sobą sond napięciowych (linie ciągłe), oraz dla sond napięciowych
odległych o dwa lub trzy segmenty kanałów krawędziowych (krzywe kreskowe —
odpowiednio — czerwona oraz pomarańczowa). Krzywe kropkowe prezentują odpowiednie sumy oporów oznaczonych liniami ciągłymi. Wszystkie przebiegi reprezentują opory uzyskane dla ustalonej pary sond prądowych (I12 ).
Ogólnym wnioskiem ze wstępnej analizy wyników uzyskanych dla struktury G2
jest potwierdzenie przewodnictwa krawędziowego. Odstępstwa od wartości uzyskanych dzięki analizie Landauera-Büttikera wskazują jednak na obecność nierównomiernie rozłożonych w próbce zaburzeń powodujących wzrost oporów poszczególnych kanałów krawędziowych. Z tego powodu do wyznaczenia ich efektywnych rezystancji zostanie wykorzystany model opornikowy.

4.5.3

Struktura G 3

Mikrostruktura G3 charakteryzowała się najlepszą efektywnością działania elektrody bramkowej (patrz rys. 4.24). Z rys. 4.24 łatwo odczytać, że obszar, w którym
możliwe jest zaobserwowanie efektów związanych z przewodnictwem krawędziowym
leży między −4.75 V a −3 V.
Porównanie krzywych oporów lokalnych i nielokalnych
Rysunek 4.38 prezentuje zestawienie oporów lokalnych i nielokalnych uzyskanych
dla omawianej próbki. Wszystkie widoczne na wykresie przebiegi wskazują na intensywny wzrost rezystancji w obszarze, który odpowiada objętościowej przerwie energetycznej, odczytanej z wykresu koncentracji. Podobnie jak przypadku poprzednich
struktur bramkowanych globalnie, rezystancje lokalne RL 41,56 oraz RL 41,32 są praktycznie nierozróżnialne w reżimie przewodnictwa krawędziowego oraz na początku
zakresów inensywnego wzrostu (okolice −3 V oraz −4.75 V). Następnie, w centrum
tego obszaru ich przebiegi zaczynają się różnicować. Obie te krzywe przyjmują wartość maksymalną 325 kΩ w pobliżu −3.25 V. W obszarze różnicowania się krzywych
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oporów lokalnych, sygnały nielokalne przyjmują wartości niezerowe. Ponownie, sygnał RNL 26,35 przewyższa RNL 21,56 , oba jednak przyjmują wartości o 1 – 2 rzędy
wielkości większe niż wynikałoby to z analizy Landauera-Büttikera. Powyższe argumenty wskazują na dominację przewodnictwa krawędziowego w strukturze oraz
na wartości oporów indywidualnych kanałów krawędziowych przewyższające h/e2
o 1 – 2 rzędy wielkości.
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Rysunek 4.38: Zestawienie oporów lokalnych (krzywe czarna i czerwona) i nielokalnych (krzywe zielona i niebieska) uzyskanych dla struktury G1 w funkcji napięcia
przyłożonego do elektrody bramkowej. Wstawka przedstawia opór lokalny RL 41,56
(czarna linia) oraz nielokalny RNL 26,35 (zielona linia) w skali logarytmicznej.
Sprawdzenie addytywności kolejnych spadków napięć
Jako potwierdzenie czystego przewodnictwa krawędziowego w strukturze G3
przeprowadzono analizę addytywności spadków napięć mierzonych na kolejnych parach sąsiednich sond, przy ustalonym położeniu sond prądowych. Rysunek 4.39
prezentuje zestawienie niezmodyfikowanych oporów czterosondowych (linie ciągłe
oraz kreskowe) z odpowiednimi ich sumami (linie kropkowe). Zgodny znak spadków napięć mierzonych na kolejnych parach sąsiednich sond (linie ciągłe) wskazuje
na transport nośników wzdłuż krawędzi obszaru zubożonego, tworzący zamkniętą
pętle. Potwierdzenie tego wniosku dodatkowo stanowi zgodność krzywych reprezentujących R12,53 i R12,63 (linie kreskowe) odpowiednio z sumami R12,43 + R12,54 oraz
R12,43 + R12,54 + R12,63 (linie kropkowe).
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Rysunek 4.39: Zestawienie oporów czterosondowych struktury G3 w przypadku sąsiadujących ze sobą sond napięciowych (linie ciągłe), oraz dla sond napięciowych
odległych o dwa lub trzy segmenty kanałów krawędziowych (krzywe kreskowe —
odpowiednio — czerwona oraz pomarańczowa). Krzywe kropkowe prezentują odpowiednie sumy oporów oznaczonych liniami ciągłymi. Wszystkie przebiegi reprezentują opory uzyskane dla ustalonej pary sond prądowych.
Przedstawione powyżej wyniki potwierdzają dominację transportu krawędziowego w strukturze G3 . Jednocześnie bezwzględne wartości oporów czterosondowych obserwowanych w reżimie przewodnictwa krawędziowego wskazują na znacznie
zwiększone rezystancje poszczególnych segmentów kanałów krawędziowych. Z tego
powodu w celu określenia ich rzeczywistych wartości wykorzystano model opornikowy.

4.6

Oszacowanie oporów kanałów krawędziowych
struktur G 2 oraz G 3

W poprzednim rozdziale przedstawiono wyniki potwierdzające dominację przewodnictwa krawędziowego w mikrostrukturach wyposażonych w globalne elektrody
bramkowe. Jednocześnie rzeczywiste wartości oporów czterosondowych wskazują
na obecność czynników łamiących protekcję topologiczną i wprowadzających rozpraszanie wewnątrz przewodzących kanałów krawędziowych. Wyniki uzyskane dla
struktur G2 oraz G3 wskazują na to, że opory poszczególnych segmentów kanałów krawędziowych spełniają w przybliżeniu prawo Ohma. Dzięki temu możliwe
jest zastosowanie modelu opornikowego do wyznaczenia rezystancji poszczególnych
kanałów brzegowych.
W celu wyznaczenia oporów indywidualnych kanałów dla danej struktury niezbędne jest wybranie zestawu sześciu niezależnych równań. Mają one wiązać wartość
czterosondowego mierzonego eksperymentalnie oporu z sześcioma niewiadomymi
odpowiadającymi oporom kanałów krawędziowych. Uzasadnienie schematu budo-
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wania tego typu równań opisana jest w rozdziale wprowadzającym ideę modelu
opornikowego (patrz rozdział 2).
Przykładowy zestaw sześciu równań wypisany jest poniżej (rów.4.29):
A·C
A+B+C +D+E+F
A·D
=
A+B+C +D+E+F
A·E
=
A+B+C +D+E+F
(4.29)

B·D



R23,54 =


A+B+C +D+E+F





B·F


R23,16 =



A+B+C +D+E+F





C ·E

R34,65 =
.
A+B+C +D+E+F
Rysunki 4.40 oraz 4.41 przedstawiają zestawienia oporów czterosondowych niezbędnych do zastosowania układu równań 4.29. Do wyznaczenia oporów poszczególnych kanałów krawędziowych dla struktury G2 wybrano punkty krzywych odpowiadające napięciu bramkowemu równemu −8 V. Wybór innego punktu w zakresie
poniżej −2 V nie zmienia jednak w sposób znaczny otrzymanego rezultatu.
Analizując krzywe przedstawione na rys. 4.41 łatwo zauważyć, że nie jest możliwe
wybranie napięcia bramkowego, dla którego jednocześnie wszystkie krzywe osiągałyby swoje maksimum. Ponieważ koncentracje hallowskie uzyskane dla dwóch zestawów sond hallowskich (2 i 6 oraz 3 i 5) są do siebie bardzo zbliżone można stwierdzić,
że średnia koncentracja na przestrzeni badanej struktury jest jednorodna. Dodatkowo krzywe odpowiadające czystym oporom nielokalnym (R12,43 i R12,54 ) oraz tzw.
bend resistance (wszystkie pozostałe na rys. 4.40) charakteryzują się bardzo zbliżonym zakresem intensywnego wzrostu. Powyższe cechy świadczą o jednoczesnym
przejściu do stanu średniego zubożenia ładunkowego wnętrza struktury. Według
analizy Landauera-Büttikera, tj. przy braku jakiegokolwiek rozpraszania wstecz,
wszystkie prezentowane na rys.4.41 opory powinny w swoim maksimum przyjąć
wartość równą 4.3 kΩ, czyli h/6e2 . Ponieważ przewyższają one tę wielkość, oznacza
to istnienie mechanizmu łamiącego ochronę topologiczną. Zróżnicowanie wartości
wskazuje natomiast na obecność rozłożonych nierównomiernie centrów rozpraszania, łamiących lokalnie ochronę topologiczną. Różne położenie maksimum oporu
poszczególnych krzywych może zatem świadczyć o zależności liczby aktywnych centrów rozpraszania od położenia poziomu Fermiego. Z tego powodu opory poszczególnych kanałów krawędziowych wyznaczono dla wybranego napięcia bramkowego,
równego −3.3 V. Porównanie uzyskanych wyników z tymi otrzymanymi dla innego
zestawu sześciu niezależnych oporów czterosondowych wskazuje na (w przybliżeniu)
omowy charakter oporów poszczególnych kanałów krawędziowych.
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Rysunek 4.40: Zestawienie oporów czterosondowych zastosowanych do wyznaczenia
oporów indywidualnych kanałów krawędziowych w mikrostrukturze G2 ; S = A +
B + C + D + E + F.
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Rysunek 4.41: Zestawienie oporów czterosondowych zastosowanych do wyznaczenia
oporów indywidualnych kanałów krawędziowych w mikrostrukturze G3 ; S = A +
B + C + D + E + F.
Rozwiązanie powyższego układu równań (rów.4.29)pozwoliło wyznaczyć przybliżone wartości oporów poszczególnych segmentów kanałów krawędziowych w strukturach G2 oraz G3 . Dla potwierdzenia uzyskanych wyników wystarczy w układzie
równań 4.29 zamienić zarówno indeksy oporów czterosondowych jak i oznaczenia
segmentów kanałów krawędziowych o zgodną liczbę oczek, tj. np. 1 → 2, 6 → 1,
oraz A → B, F → A.
Żadna z uzyskanych wartości nie leży poniżej h/e2 , tj. oporu kanału idealnego.
Pozwala to wnioskować, że scenariusz częściowo zaburzonych, ale wciąż wykazujących cechy topologicznych kanałów krawędziowych jest prawdopodobny. Jest to
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szczególnie ważne w kontekście pracy [16], wskazującej na trywialny charakter kanałów krawędziowych w strukturach InAs/GaSb. Wnioski takie zostały wysnute z liniowej zależności oporów badanych kanałów brzegowych w strukturach InAs/GaSb
oraz pojedynczych (trywialnych) studniach InAs. Uzyskana zależność oporu od długości wskazywała na wielkość 1 – 2 kΩ/µm. Część badanych kanałów wskazywała
więc na całkowity opór o rząd wielkości mniejszy od h/e2 . W związku z całkowicie
odmiennym charakterem uzyskanych oporów możliwa jest dalsza analiza rozkładu
zaburzeń powodujących lokalne odchylenie od wartości oczekiwanej.
Analizując uzyskane efekty łatwo zauważyć, że procentowe odchylenia wartości od średniej zmniejszają się wraz ze wzrostem długości kanału krawędziowego.
Znaczny rozrzut oporów kanałów dwumikrometrowych sugeruje nierównomierne
przestrzenne rozłożenie obszarów, w których ochrona topologiczna jest złamana.
Dodatkowo niecałkowite wielokrotności h/e2 , zwłaszcza w przypadku oporów z zakresu 1 – 2 · h/e2 mogą oznaczać istnienie czynników rozpraszających, które nie niszczą całkowicie koherencji fazowej.
Uzyskane wyniki są spójne z jedną z rozważanych przyczyn łamania ochrony
topologicznej w dwuwymiarowych izolatorach topologicznych wykonanych na bazie
materiałów wąskoprzerwowych, tj. modelem jeziorkowym [71].
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Rysunek 4.42: Opory indywidualnych kanałów krawędziowych w zależności od ich
długości.

4.7

Podsumowanie rozdziału

Przedstawione w niniejszym rozdziale wyniki eksperymentalne pozwoliły na wyznaczenie zestawu oporów indywidualnych kanałów krawędziowych w szerokim zakresie ich długości. Przedstawione dane wskazują na lokalny charakter mechanizmu
powodującego rozpraszanie w obrębie kanałów krawędziowych.

Rozdział 5
Symulacje klasyczne
5.1

Cel rozszerzenia analizy

Zgodnie z wynikami przedstawionymi na wykresach rys. 4.32 oraz rys. 4.42 opory indywidualnych kanałów krawędziowych w badanych mikrostrukturach odbiegają
od skwantowanej wartości h/e2 przewidzianej dla topologicznie chronionych stanów
brzegowych. Część otrzymanych oporów osiąga wartości ponad rząd wielkości większe. Dla struktur z kanałami krawędziowymi nie dłuższymi niż 2 µm rezystancje te
wskazują w kilku przypadkach na wartości nieznacznie tylko większe niż 25.8 kΩ.
Jak wspomniano już wcześniej, dane literaturowe [20, 5, 6, 8] również wskazują na
odchylenia od przewidzianej teoretycznie wartości oporu.
Mimo wielu prób określenia mechanizmu prowadzącego do łamania ochrony topologicznej badanych strukturach [39, 72] jak dotąd żaden z zaproponowanych modeli nie został jednoznacznie potwierdzony.
W przypadku wyników przedstawionych w niniejszej rozprawie możliwe jest jedynie określenie przybliżonego rozkładu źródeł rozpraszania, bez możliwości określenia ich dokładnej pozycji w obrębie pojedynczego segmentu kanału krawędziowego.
Nie ma również możliwości stwierdzenia przyczyny zwiększonego oporu.
Wszelkie próby analizy danych doświadczalnych, które pojawiły się dotychczas
w literaturze doszukują się przyczyny zawyżonych mierzonych eksperymentalnie
wartości oporów jedynie w rozpraszaniu w obrębie kanału krawędziowego. Co za tym
idzie jedynym parametrem geometrycznym branym pod uwagę w trakcie analizy
była długość poszczególnych kanałów krawędziowych.
W niniejszym rozdziale przedstawiona zostanie analiza transportu w mikrostrukturach o geometrii zbliżonej do badanych doświadczalnie struktur G1 oraz G2 .
Rozdział ten stanowi uzupełnienie analizy opornikowej przeprowadzonej dla badanych mikrostruktur. Przedstawione w dalszej części rozdziału symylacje mają na
celu określenia wpływu geometrii na wartości czterosondowych oporów mierzonych
eksperymentalnie. Możliwe jest dzięki temu stwierdzenie jak duży udział w obserwowanych odchyleniach mają efekty zachodzące poza obszarem dominacji przewodnictwa krawędziowego.
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Zasadność zmodyfikowania modelu

Możliwość zastosowania modelu opornikowego do analizy wyników doświadczalnych została już uprzednio uzasadniona. By zrozumieć zasadność modyfikacji modelu obliczeniowego należy zwrócić uwagę na ograniczenia zastosowania metody
przedstawionej w rozdziale 2. Ze względu na to, że jest to model dyskretny, geometria rozważanej struktury przybliżana jest za pomocą kilku zaledwie oporników.
Zarówno rezystywność jak i wymiary geometryczne (długość i szerokość) danego
fragmentu struktury zakodowana jest w całkowitej rezystancji pojedynczego, dyskretnego opornika. Skutkuje to brakiem możliwości zamodelowania przestrzennego rozkładu gęstości prądu przepływającego przez strukturę. Pozornie rozdzielenie
oporników reprezentujących duże obszary na kilka oddzielnych powinno częściowo
rozwiązać ten problem. Oczywistym jest jednak to, że z działaniem takim wiąże się
zwiększenie złożoności modelu i utrudnienie obliczeń.
Bardziej problematyczny okazuje się jednak fakt, że model opornikowy zakłada dążący do zera opór połączeń między sąsiednimi opornikami. Oznacza to, że
opory połączeń między poszczególnymi fragmentami próbki nie są uwzględniane
w modelu. W związku z tym nie ma możliwości zbadania wielkości spadku napięcia
wynikającego z efektów zachodzących poza obszarem elektrody bramkowej. Wprowadzanie kolejnych dodatkowych oporników przybliżających konstruowany model
do rzeczywistości powoduje wielokrotne zwiększenie złożoności niezbędnych do analizy obliczeń.
Wraz ze zwiększaniem liczby oporników wchodzących w skład modelowanej
struktury model coraz bardziej przypomina dzielenie dziedziny (przestrzeni) na
małe ciągłe elmenty stosowane w metodzie elementów skończonych. Dlatego też
zamiast rozważać dyskretny model opornikowy o sukcesywnie zwiększającej się złożoności autorka przeszła do modelowania badanych układów właśnie za pomocą
metody elementów skończonych korzystając z pakietu obliczeniowego QuickField
(https://quickfield.com/ ; ver. 5.5).

5.3

Możliwości pakietu obliczeniowego QuickField

Pakiet obliczeniowy QuickField umożliwia zadanie dokładnej geometrii badanego układu, wprowadzenie oporu właściwego poszczególnych jego elementów, a następnie zasymulowanie przepływu prądu o określonym natężeniu (lub gęstości) przez
wybrany fragment modelu.
Korzystając z tego pakietu możliwe jest określenie między innymi lokalnej wartości potencjału elektrycznego, gęstości prądu oraz jego kierunku. Możliwe jest więc
jakościowe określenie ścieżki przepływu prądu w układzie. Możliwość określenia różnicy potencjałów między punktami zdefiniowanymi jako sondy pomiarowe pozwala
na wyznaczenie wartości czterosondowych oporów elektrycznych. Mogą one zostać
porównane z wielkościami uzyskanymi doświadczalnie jak i teoretycznie (stosując
analizę kwantową Landauera-Büttikera lub model opornikowy).
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Budowanie modelu struktury

Podobnie jak w przypadku konstruowania projektu struktury (patrz rozdział 3)
budowanie modelu w środowisku QuickField wymaga zdefiniowania mikro- i makrostruktury oraz odpowiedniego ich połączenia.
Struktura definiowana w środowisku QuickField reprezentuje tę część próbki,
która zawiera niewytrawioną studnię kwantową. Ewentualne niejednorodności dwuwymiarowego gazu elektronowego, np. koncentracji elektronów mogą zostać pośrednio uwzględnione w modelu przez wprowadzenie zmiennej wartości oporu właściwego pewnych obszarów.
W najprostszej sytuacji założono jednak jednorodność składu badanej heterostruktury. Wtedy też cały układ inicjowany jest z jednakowym oporem właściwym.

5.4.1

Warunki konstruowania mikrostruktury

Centralna część modelu odwzorowuje dokładnie geometrię rozważanej mikrostruktury. W celu odpowiedniego odzwierciedlenia efektów obecnych w układzie do
modelu wprowadzany jest obszar nieco większy niż podlegający analizie.
Na etapie konstuowania modelu mikrostruktury zdefiniowane zostają również
regiony reprezentujące kanały krawędziowe (rys. 5.1). Zadanie tej samej wartości
oporu właściwego we wszystkich fragmentach modelu skutkuje uzyskaniem wyników
praktycznie nieodróżnialnych od tych odpowiadających obszarowi bez wydzielonych
kanałów brzegowych.
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Rysunek 5.1: Model centralnej części struktury G2 w programie QuickField : a — kanały krawędziowe, b — skrajne punkty kanałów krawędziowych, będące w kontakcie
z dwuwymiarowym gazem elektronowym, c — obszar podbramkowy, d — fragment
doprowadzenia elektrycznego. Oznaczenia sond spójne z numeracją w poprzednich
rozdziałach.
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Rysunek 5.2: Model całej struktury G2 . Oznaczenia sond (spójne z numeracją w poprzednich rozdziałach) znajdują się w pobliżu położenia punktów pełniących role:
źródła, drenu lub sondy napięciowej.

5.4.2

Warunki konstruowania makrostruktury

Makrostruktura nie musi natomiast odpowiadać dokładnej geometrii
struktury rzeczywistej. W celu zasymulowania przepływu prądu możliwie bliskiego
rzeczywistemu niezbędne jest zdefiniowanie źródła i drenu jako punkty na tyle odległe od centralnej części struktury by rozkład prądu miał szansę stać się jednorodny
zdecydowanie przed wejściem w interesujący nas obszar. Rysunek 5.3 przedstawia
gęstość prądu i jego lokalny kierunek przepływu w obrębie doprowadzenia elektrycznego do struktury. Łatwo zauważyć, że już w połowie odległości między źródłem
prądu a mikrostrukturą strumień prądu jest jednorodny. Można to odczytać zarówno z jednolitej barwy kodującej gęstość prądu na całej szerokości doprowadzenia
oraz z równoległego ułożenia strzałek reprezentujących lokalny kierunek i natężenie
prądu. Dzięki temu, że strumień prądu staje się jednorodny przed wejściem w region
mikrostruktury nie ma potrzeby odwzorowywania całej próbki wraz z makroskopowymi doprowadzeniami elektrycznymi oraz polami kontaktowymi.
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Rysunek 5.3: Strumień prądu w doprowadzeniu elektrycznym do mikrostruktury.
Jednorodna barwa w centrum doprowadzenia oraz równoległe ułożenie strzałek reprezentujących lokalny kierunek i gęstość prądu wskazują na jednorodność strumienia prądu w obszarze znajdującym się przed wejściem do mikrostruktury. Jest to
argument potwierdzający możliwość uproszczenia geometrii makrostruktury w stosunku do jej realnej postaci.

5.4.3

Łączenie mikro- i makrostruktury oraz definiowanie
siatki elementów skończonych

Mikro- i makrostruktura łączone są ze sobą w taki sposób, by połączenie znajdowało się w regionie jednorododnego strumienia prądu.
Po odpowiednim połączeniu obszarów następuje etap podziału całej struktury
na elementy skończone. Proces ten w pakiecie obliczeniowym QuickField zachodzi
automatycznie. Przykładowy podział przestrzeni modelu na elementy skończone
przedstawiony jest na rys. 5.4 oraz 5.5. Co ważne, fragmenty o bardziej skomplikowanej geometrii podzielone są na mniejsze elementy.
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Rysunek 5.4: Siatka elementów skończonych w centralnej części struktury G2 . W celu uzyskania jak najlepszych wyników obliczeń obszary o bardziej skomplikowanej
geometrii podzielone są na mniejsze elementy niż obszary o mniejszej złożoności.
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Rysunek 5.5: Siatka elementów skończonych w całej strukturze G2 . Gęstość siatki
zmniejsza się w kierunku pól kontaktowych.
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Modelowanie przepływu prądu w reżimie transportu dwuwymiarowego

W pierwszej kolejności przeprowadzona została symulacja przepływu prądu w stanie niezmodyfikowanym przez działanie elektrody bramkowej. Oznacza to, że cała
struktura znajduje się w stanie przewodnictwa elektronowego. Założono, że nawet
w przypadku obecności topologicznie chronionych stanów krawędziowych, objętościowy charakter przewodnictwa jest dominujący. Dlatego też we wszystkich obszarach modelu wartość oporu właściwego była identyczna. Wejściową wartość oporu
właściwego wyznaczono wykorzystując doświadczalne wartości oporu podłużnego
struktur G2 oraz G3 w reżimie przewodnictwa elektronowego.
Symulacja tego typu służy między innymi sprawdzeniu poprawności budowanego
modelu oraz uściślenia wartości oporu właściwego wyliczonego z danych doświadczalnych. Przyjęto, że wartość odpowiadająca w przybliżeniu oporowi właściwemu
rzeczywistych próbek wynosi 400 Ω.
Dodatkowo symulacje transportu elektronowego w reżimie przewodnictwa dwuwymiarowego pozwalają na określenie przybliżonej wartości oporu nielokalnego dla
danej geometrii struktury. Rysunki 5.6 – 5.11 przedstawiają wyniki symulacji uzyskanych dla struktury G2 . Pokazują one gęstość prądu (rys. 5.6, rys. 5.7, rys. 5.9
i rys. 5.10) oraz potencjał (rys. 5.8 i rys. 5.11) w strukturze G2 w stanie dominacji
przewodnictwa dwuwymiarowego (elektronowego). Rysunki 5.6 – 5.8 prezentują konfigurację sond prądowych, która umożliwia wyznaczenie oporu lokalnego (np. konfiguracja RL 14,23 ). Łatwo zauważyċ, że w całej strukturze zachowana zostaje ciągłość
pojedynczego strumienia przepływu prądu (rys. 5.6 – 5.7). Ze względu na symetrę
struktury i jednorodność oporu właściwego potencjał mierzony w dowolnym punkcie
sond 2 i 6, oraz 3 i 5 jest taki sam. Potwierdza to poprawność modelu. Analogicznie
do eksperymentalnego wyznaczania oporu czterosondowego, uzyskany za pomocą
symulacji opór czterosondowy definiowany będzie jako Rij,kl = Ukj /Ii , gdzie i, j, k
oraz l to numery sond pomiarowych, a Ii to całkowity prąd wstrzykiwany do struktury. Korzystając z tego związku łatwo zauważyć, że opory lokalne w dowolnej konfiguracji przewyższają znacząco wartości uzyskane w konfiguracjach nielokalnych.
Analiza jakościowa rys.5.11 pozwala bowiem stwierdzić pomijalną w porównaniu do
wyników przedstawionych na rys. 5.8 różnicę potencjałów między kolejnymi sondami napięciowymi (6 → 5 → 4 → 3). Wynika to w sposób bezpośredni ze ścieżki
prądu przedstawionej na rys. 5.7.
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Rysunek 5.6: Gęstość prądu uzyskana dla struktury G2 w stanie dominacji przewodnictwa dwuwymiarowego. Opór właściwy materiału wynosił ρ0 = 400 Ω. Całkowity
prąd wstrzykiwany do struktury I = 10−8 A. Sondy prądowe (1 oraz 4) zostały wybrane w taki sposób, by możliwe było wyznaczenie oporu w konfiguracji lokalnej.
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Rysunek 5.7: Gęstość prądu uzyskana w centralnej części struktury G2 w stanie
dominacji przewodnictwa dwuwymiarowego. Opór właściwy materiału wynosił ρ0 =
400 Ω. Całkowity prąd wstrzykiwany do struktury I = 10−8 A. Sondy prądowe (1
oraz 4). Białe obszary reprezentują wytrawione fragmenty studni kwantowej.
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Rysunek 5.8: Potencjał uzyskany dla struktury G2 w stanie dominacji przewodnictwa dwuwymiarowego. Opór właściwy materiału wynosił ρ0 = 400 Ω. Całkowity
prąd wstrzykiwany do struktury I = 10−8 A. Sondy prądowe (1 oraz 4). Stały potencjał w obrębie doprowadzeń elektrycznych do sond napięciowych (2, 3, 5 oraz 6)
wskazuje na możliwość zastosowania dowolnego ich punktu jako sondy.
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Rysunek 5.9: Gęstość prądu uzyskana dla struktury G2 w stanie dominacji przewodnictwa dwuwymiarowego. Opór właściwy materiału wynosił ρ0 = 400 Ω. Całkowity
prąd wstrzykiwany do struktury I = 10−8 A. Sondy prądowe (1 oraz 2) zostały wybrane w taki sposób, by możliwe było wyznaczenie oporu w konfiguracji nielokalnej.
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Rysunek 5.10: Gęstość prądu uzyskana w centralnej części struktury G2 w stanie
dominacji przewodnictwa dwuwymiarowego. Opór właściwy materiału wynosił ρ0 =
400 Ω. Całkowity prąd wstrzykiwany do struktury I = 10−8 A. Sondy prądowe (1
oraz 2). Białe obszary reprezentują wytrawione fragmenty studni kwantowej.
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Rysunek 5.11: Potencjał uzyskany dla struktury G2 w stanie dominacji przewodnictwa dwuwymiarowego. Opór właściwy materiału wynosił ρ0 = 400 Ω. Całkowity
prąd wstrzykiwany do struktury I = 10−8 A. Sondy prądowe (1 oraz 2). Stały potencjał w obrębie doprowadzeń elektrycznych do sond napięciowych (3, 4, 5 oraz 6)
wskazuje na możliwość zastosowania dowolnego ich punktu jako sondy.
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Modelowanie transportu krawędziowego
Działanie bramki przy braku kanałów brzegowych

Symulacja transportu w reżimie przewodnictwa krawędziowego wymaga zmodyfikowania modelu. W pierwszej kolejności należy wydzielić obszar odpowiadający
fragmentowi struktury, na który działa elektroda bramkowa. Dzięki temu możliwe
jest niezależne modyfikowanie oporu właściwego tego fragmentu próbki, tj. uwzględnianie efektu przykładania silnie ujemnego potencjału do elektrody bramkowej.
W pierwszej kolejności w całym obszarze znajdującym się pod wpływem elektrody bramkowej wprowadzany jest opór właści wynoszący 108 Ω.
Na tym etapie modyfikacji modelu możliwe jest zobrazowanie wpływu zubożenia
całej centalnej części struktury na mierzony eksperymentalnie opór dwu- czy też
czterosondowy (lokalny i nielokalny). Analiza tego typu nie wnosi jednak nic nowego,
gdyż łatwo określić wynik podobnego eksperymentu, gdyż efekt jest porównywalny
do wprowadzenia do wnętrza struktury obszaru stanowiącego barierę dla nośników.
Jak można było się tego spodziewać, opór lokalny wzrósł o sześć rzędów wielkości,
podczas gdy opory nielokalne przyjęły wartości bliskie zeru. Wynik ten potwierdza
poprawność zbudowanego modelu.

5.6.2

Efekt wprowadzenia przewodzących kanałów brzegowych

Uwzględnienie przewodzących stanów brzegowych w tym modelu wymaga wprowadzenia dodatkowych modyfikacji. W przypadku badanych mikrostruktur możliwe jest dokonanie pomiaru różnicy potencjałów jedynie między dwoma punktami
znajdującymi się poza obszarem kanału krawędziowego. Szczegóły charakteryzujące poszczególne kanały krawędziowe nie mają więc wpływu na wynik symulacji
podlegający porównaniu z danymi eksperymentalnymi.
Ponadto w rozdziale 2 przedstawiono argumenty potwierdzające możliwość rozważania kanałów krawędziowych, znajdujących się pomiędzy kolejnymi kontaktami,
jak efektywne klasyczne oporniki, których opory sumują się wzdłuż ścieżki przepływu prądu. Wyniki doświadczalne zebrane w rozdziale 4 potwierdzają addytywność
oporów kanałów krawędziowych w rzeczywistych strukturach.
Dlatego też kanały krawędziowe zostały opisane jako cienkie paski umiejscowione przy krawędziach obszaru zubożonego (rys. 5.1). Opór właściwy tych pasków
został dobrany w taki sposób, by całkowity opór każdego z tych obszarów wynosił
25.8 kΩ. Jednocześnie opór właściwy reszty obszaru znajdującego się pod elektrodą
bramkową został zwiększony do 108 Ω (rys. 5.1 — obszar elektrody bramkowej).
Dzięki temu zabiegowi każdy kanał krawędziowy pozostawał w kontakcie z innymi obszarami przewodzącymi wyłącznie w dwóch skrajnych punktach. Dlatego też
przestrzennie rozłożenie oporu wewnątrz kanału krawędziowego nie wpływało na
wynik symulacji. Podobnie jak w przypadku rzeczywistego pomiaru cztersondowego nie ma możliwości odróżnienia przypadku jednorodnego rozłożenia oporu na
całej długości (klasyczne rozpraszanie zależne od długości przewodnika) od oporu
skupionego w jednym punkcie (opór kontaktowy na „wejści” do kanału krawędzio-
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wego zależny od współczynnika transmisji, który wynosi 1 w przypadku ochrony
topologicznej).
Jest to zatem model, który można zastosować do analizy badanych mikrostruktur o ile punkty odczytu potencjału usytuowane są poza obszarem reprezentującym
kanały krawędziowe. W sytuacji takiej bowiem szczegóły charakteryzujące kanały
krawędziowe nie są widoczne. Model ten można wykorzystać do określenia wpływu geometrii struktur na obserwowany eksperymentalnie opór czterosondowy, przy
założeniu, że nie ma procesów zaburzających ochronę topologiczną.

5.7

Wyniki symulacji

Przygotowany zgodnie z powyższymi zasadami model struktury można zastosować do opisu teoretycznego transportu elektronowego. W tym celu każdorazowo
wybierane były dwie sondy pełniące role źródła i drenu. W następnej kolejności
zadawane było całkowite natężenie prądu wstrzykiwanego do układu.
Jako wynik symulacji uzyskać można zarówno przestrzenny rozkład gęstości prądu jak i potencjał w każdym punkcie badanej struktury. Jesteśmy więc w stanie odczytać dane, które pozwalają na wyznaczenie różnicy potencjałów między dwoma
sondami napięciowymi (nie będącymi sondami prądowymi). Ten spadek napięcia
podzielony przez całkowity prąd płynący przez strukturę odpowiada mierzonemu
doświadczalnie oporowi czterosondowemu. W przeciwieństwie do oporu dwusondowego dokładna geometria doprowadzeń elektrycznych czy też rozkładu oporu właściwego w tym obszarze nie jest niezbędna, by uzyskać poprawną wartość oporu
czterosondowego. Wynika to z faktu, że w doprowadzeniach prowadzących do kontaktów napięciowych, tj. takich, w których gęstość prądu jest równa zeru, nie następuje żaden spadek napięcia. Szczegóły tych doprowadzeń nie mają więc wpływu
na obliczoną wielkość oporu czterosondowego.

5.7.1

Reżim przewodnictwa dwuwymiarowego

Symulacje transportu w stanie przewodnictwa dwuwymiarowego w całym obszarze mikrostruktury stanowią punkt porównawczy dla danych uzyskanych w reżimie
dominacji przewodnictwa krawędziowego.
W pierwszej kolejności dokonane zostało oszacowanie oporu właściwego materiału, z którego wykonane były badane doświadczalnie mikrostruktury. Wyznaczanie
oporu właściwego z równania ρ = R · S/l jest tym dokładniejsze, im większe jest
l w porównaniu do dłuższej krawędzi w przekroju próbki S. W interesującym nas
przypadku struktur o geometrii zmodyfikowanego mostka hallowskiego (patrz rozdział 2 rys. 2.18 oraz rys. 5.1), wartości l i w są sobie bliskie, wartość ρ została
wyznaczona z doświadczalnej wielkości R na drodze symulacji teoretycznych oporu
czterosondowego dla rzeczywistych geometrii próbek.
W następnej kolejności przeprowadzono symulacje transportu dla różnych konfiguracji sond prądowych. Zgodnie z przewidywaniami spadki napięć odczytywane
w konfiguracjach lokalnych wskazywały na równoważność oporów lokalnych (patrz
tab. 5.1) takich jak RL 14,23 ≈ RL 13,64 ≈ 330 Ω (patrz rys. 2.10) oraz niewielkie odchylenie choć ten sam rząd wielkości konfiguracji RL 13,56 ≈ 250 Ω oraz RL 23,46 ≈
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170 Ω (rys. 5.6 – 5.8). Rezystancje te przyjmują wartości porównywalne z danymi
eksperymentalnymi przedstawionymi w tabeli 5.1.
Zestawienie powyższych danych ze spadkami napięć odczytanymi w różnych konfiguracjach nielokalnych również jest zgodne z przewidywaniami. Opory nielokalne
takie jak RNL 12,43 czy też RNL 12,53 bowiem sięgają wartości zaledwie 10 − 20 Ω (rys.
5.9 – 5.11). Są to wielkości porównywalne do tych obserwowanych doświadczalnie
(patrz tab. 5.1).
typ konfiguracji

sondy

symulacja G2

pomiar

RL

RL 14,23
RL 13,64
RL 13,56
RL 23,56

327 Ω
336 Ω
248 Ω
179 Ω

300 Ω
360 Ω
280 Ω
170 Ω

RNL

RNL 12,43
RNL 12,53

10 Ω
20 Ω

10 Ω
30 Ω

Tabela 5.1: Zestawienie czerosondowych oporów uzyskanych metodą elementów
skończonych (ρ0 = 400 Ω) oraz mierzonych doświadczalnie dla struktury o geometrii G2 . Porównanie dotyczy zarówno oporów lokalnych jak i nielokalnych. Różnice
w wartości oporów lokalnych w różnych konfiguracjach wynikają z geometrii struktury, odbiegającej od tradycyjnego mostka hallowskiego.

5.7.2

Transport krawędziowy

Przypadek pomijalnego oporu doprowadzeń elektrycznych
Symulacje omównione w tym rozdziale mają na celu określenie wpływu geometrii
obszaru znajdującego się poza bramką na mierzoną wartość oporu.
W pierwszej kolejności przeprowadzono symulacje transportu elektronowego
w strukturze o znacząco zmniejszonej (do 0.001 Ω) wartości oporu właściwego materiału znajdującego się poza zasięgiem działania elektrody bramkowej. Pozwoliło
to, jak również zwiększenie oporu właściwego przez bramkę do wielkości 108 Ω, na
skorygowanie oporności fragmentów modelu reprezentujących kanały krawędziowe.
W ten sposób uzyskano opory kanałów krawędziowych wynoszące z dobrą dokładnością h/e2 . Założono więc, że istnieje ochrona topologiczna przewodnictwa krawędziowego, tj. występuje kwantowe spinowe zjawisko Halla.
Po ustaleniu odpowiednich parametrów wejściowych przeprowadzono symulacje
przepływu prądu przez badane struktury w różnych konfiguracjach oraz określono
wartości oporów w wielu konfiguracjach cztero- oraz dwusondowych (rys. 5.12 –
5.16).
Analiza jakościowa uzyskanych wyników pozwala na potwierdzenie poprawności
zmodyfikowania modelu obliczeniowego. Rysunki 5.12 oraz 5.13 prezentują gęstość

ROZDZIAŁ 5. SYMULACJE KLASYCZNE

127

prądu w całej badanej strukturze. Uzyskana mapa gęstości prądu wskazuje na rozdzielenie strumienia prądu na dwie równe części, które ponownie łączą się w obrębie
sondy numer 4. Obserwacja analogicznej mapy gęstości prądu dla przypadku sond
prądowych 1 oraz 2 (rys. 5.15) również wskazuje na rozdzielenie strumienia prądu, tym razem na dwie gałęzie o różnym natężeniu prądu. Przechodząc do map
potencjału w tychże konfiguracjach (lokalna — rys. 5.14, nielokalna — rys. 5.16)
wskazuje na kolejną diametrialną zmianę w porównwaniu do wyników przedstawionych na rys. 5.8 oraz 5.11. Można bowiem zauważyć, że w przypadku dominacji
przewodnictwa krawędziowego w centralnej części struktury różnica potencjałów
między sondami prądowymi jest niepomijalna nawet w konfiguracji nielokalnej.
Ilościowo uzyskane wyniki wskazywały na bardzo dobrą zgodność z oporami
wyznaczonymi z zastosowaniem analizy Landauera-Büttikera. Zestawienie wartości wybranych oporów czterosondowych uzyskanych różnymi metodami (formalizm Landauera-Büttikera, model opornikowy) oraz dane uzyskane stosując opisaną
w tym podrozdziale metodą przedstawione jest w tabeli 5.2.
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Rysunek 5.12: Gęstość prądu uzyskana dla struktury G2 w konfiguracji lokalnej (I14 )
przy dominacji tranportu krawędziowego. Opór właściwy materiału poza obrębem
elektrody bramkowej wynosił ρ1 = 0.001 Ω, opór właściwy materiału zubożonego
ρd = 108 Ω. Całkowity prąd wstrzykiwany do struktury I = 10−8 A.
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Rysunek 5.13: Gęstość prądu uzyskana w centralnej części struktury G2 w konfiguracji lokalnej (I14 ) przy dominacji tranportu krawędziowego. Opór właściwy materiału
poza obrębem elektrody bramkowej wynosił ρ1 = 0.001 Ω, opór właściwy materiału
zubożonego ρd = 108 Ω. Całkowity prąd wstrzykiwany do struktury I = 10−8 A.
Zielone strzałki reprezentują przybliżony kierunek przeływu prądu w obszarze doprowadzeń. Strzałki czerwone przedstawiają kierunek przepływu prądu wewnątrz
kanałów krawędziowych.
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Rysunek 5.14: Potencjał uzyskany dla struktury G2 w konfiguracji lokalnej (I14 )
przy dominacji tranportu krawędziowego. Opór właściwy materiału wynosił ρ1 =
0.001 Ω, opór właściwy materiału zubożonego ρd = 108 Ω. Całkowity prąd wstrzykiwany do struktury I = 10−8 A. Stały potencjał w obrębie doprowadzeń elektrycznych do sond napięciowych (2, 3, 5 oraz 6) wskazuje na możliwość zastosowania
dowolnego ich punktu jako sondy pomiarowych.
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Rysunek 5.15: Gęstość prądu uzyskana w centralnej części struktury G2 w konfiguracji nielokalnej (I12 ) przy dominacji tranportu krawędziowego. Opór właściwy
materiału poza obrębem elektrody bramkowej wynosił ρ1 = 0.001 Ω, opór właściwy materiału zubożonego ρd = 108 Ω. Całkowity prąd wstrzykiwany do struktury
I = 10−8 A. Zielone strzałki reprezentują przybliżony kierunek przeływu prądu
w obszarze doprowadzeń. Strzałki czerwone przedstawiają kierunek przepływu prądu wewnątrz kanałów krawędziowych.
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Rysunek 5.16: Potencjał uzyskany dla struktury G2 w konfiguracji lokalnej (I12 )
przy dominacji tranportu krawędziowego. Opór właściwy materiału wynosił ρ1 =
0.001 Ω, opór właściwy materiału zubożonego ρd = 108 Ω. Całkowity prąd wstrzykiwany do struktury I = 10−8 A. Stały potencjał w obrębie doprowadzeń elektrycznych do sond napięciowych (3, 4, 5 oraz 6) wskazuje na możliwość zastosowania
dowolnego ich punktu jako sondy pomiarowych.
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sondy

Landauer-Büttiker
[h/e2 ]

model
opornikowy
[h/e2 ]

symulacje
z ρ1 = 0.001 Ω
[h/e2 ]

RL

RL 14,23
RL 13,64
RL 13,56
RL 23,56

1/2
2/3
1/3
1/6

1/2
2/3
1/3
1/6

1/2
2/3
1/3
1/6

RNL

RNL 12,43
RNL 12,53

1/6
1/3

1/6
1/3

1/6
1/3

Tabela 5.2: Zestawienie czerosondowych oporów uzyskanych różnymi metodami,
w tym formalizm Landauera-Büttikera, model opornikowy oraz opisaną w niniejszym rozdziale metodę symulacji z wartością oporu właściwego doprowadzeń zredukowaną do ρ1 = 0.001 Ω). Wszystkie wyniki dotyczą struktury o geometrii G2 .
Porównanie dotyczy zarówno oporów lokalnych jak i nielokalnych. W przypadku
modelu opornikowego i symulacji przedstawione wielkości przyjmują wartości podanych ułamków z dokładnością lepszą niż 0.1%.
Przypadek rzeczywistej wartości oporu właściwego doprowadzeń elektrycznych
Następnym krokiem było ponowne wprowadzenie realistycznej wartości oporu
właściwego w obszarze znajdującym się poza zasięgiem elektrody bramkowej.
W tym przypadku otrzymane wielkości oporów różniły się od przewidywań modelu Landauera-Büttikera. Zestawienie wartości oporów czterosondowych uzyskanych przy różnych wartościach oporu właściwego przedstawione jest w tabeli 5.3.
Co istotne, wszystkie te wielkości odnoszą się do układów, w których kanały krawędziowe są niezaburzone. Można zatem wnioskować, że odchylenia od skwantowanych
wartości ma swe źródło w efektach związanych z obszarami nie podlegającymi działaniu elektrody bramkowej, tj. doprowadzeniami elektrycznymi do struktury.
By potwierdzić ten fakt przeprowadzono analogiczne symulacje dla zmodyfikowanych parametrów. Symulacje dotyczące struktury o geometrii próbki G2 dla
oporu właściwego ρ1 = 0.001 Ω oraz ρ3 = ρ0 = 400 Ω rozszerzono o dwukrotnie
zmniejszoną (ρ2 = ρ0 /2 = 200 Ω) oraz dwukrotnie zwiększoną (ρ4 = ρ0 · 2 = 800 Ω)
wartość oporu właściwego materiału. Jako dodatkowe uzupełnienie obliczeń analogiczne symulacje przeprowadzono dla struktury o geometrii próbki G1 (rys. 5.17)
i kolejnych wartości oporów właściwych: ρ1 = 0.001 Ω, ρ2 = 200 Ω, ρ3 = 400 Ω oraz
ρ4 = 800 Ω.
Wyniki symulacji dla wybranych konfiguracji oporów czterosondowych przedstawione są w tabeli 5.3.
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Rysunek 5.17: Model centralnej części struktury G1 w programie QuickField.

ρ1
0.001 Ω
[h/e2 ]

ρ2 = ρ0 /2
200 Ω
[h/e2 ]

ρ3 = ρ0
400 Ω
[h/e2 ]

ρ4 = ρ0 · 2
800 Ω
[h/e2 ]

G1
G2

0.500
0.500

0.530
0.534

0.559
0.566

0.615
0.629

RL 13,64

G1
G2

0.667
0.667

0.700
0.704

0.733
0.741

0.796
0.813

RL 12,56

G1
G2

0.333
0.333

0.355
0.358

0.376
0.381

0.416
0.426

RL 23,56

G1
G2

0.167
0.167

0.180
0.182

0.193
0.196

0.217
0.224

RNL 12,43

G1
G2

0.167
0.167

0.170
0.171

0.174
0.175

0.181
0.184

RNL 12,53

G1
G2

0.333
0.333

0.340
0.342

0.348
0.350

0.363
0.368

typ
konfig.

sondy

RL

RL 14,23

RNL

Tabela 5.3: Zestawienie czerosondowych oporów uzyskane opisaną w niniejszym rozdziale metodę symulacji z wartością ze zmieniającą się wartością oporu właściwego
doprowadzeń od ρ1 = 0.001 Ω do ρ4 = 800 Ω). Wyniki dotyczą zarówno struktury
o geometrii G1 jak i G2 . Porównanie zawiera opory lokalne jak i nielokalne.
Wszystkie uzyskane wartości są zawyżone w stosunku do wielkości uzyskanych
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z zastosowaniem formalizmu Landauera-Büttikera czy też prostego modelu opornikowy. Łatwo zauważyć, że opory lokalne i nielokalne ulegają zwiększeniu wraz ze
wzrostem oporu właściwego materiału stanowiącego doprowadzenia elektryczne do
centralnej części struktury (od ρ0 /2 przez ρ0 aż do ρ0 · 2). Co więcej, odczytywane
wielkości rosną wraz ze zwiększeniem szerokości struktury (przejście od G1 do G2 ),
co odpowiada wydłużaniu się odległości pomiędzy sąsiednimi kanałami krawędziowymi. Można więc wywnioskować, że im dłuższy fragment ścieżki prądu biegnie
przez niezubożony gaz dwuwymiarowy oraz im większy opór właściwy tego obszaru
tym większy dodatkowy wkład do mierzonego oporu. Jest to zgodne z klasycznym
sumowaniem się spadków napięć.

5.8

Podsumowanie rozdziału

Przeprowadzone symulacje pozwalają wnioskować, że w przypadku struktur
o niepomijalnym oporze właściwym najbliṡzego otoczenia kanałów krawędziowych
i przy założeniu dyfuzyjnego charakteru transportu w tym obszarze (co w języku
kwantowym odpowiada małej efektywnej liczbie modów przewodzących) uzyskiwane doświadczalnie opory czterosondowe wskażą wartości zawyżone względem wartości skwantowanych wynikających z modelu Ladauera-Büttikera. Efekt ten powinien
być obserwowany nawet w przypadku całkowitej ochrony topologicznej w obrębie
wszystkich segmentów kanałów krawędziowych w układzie. Różni to omawiane tutaj kwantowe spinowe zjawisko Halla od przypadku kwantowego zjawiska Halla i
kwantowego anomalnego zjawika Halla, w których opory doprowadzeń nie wpływają
na dokładność kwantyzacji oporności hallowskiej.
Pakiet obliczeniowy QuickField opisuje poprawnie transport w reżimie klasycznym. Dlatego też korzystając z niego nie ma możliwości przeanalizowania sytuacji, w której poszczególne segmenty kanałów brzegowych znajdują się w odległości
mniejszej niż długość drogi spójności fazowej oraz liczba modów przewodzących w
obszarze doprowadzeń do krawędzi jest znaczna, tj. R << h/e2 . Trudno jest zatem
rozszerzyć uzyskane w tym rozdziale wnioski na przypadek struktur o szerokościach
doprowadzeń elektrycznych mniejszych niż 1 µm.

Rozdział 6
Podsumowanie
Wyniki przedstawione w rozprawie poszerzają wiedzę dotyczącą dwuwymiarowych izolatorów topologicznych wytworzonych ze studni kwantowych tellurku rtęci.
Głównym wynikiem pracy jest wyznaczenie zależności oporu pojedynczego kanału krawędziowego od jego długości. Pomiary przeprowadzone na dwóch próbkach
z bramkami o geometrii globalnej o długościach kanałów krawędziowych od 2 do
20 µm pozwoliły na potwierdzenie istnienia transportu krawędziowego. Dzięki analizie uzyskanych danych doświadczalnych metodą opornikową możliwe było oszacowanie oporów poszczególnych kanałów krawędziowych. Stwierdzono, że graniczna
długość kanału krawędziowego, dla którego możliwa jest całkowita ochrona topologiczna, a co za tym idzie również skwantowana wartość oporu, jest mniejsza niż
2 µm. W zakresie długości mierzonych doświadczalnie zaobserwowano znaczny rozrzut wartości oporów kanałów krawędziowych o długości 2 µm oraz zmniejszanie się
względnego odchylenia od wielkości średniej wraz ze wzrostem długości.
Przeprowadzono także symulacje teoretyczne transportu w badanych strukturach wyznaczając przestrzenny rozkład natężenia prądu elektrycznego metodą elementów skończonych. Obliczenia te pozwoliły na określenie jednego z prawdopodobnych powodów odchylenia mierzonych doświadczalnie oporów od wartości przewidywanych teoretycznie. Zastosowanie pakietu obliczeniowego QuickField umożliwiło zbudowanie modelu badanych mikrostruktur i przeanalizowanie transportu
elektronowego w reżimie klasycznym. Efektem tej analizy było określenie wpływu geometrii i parametrów materiałowych na uzyskiwane doświadczalanie wartości
oporów czterosondowych. Stwierdzono, że w strukturach o rozmiarach większych
niż długość drogi spójności fazowej, nawet w przypadku całkwitej ochrony topologicznej w obrębie kanałów brzegowych, opór czterosondowy może przyjmować
wartości większe niż przewidywane teoretycznie. Odchylenie to wynika z niepomijalnego spadku napięcia wewnątrz obszaru doprowadzeń elektrycznych znajdującego
się tuż przy brzegu elektrody bramkowej. Poprawki te w przypadku badanych doświadczalnie próbek sięgają kilkunastu procent wartości spodziewanej. Jest to więc
wielkość dostatecznie duża, by brać ją pod uwagę, jednak wciąż zbyt mała, by wyjaśniała odchylenia wartości oporów w przypadku próbek o długich kanałach. Dlatego
też poprawki te należy traktować jako dodatkowy wkład do mierzonego oporu, a
nie mechanizm tłumaczący duże odchylenia od wartości spodziewanej. Otrzymane
w pracy wyniki potwierdzają więc istnienie wydajnego mechanizmu rozpraszania
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między helikalnymi kanałami krawędziowymi. Intensywne prace poszukujące tego
mechanizmu, zainspirowane naszymi wynikami doświadczalnymi, są obecnie prowadzone przez Zespół prof. Timo Hyartha w Międzynarodowym Centrum Badań
MagTop Instytutu Fizyki PAN.
Istotną częścią pracy jest opis metody wytwarzania badanych struktur. Ze względu na to, że heterostruktury ze związków rtęci są szczególnie wrażliwe na warunki
przetwarzania (w tym dyfuzję międzywierzchniową wywołaną zbyt wysoką temperaturą), niezbędne było dopasowanie metod strukturyzacji i wytwarzania kontaktów
elektrycznych do wymagań materiału. W tym celu rozwinięto niskotemperaturową
metodę strukturyzacji studni kwantowych tellurku rtęci. Ograniczenie grzania próbki udało się osiągnąć na etapie przygotowywania warstw rezystów elektronoczułych
oraz na etapie naświetlania masek wykorzystywanych następnie do wytworzenia
elektrod bramkowych. Oprócz tego zmodyfikowany został etap wytwarzania kontaków elektrycznych do struktury, dzięki czemu mogły one zostać wykonane bez przegrzewania materiału. Opisana metoda została zastosowana do wytworzenia struktur
niezbędnych do przeprowadzenia dalszych badań własności transportowych.
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