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1. Wprowadzenie
Korelacje elektronowe w ciele stałym są źródłem różnorodnych zjawisk fizycznych. Jest
to rezultatem wzajemnego oddziaływania ich magnetyzmu i przewodnictwa elektronowego.
Wysokotemperaturowe nadprzewodniki reprezentują izolatory Motta, które w wyniku
domieszkowania a stąd poprzez korelacje elektronowe wykazują przejście metal–izolator.
Wiadomo, że wysokotemperaturowe nadprzewodniki charakteryzują się warstwową
strukturą, zawierają bowiem warstwy CuO2, które to odseparowane są od siebie przez jonowe
warstwy rozdzielające. Niedomieszkowany układ wysokotemperaturowego nadprzewodnika
charakteryzuje się jednym elektronem (czy dziurą) na atom Cu, stąd każda warstwa CuO2 jest
izolująca z powodu silnych korelacji. Ta cecha określa stan izolatora Motta. W tym stanie
elektrony przewodnictwa związane są silnie z atomami. Pojawienie się stanu nadprzewodzącego
jest wynikiem domieszkowania warstw CuO2 poprzez dziury z warstw blokujących.
Domieszkowanie to indukuje przejście Motta typu izolator-metal. Wielu autorów sugeruje, że
silne

antyferromagnetyczne

korelacje

mogą

brać

udział

w

mechanizmie

wysokotemperaturowego nadprzewodnictwa.
Odkrycie WTN wywołało ponowne zainteresowanie związkami tzw. kolosalnego
magnetooporu (CMR), które podobnie jak WTN w stanie niedomieszkowanym są izolatorami
Motta. Przejście izolator-metal indukowane poprzez domieszkowanie jest wynikiem
wzajemnego oddziaływania sieć-elektron. Przypuszcza się, że kombinacja układów z silnie
skorelowanymi elektronami może stanowić bazę dla konstrukcji nowych podzespołów
elektronicznych.
Oddziaływanie pomiędzy dwoma przeciwstawnymi typami parametru porządku, jakim
jest stan nadprzewodzący i ferromagnetyzm w heterostrukturach ferromagnetyk/nadprzewodnik
(S/F), interesujące jest ze względu na możliwość badania fundamentalnych problemów
fizycznych takich jak możliwość zaindukowania niekonwencjonalnej fazy nadprzewodzącej o
symetrii typu triplet, czy też możliwość zaindukowania fazy Fulde-Ferella-LarkinaOvchinnikova (FFLO) i innych.
Przedmiotem

badań

w

niniejszej

rozprawie

są

heterostruktury

tlenkowe

domieszkowanego izolatora Motta jakim jest układ YBa2Cu3O7 (YBCO) oraz ferromagnetyczny
pół-metal La0.7Sr0.3MnO3 (LSMO).
Wysoki stopień polaryzacji pasma przewodnictwa w układzie LSMO i skomplikowana
powierzchnia Fermiego układu YBCO wywierają znaczny wpływ na transport ładunku na
granicy nadprzewodnik/ferromagnetyk.
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Gdy konwencjonalna para Coopera wnika do ferromagnetyka na powierzchni S/F to dwa
elektrony tworzące parę Coopera wnikają do różnych pasm spinowych. Wówczas mogą one
nabyć wartości wektora falowego k różne od zera stąd możliwe jest powstanie fazy FFLO.
Prace

teoretyczne

nadprzewodnik/ferromagnetyk

i

eksperymentalne

może

być

sugerują,

zaindukowana

że

na

niekonwencjonalna

granicy
faza

nadprzewodząca o symetrii typu triplet, której źródłem może być niejednorodność magnetyzacji
w heterostrukturach S/F. Inaczej niż dla par Coopera o symetrii typu singlet pary Coopera typu
triplet nie podlegają wpływowi zewnętrznego pola magnetycznego. W takim przypadku mogą
one wnikać daleko w głąb ferromagnetyka podobnie jak w przypadku efektu bliskości dla
kontaktu typu nadprzewodnik/metal normalny.
Dlatego też jednym z głównych zagadnień w niniejszej rozprawie było poszukiwanie
oznak niekonwencjonalnej fazy nadprzewodzącej w heterostrukturach LSMO/YBCO.
W ostatnim okresie dużym zainteresowaniem cieszyły się związki pniknidków żelaza ze
względu na ich własności nadprzewodzące. Jednym z prostszych związków w tej grupie
materiałowej jest związek FeSe. Dlatego też wytworzenie tego związku w formie
cienkowarstwowej było również przedmiotem niniejszej rozprawy.
Postęp w wytwarzaniu cienkich warstw układów tlenkowych umożliwia wytwarzanie
heterostruktur związków tlenkowych. Wytworzenie z kolei takich heterostruktur stwarza
możliwości

badania

nowych

zjawisk

fizycznych

na

międzypowierzchni

takich

wielofunkcyjnych układów tlenkowych. Jednym z celów współczesnej elektroniki jest
wytworzenie nowych podzespołów elektronicznych w których, wykorzystuje się nie tylko jego
ładunek ale również jego spin.
Jednym z takich materiałów wydaje się być domieszkowany związek ZnO. W większości
przypadków domieszkowany ZnO manganem, aluminium bądź kobaltem charakteryzuje się
przewodnictwem typu n. Zatem w połączeniu jego z układem o przewodnictwie typu p daje
możliwość konstrukcji diody spinowej. Kierując się tymi przesłankami w ramach niniejszej
rozprawy podjęto prace związane z wytwarzaniem cienkich warstw ZnO oraz heterostruktur
ZnO/LSMO i ZnO/YBCO.
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2. Zarys własności stanu ferromagnetycznego
2.1. Oddziaływania wymiany
Oddziaływanie wymiany odpowiedzialne jest za uporządkowanie magnetyczne dalekiego
zasięgu. Jest ono wynikiem oddziaływań elektrostatycznych i zakazu Pauliego uwzględniającego
fakt, że funkcja falowa dla n elektronów musi być antysymetryczna. Hamiltonian Heisenberga
dla dwóch elektronów ma postać:
r r
(2.1)
Hˆ = −2 JS1 ⋅ S 2 ,
r
r
gdzie S1 i S 2 są operatorami spinu dwóch elektronów, a J jest całką wymiany. Dla układu n

elektronów hamiltonian ma postać:

r r 

Hˆ = −2∑ J i , j S i ⋅ S j  .
(2.2)

 i> j
W rzeczywistości jednak bezpośrednie oddziaływanie wymiany rzadko kiedy prowadzi
do uporządkowania magnetycznego ze względu na jego krótkozasięgowy charakter. W
większości materiałów magnetycznych kluczową rolę odgrywają pośrednie oddziaływania
wymiany, wśród których wyróżniamy oddziaływania: nadwymiany, podwójnej wymiany oraz
RKKY.

2.1.1. Oddziaływanie nadwymiany
W oddziaływaniu nadwymiany oddziaływanie jest przenoszone pomiędzy jonami
magnetycznymi poprzez jon niemagnetyczny znajdujący się pomiędzy nimi. Jest ono silniejsze
od oddziaływania bezpośredniego pomiędzy elektronami jonów magnetycznych i jednocześnie
bardzo zależy od kąta wiązania pomiędzy poszczególnymi jonami. Dobrym przykładem jest
związek MnO, gdzie oddziaływanie pomiędzy jonami manganu Mn2+ jest przenoszone przy
pomocy jonów tlenu O2-.
Oddziaływanie

nadwymiany

prowadzi

głównie

do

uporządkowania

antyferromagnetycznego, choć w pewnych sytuacjach uporządkowanie to może mieć charakter
ferromagnetyczny.
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2.1.2. Oddziaływanie podwójnej wymiany
Oddziaływanie wymiany podwójnej występuje w niektórych materiałach tlenkowych
m.in. w manganitach o mieszanej walencyjności jonów magnetycznych i polega na delokalizacji
elektronu z poziomu eg w jonach magnetycznych. Mechanizm podwójnej wymiany został
zobrazowany na Rysunku 2.1. W wyniku oddziaływania elektron eg z jonu Mn3+ może
przeskoczyć na jon Mn4+, korzystając z pośrednictwa atomu tlenu, tylko w przypadku, kiedy na
tym drugim jonie jest „wakansja” dla spinu o takim samym kierunku. Zgodnie z regułą Hunda
jest to możliwe tylko przy równoległym ustawieniu spinów. Ten wysokospinowy stan jest
korzystniejszy energetycznie, ponieważ umożliwia przeskoki elektronów eg – ich delokalizację,
co obniża energię. Oddziaływanie podwójnej wymiany prowadzi do uporządkowania
ferromagnetycznego i zapewnia metaliczny charakter przewodnictwa.

Rys. 2_1. Schematyczne przedstawienie mechanizmu wymiany podwójnej.

2.1.3. Oddziaływanie RKKY (Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida)
Oddziaływanie wymiany w metalach jest przenoszone przez elektrony przewodnictwa.
Moment magnetyczny zlokalizowany na jonie polaryzuje spiny elektronów przewodnictwa,
które następnie oddziałują z momentem magnetycznym sąsiedniego jonu. Oddziaływanie to ma
charakter długozasięgowy i zależy od gęstości stanów dla elektronów przewodnictwa. Całka
wymiany w sposób oscylacyjny zmienia się wraz z odległością r:
J RKKY (r ) ∝

cos(2k F r )
.
r3

(2.3)
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Oddziaływanie RKKY ma charakter oscylacyjny i prowadzi do uporządkowania
dalekiego zasięgu zarówno ferromagnetycznego, jak i antyferromagnetycznego, w zależności od
odległości pomiędzy kolejnymi jonami magnetycznymi.
Oddziaływanie RKKY zostało zapostulowane również dla układów tlenkowych
ferromagnetyk/nadprzewodnik (Rys2.2) [1]. W tym modelu pośrednie oddziaływanie wymiany
pomiędzy warstwami ferromagnetyka zachodzi poprzez punkty nodalne powierzchni Fermiego
związku YBa2Cu3O7 (YBCO). Efekt ten

został również zaobserwowany wcześniej

eksperymentalnie w supersieciach YBCO/La1-xSrxMnO3 (LSMO).

Rys. 2_2. Stała pośredniego oddziaływania wymiany w funkcji grubości warstw YBCO w
heterostrukturach LSMO/YBCO. Stała amplitudy pośredniego oddziaływania wymiany w
stanie normalnym (kropki), dla nadprzewodnika o symetrii typu d (linia ciągła) i typu s
(kreski) [1].

2.2. Domeny magnetyczne
Ferromagnetyk poniżej temperatury Curii wykazuje spontaniczne namagnesowanie,
jednak w większości przypadków wytwarzane pole magnetyczne na zewnątrz materiału jest
bliskie zeru. Dzieje się tak, ponieważ wytworzenie takiego pola wymaga wydatkowania energii i
korzystniej jest trzymać pole wewnątrz materiału. Z tej też przyczyny w ferromagnetyku
powstają tzw. domeny, czyli obszary o namagnesowaniu w jednym kierunku, jednak kierunek
pola w poszczególnych domenach jest różny, a wypadkowe pole bliskie zeru.
Natura nigdy nie lubi nagłych zmian, więc zmiana wektora namagnesowania, pomiędzy
poszczególnymi domenami, nie następuje w sposób skokowy, ale występuje pewien obszar
przejściowy zwany ścianą domenową. W przypadku zmiany wektora namagnesowania między
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domenami o 180o, wyróżniamy dwa główne rodzaje ścian (Rysunek 2.3) ze względu na kierunek
rotacji wektora namagnesowania: Blocha i Neela. W ścianach Blocha wektor namagnesowania
zmienia się w płaszczyźnie prostopadłej do ściany, natomiast w ścianach Neela rotacja odbywa
się w płaszczyźnie ściany domenowej.

(a)

(c)
(b)
Rys. 2_3. Schematyczne przedstawienie rotacji wektora namagnesowania M w ścianie Neela (a) i w
ścianie Blocha (b).

2.3. Efekt gigantycznego magnetooporu (GMR)
Efekt gigantycznego magnetooporu (GMR) po raz pierwszy został zaobserwowany w
1988 roku przez Baibich i in. [2] na układach wielowarstwowych Fe/Cr. Efekt ten obserwuje się
w układach wielowarstwowych, w których odpowiednio dobrana grubość warstwy rozdzielającej
powoduje antyrównoległe ustawienie do siebie kolejnych warstw magnetycznych. Po
przyłożeniu zewnętrznego pola magnetycznego na tyle dużego, aby zmienić ustawienie warstw
na równoległe, opór wielowarstw znacząco się obniża.
Magnetoopór definiuje się jako stosunek zmiany oporu przewodnika w polu
magnetycznym do oporu w zerowym polu:

∆RH [R(T , H ) − R(T ,0)]
=
.
R0
R(T ,0)

(2.4)

Efekt GMR można wytłumaczyć za pomocą modelu dwukanałowego (Rysunek 2.4). W modelu
tym transport ładunku odbywa się poprzez elektrony ze spinem do góry i do dołu. Jeżeli warstwy
magnetyczne ustawione są do siebie antyrównolegle, to elektrony zarówno ze spinem w górę, jak
i w dół będą rozpraszane na granicy warstw i w warstwach. W przypadku ustawienia
równoległego warstw, elektrony o spinie przeciwnym do nich będą rozpraszane dwa razy
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częściej, natomiast elektrony o spinach ustawionych zgodnie z orientacją warstw nie będą już
rozpraszane, co wpływa na zwiększenie przewodnictwa, a tym samym spadek oporu.

Rys. 2_4. Schematyczne przedstawienie modelu dwukanałowego w wielowarstwach
ferromagnetyk/metal normalny. Zależność przewodnictwa w funkcji orientacji spinów i
momentów magnetycznych poszczególnych warstw.

2.4. Właściwości manganitów
Manganity, są to związki o strukturze perowskitu o ogólnej formule typu RE1-xAxMnO3,
gdzie RE oznacza trójwartościowy metal ziemi rzadkiej – La, Nd czy Pr, a A – Sr, Ba czy Ca.
Manganity posiadają strukturę pochodzącą od elementarnej, kubicznej komórki perowskitu o
stałej sieci a0 wynoszącej około 0,386 nm [3]. Schemat strukturalny komórki elementarnej
perowskitu został przedstawiony na Rysunku 2.5.

Rys. 2_5. Struktura krystaliczna perowskitu typu RE1-xAxMnO3.
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Składa się ona z atomu manganu położonego pośrodku sześcianu, którego wierzchołki zajmują
atomy ziem rzadkich, a na środku każdej ściany znajduje się atom tlenu. Otoczenie manganu
przez ośmiościan jonów tlenu powoduje rozszczepienie w polu krystalicznym poziomu 3d na
poziom t2g o mniejszej energii oraz poziom e2g o większej energii, co zostało przedstawione na
Rys.2.6. Różnica między poziomami może wynosić nawet 1,5 eV.

Rys. 2_6. Schemat rozszczepienia poziomu 3d jonów manganu pod wpływem pola
krystalicznego. ∆crystal – rozszczepienie poziomu energii pod wpływem pola krystalicznego. ∆JT –
rozczepienie w wyniku działania efektu Jana-Tellera.
Elektrony na poziomie t2g są zlokalizowane, podczas gdy elektrony na poziomie eg mogą zostać
zdelokalizowane w związku z częściowym przekrywaniem się orbitalu dX2-Y2 z orbitalami p
jonów tlenu. Ta właściwość związana jest to z efektem Jana-Tellera w wyniku, którego następuje
niewielka deformacja ośmiościanu tlenu.
Dystorsję możne scharakteryzować przy pomocy współczynnika dopasowania (ang. tolerance
factor), który dla związku typu AMnO3 określa wyrażenie:

f =

rMn + rO

,
(2.5)
2 (rA + rO )
gdzie r są promieniami odpowiednich pierwiastków. Dla idealnej struktury współczynnik ten
wynosi 1, natomiast dla rzeczywistych perowskitów mieści się w przedziale 0,89 < f < 1,02. W
wyniku dystorsji następuje zmiana kąta pomiędzy jonami Mn-O-Mn, od którego silnie zależą
właściwości fizyczne manganitów. Im bardziej f różni się od 1, tym bardziej kąt Mn-O-Mn
zmniejsza się.
Właściwości manganitów (RE1-xAxMnO3) różnią się znacznie w zależności od poziomu
domieszkowania x. Rysunek 2.7 przedstawia diagramy fazowe związków La1-xSrxMnO3
(LSMO)i Nd1-xSrxMnO3 (NSMO) [4].
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Rys. 2_7. Diagram fazowy wybranych związków typu RE1-xAxMnO3 [4].
W niniejszej rozprawie przeprowadzono syntezę związku La1-xSrxMnO3 dla poziomu
domieszkowania x = 0,3. Jak widać z powyższego diagramu fazowego dla tego poziomu
domieszkowania związek ten jest ferromagnetycznym metalem.
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3. Zarys własności stanu nadprzewodzącego
Nadprzewodnictwo zostało odkryte w 1911 roku przez Kammerlinga Onnesa na
Uniwersytecie w Leidzie, kiedy okazało się, że opór czystej rtęci maleje do zera w temperaturze
4,2 K. [5,6,7]. Zerowy opór poniżej pewnej temperatury krytycznej (Tc) jest jedną z dwóch
podstawowych

właściwości

nadprzewodników.

Po

przyłożeniu

zewnętrznego

pola

magnetycznego ujawnia się ich druga właściwość – idealny diamagnetyzm (efekt Meissnera)
[6,7]. Rys.3.1. W zewnętrznym polu magnetycznym na powierzchni nadprzewodnika pojawiają
się prądy ekranujące, które wytwarzają pole równe polu zewnętrznemu, ale o przeciwnym
zwrocie. Ponieważ wypychanie strumienia pola wymaga wydatkowania energii, dlatego też
przyłożenie odpowiednio dużego pola powoduje przejście nadprzewodnika z powrotem do stanu
normalnego.

Rys. 3_1. Różnica w reakcji na pole magnetyczne nadprzewodnika i idealnego przewodnika.
Nadprzewodniki różnie reagują na przykładane zewnętrzne pole magnetyczne i dzielimy
je na dwie grupy [6]. Nadprzewodniki pierwszego rodzaju całkowicie wypychają pole
magnetyczne ze swojego wnętrza, aż do pola krytycznego (Hc), powyżej którego przechodzą
całkowicie do stanu normalnego. Krzywe namagnesowania nadprzewodników I i II rodzaju
przedstawia Rys. 3.2.
Nadprzewodniki drugiego rodzaju do pierwszego pola krytycznego (Hc1) zachowują się
analogicznie jak nadprzewodniki I rodzaju, natomiast powyżej niego pole magnetyczne zaczyna
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wnikać do jego wnętrza w postaci pojedynczych wirów, których ilość rośnie wraz ze wzrostem
pola. Po osiągnięciu drugiego pola krytycznego (Hc2) cały nadprzewodnik przechodzi do stanu
normalnego

Rys. 3_2. Zależność namagnesowania w funkcji pola magnetycznego dla nadprzewodników
I i II rodzaju.
Wiry,

zwane

także

worteksami,

mają

kształt

walców,

których

środek

jest

nienadprzewodzący, a wokół niego pojawiają się ekranujące prądy wirowe. Każdy taki wir
niesie ze sobą strumień pola równy φ 0 =

h
.
2e

Od momentu odkrycia nadprzewodnictwa starano się zrozumieć jego naturę. Pierwszy
krok do opisu teoretycznego został zrobiony przez F. i H. Londonów [6,7], którzy próbując
opisać efekt Meissnera za pomocą modelu dwucieczowego, wyprowadzili wzór na głębokość
wnikania pola magnetycznego w głąb nadprzewodnika:

m
,
µ 0 nS e 2
gdzie m – masa elektronu, a ns – gęstość nadprzewodzących elektronów.

λ2 =

(3.1)

Fenomenologiczny model nadprzewodników został zaproponowany przez Ginzburga i
Landaua, którzy w 1950 roku, na bazie Landauowskiej teorii przejść fazowych II rodzaju,
opracowali teorię fenomenologiczną nadprzewodników II rodzaju.[8]. W ramach tego modelu
definiuje się parametr Ginzburga-Landaua:

κ=

λ
,
ξ GL

(3.2)

gdzie ξGL – jest odległością koherencji, która opisuje odległość, po której następuje zmiana
parametru porządku. Jest on o tyle istotny, że na jego podstawie można w prosty sposób określić,
czy dany nadprzewodnik jest I, czy II rodzaju. Dla nadprzewodników I rodzaju κ <
nadprzewodników II rodzaju κ >

1
2

1
2

, a dla

.
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W 1957 roku John Bardeen, Leon Cooper i Robert Schrieffer skonstruowali teorię
(zwaną BCS) wyjaśniającą mechanizm powstawania stanu nadprzewodzącego [9]. Kluczem do
tego było odkrycie, iż możliwe jest niewielkie oddziaływanie przyciągające pomiędzy
elektronami w wyniku sprzężenia ze stanami fononowymi w sieci krystalicznej. W wyniku tego
oddziaływania elektrony o przeciwnych spinach i pędach, znajdujące się w odległości ξ
(odległość koherencji) łączą się w pary Coopera.
Największym osiągnięciem teorii BCS było pokazanie, że poniżej temperatury krytycznej
Tc pojawia się przerwa energetyczna (∆), która opisuje energię potrzebną do rozerwania
pojedyńczej pary Coopera. Przerwa ta jest zależna od temperatury i osiąga zero dla temperatury
krytycznej, natomiast w temperaturze zera bezwzględnego osiąga ona wartość:

∆(0) = 1,78k B TC .

(3.3)

Dla temperatur bliskich Tc dobrym przybliżeniem wielkości przerwy ∆(T) jest wzór:


T
∆(T )
= 1,741 −
∆(0)
 Tc


 .


(3.4)
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3.1 Własności związku YBa2Cu3O7 (YBCO)
Pierwszym materiałem, w którym odkryto nadprzewodnictwo w temperaturze powyżej
77 K, było YBa2Cu3O7-δ. Odkrycia tego dokonał Wu ze wstółpracownikami w 1987 roku [10] i
tym samym otworzył drogę do nowych zastosowań nadprzewodnictwa z racji możliwości użycia
do jego chłodzenia ciekłego azotu, który jest tańszym i wygodniejszym medium chłodzącym niż
ciekły hel.
Związek YBa2Cu3O7-δ, przy optymalnej zawartości tlenu, ma strukturę ortorombową
(Rys.3.3) i charakteryzuje go wysoka anizotropia. Komórka elementarna YBCO składa się z
tetragonalnej komórki perowskitu, powtórzonej 3 razy wzdłuż osi c. Stałe sieciowe komórki
elementarnej układu YBCO wynoszą odpowiednio: c = 1,168nm, a = 0,383nm, b = 0,388nm.

Rys. 3_3. Schemat komórki elementarnej związku YBa2Cu3O7.

Własności związku YBa2Cu3O7-δ w sposób zasadniczy zależą od zawartości tlenu. W
komórce elementarnej łańcuchy CuO są rezerwuarem ładunku dla płaszczyzn CuO2. Wraz ze
wzrostem δ stopniowo ubywa atomów tlenu w łańcuchach CuO, co powoduje zmniejszenie
koncentracji nośników (dziur), które powstają w wyniku przyciągania elektronów z płaszczyzn
przez jony tlenu w łańcuchach. Z tego też powodu dramatycznie zmieniają się właściwości
związku YBa2Cu3O7-δ w zależności od zawartości tlenu.
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Rys. 3_4. Diagram fazowy nadprzewodnika YBa2Cu3O7-δ w funkcji zawartości tlenu.
Na diagramie fazowym (Rys.3.4) YBa2Cu3O7-δ przedstawiającym zależność temperatury
krytycznej od koncentraci nośników w płaszczyźnie CuO2, widać wyraźnie, że właściwości
YBCO zmieniają się diametralnie przy δ = 0,6. Dla δ > 0,6 układ YBCO jest izolatorem o
strukturze tetragonalnej, natomiast przy większej zawartości tlenu (δ < 0,6) jest układem o
charakterze metalicznej i krystalizuje w strukturze ortorombowej [11].
W związku z anizotropią krystalograficzną związku YBa2Cu3O7, wielkości Hc2, ξ, λ są
również anizotropowe, czyli wykazują różne wartości w różnych kierunkach komórki
elementarnej. Wybrane wartości niektórych parametrów przedstawiono w poniższej Tabeli 3.1:
Tabela 3.1 Wybrane wartości niektórych parametrów związku YBCO
Nazwa parametru
Λ [nm]
ξ [nm]
Hc2 [T]
2∆o [meV]

Kierunek ab
150
1,5
150

Kierunek c
600
0,3
40

Ogólnie

30
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3.2. Efekt bliskości nadprzewodnik/metal normalny (S/N)
Pary Coopera mogą być generowane tylko wewnątrz nadprzewodnika (dla T < TC), ale
nie oznacza to, że nie mogą one opuszczać jego obszaru. W kontakcie nadprzewodnika (S) z
metalem normalnym (N) pary Coopera mogą dyfundować z nadprzewodnika do metalu
normalnego na pewną głębokość indukując w nim nadprzewodnictwo. Proces ten nazywamy
„nadprzewodzącym” efektem bliskości, który tłumaczy się odbiciem Andreeva (ang. Andreev
reflection). Normalny transport elektronów z N do S jest zablokowany z powodu występowania
przerwy energetycznej w nadprzewodniku na poziomie Fermiego, jednak w wyniku odbicia
Andreeva możliwy jest transport podprzerwowy elektronów o energii mniejszej o ∆ od poziomu
Fermiego. W tym efekcie elektron o energii E w metalu normalnym dobiera sobie inny elektron
o energii –E wnikając do nadprzewodnika jako para Coopera, z jednoczesnym odbiciem od
powierzchni N/S dziury o przeciwnym spinie, która w metalu porusza się w kierunku
przeciwnym do kierunku padającego elektronu (Rys. 3.5).

Rys. 3_5. a) Schemat odbicia Andreeva na granicy nadprzewodnika z metalem normalnym.
b) Diagram pasmowy metalu oraz transfer ładunku z metalu normalnego do nadprzewodnika;
Efekt odwrotny jest również możliwy. W takim przypadku dziura w metalu normalnym
(o energii –E) po dotarciu do powierzchni N/S wyciąga z nadprzewodnika parę Coopera. Jeden
elektron obsadza miejsce dziury, a drugi wędruje przez metal normalny z energią E oraz pędem
równym, ale przeciwnie skierowanym do przychodzącej dziury.
Ważnym pytaniem jest, jak daleko stan nadprzewodzący może być indukowany w metalu
normalnym i vice-versa, czyli na jaką głębokość nadprzewodnik „czuje” korelacje par Coopera
w metalu normalnym. Inaczej mówiąc, jak duży jest obszar przejściowy w kontakcie obu
układów związany z brakiem możliwości skokowej zmiany przerwy energetycznej i potencjału
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wiążącego pary Coopera. Okazuje się, że obszar ten zależy bardzo od jakości kontaktu i drogi
swobodnej elektronów w metalu normalnym (ln). Dla przypadku tzw. „czystego” (ang. clean
limit), czyli wówczas gdy odległość koherencji w nadprzewodniku jest dużo mniejsza od drogi
swobodnej elektronów w metalu normalnym ( ξ S << l e ), odległość koherencji w metalu
normalnym, na jaką zaindukowane jest nadprzewodnictwo, wyraża się wzorem:

ξ NM =

hv F
,
k BT

(3.5)

gdzie v F - prędkość na poziomie Fermiego. Dla przypadku tzw. „brudnego” (ang. dirty limit),
czyli wówczas gdy ξ S >> l e , odległość koherencji wyraża się wzorem:

ξ NM =

hv F l e
.
6πk B T

(3.6)

3.3. Efekt bliskości nadprzewodnik/ferromagnetyk (S/F)
Zamieniając metal normalny na ferromagnetyk (F) sytuacja na kontakcie S/F ulega
drastycznej zmianie. Bowiem, ferromagnetyk charakteryzuje się polaryzacją spinów, którą
trzeba uwzględnić, a także energią wymiany. Jednym z przejawów tego jest stłumienie odbicia
Andreeva związane z nierównym rozłożeniem elektronów w pasmach, a co za tym idzie z
trudnością dobrania elektronu o przeciwnie skierowanym spinie. W przypadku 100% polaryzacji
spinów odbicie Andreeva zostaje całkowicie stłumione. Pomimo tego, jeżeli w kontakcie S/F
występuje efekt rotacji, czy odwrócenia spinu, to może zachodzić odbicie Andreeva przy użyciu
tylko jednego pasma. Inną konsekwencją występowania polaryzacji spinów w ferromagnetyku
jest rozszczepienie poziomów energii elektronów pary Coopera (w stanie typu singlet). Elektron
ze spinem równoległym do pola molekularnego występującego w ferromagnetyku obniża swoją
energię o E = µBh, natomiast drugi elektron o spinie skierowanym przeciwnie do pola, zwiększa
swoją energię o E. Aby skompensować tę różnicę energii elektron musi odpowiednio zwiększyć,
lub zmniejszyć swoją energię kinetyczną, w wyniku tego środek masy pary Coopera otrzymuje
dodatkowy moment spinu. Wywołuje to modulację parametru porządku, co wyraża się tym że,
amplituda

parametru

porządku

wykazuje

krótko-zasięgowy

oscylacyjny

charakter

o

eksponencjalnym zaniku w ferromagnetyku.
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Rys. 3_6. Schematyczne przedstawienie amplitudy funkcji falowej Ψ „zaindukowanego”
nadprzewodnictwa (stan typu singlet) w funkcji odległości x, dla metalu normalnego ΨN i
ferromagnetyka ΨF, z odpowiednimi długościami koherencji ξN i ξF.

Rys. 3.6 przedstawia porównanie głębokości penetracji par Coopera dla kontaktu S/N oraz S/F.
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4. Zawór spinowy ferromagnetyk/metal normalny/ferromagnetyk
(F/N/F)
Najprostszą strukturą, w której obserwuje się efekt GMR, jest zawór spinowy. Składa się
on z dwóch warstw magnetycznych, o różnej „twardości” magnetycznej, rozdzielonych warstwą
niemagnetyczną, przy czym jedna z warstw ferromagnetycznych jest zaczepiona jest poprzez
antyferromagnetyk czyli efekt anizotropii jednokierunkowej (ang. exchange bias). W stanie
podstawowym, to jest bez zewnętrznego pola magnetycznego, dobiera się tak warstwy
magnetyczne aby ich momenty magnetyczne były względem siebie antyrównolegle. Po
przyłożeniu

odpowiedniego

pola

magnetycznego,

następuje

przełączenie

momentu

magnetycznego jednej z warstw. Dla ustawieniu równoległego momentów magnetycznych
warstw F układ taki wykazuje znacznie mniejszy opór niż dla ustawienia równoległego.

Rys. 4_1. (a) Schemat blokowy zaworu spinowego. (b) krzywa namagnesownia zaworu
spinowego (c) magnetoopór zaworu spinowego.

Rysunek 4.1 przedstawia schemat zaworu spinowego oraz jego krzywą magnetyzacji i
magnetooporu.
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5. Nadprzewodzący zawór spinowy (F/S/F)
Zmieniając w zaworze spinowym warstwę niemagnetyczną na nadprzewodzącą,
otrzymuje

się

tzw.

nadprzewodzący

zawór

spinowy.

Model

teoretyczny

nadprzewodzącego zaworu spinowego został zaproponowany przez Tagirova [12].

takiego

W ramach

tego modelu temperatura przejścia do stanu nadprzewodzącego takiego układu zależy od
wzajemnej orientacji warstw magnetycznych.
Schemat pasmowy nadprzewodzącego zaworu spinowego przedstawiony jest na Rysunku
5.1. Według tego modelu temperatura krytyczna dla ustawienia antyrównoległego (AP) powinna
być wyższa, niż dla ustawienia równoległego (P). Jest to związane z mniejszym oddziaływaniem
pola wymiany warstw magnetycznych na pary Coopera dla ustawienia antyrównoległego.

Rys. 5_1. Pasmowy schemat nadprzewodzącego zaworu spinowego.
Z punktu widzenia zastosowania, nadprzewodzący zawór spinowy jest bardzo obiecującą
strukturą, którą można użyć jako szybki przełącznik. Ustawiając się w temperaturze pomiędzy
temperaturami krytycznymi dla ustawienia równoległego i antyrównoległego można w prosty i
szybki sposób, za pomocą pola magnetycznego, zmieniać orientację jednej z warstw, a tym
samym „włączać” i „wyłączać” stan nadprzewodzący w krótkim czasie. Schemat pasmowy
mechanizmu działania nadprzewodzącego zaworu spinowego przedstawia Rys.5.1.
Na Rys.5.2 przedstawiono schematycznie zawór spinowy oraz przejścia oporowe zaworu
spinowego dla konfiguracji gdy momenty magnetyczne warstw są antyrównoległe i równoległe.
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Rys. 5_2. Schemat zasady działania nadprzewodzącego zaworu spinowego operującego w
temperaturze pomiędzy temperaturami przejścia do stanu nadprzewodzącego dla ustawienia
równoległego (P) i antyrównoległego (AP).

Efekt nadprzewodzącego zaworu spinowego został potwierdzony eksperymentalnie [13].
Autorzy wytworzyli zawór spinowy o strukturze przedstawionej na Rys.5.3a. Rys.5.3b
przedstawia krzywą magnetyzacji zaworu. Dla takiego spinowego zaworu nadprzewodzącego
autorzy zaobserwowali wyższą temperaturę przejścia w stan nadprzewodzący o 6 mK dla
ustawienia

antyrównoległego

momentów

magnetycznych

warstw

permaloju

niż

antyrównoległego co przedstawiono na Rys.5.4.
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Rys. 5_4. Schemat struktury nadprzewodzącego zaworu spinowego (a) pętla histerezy (b)
zależność oporu w funkcji temperatury dla ustawienia równoległego (P) i antyrównoległego
(AP) momentów magnetycznych warstw permaloju (za Gu i in. [13]).

Obserwuje się również efekt odwrotnego zaworu spinowego [14]. W efekcie tym
temperatura przejścia do stanu nadprzewodzącego jest wyższa gdy momenty magnetyczne
warstw ferromagnetyka ustawione są równoległego względem siebie. (Rys.5.5).
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Rys. 5_3. Efekt odwrotnego zaworu
spinowego
dla
próbki
Ni(1,8nm)/V(44nm)/Ni(1,8nm).
Powyżej
zależność oporu w funkcji temperatury dla
ustawienia równoległego (czarne kółka) i
antyrównoległego (otwarte kółka). Po prawej
pętla histerezy [14].

Efekt ten tłumaczy się tym, że gdy momenty magnetyczne warstw F ustawione są
antyrównolegle to elektrony pochodzące z jednej warstwy ferromagnetycznej po przejściu przez
nadprzewodnik, mają spiny antyrównoległe względem drugiej warstwy. To powoduje, że są
odbijane od drugiej warstwy i akumulują w nadprzewodniku tuż przy powierzchni drugiej
warstw ferromagnetyka. Akumulacja spolaryzowanych elektronów w warstwie nadprzewodnika
powoduje zmniejszenie przerwy energetycznej, a tym samym obniżenie temperatury przejścia.
Co ciekawe efekt ten jest obserwowany dla stosunkowo dużych grubości warstwy
nadprzewodnika [15, 16].
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6. Charakterystyka nadprzewodników niekonwencjonalnych
W przeciwieństwie do nadprzewodników konwencjonalnych (o symetrii typu s), w
których

przerwa

energetyczna

jest

stała

w

przestrzeni

pędów,

nadprzewodniki

niekonwencjonalne posiadają anizotropową strukturę przerwy energetycznej, co przejawia się
pojawieniem zerowej przerwy energetycznej w wybranych kierunkach.
Funkcja falowa pary Coopera ma postać:

()

()

()

r
r
Fss ' k = cˆkrs cˆkrs ' = Φ k χ (s, s ') ,

(3.7)

r
gdzie Φ k jest częścią orbitalną, a χ (s, s ') częścią spinową.

Dla parzystej orbitalnej liczby kwantowej l = 0, 2, ... część orbitalna jest symetryczna,
natomiast dla nieparzystej orbitalnej liczby kwantowej l = 1, 3, ... część orbitalna jest
antysymetryczna. Część spinowa może być w stanie typu singlet (S = 0), która jest symetryczna,
lub typu triplet (S = 1), która jest antysymetryczna. Ze względu na statystykę Fermiego i zakaz
Pauliego, funkcja falowa pary Coopera musi być antysymetryczna dla zamiany elektronów
miejscami, oznacza to, że dla symetrii nadprzewodnika typu s i d (l wynosi odpowienio 0 i 2)
elektrony muszą być w stanie typu singlet, natomiast dla symetrii typu p (l=1) w stanie typu
triplet.
Parametr porządku nadprzewodników wysokotemperaturowych określa symetria typu d,
a dokładniej d x 2 − y 2 zdefiniowaną względem osi a i b płaszczyzn CuO2.
Rysunek 6.1 przedstawia schematycznie przestrzenny rozkład parametru porządku dla
nadprzewodników o symetrii typu d x 2 − y 2 . Widać na nim, że parametr porządku jest dodatni
wzdłuż osi a, a ujemny wzdłuż osi b, natomist w kierunkach skierowanych pod kątem

π
4

do osi

parametr porządku zmienia znak i wynosi 0, co zgodnie z modelem BCS odpowiada zerowej
przerwie energetycznej. Oznacza to również, że poruszające się quasi-cząstki czują inny
parametr porządku w zależności od kierunku ruchu.
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Rys. 6_1. Rozkład przestrzenny parametru porządku dla nadprzewodników o symetrii typu p
(triplet) i symetrii typu d (singlet).
Rysunek 6.1 przedstawia również przestrzenny rozkład parametru porządku nadprzewodnika o
symetrii typu p.

6.1. Stany związane Andreeva
Na

powierzchni

lub

międzypowierzchni

nadprzewodnika

mogą

istnieć

stany

powierzchniowe, analogicznie jak w przypadku półprzewodników, czy metali. Energie tych
stanów leżą wewnątrz przerwy energetycznej nadprzewodnika i w dużej mierze zależą od
właściwości powierzchni, oraz typu symetrii nadprzewodnika. Dla nadprzewodników o symetrii
typu d, ze względu na specyficzną symetrię parametru porządku, stany te leżą dokładnie na
poziomie Fermiego [17] i określa się je mianem stanów związanych Andreeva (ang. Andreev
bound states) [18].
Ich powstawanie jest związane z procesem odbicia Andreeva, o którym była już mowa w
Rozdziale 3.2. Dokładna analiza na poziomie mechaniki kwantowej pokazuje, że odbicie
Andreeva jest związane ze zmianą fazy − γ (E ) − χ dla konwersji elektronu do dziury i

E
− γ (E ) + χ dla procesu odwrotnego, gdzie γ (E ) = arccos  jest zmianą fazy w wyniku
∆
odbicia, a χ jest fazą parametru porządku w nadprzewodniku. Konwersja elektron-dziura
możliwa jest w obszarze nadprzewodnika, w który wnikają funkcje falowe elektronu i dziury,
czyli na długości koherencji ξ 0 =

hν F
. Z tego też względu odbicie Andreeva „widzi” parametr
∆

porządku nadprzewodnika na długości koherencji i jest czułe na jego zmianę.
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Rys. 6_2. Schemat kwasi-klasycznej drogi kwasicząstek prowadzących do powstania stanów
związanych na powierzchni nadprzewodnika typu d o parametrze porządku danego wzorem
∆(θ ) = ∆ o cos(2(θ − α )) , gdzie kąt α jest kątem ustawienia parametru porządku względem
powierzchni nadprzewodnika.
Zgodnie z modelem kwantyzacji Bohra-Sommerfelda całkowita zmiana fazy zamkniętej
trajektorii quasi-cząstki i stanu związanego musi być równa wielokrotności 2π . Rysunek 6.2
przedstawia trajektorię quasi-cząstki, która składa się z trajektorii elektronu z odbiciem od
powierzchni IN, oraz trajektorii dziury, która powraca tą samą drogą. Całkowita zmiana fazy w
takim przypadku składa się ze zmiany fazy związanej z odbiciem Andreeva ( − γ − χ i − γ + χ
odpowiednio dla kierunku θ i θ , gdzie θ jest kątem padania elektronu do powierzchni, a kąt

θ = π − θ ) oraz zmiany fazy związanej z przechodzeniem przez obszar stanu normalnego
( β (E ) ). Zapisując całkowitą zmianę fazy związaną z modelem Bohra-Sommerfelda otrzymuje
się równanie:

− (γ + γ ) − δχ + β (E ) = 2nπ ,

(3.8)

gdzie δχ = χ − χ .
Parametr porządku w nadprzewodnikach typu d zmienia się przestrzennie zgodnie ze wzorem:

∆ (θ ) = ∆ o cos(2(θ − α )) ,
(3.9)
gdzie kąt α opisuje orientację parametru porządku względem kierunku normalnego do
powierzchni (Rys.6.2).
Oznacza to, że parametr porządku przed odbiciem ( ∆ ) jest różny od parametru porządku po
odbiciu ( ∆ ).W przypadku, kiedy parametr porządku zmienia znak przy odbiciu, wtedy następuje
zmiana jego fazy o π ( χ = χ + π ). Wtedy równanie (3.8) przyjmuje postać:

− (γ + γ ) − π + β (E ) = 2nπ .

(3.10)
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Powyższe

równanie

zawsze

ma

rozwiązanie

dla

E

=

0,

wówczas

gdy

γ(E=0)= γ (E=0)=π/2 i β(E=0)=0. Oznacza to, że dla odpowiednich kątów pojawiają się stany
powierzchniowe o zerowej energii (MGS) (ang. Mid-gap States) [17]. Warto zauważyć, że dla
kątów α = ±π / 4 stany MGS występują zawsze, ponieważ dla każdej trajektorii quasi-cząstki
następuje zmiana znaku parametru porządku, podczas gdy dla kątów α = ±π / 2 stany te w ogóle
nie występują.
Przejawem występowania stanów związanych Andreeva (MGS), jest tak zwany pik o
zerowej energii (ang. Zero-Bias Conductance Peak - ZBCP) który wyznacza się poprzez pomiar
przewodnictwa dynamicznego (dI/dV) w funkcji przykładanego napięcia.
Prace teoretyczne [19,20] pokazują wyraźną zależność pomiędzy kształtem piku ZBCP, a
symetrią parametru porządku określającą dany nadprzewodnik. Dzieje się tak, ponieważ pomiar
przewodnictwa dynamicznego jest pomiarem fazo-czułym, stąd odzwierciedla on symetrię
parametru porządku badanej fazy nadprzewodzącej.
W szeregu prac Tanaka i in. [20] przeanalizowali transport kwasi-cząstek na kontaktach
nadprzewodnik/metal normalny w zależności od rodzaju symetrii parametru porządku
nadprzewodnika (singlet lub triplet) oraz kąta pomiędzy ustawieniem parametru porządku, a
powierzchnią nadprzewodnika (Rys. 6.4). Pokazali oni, że dla kontaktu nadprzewodnik o
symetrii typu triplet/metal normalny występuje znaczne wzmocnienie efektu bliskości w metalu
normalnym w przeciwieństwie do analogicznego złącza opartego na nadprzewodniku o symterii
typu singlet. Co więcej opór takiego złącza jest dużo mniejszy i może czasami wogóle nie
zależeć od oporu samego metalu normalnego poprzez pojawienie się piku o zerowej energii w
pomiarach dI/dV vs. V przewodnictwa. Zależność kształtu krzywych dI/dV przewodnictwa
dynamicznego od oporu metalu normalnego (RD) i oporu złącza (RB) dla nadprzewodnika o
symetrii typu singlet i triplet przedstawia Rys. 6.4.
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Rys. 6_4. Teoretyczny model kształtu piku ZBCP dla nadprzewodnika o symetrii parametru
porządku typu p (po lewej) i typu d (po prawej) w zależności od oporu metalu normalnego
(RD) i złącza (RB) [20].

Rys. 6_5. Schemat struktury YBCO – In [21].
Jak wspomniano wcześniej, pomiar przewodnictwa dynamicznego jest pomiarem fazo-czułym w
związku z tym odzwierciedla on symetrię parametru porządku fazy nadprzewodzącej (Rys.6.1).
Model teoretyczny Tanaki i in. i Kashivaii i in. [ 19,20 ] przewiduje dla nadprzewodnika o
symetrii d kształt typu V a dla nadprzewodnika o parametrze porządku typu p ostry pik. Rysunek
6.4 przedstawia kształt piku ZBCP dla kontaktu metal normalny - nadprzewodnik o symetrii
typu p i d.
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Rys. 6_6. Znormalizowane przewodnictwo dynamiczne (dI/dV) w funkcji napięcia dla pola
magnetycznego rosnącego (a) i malejącego (b)zmierzone dla kontaktu YBCO-In [21].

Pomiary przewodnictwa dynamicznego na złączu In-YBCO [21] (Rys. 6.5) wykazały istnienie
stanów powierzchniowych Andreeva co objawia się obserwacją piku ZBCP (Rys.6.6) w
pomiarach dynamicznego przewodnictwa podprzerwowego. Ogólnie przyjęte jest w literaturze
określenie -kształt typ V. Otrzymany zatem eksperymentalnie kształt piku ZBCP jest typu V
czyli taki kształt jaki został przewidziany teoretycznie przez Tanake i in. [19,20] dla
niekonwencjonalnego nadprzewodnika o symetrii d.
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7. Modele teoretyczne heterostruktur
nadprzewodnik/ferromagnetyk (S/F)
Pary Coopera, o przeciwnie skierowanych spinach (stan podstawowy typu singlet), mogą wnikać
do ferromagnetyka tylko na niewielkie odległości w porównaniu do tych jakie obserwuje się w
kontakcie metal normalny/nadprzewodnik.
Praktycznie w kontakcie S/F jeśli to nie jest ferromagnetyk, którego energia wymiany rozrywa
pary Coopera dyfuzja par Coopera ma zasięg do 2-3 nm. Taka zależność wynika z wpływu
oddziaływaniem wymiany, które preferuje równoległe ustawienie spinów. W większości
przypadków w kontaktach S/F energia wymiany ferromagnetyka jest o kilka rzędów wielkości
większa niż energia wiązania par Coopera. Taka właściwość powoduje rozrywanie par Coopera.
Na parę Coopera w stanie podstawowym typu triplet, czyli posiadającą elektrony o spinach
równoległych, energia wymiany feromagnetyka nie działa, ponieważ taka para posiada spiny
ustawione w jednym kierunku. Odległość koherencji fazy o symetrii typu triplet w
ferromagnetyku określa formuła ξ F = D / ε , gdzie energia ε może być samego rzędu co

temperatura T, a D jest stałą dyfuzji w ferromagnetyku.
Zatem ξ F dla nadprzewodnika o symetrii typu p może być tego samego rzędu, co głębokość
penetracji par o parametrze porządku typu singlet w metalu normalnym. Powstawanie
niekonwencjonalnej fazy nadprzewodzącej o symetrii typu triplet związane jest z
niejednorodnością magnetyczną na granicy S/F, przy czym ta niejednorodność może być
dwojakiego rodzaju. Jednym ze źródeł niejednorodności jest obecność struktury domenowej oraz

ścianek domenowych dla których składowa momentu magnetycznego jest prostopadła do
międzypowierzchni powierzchni styku S i F.
Taki model został zaproponowany w 2000 roku przez Bergereta i in. [22]. Pokazali oni, że
przewodnictwo ferromagnetyka na złączu S/F zwiększa się po schłodzeniu poniżej temperatury
krytycznej nadprzewodnika Tc, przy czym zmiana ta następuje tylko w wąskim przedziale
temperatur δT wokół przejścia, a przy dalszym schładzaniu nie zmienia się. Zjawisko to
wytłumaczyli, poprzez możliwość powstawania nadprzewodzącej fazy o symetrii typu triplet,
która to wnika do ferromagnetyka i tym samym zwiększa jego przewodnictwo.
Inną możliwością tworzenia się fazy nadprzewodzącej o symetrii typu triplet zaproponowali
Volkov i in. [23]. Pokazali oni, że faza o symetrii typu triplet może zostać zindukowana w
układach wielowarstowych S/F jeśli momenty magnetyczne subwarstw F ustawione są
niekolinearnie. W takim przypadku za transport w subwarstwach S odpowiada faza o symetrii
typu singlet, natomiast za transport w warstwach F odpowiada faza o symetrii typu triplet.
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Rysunek 7.1 przedstawia wyniki obliczeń teoretycznych pokazujące długo-zasięgowy efekt
bliskości dla fazy nadprzewodzącej o symetrii typu triplet w warstwie F, w przeciwieństwie do
fazy nadprzewodzącej o symetrii typu singlet.

Rys. 7_1. Znormalizowana wartość amplitudy parametru porządku fazy nadprzewodzącej
typu singlet (linia przerywana) w warstwie S i F, oraz znormalizowana wartość fazy typu
triplet w warstwie F w funkcji odległości x (dS – grubość połowy warstwy nadprzewodzącej).
Inny model opisu efektu bliskości S/F zaproponował w 2003 roku Eschrig i in. [24,25].
Badając

układ

nadprzewodnik/półmetal-ferromagnetyczny/nadprzewodnik

wykazali

oni

możliwość tworzenia się fazy o symetrii typu triplet, pomimo braku niejednorodności pola
magnetycznego. Model ten wskazuje na możliwość tworzenia się tej fazy jeżeli w kontakcie S/F
występują jednocześnie dwa efekty takie jak: mieszanie spinów (lub ich rotacja) oraz
rozpraszanie z odwróceniem spinu. Mówiąc inaczej faza o symetrii typu triplet może zostać
zaindukowana na międzypowierzchni S/F, jeżeli ta międzypowierzchnia jest „aktywna
spinowo”.

Rys. 7_2. Schemat mechanizmu przesunięcia fazowego kwasicząstek pary Coopera.
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Rys. 7_3. Schematyczne przedstawienie efektu spinowo aktywnej powierzchni. Rotacja i
mieszanie spinów względem wektora namagnesowaniania m. Kąt mieszania spinów ϑ to jest
odpowiadający precesji spinu wokół wektora namagnesowania m.

Rys. 7_4. Schemat pary Coopera o symetrii typu triplet. Duża strzałka wskazuje moment
orbitalny równy 1.
Procesy zachodzące na międzypowierzchni aktywnej spinowo ilustruje Rys. 7.2 i Rys. 7.3.
Jak widać para Coopera wdyfundowana do ferromagnetyka podlega działaniu pola wymiany
ferromagnetyka. Pole wymiany oddziaływuje ze spinami elektronów pry Coopera wywołując
zmianę ich fazy w różny sposób. Rezultatem zmiany fazy elektronów tworzących parę Coopera
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jest generacja mieszanego kondensatu składającego się z fazy o symetrii typu singlet i typu
triplet. Schemat pary Coopera typu triplet przedstawia Rys.7.4.
Powyższy mechanizm można przedstawić w postaci następującego wzoru:

(↑↓ − ↓↑ ) → (↑↓ e

iθ

) (

)

(

)

− ↓↑ e − iθ = ↑↓ − ↓↑ cos(θ ) + i ↑↓ + ↓↑ sin (θ ) .

(7.1)

Podsumowując, w układach S-F niejednorodność magnetyczna może prowadzić do
zmiany fazy parametru porządku elektronów ze spinem „do góry” i elektronu ze spinem „w dół”
a tym samym generując mieszaninę stanów typu triplet o mz=0 i mz=±1. Wpływ pola wymiany
na stan o symetrii typu singlet nadprzewodnika możemy opisać korzystając z notacji Diraca,
zapisując stan singletowy jako Ψ S oraz stan o symetrii typu triplet jako Ψ0t , Ψ−t1 i Ψ+t1 :

ΨS = ↑ ↓ − ↓ ↑
Ψ0t = ↑ ↓ + ↓ ↑
Ψ−t1 = ↓ ↓
Ψ+t1 = ↑ ↑

gdzie ↑ i ↓ oznaczają odpowiednio stan ze spinem do góry i do dołu. W obecności pola
wymiany Eex, moment elektronu zmienia się, co można zapisać jako:
↓ → ↓ × e (− itEex / h )
↓ → ↓ × e (+ itEex / h ) .

Ostatecznie stan o symetrii typu singlet pary Coopera można zapisać jako:
.
Ψ S = ↑ ↓ e (− itEex / h ) − ↓ ↑ e (+ itEex / h ) = Ψ S × cos(tE ex / h ) − Ψ0t × i sin (tE ex / h ) .

(7.2)

Oznacza to, że oscylacje parametru porządku fazy nadprzewodzącej w ferromagnetyku
nie tylko występują, ale co ważniejsze, wynikają ze zmiany stanu o symetrii typu singlet na
triplet ( Ψ0t ). Zatem w obecności jednorodnego pola wymiany może pojawić się stan o symetrii
typu triplet. Stan ten jednak składa się z mieszaniny stanów o przeciwnie skierowanych spinach,
co w obecności pola wymiany prowadzi prędzej czy później do jego zniszczenia analogicznie,
jak w przypadku stanu symetrii typu singlet.

36

Odmienna sytuacja występuje w przypadku działania na pary Coopera niejednorodnego
pola

wymiany

wywołane

występowaniem

anizotropii,

domenami,

czy

domieszkami

magnetycznymi. W takim przypadku, w wyniku rotacji spinu, ze stanu Ψ0t mogą zostać
utworzone pozostałe dwa stany o symetrii typu triplet o spinach równoległych, które nie są
podatne na rozrywanie przez pole wymiany.
Rysunek 7.5 przedstawia amplitudę parametru porządku na granicy S/F [25]
przypadku

kontaktu

słaby

ferromagnetyk/nadprzewodnik

oraz

silnie

dla

spolaryzowany

ferromagnetyk/nadprzewodnik. Widać, że w przypadku pojawienia się fazy nadprzewodzącej o
symetrii typu triplet może wystąpić długozasięgowy efekt bliskości.
Zatem w przypadku kontaktu nadprzewodnika z układem ferromagnetyka o silnie
spolaryzowanej powierzchni generowany jest stan o symetrii typu triplet o spinach skierowanych
zgodnie z kierunkiem polaryzacji.

Rys. 7_5. Obliczona teoretycznie amplituda parametru porządku fazy nadprzewodzącej typu
singlet i triplet na międzypowierzchni F/S generowany na aktywnym spinowo złączu dla (a)
kontaktu słabo spolaryzowany ferromagnetyk/nadprzewodnik (b) dla kontaktu silnie
spolaryzowany ferromagnetyk/nadpzrewodnik [25].

Ilustracją wpływu niekolinearności na tworzenie się fazy nadprzewodzącej o symetrii typu triplet
jest praca teoretyczna Haltermana i in. [26]. Autorzy rozważyli układ typu F/S/F co ilustruje
Rys. 7.6. Wykorzystując równania Bogoliubova-de Gennesa autorzy pokazali, że możliwa jest
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generacja fazy nadprzewodzącej o symetrii typu triplet w zależności od stopnia niekolinearności
momentów magnetycznych warstw F. Sytuację tą przedstawia Rys.7.7. Rysunek ten przedstawia
zależność amplitudy parametru porządku fazy o symetrii typu triplet w funkcji grubości warstw
na granicy S/F. W ramach tego modelu autorzy stwierdzają, że energia swobodna fazy
nadprzewodzącej o symetrii typu triplet osiąga minimum gdy momenty magnetyczne
heterostruktury F/S/F subwarstw F są antyrównoległe,

Rys. 7_6. Schemat trójwarstwy F/S/F dla niekolinearnego ustawienia momentów
magnetycznych F1 i F2 [26].

Rys. 7_7. Część rzeczywista amplitudy parametru porządku o symetrii typu triplet dla
kontaktu F/S [26].
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Prace eksperymentalne wydają się potwierdzać tezy modeli teoretycznych powyżej skrótowo
zarysowanych.

Rys. 7_8. Schemat złącza NbTiN/CrO2/NbTiN i jego charakterystyka prądowo-napięciowa (IV) [27].
Pierwszą pracą ilustrującą długo-zasięgowy charakter efektu bliskości pomiędzy
nadprzewodnikiem o parametrze porządku typu singlet poprzez ferromagnetyczny półmetal
CrO2 jest praca Keizera i in. [27]. Autorzy przeprowadzili pomiary prądu nadprzewodzącego
pomiędzy elektrodami nadprzewodnika NbTiN poprzez ferromagnetyczny pól-metal CrO2.
Stwierdzili oni występowanie prądu Josephsonowskiego nawet na odległość 310 nm poprzez
ferromagnetyczny półmetal. Rezultaty te przedstawia Rys.7.8. Obserwację długo-zasięgowego
efektu bliskości poprzez półmetaliczny związek CrO2 można wyjaśnić tylko poprzez możliwość
zaindukowania niekonwencjonalnej fazy nadprzewodzącej o symetrii typu triplet w układzie
CrO2. Jak wspomniano wyżej warunkiem zaindukowania fazy o symetrii typu triplet jest
niejednorodnośc magnetyczna. W tym przypadku jest to obecność struktury domenowej związku
CrO2. Ten przypadek dobrze ilustruje Rysunek 7.9.
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Rys. 7_9. Schemat złącza (a) nadprzewodnik typu singlet/słabo spolaryzowany
ferromagnetyk/nadprzewodnik typu singlet i (b) nadprzewodnik typu singlet/silnie
spolaryzowany ferromagnetyk/nadprzewodnik typu singlet dla przypadku złącza typu 0 i typu
π.
Innym mechanizmem sprzyjającym zaindukowaniu niekonwencjonalnej fazy nadprzewodzącej
jest niekolinearność momentów magnetycznych w heterostrukturach S/F. Tego typu proces
ilustruje praca Robinsona i in. [28]. W tej pracy autorzy przeprowadzili pomiary prądu
Josephsonowskiego heterostruktur typu Nb-Co-Ho-Co-Nb. Ta struktura przedstawiona jest na
Rys. 7. 10. Najpierw autorzy przeprowadzili pomiary I-V układu Nb-Co-Nb i stwierdzili krótko
zasięgowy charakter efektu bliskości.
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Rys. 7_10. Schemat złącza S/F/S z niekolinearnymi momentami magnetycznymi (a).
Schemat stożkowego ustawienia momentów magnetycznych Ho (b). Schemat złącza typu
Nb/Ho/Co/Ho/Nb (c) [28].
W dalszym etapie autorzy umieścili warstwę Ho pomiędzy warstwy Co. Wstawienie warstw Ho
pomiędzy warstwy Co wywołało wzrost niekolinearności podukładu ferromagnetycznego CoHo-Co. Wynika to z faktu spiralnego ułożenia momentów magnetycznych Ho a to z kolei
zwiększyło stopień nieklinearności momentów magnetycznych podukładu Co-Ho-Co. W
przypadku heterostruktur Nb-Co-Ho-Co-Nb autorzy zaobserwowali długo-zasięgowy charakter
efektu bliskości.
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8. Część eksperymentalna
8.1 Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw i heterostruktur
Cienkie warstwy epitaksjalne oraz heterostruktury układów tlenkowych mogą być
wytwarzane przy pomocy następujących metod:
1. ablacji laserowej (ang. PLD),
2. napylania metodą wiązek molekularnych (MBE),
3. rozpylania katodowego.
Wszystkie te metody różnią się znacznie między sobą jeśli chodzi o parametry pracy takie jak
ciśnienie, gaz roboczy, sposób nanoszenia materiału na podłoże. Jednak w każdej z nich
niezwykle istotne jest dobranie optymalnych parametrów pracy w taki sposób, aby otrzymywane
heterostruktury były wysokiej jakości strukturalnej. Decydujące znaczenie mają tutaj m.in.
ciśnienie tlenu, temperatura podłoża oraz zapewnienie właściwej stochiometrii nanoszonego
materiału.
Na potrzeby niniejszej pracy wszystkie heterostruktury zostały wytworzone w układzie
wysokociśnieniowego rozpylania katodowego zaprojektowanego i zbudowanego w IF PAN.
Schemat, jak i zdjęcie układu zostało pokazane na Rys.8.1. W Tabeli 8.1 przedstawiono
optymalne parametry rozpylania katodowego niebędne do uzyskania heterostruktur wysokiej
jakości.

Rys. 8_1. Schemat (a) i zdjęcie (b) układu wysokociśnieniowego rozpylania katodowego
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Tab. 8.1 Zoptymalizowane parametry pracy układu rozpylania katodowego.

Gaz roboczy

O2 (czystość 99,999%)

Ciśnienie przy napylaniu

3mbar

Ciśnienie przy wygrzewaniu

1atm

Temperatura podłoża przy napylaniu

700-770 0C (w zależności od materiału)

Temperatura podłoża przy wygrzewaniu

490 – 800 0C (w zależności od materiału)

Prąd wyładowania

150-300 mA (w zależności od materiału)

Napięcie katodowe

265-400 V (w zależności od materiału)

Próżnia początkowa

2x10-5 bar

Długość wstępnego rozpylania

1-2h

Długość wygrzewania

15min – 2h (w zależności od materiału)

W celu wytworzenia próbek wykonano najpierw syntezę potrzebnych materiałów. Po
zakończonej syntezie związki w formie proszkowej były prasowane w dyski o średnicy 5 cm i
grubości 2-3 mm (tzw. targety), które po wygrzaniu w odpowiedniej temperaturze montowano
do głowic rozpylających w układzie. Układ zawierał 4 takie głowice, co pozwalało na
wytwarzanie różnych heterostruktur bez potrzeby otwierania układu i zmiany targetu.
Heterostruktury były nanoszone na podłoża monokrystaliczne o wymiarach 5x10 mm takich jak:
LaAlO3 (LAO), SrTiO3 (STO), LSAT ({LaAlO3}0,28{SrTaAlO6}0,72) o orientacji [100] lub [110].
Do wytworzenia heterostruktur o zadanych grubościach poszczególnych subwarstw,
najpierw wyznaczono szybkości wzrostu poszczególnych związków. Określoną grubość
subwarstw otrzymano poprzez pozycjonowanie grzejnika z podłożem pod określonym targetem
w określonym czasie. Grzejnik z podłożami pozycjonowany był pod odpowiednim targetem za
pomocą silnika krokowego sterowanego z komputera. Szybkości wzrostu poszczególnych
związków wyznaczono z pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej przeprowadzonych dla
wielowarstw z różą długością modulacji.

8.2 Analiza strukturalna wielowarstw
Dla analizy strukturalnej wytworzonych heterostruktur, oraz wyznaczenia szybkości
rozpylania, wykorzystano metodę dyfrakcji rentgenowskiej w konfiguracji braggowskiej za
pomocą układu Philips X´Pert Pro Alpha1 MPD (Panalytical).
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Cechą charakterystyczną epitaksjalnego wzrostu wielowarstw jest pojawianie się
dodatkowych refleksów (satelitów) wokół każdego refleksu (001). Wynikają one z
periodyczności wielowarstwy składającej się z naprzemiennie naniesionych warstw dwóch
różnych materiałów o stałych grubościach. Długość modulacji (Λ) takiej wielowarstwy, czyli
sumę grubości poszczególnych następujących po sobie warstw Λ = d YBCO + d REMO , wyznaczano
ze wzoru podanego przez Schullera [29)]:
Λ=

λ0
2(sin Θi − sin Θi +1 )

,

gdzie λ0 – długość fali promieniowania rentgenowskiego, Θi, Θi+1 – kąty odpowiadające
położeniu kolejnych satelitów (i i i+1). Do wyznaczenia szybkości rozpylania wykonywano
serię wielowarstw różniących się np. grubością manganitu.
Przykładowe wyznaczone prędkości nanoszonych związków wynosiły odpowiednio:
YBa2Cu3O7 – 1.8 nm/sek,
La0.67Sr0.33MnO3 – 1.6 nm/sek.
Dodatkowo poprawność wyznaczenia szybkości rozpylania sprawdzana była poprzez wykonanie
zdjęcia przekroju poprzecznego próbek przy użyciu elektronowego mikroskopu transmisyjnego
(TEM).
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Rys. 8_2. Przykładowe widmo dyfrakcyjne supersieci [LSMO(3,2 nm)/YBCO(5,4 nm)]16
naniesione na podłoże LaAlO3. Pik od wielowarstwy oznaczono cyfrą 0, natomiast satelity
kolejnymi numerami.
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Rysunek 8.2 przedstawia typowe widmo rentgenowskie supersieci, tutaj dla supersieci
[LSMO(3,2 nm)/YBCO(5,4 nm)]16. Otrzymane widmo świadczy o dobrej jakości strukturalnej
wytworzonych supersieci co potwierdza obserwacja satelitów trzeciego rzędu.

8.3 Pomiary transportowe
Pomiary transportowe R(T) wykonywane były metodą czeropunktową (Rys. 8.3), która
pozwala na wyeliminowanie oporu kontaktów. Próbka była przymocowywana do specjalnego
uchwytu z termometrem, a kontakty wykonywano z pasty srebrnej. W zależności od wartości
oporu mierzonej próbki stosowano prądy o natężeniu od 1µΑ do 10 µΑ.
Wstępne pomiary wykonywano w zbiorniku z helem, gdzie temperaturę regulowano
zmieniając wysokość próbki nad poziomem helu w zbiorniku, wykorzystując naturalny gradient
temperatury tam występujący. Wykonane w ten sposób pomiary były dość dokładne, z histerezą
miejszą niż 0.5 K w szerokim zakresie temperatur. Prezycyjne pomiary przeprowadzone były w
kriostacie helowym, gdzie błąd pomiaru temperatury był mniejszy niż 10 mK.

Rys. 8_3. Schemat układu pomiarowego własności transportowych metodą czteropunktową. a)
Położenie kontaktów. b) Schemat blokowy układu pomiarowego.
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8.4 Pomiary magnetyczne
Pomiary

namagnesowania,

(moment

magnetyczny

m

na

jednostkę

objętości)

przeprowadzono w zmienno-prądowym magnetometrze SQUID-owym (ang. Superconducting
Quantum Interferometer Device), którego schemat został przedstawiony na Rys.8.4. Głównym
elementem SQUID-u jest nadprzewodząca pętla z pojedynczym złączem Josephsona.
Urządzenia te są bardzo czułe i są w stanie wykryć moment magnetyczny rzędu 10-8 emu.
Pomiar namagnesowania próbki możliwy jest w dwóch konfiguracjach: prostopadłej i
równoległej do kierunku pola.

Rys. 8_4. Schemat magnetometru SQUID –owego.
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Zmiany strumienia magnetycznego rejestrowane są za pomocą cewki detekcyjnej i
przetwarzane na zmiany napięcia na złączu Josephsona (Rys. 8.5). Cewkę wysokiej częstości
stosuje się dla modulacji sygnału.

Rys. 8_5. Złącze Josephsona w czujniku SQUID-owym .
W przybliżeniu, zmiana napięcia wywołana przyłożonym polem magnetycznym wyraża
się wzorem :
∆V ~

R
∆Φ
L

gdzie R – opór SQUID-a, L – indukcyjność pętli, ∆Ф – zmiana strumienia.
Przy obliczaniu namagnesowania próbki trzeba uwzględnić czynnik odmagnesowania,
który jest inny dla różnych kształtów próbki, jak i kierunku pola magnetycznego.
Namagnesowana próbka modyfikuje efektywne pole magnetyczne w swoim wnętrzu:
Hwew = Hzew – DM,
gdzie D - czynnik odmagnesowania. Dla cienkich warstw nadprzewodzących czynnik
odmagnesowania równa się 0, gdy pole magnetyczne jest równoległe do powierzchni próbki. W
przypadku pola prostopadłego współczynnik ten jest już duży i zależy od geometrii próbki. Do
pomiarów magnetycznych za pomocą magnetometru SQUID-owego wycinano próbki w
kształcie kwadratu o boku 3mm.
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9. Wyniki doświadczalne
9.1 Nadprzewodzący zawór spinowy

9.1.1. Trójwarstwy LSMO/YBCO/LSMO
Na potrzeby niniejszej pracy wykonano serię trójwarstw LSMO/YBCO/LSMO, w
których warstwa nadprzewodnika YBa2Cu3O7 (YBCO) była umieszczona pomiędzy dwoma
warstwami półmetalicznego ferromagnetyka La0,67Sr0,33MnO3 (LSMO). Trójwarstwy nanoszone
były na monokrystaliczne podłoża LSAT ({LaAlO3}0,28{SrTaAlO6}0,72) o orientacji (100) i
wymiarach 5x10 mm, w układzie wysokociśnieniowego rozpylania katodowego (ang.
sputtering), o którym była mowa w rozdziale 8.1. Trójwarstwy zostały wykonane w tzw.
konfiguracji schodkowej, którą otrzymywano w dwuetapowym procesie napylania. W
pierwszym etapie nanoszono dolną warstwę na całe podłoże. Zapowietrzano układ i w drugim
etapie przykrywano jedną trzecią powierzchni próbki przez inne podłoże z naniesionm takim
samym związkiem. Na tym etapie dopylano pozostałe dwie warstwy, które były nanoszone już
tylko na pozostałą, nieprzykrytą część próbki. W ten sposób było możliwe wykonanie kontaktów
do pomiarów elektrycznych na dolnej i górnej warstwie, co zostało dokładnie przedstawione na
Rys. 9.1. Taka geometria wytworzonych heterostruktur umożliwia przeprowadzenie pomiarów
transportowych zarówno w kierunku równoległym do powierzchni próbki (ang. current-in-plane)
(CIP) przy użyciu czterech górnych kontaktów, jak i w kierunku prostopadłym (ang. currentperpendicular-to-plane) (CPP) przy użyciu dwóch górnych i dwóch dolnych kontaktów. Taka
geometria wytworzonych heterostruktur w etapie końcowym badań umożliwia pomiary
namagnesowania NMR oraz FMR osobno dolnej warstwy, oraz całej trówarstwy. Zestawienie
wytworzonych heterostruktur przedstawia Tabela 9.1.
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Rys. 9_1. Schemat trójwarstwy LSMO/YBCO/LSMO o strukturze schodkowej z
zaznaczonymi użytymi kontaktami do pomiarów w konfiguracji CIP i CPP.

grubości subwarstw w strukturze
Tabela 9.1 Zestawienie parametrów określających
trójwarstwowej LSMO/YBCO/LSMO.
Grubość [nm]
Nazwa
Schodek
Tc
próbki
YBCO
LSMO górne
LSMO dolne
LaY66
18 nm
21,6 nm
8 nm
tak
65K
LaY73
22 nm
21,6 nm
12 nm
tak
66K
LaY101
8 nm
8 nm
8 nm
nie
xxx
LaY123
22 nm
20 nm
10 nm
tak
xxx
LaY171
22 nm
20,4 nm
14 nm
tak
xxx
LaY173
22 nm
21 nm
16 nm
tak
62K
W

etapie

początkowym

zmierzono

najpierw

temperaturę

przejścia

w

stan

nadprzewodzący trójwarstwy. Temperaturę przejścia do stanu nadprzewodzącego określano,
jako spadek oporu o trzy rzędy wielkości poniżej oporu w stanie normalnym. Przykładowa
zależność oporu od temperatury została przedstawiona na Rysunkach 9.2a i 9.3. Rysunek 9.2
przedstawia pomiar namagnesowania w funkcji temperatury, po schłodzeniu próbki w zerowym
polu magnetycznym. Z pomiaru oporowego przejście do stanu nadprzewodzącego wyznaczono
na 62 K, natomiast z pomiaru namagnesowania na 34 K. Taką różnicę obserwowano już
wcześniej w supersieciach LSMO/YBCO [31] i jest ona związana z pojawianiem się, w tym
zakresie temperatur spontanicznej sieci wirów.
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Rys. 9_2. Przejście oporowe R(T) zmierzone dla trójwarstwy LaY173 w funkcji temperatury
zmierzone w zerowym polu magnetycznym (a). Moment magnetyczny w funkcji temperatury
(b) zmierzony w modzie schładzania w zerowym polu magnetycznym (ang. zero-fieldcooling, ZFC).
Rysunek 9.3 przedstawia wyniki pomiarów oporowych dla dwóch konfiguracji: tj. CIP
i CPP. W pomiarze w konfiguracji równoległej (CIP) temperatura krytyczna została wyznaczona
na 61 K, natomiast w pomiarze w konfiguracji prostopadłej (CPP) jest ona wyraźnie wyższa.
Widać także bardzo dobrze szczątkowy opór, który występuje nawet poniżej 50 K. Jest on
związany z tym, że pomiar w geometrii CPP zwiera w sobie również opór dolnej warstwy
LSMO, ponieważ przez ten kawałek LSMO płynie prąd, zanim dotrze do nadprzewodnika.
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Rys. 9_3. Zależność oporu od temperatury R(T) zmierzone dla trójwarstwy LaY173 w
dwóch konfiguracjach CIP (równoległej) i CPP (prostopadłej).
Moment magnetyczny warstw LSMO w trójwarstwach jest równoległy do powierzchni
próbek. Zmieniając zatem ich grubość, można zmienić też ich „twardość” magnetyczną.
Stwierdzono, że im warstwa LSMO jest grubsza, tym staje się bardziej magnetycznie miękka
czyli ma mniejsze pole koercji. Z kolei ‘twardość” magnetyczna ma wpływ na pole nasycenia jej
momentu magnetycznego. Wytwarzając trójwarstwę z różnymi grubościami warstw LSMO
uzyskuje się heterostrkturę z subwarstwami LSMO o różnych polach nasycenia momentów
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magnetycznych i różnym polu koercji. Zatem możliwe jest niezależne sterowanie wzajemną
orientacją momentów magnetycznych za pomocą zewnętrznego pola magnetycznego. Tak
wytworzony podzespół zwany jest również pseudo-zaworem spinowym (ang. pseudo-spin valve
configuration). Pseudo zwór wynika z tego, iż heterstruktura nie zwiera antferromagnetyka jak
warstwy przypinającej moment magnetyczny jednej z okładek LSMO.

9.1.2. Zależność temperatury przejścia do stanu nadprzewodzącego w
funkcji pola magnetycznego
We wstępnym etapie badań trójwarstw LSMO/YBCO/LSMO przeprowadzono pomiary przejść
oporowych w polu magnetycznym. Jak wspomniano wcześniej taka heterostruktura o strukturze
zaworu spinowego powinna wykazywać zależność przejść oporowych w funkcji wzajemnej
orientacji momentów magnetycznych..
W tym celu przeprowadzono serię pomiarów temperatur przejść oporowych do stanu
nadprzewodzącego badanej trójwarstwy w funkcji przyłożonego pola magnetyczego. Pomiary te
zawsze wykonywano przy schładzaniu próbki, po którym próbka była odgrzewana do
temperatury znacznie powyżej przejścia i po zmianie wartości przyłożonego pola
magnetycznego, wykonywano kolejny pomiar podczas jej schładzania.
W wyniku przeprowadzonych pomiarów zaobserwowano wyraźne zmiany temperatury
przejścia do stanu nadprzewodzącego w zależności od przyłożonego pola, a co ciekawe
zależność ta jest niemonotoniczna. Rysunek 9.4 przedstawia zależność oporu w funkcji
temperatury zmierzonych dla trójwarstw LaY173 i LaY66 dla kilku wybranych wartości
przyłożonego pola.
Dla trójwarstwy LaY173 zaobserwowano (Rys.9.4a), że najwyższa temperatura przejścia
występuje w polu około 500 Oe, a najniższa w 65 kOe. Interesujący jest fakt obserwacji
najniższej temperatury przejścia w stan nadprzewodzący dla pola koercji tj. 65 Oe. Pomija się
pomiar dla pól wyższych niż pole nasycenia.
Podobny pomiar przeprowadzony dla trójwarstwy LaY66 przedstawiono na Rys.9.4b.
Również pomiary R(T,B) dla tej trójwarstwy wykazują niemonotoniczną zależność od
pola magnetycznego
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Rys. 9_4. Zależność oporu od temperatury zmierzona dla różnych wartości zewnętrznego pola
magnetycznego w płaszczyźnie trójwarstwy LaY173 (a) i LaY66 (b).

Dla lepszego zobrazowania pomiarów oporowych, na Rys. 9.5 przedstawiono
temperaturę przejścia do stanu nadprzewodzącego w funkcji pola magnetycznego dla
trójwarstwy LaY173. Temperatura przejścia została zdefiniowana, jako spadek oporu o 3 rzędy
wielkości względem oporu próbki w stanie normalnym.
Otrzymane wyniki pokazują wyraźnie, że w miarę wzrostu wartości przykładanego pola
magnetycznego, temperatura krytyczna najpierw obniża się z 61,6 K w zerowym polu
magnetycznym do 61,2 K w 65 Oe, a następnie rośnie osiągając maksimum (63,2 K) dla pola
około 500 Oe. Dla większych pól następuje powolny, monotoniczny spadek tempereratury wraz
ze wzrostem pola, co potwierdza pomiar wykonany w polu 10 kOe. Osiągnięta tutaj różnica
temperatur krytycznych Tc0(Hmax ) - Tc0(H=0) wynosi około 1,6 K, co oznacza wzrost o 2,6%
względem Tc0(H=0). Warto tutaj podkreślić, że jest to najwyższa zmierzona wartość w
momencie publikacji tych wyników [32].
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Rys. 9_5. Zależność temperatury krytycznej w funkcji pola magnetycznego zmierzona w
modzie CIP dla trójwarstwy LaY173.
W celu zrozumienia, jak pole magnetyczne działa na magnetyzację trójwarstwy i jak
wpływa to na zmianę temperatury krytycznej, przeprowadzono pomiary namagnesowania M
całej trójwarstwy LSMO/YBCO/LSMO, oraz pojedynczej dolnej warstwy LSMO.
Rysunek 9.6 przedstawia zmierzone pętle histerezy pojedyńczej dolnej warstwy, oraz całej
trójwarstwy. Pomiar przeprowadzono w temperaturze 64 K, czyli na przejściu oporowym nieco
poniżej początku przejścia do stanu nadprzewodzącego. Przeprowadzone pomiary wskazują, że
moment magnetyczny trójwarstwy nasyca się w polu około 760 Oe. Pole nasycenia warstwy
dolnej LSMO zachodzi w około 600 Oe. Ten pomiar wskazuje, że dolna warstwa LSMO jest
magnetycznie „miększa” niż górna warstwa LSMO oraz cała trójwarstwa. Pola koercji
trójwarstwy i warstwy dolnej LSMO różnią się i wynoszą odpowiednio 66 Oe i 49 Oe dla
trójwarstwy i warstwy dolnej.

Rys. 9_6. Zmierzone pętle histerezy trójwarstwy LaY173 oraz samej warstwy dolnej LSMO.
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Przeprowadzone pomiary magnetyzacji w niższych temperaturach (5 K i 15 K) wykazują
wyraźne „plato” w pobliżu pola koercji o zerowym momencie magnetycznym co przedstawiono
na Rys.9.7. W powiększeniu ten obszar pomiarowy przedstawia Rys.9.7b

dla pomiarów we

temperaturze 5 K, 15 K i 64 K.
Na zmierzonych krzywych magnetyzacji obserwuje się skokową zmianę namagnesowania, która
przesuwa się w miarę wzrostu temperatury w stronę pola koercji. Skok ten został
zinterpretowany, jako skokowa zmiana orientacji (odwrócenie) jednej z warstw magnetycznych.
Oznacza to, że przy zwiększaniu przykładanego pola magnetycznego najpierw następuje
antyrównoległe ustawienie momentów magnetycznych obu subwarstw LSMO w pobliżu pola
koercji, następnie jedna z warstw skokowo zmienia swoją orientację, a w polu nasycenia
momenty magnetyczne obu warstw są już ustawione równolegle.
Obserwację tę można zinterpretować tak, że pomiędzy polem nasycenia a polem koercji
momenty magnetyczne warstw są względem siebie niekolinearne.
.

Rys. 9_7. a) Pętle histerezy trójwarstwy LaY173 zmierzone w temperaturze 5 i 15 K, b)
powiększony fragment pętli histerezy w pobliżu pola koercji.
Temperatura krytyczna trójwarstwy osiąga minimum w 65 Oe, czyli w polu koercji, gdy
warstwy LSMO ustawione są antyrównolegle.
Podobne

zachowanie

zaobserwowano

dla

symetrycznej

heterostruktury

La0.7Ca0.3MnO3/YBCO/La0.7Ca0.3MnO3 (LCMO/YBCO/LCMO) [33]. Autorzy tej pracy
wyjaśniają obserwowany efekt poprzez mechanizm odwrotnego zaworu spinowego
Według nich to zachowanie wiąże się z mniejszym rozpraszaniem quasi-cząstek dla ustawienia
równoległego warstw LCMO, niż dla ustawienia antyrównoległego.
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W naszym przypadku efekt ten nie tłumaczy maksimum Tc w pobliżu 500 Oe, gdyż zgodnie z
mechanizmem odwrotnego zaworu spinowego, maksymalną wartość Tc powinno się
obserwować dla ustawienia równoległego momentów magnetycznych subwarstw LSMO, czyli
w naszym przypadku powyżej 750 Oe.
Model teoretyczny [34] niekonwencjonalnego efektu bliskości oraz efektu odwrotnego zaworu
spinowego w heterostrukturach manganit/nadprzewodnik o symetrii- d/manganit sugeruje, że
istotną rolę w tym procesie odgrywa antyferromagnetyczne oddziaływanie na między-warstwie
LSMO i YBCO. Odziaływanie to, zdaniem autorów modelu, indukuje ujemną polaryzację
kwasiczastek w obszarze YBCO. Taka cecha jest nieoczekiwana, gdyż należałoby oczekiwac w
tym przypowierzchniowym obszarze YBCO kwasiczastek ze spinem dodatnio naładowanych.
Według autorów, efekt antyferromagnetycznego oddziaływania na międzypowierzchni LSMO i
YBCO jest silniejszy niż efekt wstrzykiwania nośników ładunku spinowo spolaryzowanych. W
modelu tym sugeruje się, że stopień ujemnej polaryzacji na międzypowierzchni LCMO-YBCO
silnie zależy od grubości subwarstw YBCO, a to z kolei ma wpływ na rodzaj efektu zaworu
spinowego. Autorzy rozpatrywali symetryczny układ F/S/F. W naszym przypadku trójwarstwy
LSMO/YBCO/LSMO były niesymetryczne. Model nie uwzględnia również wpływu naprężeń
subwarstw LSMO, i to naprężonych w różnym stopniu. Ta właściwość może być źródłem
częściowej rozbieżności pomiędzy tym modelem a naszymi danymi eksperymentalnymi.
Innym wytłumaczeniem może być wpływ pola rozproszonego od ścianek domenowych [35] w
warstwach LSMO, a dokładniej składowej prostopadłej, która wnikałaby do warstwy
nadprzewodnika i tym samym „zduszała” nadprzewodnictwo. W takim przypadku zwiększanie
przykładanego pola magnetycznego powodowałoby zmniejszanie liczby domen w warstwach, a
co za tym idzie, zmniejszanie ilości ścian domenowych i generowanego przez nie pola. Jednak
model ten znowu nie wyjaśnia, dlaczego maksimum Tc obserwuje się dla pola 500 Oe, a więc w
momencie, kiedy momenty magnetyczne obu subwarstw nie osiągnęły jeszcze pola nasycenia i
są w jakiś sposób ustawione niekolinearnie względem siebie.
Efekt maksimum Tc przed osiągnięciem pola nasycenia można wytłumaczyć poprzez
możliwość tworzenia się niekonwencjonalnej fazy nadprzewodzącej o symetrii typu triplet.
Jak już wspomniano w Rozdziale 7 tworzenie się fazy o symetrii typu triplet może wystąpić w
wyniku optymalnej niejednorodności magnetycznej na granicy S/F.
Wracając do naszego przypadku, można złożyć, że w polu około 500 Oe występuje optymalna
niejednorodność (np. niekolinearność) momentów magnetycznych sprzyjającym formowaniu się
fazy o symetrii typu triplet. Może to również być związane z optymalną strukturą domenową
warstw LSMO oraz z optymalnym stopniem niekolinearności momentów magnetycznych obu
subwarstw LSMO względem siebie.
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9.1.3. Pomiary przewodnictwa dynamicznego

Jak wspomniano we wstępie pomiar dynamicznego przewodnictwa dI/dV jest pomiarem fazoczułym. Odzwierciedla on fazę parametru porządku badanego układu nadprzewodzącego.
W tym celu na wytworzonych trójwarstwach przeprowadzono pomiary przewodnictwa
dynamicznego dI/dV w funkcji napięcia dla dwóch geometrii tj. równolegle do powierzchni
trójwarstw (CIP) i prostopadle do powierzchni trójwarstw (CPP).
Rysunki

9.8

i

9.9

przedstawiają

wyniki

pomiarów

przewodnictwa

dynamicznego

przeprowadzone dla dwóch trójwarstw LSMO/YBCO/LSMO: LaY123 i LaY173 dla dwu
konfiguracji i dla różnych wartości przyłożonego pola magnetycznego.
Zmierzone krzywe pomiarowe wykazują dobrze wykształcony pik o zerowej energii (ang. Zerobias-conductance-peak) (ZBCP). Dla pomiarów w konfiguracji równoległej (CIP) kształt piku
jest ostry, natomiast pomiar przewodnictwa dynamicznego w konfiguracji prostopadłej (CPP)
ma

kształt

typu „V”.

Dokładniej kształt piku ZBCP dla obu mierzonych trójwarstw

przedstawia Rysunek 9.10.
.
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Rys. 9_8. Przewodnictwo dynamiczne (dI/dV) w funkcji przykładanego napięcia zmierzone
dla różnych wartości przyłożonego pola magnetycznego w konfiguracji równoległej (CIP): a)
i c), oraz w konfiguracji prostopadłej (CPP): b) i d), dla dwóch próbek LaY123: a) i b), oraz
LaY173: c) i d). We wstawkach zaznaczono położenie maksimum pików w funkcji pola
magnetycznego.
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Rys. 9_9. Przewodnictwo dynamiczne dI/dV w funkcji przykładanego napięcia zmierzone
dla różnych wartości przyłożonego pola magnetycznego w konfiguracji równoległej (CIP): a)
i c), oraz w konfiguracji prostopadłej (CPP): b) i d), dla dwóch próbek LaY123: a) i b), oraz
LaY173: c) i d). We wstawkach zaznaczono położenie maksimum pików w funkcji pola
magnetycznego.
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Rys. 9_10. Kształt piku przewodnictwa dynamicznego (ZBCP) zmierzony w geometrii CIP i
CPP w funkcji napięcia, zmierzony w zerowym zewnętrznym polu magnetycznym. a) próbka
LaY173 b) próbka LaY66.
Wracając do pomiarów przewodnictwa dynamicznego zmierzonego dla trójwarstwy La66
(Rys. 9.9) w konfiguracji CIP widać, że w miarę wzrostu pola magnetycznego rośnie wartość
przewodnictwa. Wartość dI/dV osiąga maksimum w polu około 500 Oe. Pokazuje to prawie
cztero-krotny wzrost przewodnictwa w porównaniu do dI/dV zmierzonego w zerowym polu
magnetycznym.
Znacznie mniejszy wzrost dI/dV w polu magnetycznym obserwuje się dla konfiguracji CPP.
Warto tutaj jeszcze zwrócić uwagę na dwa zjawiska związane z ewolucją piku ZBCP.
Po pierwsze nie zaobserwowano jego rozszczepienia w polu magnetycznym, a po drugie zanikał
całkowicie w temperaturach wyższych niż Tc. Fakt ten wyraźnie wskazuje na jego związek ze
stanem nadprzewodzącym.
Jak już wspomniano w Rozdziale 7 liczne prace teoretyczne i doświadczalne wskazują na
związek pomiędzy kształtem piku ZBCP, a symetrią parametru porządku występującym w
nadprzewodniku.
Otrzymane wyniki eksperymentalne dla pomiarów w konfiguracji CPP wykazują kształt
piku ZBCP typu V. Jak przedstawiono we wstępie kształt piku typu V obserwowano dla układu
YBCO , który jak wiadomo charakteryzuje się parametrem porządku o symetrii typu d.
Pomiary przewodnictwa dynamicznego dI/dV otrzymane dla konfiguracji CIP wskazują
na ostry kształt piku ZBCP. Zgodnie z modelem teoretycznym Tanaki i in. [19,20] taki kształt
został przewidziany dla nadprzewodnika o symetrii typu triplet –p.
Objętościowe nadprzewodniki wysokotemperaturowe, takie jak YBCO, charakteryzują
się parametrem porządku typu d i ten parametr porządku obserwujemy w pomiarach w
konfiguracji prostopadłej (CPP), kiedy prąd płynie przez całą grubość warstwy nadprzewodzącej
YBCO. W tym przypadku wpływ niejednorodności magnetycznej jest znikomy, ponieważ prąd
płynie jednie poprzez warstwę LSMO prostopadle z dołu i poprzez górną warstwę LSMO.
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W przypadku pomiarów w konfiguracji równoległej (CIP) próbkowaniu podlega duży
obszar trójwarstwy. W tym przypadku niejednorodność magnetyczna wywiera duży wpływ na
pomiar dI/dV. Ta niejednorodność może generować niekonwencjonalną fazę nadprzewodzącą o
symetrii typu p.
Opisane powyżej pomiary zostały przeprowadzone na próbkach o strukturze schodkowej,
których wytworzenie wiązało się z przerwaniem procesu nanoszenia warstw i wyjęcia próbki z
układu w celu przykrycia części jej powierzchni. Aby sprawdzić, czy procedura ta miała jakiś
wpływ na otrzymane wyniki, wytworzono strukturę trójwarstwową bez schodka, ale za to w
jednym, ciągłym procesie. Pomiar przewodnictwa dynamicznego na tej strukturze, w
konfiguracji równoległej (CIP), pokazał ostry pik ZBCP co przedstawia pomiar zamieszczony na
Rysunku 9.11. Widać, że przeprowadzony pomiar prezentuje ostry kształt piku ZBCP podobnie
jak dla pomiarów przeprowadzonych na trójwarstwach, w których proces nanoszenia był
przerywany. Pokazuje to, że otwieranie układu próżniowego w trakcie procesu wytwarzania nie
wywiera istotnego wpływu na pomiary.

Rys. 9_11. Kształt piku przewodnictwa dynamicznego (ZBCP) w funkcji napięcia w
zerowym polu magnetycznym, zmierzony w konfiguracji równoległej (CIP), w
zredukowanej temperaturze 0,65 dla próbki LaY101.
Przeprowadzono

również,

pomiary

przewodnictwa

dynamicznego

dwuwarstwy

LSMO(50nm)/YBCO(60nm). Heterostruktura ta była wykonana podobnie jak trójwarstwy czyli
charakteryzowała się geometrią typu schodek.
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Rys. 9_12. Zależność przewodnictwa dynamicznego (dI/dV) w funkcji napięcia zmierzone w
zerowym polu magnetycznym w konfiguracji równoległej (CIP) i prostopadłej (CPP) w
temperaturze 86 K dla dwuwarstwy LSMO(50 nm)/YBCO(60 nm).

Przeprowadzone pomiary przewodnictwa dynamicznego przedstawia Rysunek 9.12. Jak widać
zmierzony kształt piku ZBCP dla obu konfiguracji jest typu V. Obserwacja ta może sugerować,

że dla generacji niekonwencjonalnej fazy nadprzewodzącej osymetrii typu triplet istotniejsza jest
niejednorodność magnetyczna typu niekolinearność.
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9.1.4. Pomiary magnetooporu
Trójwarstwy LSMO/YBCO/LSMO mają strukturę typu nadprzewodzącego zaworu spinowego
w związku z tym przeprowadzono pomiary magnetooporu.
Pomiary magnetooporu wykonano dla temperatur powyżej i poniżej początku przejścia
trójwarstw w stan nadprzewodzący, w konfiguracji prostopadłej (CPP) i równoległej (CIP) oraz
zmieniając pole magnetyczne w zakresie od –1,5 kOe do +1,5 kOe.
W trakcie pomiarów pole magnetyczne było równoległe do powierzchni trójwarstw.
Temperaturę w trakcie pomiarów stabilizowano z dokładnością do kilku mK.
Krzywe magentoopru zmierzone dla trójwarstwy LaY173 przedstawione są na Rys.9.13.
Podobny pomiar zmierzony dla trójwarstwy LaY66 przedstawia Rys 9.14.
Zmierzone krzywe pokazują maksimum oporu w polu koercji, co dla próbki LaY173 zostało
dokładniej przedstawione na Rysunku 9.12, gdzie dla porównania dodano pętlę histerezy
(Rys.9.12e).
Pomiary przeprowadzone poniżej temperatury przejścia do stanu nadprzewodzącego wykazują
pojawienie się minimum występujące w pobliżu 500 Oe dla próbki LaY173 i w pobliżu 400 Oe
dla próbki LaY66.
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Rys. 9_13. Opór w funkcji pola magnetycznego zmierzony w konfiguracji równoległej (CIP)
po lewej stronie i w konfiguracji prostopadłej (CPP) po prawej stronie dla próbki LaY173.
Dla porównania na wykresie e) dodano jeszcze pętlę histerezy.
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Rys. 9_14. Opór w funkcji pola magnetycznego zmierzony w konfiguracji równoległej (CIP)
po lewej stronie i w konfiguracji prostopadłej (CPP) po prawej stronie dla próbki LaY66. Dla
porównania na wykresach dodano pętle histerezy. Pomiar przeprowadzono powyżej i poniżej
temperatury przejścia w stan nadprzewodzący.
Dla powyższych pomiarów magnetoopór został zdefiniowany następująco:

MR ≡

R − RH =1000Oe
RH =1000Oe

dla pomiarów powyżej Tc,
natomiast dla pomiarów przeprowadzonych poniżej Tc , magnetoopór został zdefiniowany jako:

MR ≡

R − Rmin
.
Rmin

Wyniki procentowe magnetooporu na Rysunku 9.12 dla trójwarstwy LaY 173 zostały
podane w ramkach.
Wielkości procentowe magnetooporu zmierzone dla trówarstwy LaY66 (Rys. 9.13) zostały
przedstawione na odpowiednio przeskalowanych osiach. Magnetoopór w konfiguracji
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równoległej (CIP) był zawsze większy niż magnetoopór zmierzony w konfiguracji prostopadłej
(CPP).
To co warto zaznaczyć, to fakt, że efekt ten występował zarówno powyżej, jak i poniżej
przejścia do stanu nadprzewodzącego. Choć powyżej przejścia był on niewielki, rzędu
dzięsiątych części procenta, to poniżej przejścia osiągał wartości od kilku, czy kilkudziesięciu
procent w konfiguracji prostopadłej, do nawet kilku tysięcy procent w konfiguracji równoległej
(CIP).
Pomiary magnetooporu pojedynczych warstw LSMO, z występującym maksimum w
polu koercji były obserwowane wcześniej [36]. Pojawienie się maksimum oporu w polu koercji
tłumaczy się przez rozpraszanie zależne od spinu m.in. na ścianach domenowych, których w
okolicach pola koercji powinno być najwięcej.
Dla

mierzonego

magnetooporu

trójwarstw

LSMO/YBCO/LSMO

minimum

magnetooporu zaobserwowano w polu magnetycznym około 500 Oe (w zależności od próbki).
Fakt ten można powiązać z wcześniej obserwowanym w tych okolicach maksimum Tc
trójwarstw.
Występowanie minimum magnetooporu poniżej pola nasycenia zarówno trójwarstwy, jak
i samej dolnej warstwy, nie może być tłumaczone spadkiem oporu w wyniku rozproszeń
zależnych od spinu quasicząstek. Dla wyższych pól wzrost magnetooporu przebiega w podobny
sposób dla pomiarów w obu konfiguracjach (CIP i CPP), co wskazywałoby, że w obu
przypadkach za powstawanie piku ZBCP odpowiada ten sam mechanizm.

Rys. 9_15. Magnetoopór w funkcji pola magnetycznego zmierzony dla próbki LaY173. a)
dla różnych prądów, b) zależność pozycji minimum w zależności od wartości prądu
pomiarowego.
Mierzony magnetoopór zależy silnie od natężenia i kierunku prądu. Rysunek 9.15
przedstawia pomiary magnetooporu dla próbki LaY173 w zależności od natężenia prądu, który
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zmieniano w zakresie od 10µA do 10 mA. Dla prądów do 100 µA uzyskane wyniki były
podobne, natomiast dla wyższych prądów nastąpiło znaczne obniżenie wartości magnetooporu.
Zaobserwowano także przesuwanie się minimum magnetooporu w stronę niższych pól
magnetycznych. Dla prądu 10 mA przesunięcie to wynosiło nawet 120 Oe względem pomiarów
przy prądzie poniżej 100 µA. Zauważono również zmianę kształtu z liniowego na paraboliczny
dla wysokich pól zarówno przy zmianie natężenia prądu, jak i jego kierunku (Rys.9.15).

Rys. 9_16. Porównanie magnetooporu zmierzonego dla próbki LaY173 w funkcji pola
magnetycznego: a) w konfiguracji prostopadłej (CPP); b) w konfiguracji równoległej (CIP).
Pole magnetyczne prostopadłe do prądu. Pomiar wykonano w temperaturze 65K.
Podobne

zachowanie

magnetooporu

obserwowano

także

w

trójwarstwach

LCMO/YBCO/LCMO [37,38] i jako jego źródło rozpatrywano trzy różne mechanizmy:
rozpraszanie ze względu na ruch vorteksów, anizotropię magnetooporu w manganitach i
transport zależny od spinu. Według autorów najbardziej prawdopodobną przyczyną jest transport
zależny od spinu.
Inni autorzy sugerują [39], że w trójwarstwach LSMO/YBCO/LSMO występuje efekt
przełączenia oporu (ang. resistance switching effect), który może zachodzić w wyniku naprężeń
jakim podlegają warstwy ferromagnetyczne. Autorzy tej pracy sugerują też, że bardzo dużą rolę
odgrywa jakość i gładkość międzypowierzchni w układach trójwarstwych.
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9.1.5. Pomiary FMR trójwarstw
Pomiary magnetyzacji na SQUID-ie pozwoliły na uzyskanie informacji o całkowitej
magnetyzacji trójwarstwy LSMO/YBCO/LSMO oraz dolnej warstwyLSMO. W celu uzyskania
dokładniejszych informacji o własnościach manetycznych obu warstwLSMO, przeprowadzono
pomiary FMR. Pomiary przeprowadzono w dwóch konfiguracjach dla pola magnetycznego
skierowanego prostopadle i równolegle do powierzchni próbki. Rysunek 9.17 przedstawia
widma FMR zmierzone w obu konfiguracjach dla trójwarstwy i samej dolnej warstwy w
temperaturze pokojowej i w 70 K. W konfiguracji prostopadłej dla dolnej warstwy
zarejestrowano tylko jedną linię rezonansową, podczas gdy dla trójwarstwy zarejestrowano dwie
linie rezonansowe, co sugeruje, że każda pochodzi od jednej z warstw. Jednak w konfiguracji
równoległej zaobserwowano po dwie linie rezonansowe zarówno dla całej trójwarstwy, jak i
pojedyńczej dolnej warstwy. Pojawienie się drugiej linii dla pojedyńczej warstwy LSMO może
oznaczać pojawienie się w niej separacji faz, która występuje dla naprężonych warstw
epitaksjalnych. Taka sytuacja była już obserwowana wcześniej w cienkich warstwach LCMO
osadzonych na podłożach SrTiO3 [40] i w warstwach LSMO [41]. Autorzy tych prac sugerują,

że w badanych warstwach w pobliżu podłoża tworzą się różne fazy: nieferromagnetyczny
izolator, ferromagnetyczny izolator i ferromagnetyczny metal. Oznacza to, że cienka warstwa
może mieć własności magnetyczne dopiero od pewnej krytycznej grubości. Jest to też
wytłumaczenie pojawienia się drugiej linii rezonansowej dla pojedyńczej warstwy LSMO, która
w tym przypadku może pochodzić od fazy ferromagnetycznej-izolującej.

Rys. 9_17. Porównanie widm FMR zmierzonych dla próbki LaY173 trójwarstwy i
pojedynczej dolnej warstwy LSMO zmierzone w zewnętrznym polu magnetycznym
skierowanym prostopadle (a) i równolegle (b) do płaszczyzny próbki.
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Jak już było wspomniane wcześniej, pojawienie się dwóch linii rezonansowych dla
trójwarstwy sugeruje, że każda z linii pochodzi od jednej z warstw. Przemawia za tym także to,

że linia silniejsza (1) (Rys.9.17) występuje dokładnie w tym samym polu, co linia od
pojedyńczej warstwy. Aby upewnić się, że w obu przypadkach linia ta pochodzi od dolnej
warstwy w temperaturze pokojowej przeprowadzono pomiary w funkcji kąta, które zostały
przedstawione na Rysunku 9.18. Widać na nim, że zachowanie się obu linii jest identyczne, co
potwierdza, że mają to samo źródło.
Kolejnym dowodem na to, że linie zostały poprawnie zidentyfikowane jest stosunek pola
powierzchni pod liniami rezonansowymi. Pole powierzchni to jest proporcjonalne do liczby
jonów magnetycznych, od których pochodzi sygnał. Obliczając stosunek intensywności obu linii
w widmie trójwarstwy, a dokładniej stosunek pola powierzchni pod nimi, możemy określić
stosunek liczby jonów w obu warstwach. Stosunek ten, wyliczony dla różnych pomiarów,
wynosił pomiędzy 1,3 a 1,6. Zakładając, że liczba jonów w warstwie jest proporcjonalna do jej
grubości, to dla warstw o grubości 22 nm i 16 nm stosunek ten powinien wynosić 1,375, co jest
zgodne z otrzymanymi wartościami.

Rys. 9_18. Kątowa zależność położenia piku rezonansowego trójwarstwy
LSMO/YBCO/LSMO i dolnej warstwy LSMO zmierzona w temperaturze pokojowej dla
trójwarstwy LaY173.
Pomiary FMR przeprowadzono w zakresie temperatur od 50 K od 300 K i są one
przedstawione na Rys. 9.19. Tak jak poprzednie pomiary, zostały one przeprowadzone w
zewnętrznym polu magnetycznym skierowanym zarówno prostopadle (Rys. 9.19 a), jak
równolegle (Rys. 9.19 b) do powierzchni próbki. Zaobserwowano w nich przesuwanie się obu
linii rezonansowych wraz ze zmianą temperatury, przy czym przesunięcie linii (2) jest większe
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niż linii (1). Świadczy to o tym, że namagnesowanie, bądź anizotropia górnej warstwy zmienia
się bardziej w funkcji temperatury niż warstwy dolnej. Pomiar w temperaturze pokojowej
pokazuje, że obie warstwy są uporządkowane ferromagnetycznie, a moment magnetyczny jest
ustawiony równolegle do płaszczyzny próbki.

Rys. 9_19. Widma FMR trójwarstwy zmierzone w zewnętrznym polu magnetycznym w
konfiguracji (a) prostopadłej i (b) równoległej w zakresie temperatur od 50 K do 300 K.
W zakresie temperatur pomiędzy 50 K a 70 K linie nie zmieniają swojego położenia, co

świadczy o tym, że magnetyzacja i anizotropia warstw w tym zakresie temperatur pozostaje
stała. Zmienia się natomiast intensywność linii i wraz ze wzrostem temperatury intensywność
linii (1) maleje, a linii (2) rośnie. Ponieważ magnetyzacja i anizotropia warstw nie zmieniają się,
o czym świadczy brak przesunięcia się linii, zmiana intensywności może być spowodowana
jedynie zmianą liczby i kształtu ścian domenowych. W niskich temperaturach, poniżej 60 K,
przy zerowym polu magnetycznym zaobserwowano silną absorpcję mikrofal związaną z
przejściem warstwy YBCO do stanu nadprzewodzącego.
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9.1.6. Pomiary NMR
W manganitach o strukturze perowskitu kluczową rolę w kształtowaniu właściwości
magnetycznych odgrywają jony manganu. W celu zbadania źródła zmian właściwości
magnetycznych warstw LSMO w badanych trójwarstwach, przeprowadzono pomiary NMR dla
jonów manganu (55Mn) zarówno na trójwarstwie, jak i na samej dolnej warstwie LSMO.
Pomiary te pozwalają nie tylko na określenie walencyjności jonów manganu w materiale, ale
także stopień lokalizacji nośników ładunku.
Informacje te można uzyskać z położenia linii rezonansowej pochodzącej od jonów 55Mn.
Zgodnie z danymi literaturowymi [42] linia rezonansowa dla jonów Mn4+ w próbkach
objętościowych LSMO znajduje się w zakresie 310-330 MHz, natomiast linia od jonów Mn3+ w
zakresie 400-430 MHz. W przypadku, kiedy jony manganu znajdują się w stanie „podwójnej
wymiany” związanym z szybkimi przeskokami elektronów z jonów Mn3+ na Mn4+, linia
rezonansowa znajduje się gdzieś pośrodku w zależności od stosunku jonów Mn3+ do jonów
Mn4+. Dla optymalnie domieszkowanego La0,7Sr0,3MnO3 linia ta powinna znajdować się w
okolicy 380 MHz.

Rys. 9_20. Widma NMR jonów 55Mn zmierzone dla trójwarstwy i dolnej warstwy LSMO
próbki LaY173. Na wstawce powiększenie widma NMR pokazujące szczegóły w okolicach
320 MHz.
Rysunek. 9.20 przedstawia widmo NMR dla jonów 55Mn zmierzone dla trójwarstwy, jak
i dolnej warstwy LSMO. Widma zostały znormalizowane do powierzchni badanej próbki tak, że
ich intensywność odpowiada efektywnej grubości warstw LSMO. W obu widmach dominuje
linia w okolicach 380 MHz pochodząca od mieszaniny stanów jonów Mn3+ i Mn4+, która
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odpowiada stanowi „podwójnej wymiany”. W widmie od trójwarstwy została zarejestrowana
linia w okolicach 315 MHz pochodząca od zlokalizowanych jonów Mn4+ (wstawka na Rys.
9.20). Pojawienie się tego piku świadczy o wzroście ilości jonów Mn4+ w wyniku ich dyfuzji z
układu YBCO do LSMO.

9.1.7. Absorpcja mikrofal w supersieciach manganit/YBCO
Praca teoretyczna S. Takahashi i in. [43] rozpatruje układy S/F/S oraz supersieci
ferromagnetyk/nadprzewodnik, w których może wystąpić konwersja typu spin singlet do typu
spin triplet poprzez efekt mieszenia się spinów, bądź poprzez zjawisko typu spin flip. Autorzy
zauważają, że dotychczasowe teorie opisujące układy ferromagnetyk-nadprzewodnik nie
uwzględniają dynamicznej natury magnetyzacji takie jak wzbudzenia magnonowe czy też
precesja wektora magnetyzacji. Według autorów procesy dynamiczne magnetyzacji odgrywają
ważną rolę nie tylko w procesie konwersji ale również odgrywają istotną rolę w formowaniu się
par Coopera (Rysunek 9.21).

Rys. 9_21. Schemat złącza Josephsona z barierą półmetalicznego ferromagnetyka pomiędzy
elektrodami nadprzewodnika o symetrii typu s. Promieniowanie mikrofalowe hac wywołuje
precesję magnetyzacji M (za S. Takahashi et al. [43]).
Zgodnie z tym modelem teoretycznym wzbudzenia magnonowe w pół-metalu są
niezbędne

w

procesie

formowania

się

oddziaływania

Josephsonowskiego

pomiędzy

nadprzewodnikami poprzez pół-metal w wyniku zaindukowania korelacji par typu spin-triplet w
układach S-F-S. W modelu tym propagacji nadprzewodzącego prądu spinowego poprzez półmetal towarzyszą wzbudzenia magnonowe. Model sugeruje, że prąd Josephsonowski jest
„pompowany” poprzez mikrofale w obszarze rezonansu ferromagnetycznego pół-metalu.
Autorze sugerują dalej, że w układzie S-F-S może wystąpić wzmocnienie prądu
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Josephsonowskiego w wyniku precesji magnetyzacji dla mikrofal w obszarze częstości
rezonansowej.
W ramach niniejszej rozprawy przeprowadzono badania absorpcji mikrofal na
supersieciach [La0,67Sr0,33MnO3 / YBa2Cu3O7]16 i [Pr0,8Ca0,2MnO3 / YBa2Cu3O7]16 [44]. Do tego
celu na podłożach LSAT (100) wytworzono supresieci LSMO/YBCO oraz PrCMO/YBCO.
Nominalne wartości odległości modulacji przedstawia Tabela 9.2. Jak wspomniano we wstępie
układ

LSMO

w

stanie

podstawowym

dla

poziomu

domieszkowania

0.33

jest

ferromagnetycznym półmetalem. Związek PrCMO dla poziomu domieszkowania 0.22 jest
ferromagnetycznym izolatorem. Zatem eksperyment przeprowadzono dla dwóch serii supersieci
tj ferromagnetyczny-metal/nadprzewodnik o symetrii d oraz ferromagnetyczny-izolator/
nadprzewodnik o symetrii d.
Tabela 9.2. Nominalne parametry supersieci YBCO/LSMO i YBCO/PCMO.
Nazwa próbki
Liczba stałych sieci
Liczba stałych sieci w
Liczba powtórzeń
warstw YBCO
warstwach manganitu
LY104
8
12 (LSMO)
16
LY105
8
8 (LSMO)
16
LY106
8
5 (LSMO)
16
PrY149
8
6 (PCMO)
16
PrY150
8
10 (PCMO)
16
PrY151
8
14 (PCMO)
16
Pomiary absorpcji wykonywane były przy użyciu cylindrycznej, miedzianej wnęki o
wymiarach 24 mm na 6,8 mm, mającej dyskretne częstości rezonansowe. Pomiary były
wykonywane w konfiguracji odbiciowej, a temperatura była stabilizowana z dokładnością do 1
mK. Mierzony był zespolony współczynnik odbicia S11, z którego wyliczano współczynnik
dobroci nieobciążonej wnęki Q0 i częstość rezonansową f0 za pomocą metody Kajfeza [45].
−1
Absorpcja mikrofal została przedstawiona jako Q0−1 − Qsubstr
, gdzie Q0 jest zmierzonym

współczynnikiem Q przy nieobciążonej wnęce z próbką, a Qsubstr jest współczynnikiem Q dla
pomiaru wykonanego dla czystego podłoża LSAT. Pomiar dla czystego podłoża został
wykonany oddzielnie w celu usunięcia ewentualnych artefaktów. Sygnał od podłoża był jednak
gładki i monotoniczny, tak samo, jak absorpcja mikrofal. Rysunek 9.22 przedstawia pomiary
częstości rezonansowej fo i absorpcji mikrofal dla próbki LY105. Zmierzone krzywe są gładkie i
nie pokazują żadnych anomalii.
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Rys. 9_22. Zmierzona krzywa absorpcji mikrofal i częstotliwości rezonansowej fo dla próbki
LY105.
Analogiczne pomiary przeprowadzono na pozostałych próbkach. Rysunek 9.23
przedstawia wyniki pomiarów absorbcji zmierzone dla próbki PrY150. Na zamieszczonym
rysunku widać wyraźnie zarejestrowane dwie linie rezonansowe. Obserwowana obecność dwóch
linii mogła być związane z różną grubością subwarstw w różnych miejscach próbki. W celu
wyeliminowania możliwości wpływu na powyższy pomiar fluktuacji grubości subwarstw,
wycięto mniejszy kawałek o wymiarach 4 na 5 mm i dokonano ponownego pomiaru absorbcji.
Dla tego przypadku zaobserwowano również obie linie rezonansowe (Rys.9.22 b)), co świadczy
o innej powstania genezie tych linii oraz o wyeliminowaniu fluktuacji grubości jako subwarstw
jako źródło obserwowanej absorbcji mikrofal poprzez badane supersieci.

Rys. 9_23. Zmierzone straty mikrofal oraz częstotliwość rezonansowa fo dla próbki PrY150 (a)
oraz jej mniejszego fragmentu (b).
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W pozostałych widmach wszystkich zmierzonych supersieci nie zaobserwowano żadnej
linii rezonansowej, a same widma wyglądały podobnie do tego zaprezentowanego dla próbki
LY105.
Zgodnie z modelem Takahashi i in.. zmienny prąd Josephsonowski jest praktycznie
równy zero, poza pikiem w okolicy częstotliwości magnetycznego rezonansu (FMR) (Rys.9.24
a)). Z przyczyn technicznych włączenie zewnętrznego pola magnetycznego podczas pomiarów
było niemożliwe, ale zastąpiono je anizotropowym polem ferromagnetyka (Ha) i zaobserwowano
wzmocnienie prądu Josephsonowskiego w okolicy częstości Ωo danej wzorem:
Ωo=γHa,

gdzie γ jest współczynnikiem gyromagnetycznym, przy czym częstotliwość 9,5 GHz odpowiada
w przybliżeniu polu anizotropii wynoszącemu 3400 Oe. Nie oznacza to jednak, że prąd
Josephsonowski rośnie monotonicznie, aż do niskich temperatur, gdyż zgodnie z modelem (Rys.
9.24 b)) może mieć szerokie maksimum pomiędzy 0 K, a Tc.

Rys. 9_24. (a) Znormalizowany prąd krytyczny Ic w funkcji częstotliwości mikrofal Ω. (b)
Znormalizowany prąd krytyczny Ic w funkcji temperatury T dla różnych grubości warstwy
pół-metalu pomiędzy nadprzewodnikami (za [S. Takahashi et al. PRL 99, 057003(2007)]).
Ze względu na brak modeli teoretycznych opisujących i wyjaśniających powyższe efekty
w supersieciach, w celu wyjaśnienia otrzymanych wyników, w dalszej części badaną supersieć
rozpatrywano jako szereg złączy Josephsona typu S/F/S.

74

Dla pojedynczej cienkiej warstwy La0,67Sr0,33MnO3, z temperaturą Curie rzędu 330 oC,
pole anizotropii Ha może sięgnąć 10500 Oe w niskich temperaturach, natomiast w temperaturze
pokojowej jest rzędu 3900 Oe [46]. Są jednak prace eksperymentalne [47], które pokazują, że
zredukowanie naprężeń w warstwie manganitu powoduje zmniejszenie pola anizotropii. Ogólnie
problem pomiarów anizotropii Ha w supersieciach [S/F]n w niskich temperaturach nie został
rozwiązany i stanowi znaczne wyzwanie z racji dużej pętli histerezy pochodzącej od
nadprzewodnika, która maskuje zmianę magnetyzacji w ferromagnetycznych warstwach
manganitu [48]. Z tego też powodu wartość anizotropii Ha poniżej Tc można tylko oszacować na
podstawie pomiarów wykonanych powyżej temperatury przejścia. Dane literaturowe pokazują,

że jest to około 5600 – 5900 Gs w temperaturze 75 K dla supersieci [LSMO(16 u.c.)/YBCO(8 u.
c.)](16)

wytworzonej na podłożu LaAlO3 [49]. Jednakże badane próbki były wytworzone na

podłożu LSAT, dla którego występuje lepsze dopasowanie sieciowe z manganitami, a co za tym
idzie występują mniejsze naprężenie, co dodatkowo wpływa na zmniejszenie się anizotropii.
Warto również zwrócić uwagę na fakt, że model Takahashi et. al. nie uwzględnia efektów
międzypowierzchniowych, jakie w rzeczywistości występują na międzypowierzchni subwarstw
supersieci, które mogą znacząco wpłynąć na wynik eksperymentalny. Jednym z takich
udokumentowanych efektów na złączu manganit/YBCO jest pojawianie się cienkiej warstwy
pośredniej pomiędzy materiałami składającej się z 1 warstwy atomowej nienadprzewodzącego
YBCO i z 3 warstw atomowych niemagnetycznego manganitu [50].
Podsumowując, obserwacja absorpcji promieniowania mikrofalowego w wybranych
supersieciach wskazywać może na sprzężenie magnonów ze skorelowanymi elektronami
niekonwencjonalnego stanu nadprzewodzącego o symetrii typu triplet stąd wzrost absorpcji
mikrofal.
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9.1.8. Dyskusja wyników eksperymentalnych
Przeprowadzone pomiary wskazują, że zrozumienie procesów fizycznych, które
określają transport podprzerwowy prądu quasicząstek z ferromagnetyka poprzez nadprzewodnik
w strukturach F/S/F jest procesem złożonym. W badanych trójwarstwach LSMO/YBCO/LSMO
stwierdzono znaczną zmianę temperatury krytycznej Tc0 w funkcji pola magnetycznego.
Najwyższą temperaturę krytyczną otrzymano dla pola równoległego o wartości około 500 Oe,
które jest niższe niż pole nasycenia całej trójwarstwy, oraz warstwy dolnej. Jak już wcześniej
stwierdzono, za ten efekt mogą być odpowiedzialne różne mechanizmy takie jak: pole
rozproszone od ścianek domenowych, prąd spolaryzowany spinowo, czy formowanie się
niekonwencjonalnej nadprzewodzącej fazy o symetrii typu triplet na kontakcie subwarstw
LSMO i YBCO.
Niekonwencjonalna nadprzewodząca faza o symetrii typu triplet może się pojawić w
wyniku niejednorodności magnetyzacji, nierównoległego ustawienia momentów magnetycznych
warstw LSMO dla pewnego optymalnego zewnętrznego pola magnetycznego, czy też od
rozproszonego pola od ścianek domenowych. Wykonane pomiary przewodnictwa dynamicznego
wykazały obecność stanów związanych na złączu LSMO/YBCO co wyraża się przez obserwacją
piku ZBCP. Obecność stanów w przerwie energetycznej w układach F/S była obserwowana
wcześniej przez wielu autorów [51,52,53] .
W przypadku pomiarów prezentowanych w niniejszej pracy pik ZBCP w konfiguracji
równoległej (CIP) miał ostry kształt. Taki sam kształt piku ZBCP zaobserwowano w związku
Sr2RuO4 [54] dla którego sugeruje się że w stanie podstawowym związek charakteryzuje się
niekonwencjonalną nadprzewodzącą fazą o symetrii

typu p. Pik o ostrym kształcie dla

nadprzewodników typu p, jak wspomniano wcześniej, przewidziano teoretycznie [19,20].
Prezentowane w niniejszej pracy wyniki pomiarów absorpcji mikrofal w wielowarstwach
PCMO/YBCO wydają się wskazywać również na możliwość generacji fazy nadprzewodzącej
typu p [44].
Obserwowany kształt piku w pomiarach

w konfiguracji prostopadłej (CPP)

charakteryzuje się kształtem typu „V”, który jest taki sam podobnie jak dla nadprzewodnika
YBCO , czyli układu nadprzewodzącego o symetrii typu d [21] i przewidzianego teoretycznie
[19,56].
Inny model teoretyczny dotyczący struktur ferromagnetyczny-pólmetal/nadprzewodnik o
symetrii typu d ferromagnetyczny-pólmetal przewiduje pojawienie się fazy nadprzewodzącej
typu triplet w takiej heterostrukturze [57].
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Model ten sugeruje, że nielokalne odbicie Andreeva może nastąpić w przypadku
nierównoległego ustawionia momentów magnetycznych warstw ferromagnetycznych. W takim
przypadku padający elektron i dziura pochodząca z odbicia Andreeva mogą pochodzić z tego
samego podpasma spinowego tworząc parę Coopera o symetrii typu triplet czyli fazy z
równolegle ustawionymi spinami. W normalnym odbiciu Andreeva elektron i dziura pochodzą z
innych podpasm spinowych i tworzą parę o symetrii typu singlet tj. o przeciwnie skierowanych
spinach.
Przedstawiony model przewiduje także, że dla wysoko spolaryzowanych warstw
ferromagnetycznych pik ZBCP rozszczepia się i zamienia się w minimum o zerowej energii
(ang. zero-bias conductance dip) (ZBCD). Jest to związane ze złamaniem symetrii odwrócenia w
czasie (ang. time reversal symmetry). Autorzy sugerują także, że przewodnictwo w przerwie
typu d wzdłuż kierunku 110 objawia się zmniejszeniem ZBCD przy równoległym ustawieniu
momentów magnetycznych warstw (α=0) ze względu na brak normalnego odbicia Andreeva.
Zmiana z α=0 do α=
W

π
2

powoduje przekształcenie piku ZBCD na pik ZBCP.

prezentowanych

pomiarach

dI/dV

trójwarstw

LSMO/YBCO/LSMO

nie

zaobserwowano rozszczepienia piku ZBCP. Wiele efektów może być przyczyną takiej
obserwacji.
Duży wpływ może mieć złożoność procesów transportu kwasicząstek poprzez kontakt
LSMO/YBCO, co wykazała między innymi charakteryzacja FMR i NMR mierzonych
trójwarstw. W rzeczywistości kontakt LSMO/YBCO nie jest prostym kontaktem F/S, ale raczej
efektywnym układem F/AF/I/S. Dzieje się tak, ponieważ warstwa powierzchniowa LSMO, o
grubości około 3 stałych siecowych, staje się antyferromagnetyczna ze względu na transferu
dziur z subwarstw YBCO. Ta obserwacja znalazła wsparcie poprzez model teoretyczny
zaproponowany przez Luo i in. [52]. Autorzy wprowadzają pojęcie ”martwej warstwy” (ang.
dead layer) o grubości 3 monowarstw LCMO.
Ponadto warstwa YBCO o grubości jednej stałej sieciowej przylegającej do subwarstwy
LSMO jest nienadprzewodząca. Nie można również wykluczyć separacji faz na w warstwie
LSMO. Wcześniejszych badania supersieci LSMO/YBCO [58] wskazują, że supesieć
[LSMO(8u.c.)/YBCO(1u.c.)]x16 wykazuje półprzewodnikową zależność oporu w funkcji
temperatury. To pokazuje, że przynajmniej jedna monowarstwa YBCO w takiej heterostrukturze
jest izolatorem. Istnienie takiej bariery w postaci cienkiej warstwy izolatora w kontakcie
LSMO/YBCO zostało zasugerowane w badaniach nad złączami LSMO/YBCO [59]. Stąd może
to być powód, dla którego w prezentowanych pomiarach niezaobserwowano rozszczepienia piku
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ZBCP, w przeciwieństwie na przykład do pomiarów otrzymanych dla dwówarstw
SrRuO3/YBCO [60].
Z drugiej strony w niniejszych pomiarach zaobserwowano niemonotoniczną zależność
piku ZBCP w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego.
Występowanie niekonwencjonalnej nadprzewodzącej o symetrii typu triplet sugerują też
pomiary magnetooporowe trówarstw La0,7Ca0,3MnO3/YBa2Cu3O7/La0,7Ca0,3MnO3 [61].
Autorzy przeprowadzili pomiar kątowego magnetoopru w fazie płynięcia strumienia
wirów (ang. flux flow). Wykazali oni, że przewodnictwo warstw LCMO gwałtownie wzrasta
poniżej temperatury krytycznej. Obserwowany fakt interpretują oni jako zaindukowanie
niekonwencjonalnej

fazy

nadprzewodzącej

w

warstwach

LCMO

trówarstwy

LCMO/YBCO/LCMO.
Autorzy oszacowali, że stan niekonwencjonalnej fazy nadprzewodzącej indukuje się w
warstwach ferromagnetycznych na odległość około 4,7 nm, co jest dość wysoką wartością.
Zatem pomiary magnetooporowe [61] przeprowadzone na trójwarstwach LCMO/YBCO/LCMO
wskazują na obecność długozasięgowego efektu bliskości. Pomiary te pokazują wzrost o około
dwóch rzędów wielkości przewodnictwa poniżej temperatury krytycznej trówarstwy. Fakt ten
autorzy interpretują jako dowód na zaindukowanie niekonwencjonalnej fazy nadprzewodzącej o
symetrii typu triplet. Autorzy szacują, że efektywna odległość korelacji ξF jest rzędu 4,7 nm w
temperaturze 10 K. Obserwacja ta wskazuje na możliwość zaindukowania długozasięgowego
efektu bliskości w wyniku generacji niekonwencjonalnej fazy nadprzewodzącej o symetrii typu p
w trójwarstwach LCMO/YBCO/LCMO.
Możliwość

zaindukowania

nadprzewodzącej

fazy

typu

triplet

w

warstwach

ferromagnetycznych LCMO na znaczne odległości zostało pokazane w pomiarach przy użyciu
tunelowego mikroskopu skaningowego (ang. scanning tunneling microscope).
W celu przeprowadzenia eksperymentu autorzy nanieśli warstwy ferromagnetyka
La2/3Ca1/3MnO3 o różnej grubości na warstwy YBCO [62].

Następnie na wytworzonych

dwuwarstwach LCMO/YBCO autorzy przeprowadzili pomiary przewodnictwa dynamicznego
dI/dV.
Zmierzone krzywe przewodnictwa dynamicznego przedstawia Rysunek 9.25. W swoich
pomiarach dI/dV autorzy obserwowali struktury typu przerwa energetyczna czy też piki ZBCP.
W mierzonych dwuwarstwach LCMO/YBCO autorzy obserwowali obie struktury
pomiarowe do grubości warstw LCMO około 30 nm. Otrzymane rezultaty wskazywać zatem
mogą, że niekonwencjonalna faza nadprzewodząca o symetrii typu triplet indukowana jest na
głębokość 30 nm w warstwach LCMO .
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Rys. 9_25. Zmierzone krzywe dI/dV w funkcji napięcia dwuwarstwy LCMO/YBCO
pokazujące pięć zmierzonych przypadków. (a, b) Brak oznak efektu bliskości. (c)
Obserwacja struktury typu przerwy energetycznej. (d, e) Obserwacja piku ZBCP. [62].

Rys. 9_26. Zmiana rozłożenia momentów magnetycznych w wielowarstwie powyżej (a) i
poniżej (b) temperatury przejścia do stanu nadprzewodzącego (FM – ferromagnetyk, NM –
metal normalny, SC – nadprzewodnik) [64].
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Jako jeden z możliwych mechanizmów interpretacyjnych pomiarów reflektometrii
neutronowej przeprowadzonych na wielowarstwach YPrBaCuO/LCMO sugeruje również, że
obserwowane fakty eksperymentalne mogą być tłumaczone poprzez możliwość powstania
nadprzewodzącej fazy o symetrii typu triplet w wielowarstwach. Autorzy obserwowali
podwojenie się momentów magnetycznych subwarstw LCMO poniżej temperatury przejścia w
stan nadprzewodzący (Rys.9.26) [63].
Podsumowując rezultaty pomiarów w niniejszej rozprawie; zaobserwowano, że maksimum
temperatury krytycznej Tco występuje w polu około 500 Oe. Fakt ten może wynikać z
optymalnej niejednorodności magnetycznej wynikającej z niekolinearnej konfiguracji
momentów magnetycznych warstw dolnej i górnej subwarstw LSMO w trójwarstwach
LSMO/YBCO/LSMO. To z kolei powoduje, że dla tej niekolinearności energia swobodna
niekonwencjonalnej fazy o symetrii typu triplet osiąga maksimum. Z drugiej strony minimum
Tco obserwuje się dla pola koercji. Te dwie cechy są charakterystyczne dla modelu Haltermana i
in [ 26]…. Również dla pola około 500 Oe, zaobserwowano maksimum przewodnictwa
dynamicznego i to w konfiguracji CIP oraz CPP. Pomiary przewodnictwa dynamicznego
przeprowadzonego na dwuwarstwach LSMO/YBCO wykazały kształt V piku ZBCO dla obu
mierzonych geometrii tj. CIP oraz CPP. Ta obserwacja może sugerować, że niejednorodność
magnetyczna typu niekolinearność jest istotniejsza w formowaniu się fazy o symetrii typu p.
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9.2. Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw FeSe

W ostatnim okresie dużą uwagę przywiązuje się do badania nadprzewodników
zawierających żelazo. Wzrost zainteresowania tymi układami wywołało odkrycie w 2008 roku
nadprzewodnictwa w związku LaFeAsO1-xFx z temperaturą krytyczną Tc = 26 K [64]. Kolejne
badania pokazały, że w cienkich warstwach temperatura ta może wzrosnąć nawet do 55 K [65 ,
66, 67]. Związki te są interesujące nie tylko ze względu na możliwość znalezienia materiału o
jeszcze wyższym Tc, ale również ze względu na możliwość współistnienia porządku
magnetycznego i nadprzewodnictwa w tej samej objętości materiału.
Zbadanie własności fizycznych związków nadprzewodzących wymaga przygotowania
czystych i wysokiej jakości próbek, które pozwolą na odróżnienie rzeczywistych własności
danego materiału od efektów powstałych w wyniku defektów sieci, czy domieszkowania.
Najlepiej do tego celu nadają się związki mało złożone o stosunkowo prostej strukturze. Z grupy
nadprzewodników zawierających żelazo dobrym kandydatem jest FeSe, który ma strukturę
tetragonalną typu PbO. Nadprzewodząca faza β jest półmetalem, bez krystalograficznego
rezerwuaru ładunku i z temperaturą krytyczną 8 K przy braku jakiegokolwiek domieszkowania.
Ma też duży współczynnik zmiany Tc w funkcji ciśnienia wynoszący 9,1 K/GPa, pozwalający
osiągnąc Tc = 37 K, trzecią najwyższą temperaturę krytyczną dla nadprzewodników
dwuskładnikowych [68].
W

związkach

FeAs

i

Fe(Se)Te,

tak

samo,

jak

w

nadprzewodnikach

wysokotemperaturowych, czy w układach ciężko fermionowych (ang. heavy fermion materials)
współistnienie porządku magnetycznego jest ściśle związane z nadprzewodnictwem [69].
To sugerowałoby niekonwencjonalne źródło nadprzewodnictwa, gdzie fluktuacje spinów
mogły by brać udział w tworzeniu się par Coopera [70,71,72]. Obserwacja raczej słabo
zlokalizowanego niż wędrownego magnetyzmu czułego na zmiany strukturalne rodzi
podstawowe pytanie, jak silnie są skorelowane ze sobą ładunki w nadprzewodnikach
zawierających żelazo i jakie jest źródło porządku magnetycznego.
Podstawowym problemem w badaniu nadprzewodzącej fazy β-FeSe jest jej niestabilność
i tym samym trudność w jej uzyskaniu. Nie tylko poniżej 300oC przekształca się ona w
heksagonalną fazę α, ale również bardzo często zawiera liczne magnetyczne domieszki w
postaci Fe7Se8, czy Fe3O4, które utrudniają badanie jej rzeczywistych własności. Jak trudne jest
wytworzenie dobrej jakości próbek zawierających różne fazy FeSe pokazuje fakt, że dopiero w
czerwcu 2011 został opublikowany pełny diagram fazowy dla tego związku, który jest
prezentowany na Rys. 9.26 [73].
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Rys. 9_26. Diagram fazowy dla związku FeSe [73].

W ramach niniejszej rozprawy podjęto próbę wytworzenia cienkich warstw
nadprzewodzących FeSe metodą rozpylania katodowego. Do przygotowania materiału
objętościowego zostało użyte bardzo czyste zredukowane żelazo (99,9%) i granulowany selen
(99,99%). Oba materiały zostały ręcznie wymieszane w moździeżu w atmosferze argonu.
Pozwoliło to uniknąć wprowadzenia atomów tlenu pomiędzy molekuły, a tym samym uniknąć
utlenienia się materiałów. Tak przygotowana mieszaninę sprasowano i przeprowadzono jego
syntezę w piecu wysokociśnieniowym. Po dokonanej syntezie przeprowadzona analizę
strukturalną oraz przeprowadzono pomiary własności transportowych i magnetycznych.
Rys. 9.27 przedstawia wyniki pomiarów oporowych i magnetycznych otrzymanego w ten
sposób objętościowego układu FeSe [74]. Jak przedstawia ten rys. uzyskana wartość temperatury
krytycznej jest optymalna dla tego układu i jest zgodna z danymi literaturowymi.
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Rys. 9_27. Opór objętościowego FeSe w funkcji temperatury (a), oraz pomiary magnetyczne w
powyżej oraz poniżej temperatury krytycznej Tco-8 K przeprowadzone na magnetometrze
SQUID -owym(b-f).
W dalszym kroku z uzyskanego w ten sposób materiału objętościowego wykonano target
FeSe i zamontowano w układzie do wytwarzania cienkich warstw metodą wysokociśnieniowego
rozpylania katodowego. Materiał rozpylano w argonie przy ciśnieniu 0,5 mbar w temperaturze
330 oC na podłożach LSAT (001) i LAO (001). Nie udało się uzyskać warstw FeSe metodą „insitu”. Prawdopodobną przyczyną była sublimacja Se z podłoża a stąd zmiana stechiometrii,
próbek. W celu wytworzenia cienkich warstw FeSe użyto dwustopniowej metody wytwarzania
cienkich warstw. W pierwszym kroku nanoszono układ FeSe na podłoża w temperaturze 100 oC.
W drugim kroku próbki były wygrzewane w piecu wysokociśnieniowym.
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Z racji niestabilności nadprzewodzącej fazy β-FeSe i potrzeby jej szybkiego schłodzenia z
temperatury 300oC, co jest niemożliwe do wykonania w układzie rozpylającym, próbki były
wygrzewane ex situ pod ciśnieniem argonu i bez dostępu tlenu w zewnętrznym piecu w o
temperaturze 300 oC. Przy schładzaniu, próbki były wyjmowane z pieca w temperaturze 300oC,
a następnie gwałtownie schładzane. Przykładowe pomiary oporu R(T) funkcji temperatury dla
dwóch warstw FeSe201 i FeSe202 zostały przedstawione na Rys. 9. 28.
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Rys. 9_28. Zależność oporu w funkcji temperatury (a, c) i widma rentgenowskie (b, d) próbek
FeSe201 (a, b) oraz FeSe202 (c, d).
Jak widać otrzymane w ten sposób cienkie warstwy charakteryzowały się taką samą temperaturą
przejścia w stan nadprzewodzący jak próbki objętościowe (Rys.9.27 a). Przeprowadzona analiza
składu fazowgo wskazuje na jednofazowy skład (Rys.9.28.b) a ich wzrost jest prawie
epitaksjalny o czym świadczą piki o orientacji (00l).
Jednakże w kilku przypadkach jak na Rys.9.28 wygrzane w ten sposób warstwy wykazywały
początek przejścia około 80 K a ich opór spadł o jeden rząd wielkości oporu.
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Analiz widm dyfrakcyjnych próbki FeSe201 wskazuje na jej wielofazowość. Początek
przejścia do stanu nadprzewodzącego zaczyna się w temperaturze 11 K, jest wyraźnie
nadprzewodząca i niewiele różni się w tym względzie od materiału objętościowego.
W przypadku próbki FeSe202 widmo rentgenowskie wskazuje na jej jednofazowość. Pomiar
oporu w funkcji temperatury przedstawia spadek oporu w temperaturze około 80 K. Wielkość
spadku do 60 K szacuje się na jeden rząd wielkości. Dla niższych temperatur występowały
wyraźne szumy i pomiaru nie dało się kontynuować. Pomiar ten powtórzono kilka razy, dla
różnych prądów od 0,01 do 1 mA i za każdym razem otrzymywano taką samą zależność oporu
od temperatury. Podobne wyniki zaobserwowano również dla dwóch innych próbek (Rys. 9.29).
Dla próbki FeSe221 początek mocniejszego spadku oporu zaobserwowano w okolicach 40 K,
przy czym spadek ten nie przekracza jednego rzędu wielkości i kończy się w okolicach 6 K. Dla
próbki FeSe225 wyraźny spadek oporu zaczyna się najwcześniej ze wszystkich przebadanych
próbek, bo przy około 120 K, natomiast jest najwolniejszy. Wprawdzie do temperatury 50 K
opór spadł ponad jeden rząd wielkości, to niestety dalsze pomiary były niemożliwe z powodu
silnych szumów, analogicznie jak w przypadku próbki FeSe202.
Pomiary te sugerują, że w badanych próbkach najprawdopodobniej powstała
nadprzewodząca faza β-FeSe, a w wyniku bi- aksjanych naprężeń wynikających z różnicy
stałych sieciowych podłoży a stałą sieciowa a fazy β-FeSe.
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Rys. 9_29. Zależność oporu w funkcji temperatury dla próbki FeSe221 (a) i FeSe225 (b).

Jak widać na Rys. 9.29.c temperatura krytyczna tej fazy znacznie wzrosła. Efekt biaksialnego
ciśnienia na temperaturę krytyczną cienkich warstw FeSe był również obserwowany przez inne
grupy. I tak np. grupa Bellingeri i in. [75] badała temperaturę krytyczną cienkich warstw
FeSe0.5Te0.5 nanoszonych na podłoża MgO, STO i LAO. W postaci objętościowej związek ten
charakteryzuję się temperaturą krytyczną Tc =16.2 K. Dla cienkich warstw autorzy
zaobserwowali wzrost Tco do 21 K. Pomiary dyfrakcyjne wykazały, że w tych warstwach stała
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sieciowa c była podobna do wartości stałej sieciowej próbek objętościowych. Stwierdzono
natomiast korelację pomiędzy wartością stałej sieciowej a a wartością Tc . Korelacja ta wskazuje,

że w miarę spadku wartości parametru stałej sieciowej a rośnie temperatura przejścia w stan
nadprzewodzący. Powyższe rezultaty eksperymentalne wskazują, że możliwe jest wytworzenie
cienkich warstw układu FeSe nanosząc je na odpowiednie podłoża, które spowodują spadek
wartości parametru a oraz poprzez kontrolę grubości tych warstw.
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9.3. Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw ZnO i
heterostruktur ZnO/LSMO i ZnO/YBCO
W ostatnich latach obserwuje się znaczne zainteresowanie związkiem tlenku cynku z
względu na jago potencjalne możliwości zastosowań w optoelektronice i mikroelektronice [76,
77].
Tlenek cynku jest półprzewodnikiem o prostej przerwie energetycznej wynoszącej 3,4
eV. Jak wspomniano wyżej, jest on intensywnie badany ze względu na możliwe zastosowania w
elektronice i optoelektornice, włączając w to budowę półprzewodnikowego niebieskiego i
ultrafioletowego lasera. Dla konstrukcji podzespołów mikroelektronicznych istotne jest
opanowanie wytwarzania wysokiej jakości heterostruktur z wykorzystaniem ZnO, n.p. do
konstrukcji podstawowych elementów układów elektronicznych jakim jest dioda. W niniejszej
rozprawie podjęto próby wytworzenia takiej diody opartej na nadprzewodniku YBa2Cu3O7 oraz
związku LSMO. Zgodnie z sugestią artykułu [78] dioda typu Zn1-xCoxO-LSMO może być
podukładem typu diody spinowej.
Wytworzenie diody p-n wymaga połączenia dwóch materiałów o różnych typach
przewodnictwa. Nadprzewodnik YBa2Cu3O7 oraz ferromagnetyczny związek La0.7Sr0.3MnO
charakteryzuje się przewodnictwem typu p, natomiast związek ZnO charakteryzuje się
przewodnictwem typu n. W celu otrzymania układu ZnO o typie n dokonano domieszkowania
układu ZnO się pierwiastkami takimi jak kobalt, aluminium i mangan [79, 80, 81, 82, 83].
W tym celu przeprowadzono syntezę dwóch targetów polikrystalicznych: Zn0,95Co0,05O i
Zn0,95Al0,05O. Ze względu na izolujący charakter układu ZnO, do ich nanoszenie
przeprowadzono w modzie wysokiej częstości (RF – ang. Radio Frequency) – 13,6 MHz.
W początkowym etapie prowadzonych badań skoncentrowano się na wytwarzaniu
pojedyńczych warstw Zn0,95Co0,05O i Zn0,95Al0,05O w celu określenia optymalnych warunków ich
wzrostu. Warstwy nanoszono na następujące podłoża: LaAlO3 (LAO), SrTiO3 (STO), LSAT, Si
oraz GaN o orientacji [001]. Temperatura nanoszenia w zależności od próbki wynosiła od 400 do
600oC. Po zakończonym procesie próbki były schładzane w układzie do temperatury pokojowej.
Jako gazu roboczego użyto argonu, tlenu, lub mieszaniny tych gazów. Po wytworzeniu warstw
sprawdzono ich jakość poprzez analizę strukturalną wykonaną za pomocą dyfraktometru
rentgenowskiego, analizę składu poprzez badania EDX i EDS oraz analizę morfologii
powierzchni. Do określenia grubości wytworzonych cienkich warstw wykorzystano skaningowy
mikroskop elektronowy (ang. SEM). Rys. 9.30 przedstawia przykładowe widmo rentgenowskie
pojedynczej warstwy Zn0,95Co0,05O naniesionej na podłoże STO. Widmo to pokazuje, że wzrost
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zachodzi głównie w kierunku [001], zaobserwowano również nieznaczną ilość ziaren o orientacji
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Rys. 9_30. Widmo rentgenowskie pojedyńczej warstwy Zn0,95Co0,05O naniesionej na podłoże
STO (001).
Rys.9.31 przedstawiono widma rentgenowskie otrzymane dla warstw Zn0,95Al0,05O
naniesionych na podłoża STO i LAO, które wykazują, podobnie jak w przypadku związku
Zn0,95Co0,05O, wzrost w kierunkach [001] i [110]. Obie warstwy zostały naniesione równocześnie
podczas jednego procesu, w mieszaninie argonu z tlenem w temperaturze 500oC. Z porównania
stosunku względnej intensywności pików ZnO (002) i (110) pomiędzy próbkami, można
wywnioskować, że ilość ziaren o orientacji [001] i [110] nie zależy od podłoża.
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Rys. 9_31. Widmo rentgenowskie warstwy Zn0,95Al0,05O naniesionej na podłoża STO (a) i LAO
(b).
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Prędkość rozpylania nanoszonych warstw oszacowano ze zdjęcia przekroju poprzecznego próbki
(Rys. 9.32). Wyznaczona szybkość rozpylania związku Zn0,95Al0,05O wynosiła 6,75 nm/min, co
jest bardzo dużą wartością np. w porównaniu do osiąganych prędkości rozpylania manganitów,
które są rzędu 1-2 nm/min.

Rys. 9_32. Przekrój poprzeczny warstwy Zn0,95Al0,05O naniesionej na podłoże LAO.
W celu sprawdzenia jaki wpływ na proces wzrostu ma temperatura, na podłoże STO
naniesiono warstwę Zn0,95Al0,05O w temperaturze 600oC. Widmo rentgenowskie (Rys.9.33)
pokazało wzrost ilości ziaren o orientacji [110] i wyrównanie się liczby ziaren o orientacji [001]
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Rys. 9_33. Widmo rentgenowskie warstwy Zn0,95Al0,05O naniesionej na podłoże STO.
Następnym elementem, który w procesie wytwarzania warstw ZnO ma istotny wpływ na
ich jakość, jest skład gazu roboczego, w którym następuje rozpylanie materiału. W kolejnym
procesie naniesiono warstwę Zn0,95Al0,05O na dwa podłoża a mianowicie STO i LAO w
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temperaturze 500oC. Widma rentgenowskie tych próbek (Rys. 9.34) wykazują, że tak samo, jak
przy podniesieniu temperatury, nastąpiło wyrównanie się liczby ziaren o orientacji [001] i [110].
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Rys. 9_34. Widmo rentgenowskie warstwy Zn0,95Al0,05O na podłożu STO (a) i LAO (b)
naniesionych w czystym tlenie.
Przeprowadzono również próby naniesienia warstw Zn0,95Al0,05O na podłoża Si i GaN. Z
wyników przedstawionych na Rys. 9.35 widać, że dla podłoża Si preferowany jest wzrost w
kierunku [001]. Dla podłoża GaN (Rys.9.36) trudno ocenić intensywność piku ZnAlO (002),
ponieważ pokrywa się on z pikiem (004) od podłoża.
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Rys. 9_35. Widmo rentgenowskie warstwy Zn0,95Al0,05O na podłożu Si (a) oraz jej przekrój
poprzeczny (b).
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Rys. 9_36. Widmo rentgenowskie warstwy Zn0,95Al0,05O na podłożu GaN (a) oraz jej przekrój
poprzeczny (b).
W celu sprawdzenia składu wytworzonych warstw, przeprowadzono pomiarydla
pojedyńczych warstw Zn0,95Co0,05O na podłożu STO przy użyciu technik EDX i EDS. Badania te
wykazały śladowe ilości takich pierwiastków jak: Al, Ti oraz Sr. Obecność strontu i tytanu,
pochodzą od podłoża, pokazuje to, że wiązka padających elektronów przechodziła przez warstwę
i na pewną odległość wnikała do podłoża. Obecność aluminium obserwowano we wszystkich
pomiarach wykonanych na tym urządzeniu gdyż pochodziło urządzenia, które wnętrze zostało
wykonane z aluminium. Skład wytworzonych warstw różni się nieznacznie i jest zależny od
parametrów ich wytwarzania. Próbka Zn389, która była nanoszona w mieszaninie argonu i tlenu,
zawiera nieco więcej tlenu, niż próbka Zn390, która nanoszono w czystym argonie.
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Rys. 9_37. Skład chemiczny warstwy Zn389 naniesionej w mieszaninie argonu i tlenu.
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Rys. 9_38. Skład chemiczny warstwy Zn390 naniesionej w przy czystym argonie.
W następnym kroku przeprowadzono badania morfologii powierzchni wytworzonych
warstw Rys. 9.39). Widać na nich, że ziarna dla próbki Zn390, wytworzonej w czystym argonie,
są zdecydowanie większe od ziaren próbki Zn389 wytworzonej w mieszaninie argonu i tlenu. Są
one też zdecydowanie większe od ziaren uzyskanych dla próbki Zn456 na podłożu LAO (Rys.
9.40).
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Zn389

Zn390

Rys. 9_39. Zdjęcia powierzchni próbek Zn389 i Zn390.

Rys. 9_40. Zdjęcie powierzchni próbki Zn456, naniesionej w czystym tlenie na podłoże LAO.
Na powierzchni widoczny wyraźny ślad zbliźniaczenia występującego w podłożu.
W celu wytworzenia diody, warstwy ZnO naniesiono na związki o przewodnictwie typu

p jakimi są LSMO i YBCO. W pierwszym kroku wytworzono dwuwarstwy LSMO/ZnCoO na
podłożu LSAT (próbka Zn391). Następnie przeprowadzono analizę składu oraz dokonano
analizy morfologii powierzchni tych dwuwarstw. Rys.9.41 przedstawia przykładowe zdjęcia
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powierzchni dwuwarstwy, z którch widać, że ziarna heterostruktury są wyraźnie mniejsze od
ziaren, które były obserwowane w pojedynczych warstwach ZnO naniesionych bezpośrednio na
podłoża próbki Zn389 i Zn390). Dzieje się tak mimo tego, że warstwa ZnCoO próbki Zn391
została wytworzona w atmosferze czystego argonu.

Rys. 9_41. Zdjęcia powierzchni dwuwarstwy ZnCoO/LSMO naniesionej na podłoże LSAT
w atmosferze czystego argonu.
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Rys. 9_42. Skład dwuwarstwy Zn391 wytworzonej w czystym argonie wyznaczony przy
pomocy SEM.
Podobną próbę przeprowadzono dla związku Zn0,95Al0,05O. W tym przypadku warstwa
związku LSMO miała grubość 40 nm, podobnie jak warstwa ZnAlO. Analiza rentgenowska
(Rys.9.43.) pokazała praktycznie jednorodną orientację ziaren w kierunku (001) (97%) dla
dwuwarstwy naniesionej i to zarówno na podłożu LAO, jak i STO. Na Rys.9.43 rysunku
przedstawiono

przekroje

poprzeczne

wytworzonych

dwuwarstw.

Zmierzone

widma

rentgenowskie wskazują na wysoce zorientowany wzrost związku Zn0,95Al0,05O o głównej
orientacji ziaren [00l].
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Rys. 9_43. Widmo rentgenowskie dwuwarstwy La0,67Sr0,33MnO3/Zn0,95Al0,05O na podłożu LAO
(a) i STO (b).

Rys. 9_44. Przekrój poprzeczny dwuwarstwy La0,67Sr0,33MnO3/Zn0,95Al0,05O naniesionej na
podłoże LAO.
W dalszym etapie prac wytworzono dwuwarstwy YBa2Cu3O7/Zn0,95Al0,05O.
Następnie przeprowadzono ich analizę rentgenowską. Jak przedstawiono na Rys.9.45 wykazuje
ona piki pochodzące od związku YBCO oraz od warstwy ZnO dla obu orientacji ziaren tj. [001] i
[110] ze zdecydowaną przewagą orientacji ziaren [001].
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Rys. 9_45. Widmo rentgenowskie dwuwarstwy YBCO/ZnAlO naniesionej na podłoże LSAT.

W następnym etapie przeprowadzono pomiary transportowe prądowo-napięciowe -I-V- dla
dwuwarstwy ZnAlO-YBCO. Jak widać otrzymana charakterystyka dla tej dwuwarstwy jest
nieomal identyczna z charakterystyką teoretyczną dla diody Zenera jak pokazuje to Rys.9.46
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Rys. 9_46. Charakterystyka prądowo-napięciowa, I-V otrzymana dla dwuwarstwy
YBCO/ZnAlO (a) i charakterystyka teoretyczna diody Zenera (b).
W dalszym etapie planuje się przeprowadzenie pomiarów charakterystyk I-V dla dwuwarstw
ZnxCo1-xO/LSMO.
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10. Podsumowanie i wnioski
W prezentowanej rozprawie doktorskiej przedstawiono eksperymentalne wyniki badań
własności elektronowych i magnetycznych tlenkowych układów silnie skorelowanych jakimi są
tlenkowe układy ferromagnetyczne i nadprzewodzące. Prace eksperymentalne koncentrowały się
na wzajemnym wpływie na siebie dwu przeciwstawnych sobie zjawisk jakimi są
ferromagnetyzm i nadprzewodnictwo. Przedmiotem badań były heterostruktury typu
manganit/nadprzewodnik o symetrii d. Heterostruktury oparte o te układy są doskonałym
obiektem do tego typu eksperymentów. Wynika to z podobieństwa strukturalnego obu
podukładów oraz z faktu, że podukład YBCO jest w odpowiednim otoczeniu nadprzewodzący
począwszy od jednej stałej sieciowej. W wyniku efektu bliskości obu związków stan
nadprzewodzący i ferromagnetyczny na międzypowierzchni jest silnie modyfikowany.
Przeprowadzone badania wykazały, że efekty międzypowierzchniowe są źródłem nowych
zjawisk fizycznych. Do tych efektów należy zaliczyć: efekt nadprzewodzącego zaworu
spinowego oraz możliwości zaindukowania fazy nadprzewodzącej o symetrii typu p.
Przeprowadzone

pomiary

magnetotransportowe

trójwarstw

LSMO/YBCO/LSMO

wykazały efekt nadprzewodzącego zaworu spinowego. Do wyjaśnienia tego zjawiska nie jest
wystarczający model normalnego zaworu spinowego tj. takiego dla którego Tc jest wyższe gdy
momenty magnetyczne warstw LSMO są antyrównoległe. Model odwrotnego zaworu spinowego
również nie wyjaśnia obserwowanego zjawiska. Zapostulowano, że obserwowany efekt tj.
wzrost Tc w polu magnetycznym około 500 Oe oraz zaobserwowane minimum magnetooporu
jest wynikiem pojawienia się w takim polu optymalnej niejednorodności magnetycznej
sprzyjającej powstaniu na miedzypowierzchni LSMO-YBCO niekonwencjonalnej fazy
nadprzewodzącej o parametrze porządku typu triplet.
Wiadomo, że pomiary podprzerwowego przewodnictwa dynamicznego (dI/dV)
odzwierciedlają symetrię parametru porządku fazy nadprzewodzącej. Otrzymany wyniki
eksperymentalne dI/dV dla trójwarstw LSMO/YBCO/LSMO wykazały ostry kształt taki jak
został przewidziany teoretycznie przez Kashivaya i in. Taki wynik otrzymano dla pomiarów w
geometrii prądu w płaszczyźnie próbek. Według naszego poglądu maksimum Tc dla pola około
500 Oe oraz maksimum dI/dV w tym polu jest wynikiem optymalnej niejednorodności
magnetycznej

warstw

manganitu

sprzyjającej

powstaniu

niekonwencjonalnej

fazy

nadprzewodzącej o symetrii typu triplet. Obserwowane minimum Tc dla pola koercji może być
rezultatem minimum energii kondensacji niekonwencjonalnej fazy nadprzewodzącej o symetrii
typu triplet i jest zgodne z sugestią teoretycznego modelu Haltermana i in.
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W ramach niniejszej rozprawy przeprowadzono analizę międzypowierzchni pomiędzy
manganitem a YBCO przy użyciu jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) oraz rezonansu
ferromagnetycznego (FMR). Przeprowadzona analiza wykazała, że na międzypowierzchni
LSMO-YBCO zachodzi transfer dziur z YBCO do LSMO.
Potencjalna możliwość generacji spolaryzowanego prądu nadprzewodzącego może być
interesująca z punktu widzenia zastosowań w spintronice. Taki długozasięgowy prąd
nadprzewodzący typu triplet może znaleźć zastosowanie również w badaniach podstawowych.
Możliwość wytwarzania spolaryzowanego prądu nadprzewodzącego w kontrolowany sposób
może być użyteczna dla zjawisk spinowej kwantowej koherencji w spintronice nadprzewodzącej.
Podzespoły w spintronice nadprzewodzącej w naturalny sposób wprowadzają takie zjawiska jak
nielokalność, mieszanie stanów i kwantową koherencję, które to są kluczowe do rozwoju
kwantowych komputerów.
Przeprowadzono wstępne prace odnośnie syntezy cienkich warstw FeSe. Wytwarzanie warstw
przeprowadzono w dwustopniowym procesie. Najpierw nanoszono cienkie warstwy na podłoża
monokrystaliczne a następnie wygrzewano warstwy w piecu wysokocisnieniwym. Eksperyment
wykazał, że grube warstwy FeSe można wytworzyć poprzez szybkie schładzanie próbek z
temperaturą przejścia w stan nadprzewodzący taką samą jak dla materiału objętościowego.
Temperatura przejścia w stan nadprzewodzący bardzo cienkich warstw wskazuje na możliwość
otrzymania warstw z temperaturą krytyczną około 60 K. Ten rezultat jest prawdopodobnie
efektem biaksjalnego ciśnienia wynikającego z różnicy stałych sieciowych fazy FeSe oraz
podłoży.
Zptymalizowano parametry nanoszenia cienkich warstw Zn1-xAxO gdzie –A-Mn, Co i Al.
Wytworzono dwuwarstwy ZnO/LSMO i ZnO/YBCO. Wykazano, że dwuwarstwy ZnO/YBCO
charakteryzują się własnościami prostującymi typu diody Zenera. Można oczekiwać, że w toku
dalszych prac uda się uzyskać diodę spinową w oparciu o dwuwarstwy typu Zn1-xCoxO/LSMO.
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