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Streszczenie
W pracy opisano konstrukcję i wykonanie układu pomiarowego, umożliwiającego pomiary szumów elektrycznych metodą korelacyjną (do częstotliwości ≤ 100 kHz) oraz
przedstawiono wyniki pomiarów transportu i szumu śrutowego (Schottky’ego) przeprowadzone dla dwu- i trój-sondowych drutów kwantowych oraz nanozłącz typu nadprzewodnik – półprzewodnik w temperaturach od 0.3 do 13 K.
Dla trójsondowych złącz balistycznych wykonanych z heterostruktury GaAs/AlGaAs
obserwowano szum prądowy i korelacje szumowe generowane przez rozdzielenie 1-wymiarowych kanałów przewodnictwa wewnątrz urządzenia. Stwierdzono znaczny wzrost mocy
szumu ponad wartość wynikającą z rozkładu Poissona oraz dodatnie korelacje prąd-prąd
miedzy fluktuacjami w różnych kontaktach. Zjawiska te wyjaśniono efektem tzw. dynamicznej blokady kulombowskiej zachodzącej za pośrednictwem stanów zlokalizowanych
w rejonie złącza.
Dla struktur hybrydowych metal-półprzewodnik, wykonanych z mikro-kontaktu indowego połączonego ze studnią kwantową PbTe/PbEuTe, w mierzonych widmach stwierdzono znacznie większy udział szumu typu 1/f niż dla balistycznych złącz półprzewodnikowych. Uniemożliwiło to obserwację szumu Schottky’ego związanego z tunelowaniem
par Coopera. Dla napięć większych niż przerwa energetyczna nadprzewodnika stwierdzono natomiast występowanie pełnego szumu śrutowego (≈ 2eI), gdzie I jest prądem
płynącym przez złącze. Jego obecność jest prawdopodobnie związana ze złożoną mikrostrukturą stopu In/PbTe.
Przeprowadzono również szczegółowe pomiary transportu liniowego i nieliniowego badanych struktur. Dla złącz typu T wykonanych na podłożu GaAs/AlGaAs obserwowano
prawie bezodbiciową separację modów przewodnictwa, związaną z tzw. efektem bend resistance, która zależała od parzystości funkcji falowej odpowiadającej danemu modowi
(stanowi 1-wymiarowemu). Przy polaryzacji dwu kontaktów złącza w tzw. konfiguracji
push-pull po raz pierwszy stwierdzono, że napięcie wolnej elektrody może przyjmować
wartości dodatnie, pod warunkiem, że transport ma charakter koherentny. Zbadano
również spektroskopię odbicia Andreeva dla struktur hybrydowych In/PbTe. Otrzymane wyniki zinterpretowano jako tunelowanie kwazi-cząstek w nanozłączach Pb-PbTe,
które obok nanozłącz In-PbTe tworzą ścieżki perkolacyjne w ziarnistej strukturze stopu.
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Wstęp
Spektroskopia szumu śrutowego jest nową dziedziną badań rozwijającą się w ostatnich
latach w ramach fizyki zjawisk mezoskopowych i układów niskowymiarowych. Jej rozwój
wynika z tego, że badanie fluktuacji prądu dostarcza dodatkowych informacji, które nie
są dostępne za pomocą innych metod eksperymentalnych. Na przykład analiza szumu
śrutowego umożliwiła wyznaczenie ładunku kwazicząstek w reżimie ułamkowego kwantowego efektu Halla. Dzięki spektroskopii szumowej można również badać statystykę
nośników prądu i ich wzajemne korelacje. W związku z tym można powiedzieć, że analiza statystyczna fluktuacji prądu uzupełnia badania transportowe, w których mierzy się
uśrednione przez układ pomiarowy przewodnictwo elektryczne. Uważa się również, że
spektroskopia szumowa będzie w przyszłości wykorzystana do badania takich zjawisk jak
splątanie kwantowe czy efekty spinowe w transporcie ładunku. Przegląd tych zagadnień
można znaleźć w artykułach [1, 2] .
Celem niniejszej pracy było zbudowanie układu pomiarowego, umożliwiającego pomiary szumów elektrycznych metodą korelacyjną (do częstotliwości ≤ 100 kHz) oraz
przeprowadzenie pomiarów szumu śrutowego (Schottky’ego) dwu- i trój-sondowych drutów
kwantowych oraz nanozłącz typu nadprzewodnik – półprzewodnik.
Układ materiału w pracy jest następujący. W części I, która ma charakter wprowadzający, opisano podstawowe własności układów niskowymiarowych oraz najważniejsze zjawiska występujące w transporcie balistycznym i kwazi-balistycznym. Omówiono także
podstawowe zjawiska zachodzące w złączach metal -półprzewodnik i nadprzewodnik półprzewodnik. Następnie wprowadzono parametry służące do ilościowego opisu szumów
elektrycznych oraz zreferowano najważniejsze eksperymenty dotyczące kwantowego szumu
śrutowego, które stanowiły motywację podjętych badań.
Zasadnicze wyniki pracy przedstawiono w częściach II i III. W części II szczegółowo
opisano zbudowany przez autora układ pomiarowy przeznaczony do pomiaru widma
mocy szumów elektrycznych. Rozdział rozpoczyna się od krótkiego przeglądu stosowanych
metod pomiarowych, a dalej omawiane są elementy elektroniczne, metody akwizycji
danych i sposób ich obróbki cyfrowej, które zastosowano w niniejszej pracy. Przedstawiono także powody, dla których wybrano te, a nie inne rozwiązania. W części końcowej
przedstawiono kalibrację układu za pomocą szumu termicznego (Nyquista-Johnsona)
oraz pomiary testowe szumu śrutowego przeprowadzone na diodzie Schottky’ego i dwusondowym drucie kwantowym (w reżimie quasi-balistycznym).
W części III omówiono uzyskane wyniki pomiarów transportu oraz widma szumów prądowych trójsondowych złącz balistycznych. Na wstępie opisano wykorzystane w pracy
struktury o geometrii litery T, wykonane z heterozłącza AlGaAs/GaAs, następnie przedstawiono rezultaty pomiarów kwantowego transportu, otrzymane na omawianych nanostrukturach w reżimie transportu liniowego i nieliniowego. W dalszej kolejności omówiono
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trójsondowe złącza nadprzewodnik –półprzewodnik In/PbTe o zbliżonej geometrii. Wyniki
transportowe wykorzystano następnie do interpretacji wyników spektroskopii szumowej
i spektroskopii Andreeva.
W części końcowej pracy dokonano przeglądu uzyskanych wyników oraz przedstawiono perspektywy dalszych badań. Dołączono także dodatki, w których zamieszczono
wyprowadzenia najważniejszych wzorów.
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Część I.

Przewodnictwo i szum w układach
niskowymiarowych
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Rozdział 1.
Transportu ładunku w nanostrukturach
Ważnym kierunkiem badań w dziedzinie fizyki ciała stałego, który rozwija się intensywnie w ostatnich latach, jest fizyka układów niskowymiarowych, tzn. takich, w których
ruch nośników ładunku zostaje ograniczony w jednym, dwu, lub trzech wymiarach.
Ograniczenie to, musi być na tyle istotne, aby zaczęły odgrywać rolę efekty kwantowe, prowadzące następnie do nowych efektów fizycznych i nowych zastosowań. Jest to
możliwe dzięki zachodzącemu postępowi w technologii materiałów półprzewodnikowych.
Należy tu wymienić przede wszystkim tzw. Epitaksję z Wiązek Molekularnych (MBE),
która umożliwia uzyskanie w warunkach wysokiej próżni (i wysokiej czystości) atomowo
płaskich warstw i złącz materiałów półprzewodnikowych o wymaganych własnościach.
Również rozwój metod litograficznych (np. foto- i elektrono-litografii) umożliwia projektowanie i wykonanie złożonych struktur sub-mikronowych, znajdujących zastosowanie
w elektronice i optoelektronice [3].

1.1. Studnie i druty kwantowe
Nanostruktury, czyli obiekty o rozmiarach mniejszych od 1 µm, w przypadku zastosowania do ich wytworzenia półprzewodników, są również układami niskowymiarowymi. Wynika to ze znacznie niższych koncentracji elektronów niż w np. w metalach, co powoduje
z kolei, że długość fali Fermiego elektronu (lub dziury) staje się porównywalna z rozmiarami układu. Do wytwarzania nanodrutów i nanokropek półprzewodnikowych stosuje
się najczęściej dwie metody technologiczne. Jedna, zwana “bottom-to-top” polega na
hodowaniu “samoorganizujących się” drutów i kropek kwantowych w urządzeniach typu
MBE, gdzie dzięki odpowiednio dobranym warunkom wzrostu nanoobiekty rosną atom
po atomie. Druga, zwana “top-to-bottom” polega na stopniowej redukcji wymiarów
aktywnej części planowanego przyrządu, najpierw do 2 wymiarów (studnie kwantowe)
i dalej do obiektów 1- i 0- wymiarowych (druty i kropki kwantowe). Ta ostatnia metoda
była wykorzystana do wytwarzania nanostruktur badanych w niniejszej pracy. Mimo,
że nie daje ona takiej rozdzielczości jak metoda “bottom-to-top”, to umożliwia lepszą
kontrolę nad zadanym kształtem urządzenia i zapewnia łatwiejsze połączenie elektryczne
z układem pomiarowym.
Jeżeli w procesie MBE na warstwie półprzewodnika o przerwie energetycznej EgA wyhodujemy warstwę odpowiednio dobranego materiału o przerwie EgB > EgA , wtedy ruch
elektronów będzie niemożliwy w kierunku prostopadłym do tak wytworzonej między-
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powierzchni. A zatem, przy pomocy epitaksji można tą metodą wykonywać warstwowe
studnie kwantowe o wymaganych parametrach. Przez odpowiednie domieszkowanie
można stany energetyczne w studni obsadzać nośnikami ładunku, powstaje wówczas
2-wymiarowy gaz elektronów (2DEG) lub dziur (2DHG). W niniejszej pracy do wytwarzania badanych nanostruktur wykorzystano trójkątne (AlGaAs/GaAs) i prostokątne
(PbEuTe/PbTe/PbEuTe) studnie kwantowe, krótko opisane poniżej.
Jak wiadomo przerwa energetyczna trójskładnikowego stopu Al1−x Gax As rośnie wraz
z zawartością aluminium. W związku z tym, elektrony z domieszkowanego na typ n
AlGaAs przepływają do niedomieszkowanego GaAs, zostawiając w warstwie bliskiej
międzypowierzchni pewną liczbę naładowanych dodatnio donorów. Pole elektryczne od
tych zjonizowanych domieszek przyciąga elektrony do złącza. Powoduje to wygięcie
struktury pasmowej, tak jak pokazano na rysunku 1.1.
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Rysunek 1.1.: Trójkątna (w przybliżeniu) studnia kwantowa wytworzona w heterozłączu
GaAs/AlGaAs. EC to dno pasma przewodnictwa, EV - wierzchołek pasma
walencyjnego, a to poziom Fermiego.
W wyniku tych procesów, w obszarze bliskim powierzchni styku dwóch półprzewodników pasmo przewodnictwa GaAs znajduje się poniżej poziomu Fermiego, tworząc
warstwę przewodzącą. Ruch elektronów w płaszczyźnie międzypowierzchni jest swobodny, natomiast w kierunku prostopadłym ruch elektronów jest ograniczony, co prowadzi
do powstawania dyskretnych poziomów energetycznych. Najczęściej domieszkowanie jest
tak dobrane, że w niskich temperaturach wszystkie elektrony swobodne obsadzają jedynie najniższy stan kwantowy studni. W celu wyeliminowania nieporządku w obszarze
złącza w procesie epitaksjalnym stosuje się standardowo tzw. domieszkowanie modulacyjne. Polega ono na odsunięciu domieszek (najczęściej atomów krzemu) od płaszczyzny
studni na odległość tzw. “spacera”. Również niewielkie różnice miedzy stałymi sieci arsenku galu i alumino-arsenku galu sprzyjają powstaniu złącza niemal idealnego, o niskiej
koncentracji stanów powierzchniowych.
W podobny sposób powstaje warstwa 2DEG w PbTe. Metodami epitaksji moleku-
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larnej na powierzchnię PbEuTe nakłada się cienką warstwę PbTe, który ma mniejszą
przerwę energetyczną. Przykrywając to kolejną warstwą niedomieszkowaną PbEuTe
otrzymamy studnię o przekroju prostokątnym, jak pokazuję na rysunku 1.2.
EC
EF

podłoże

dwuwymiarowy
gaz elektronowy (2DEG)

EV

PbTe
Pb0.92Eu 0.08Te

Pb0.92Eu0.08Te

Rysunek 1.2.: Prostokątna studnia kwantowa wytworzona w PbTe (w uproszczeniu).
EC i to krańce pasm odpowiednio - przewodnictwa i walencyjnego, EF
- poziom Fermiego. Dla 8% zawartości Eu band-offset wynosi 235 meV.
Aby wprowadzić elektrony do studni kwantowej, podobnie jak w heterozłączach GaAs
/AlGaAs, stosuje się domieszkowanie modulacyjne. Dla próbek badanych w niniejszej
pracy były to atomy bizmutu Bi wprowadzone do jednej z barier przy koncentracji ND =
3×1018 cm−3 . Warstwa domieszkowana była oddzielona od studni “spacerem” o grubości
2 nm. Podłożem dla PbTe był fluorek baru. Ponieważ nakładana na niego warstwa
PbTe była w kierunku (111), więc poczwórne dno pasma przewodnictwa w punkcie
L strefy Brillouina zostało przesunięte, tak że tylko jedna elipsoida stałej energii znajduje się w płaszczyźnie studni kwantowej. Jej dłuższa oś jest prostopadła do powierzchni
studni (ma kierunek (111)), więc mamy do czynienia z dużą anizotropią. Masa efektywna w płaszczyźnie gazu 2D jest około dziesięciokrotnie mniejsza niż w kierunku do
niej prostopadłym. Porównanie podstawowych parametrów struktur dwuwymiarowych,
które były wykorzystane do wytworzenia badanych próbek, zawiera tabela 1.1.
Gdy rozmiary badanych obiektów stają się porównywalne lub mniejsze od skal długości charakterystycznych dla zachodzących procesów fizycznych mamy do czynienia
z tzw. zjawiskami mezoskopowymi. Pierwszą skalą długości, którą należy wziąć pod
uwagę jest długość fali de Broglie’a elektronu (lub dziury dla struktur typu p), gdyż
decyduje o kwantowaniu przestrzennym układu. Ponieważ długość fali cząstki zależy od
pędu, a w procesach związanych z niskotemperaturowym transportem nośniki prądu są
zdegenerowane, to często używa się długości fali elektronu na poziomie Fermiego
λF = 2π/kF =

q

2π/nS

(1.1)

gdzie kF – kwazipęd elektronu na poziomie Fermiego, ns – koncentracja nośników.
Kolejną ważną odległością charakteryzującą zachowanie układu nisko-wymiarowego
jest średnia droga swobodna nośników prądu `. Jest to odległość jaką muszą przebyć
elektron lub dziura, aby w wyniku rozpraszań elastycznych w sposób istotny zmienić
kierunek kwazi-pędu. W przypadku zdegenerowanego gazu nośników droga swobodna
jest dana wzorem
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` = vF τp

(1.2)

gdzie vF – prędkość Fermiego, τp – czas relaksacji pędu.
Rozpraszania elastyczne nie zmieniają energii nośnika, a zatem nie zmieniają również
fazy jego funkcji falowej. Aby warunek ten był spełniony w całej próbce jej rozmiary
muszą być mniejsze niż kolejna skala długości zwana drogą koherencji fazowej, którą
można wyrazić jako
Lϕ = vF τE

(1.3)

gdzie τE jest czasem relaksacji energii, związanym z rozpraszaniami nieelastycznymi.
Zwykle w odpowiednio niskich temperaturach (T . 1 K) dla nanostruktur półprzewodnikowych mamy
λF  ` < L ϕ
i w tych warunkach spodziewamy się wpływu efektów kwantowych na własności fizyczne
układu.
Niskie temperatury są konieczne dla obserwacji efektów kwantowych, ponieważ w
wyższych temperaturach dominuje oddziaływaniem elektronów z fononami, które prowadzi
do rozpraszań nieelastycznych. Wraz ze zmniejszaniem temperatury rośnie ruchliwość
nośników do momentu aż zaczyna dominować elastyczne rozpraszanie na niedoskonałościach struktury takich jak defekty, zanieczyszczenia czy domieszki. Właśnie z tego
powodu w strukturach domieszkowanych modulacyjnie stosuje się metodę polegającą
na umieszczeniu między warstwą domieszek a studnią kwantową “spacera” opisanego
powyżej, ogranicza to rozpraszanie na fluktuacjach potencjału i zapewnia wysokie ruchliwości. Okazuje się ponadto, że oddziaływanie elektron–elektron nie powoduje zmniejszenia średniej drogi swobodnej, ponieważ po kolizji pęd tracony przez jeden elektron przekazywany jest drugiemu. Zderzenie takie nie ma więc wpływu na pęd całkowity
układu i może być traktowane jako elastyczne[4]. W studniach kwantowych PbTe dodatkowym czynnikiem pomagającym uzyskać wysokie ruchliwości jest mała masa efektywna w płaszczyźnie studni (patrz tabela 1.1).
Koncentrację ładunku i własności transportowe struktur 2-wymiarowych możemy zmieniać przykładając napięcie do zewnętrznej bramki metalicznej. W półprzewodnikach
jest to możliwe dzięki większej niż w metalach długości ekranowania. Przykładając do
bramki ujemne napięcie możemy z obszaru w jej pobliżu usunąć część elektronów zmieniając energię Fermiego. Przyłożenie odpowiednio dużego napięcia może doprowadzić do
całkowitego zubożenia obszaru w okolicy bramki tak, że kanał stanie się nieprzewodzący
(“pinch-off”). Jako bramkę można zastosować warstwę metalu napyloną na powierzchnię
heterostruktury albo wykorzystać elektronowy gaz 2-wymiarowy jako bramkę boczną.
Tę ostatnią metodę tą nazywamy „split gate lateral confinement technique” [5]. Bramki
metaliczne mogą zatem służyć do zdefiniowania geometrii samej struktury 1– lub 0–
wymiarowej (metoda “split-gate”). W tej pracy do definiowania zadanych kształtów
obszarów przewodzących wykorzystaliśmy metodę „shallow-mesa depletion technique”
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Rozdział 1. Transportu ładunku w nanostrukturach
wielkość fizyczna

GaAs(1)

GaAs(2)

PbTe

koncentracja nośników, n (cm−2 )
ruchliwość nośników, µe (cm2 /Vs)
masa efektywna, m∗ (m0 )
droga swobodna ` (µm)

2.3 × 1011
1.76 × 106
0.067
13.9

4.0 × 1011
0.25 × 106
0.067
2.6

3.5 · 1012
0.12 × 106
m⊥ = 0.023, mq = 0.2
3.7

Tablica 1.1.: Parametry heterozłącz GaAs/AlGaAs i studni PbEuTe/PbTe/PbEuTe
wykorzystanych w pracy. Wartości podano dla temperatury T = 4.2 K;
m0 – masa elektronu swobodnego. Próbka GaAs(1) została wyhodowana
w Instytucie Paula Drudego w Berlinie (K. H. Ploog, R. Hey), próbka
GaAs(2) w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie (M. Bugajski, K. Regiński), próbka PbTe na Uniwersytecie Jana Keplera w Linzu
(G. Springholtz, G. Bauer).

[6]. Polega ona na wytrawieniu kanałów separujących o głębokości wystarczającej do
zubożenia obszaru 2DEG znajdującego się pod nimi.
Jeśli przy pomocy jednej z opisanych wyżej technik spowodujemy powstanie w gazie
dwuwymiarowym jedynie wąskiego kanału przewodzącego o szerokości W i długości L,
wówczas ruch elektronów zostanie ograniczony do kierunku wzdłuż kanału, pod warunkiem, że W ∼ λF . Zachodzi wtedy kwantyzacja ruchu w kierunku prostopadłym do
kanału i pojedynczy poziom przewodnictwa, który istniał w 2DEG ulegnie rozszczepieniu na szereg podpoziomów 1-wymiarowych. Gdy W < L mamy do czynienia z drutem
kwantowym, gdy W ∼ L mówimy o kontakcie punktowym. Najczęściej szerokość W
jest dużo większa niż szerokość studni kwantowej, a odległość między podpoziomami
1-wymiarowymi zależna jest od kształtu potencjału ograniczającego ruch elektronów.
E

E

5
4

EF
E3

3
2
1

W

E2
E1

ρ(E)

Rysunek 1.3.: Gęstość stanów w układach 1-wymiarowych, En – energie stanów w potencjale prostokątnym (wstawka). Do poziomu Fermiego EF zapełnione
są trzy podpasma.
Jeżeli założymy, że potencjał ten ma kształt prostokątny, to energia całkowita (potencjalna i kinetyczna) elektronu znajdującego się na n-tym podpoziomie, liczona względem
najniższego poziomu 2DEG wynosi
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1.2. Kwantyzacja przewodnictwa

En (k) = En +

k 2 ~2
2m∗

(1.4)

gdzie
En =

n2 π 2 ~2
2m∗ W

jest energią modu poprzecznego o numerze n, ~k – kwazipęd podłużny, m∗ – masa efektywna. Przyjmuje się, że w realnych drutach kwantowych i kontaktach punktowych
potencjał jednowymiarowy ma kształt pośredni między studnią prostokątną a paraboliczną i wynika z samouzgodnionego potencjału od ładunków na bramkach i wewnątrz
struktury. Typowa odległość między poziomami 1-wymiarowymi w półprzewodnikach
jest rzędu kilku milielektronowoltów.
Kwantyzacja przestrzenna wpływa również w istotny sposób na gęstość stanów ρ(E)
stanów elektronowych. Jak wiadomo w strukturach 1-wymiarowych ρ(E) ∼ 1/v, gdzie v
jest prędkością grupową elektronu lub dziury. W związku z tym w drutach kwantowych
gęstość stanów zdąża do nieskończoności dla energii równej energii modu poprzecznego.
Zależność 1-wymiarowej gęstości stanów od energii ilustruje schematycznie rysunek 1.3.

1.2. Kwantyzacja przewodnictwa
Własności transportowe metali i półprzewodników opisujemy za pomocą przewodnictwa
właściwego (konduktywności) σ oraz przewodnictwa (konduktancji) G = 1/R, gdzie R
jest oporem próbki mierzonym w omach. Zgodnie z teorią Drude’go w materiale typu n
σ = ens µe

(1.5)

gdzie µe = eτp /m∗ jest ruchliwością elektronów. Znając wymiary geometryczne próbki
1-wymiarowej, jej całkowitą przewodność można wyznaczyć korzystając prawa Ohma:
W
σ
(1.6)
L
Relacje powyższe są prawdziwe dla obiektów o rozmiarach znacznie większych od średniej drogi swobodnej `. W tym przypadku mamy do czynienia z tzw. transportem
dyfuzyjnym, ponieważ nośniki prądu rozpraszają się wielokrotnie wewnątrz objętości
próbki.
Gdy rozmiary badanego obiektu stają się porównywalne lub mniejsze niż średnia droga
swobodna, teoria transportu oparta na równaniu kinetycznym Boltzmanna przestaje
obowiązywać. W procesach transportu musimy uwzględnić sprzężenie z kontaktami,
rozpraszania na potencjale krawędziowym oraz kwantyzacje przestrzenną. Gdy w drucie
kwantowym nie ma żadnych domieszek i nośnik porusza się bez rozproszeń, mówimy
o transporcie balistycznym. Gdy mogą wystąpić pojedyncze zderzenia (wyłącznie elastyczne) z niedoskonałościami ścian bocznych lub nielicznymi domieszkami, mamy do czynienia
G=
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Rozdział 1. Transportu ładunku w nanostrukturach
Dyfuzyjny

ℓ

(a)

W
Lφ
Kwazibalistyczny

(b)

ℓ W

Balistyczny

W

(c)
L<<ℓ

Rysunek 1.4.: Typy transportu w nanostrukturach: (a) transport dyfuzyjny - droga swobodna nośników ` jest mniejsza od szerokości W i długości L przewodnika
` < W, L; (b) transport kwazibalistyczny - droga swobodna nośników
jest porównywalna z rozmiarami przewodnika W < ` < L , (c) transport
balistyczny - rozmiary struktury przewodzącej są mniejsze od drogi swobodnej nośników ładunku W, L < `. Niezerowa rezystancja bierze się z
odbicia nośników na połączeniu wąskiego kanału przewodzącego z gazem
2DEG. [9]
z transportem kwazibalistycznym, ilustruje to Rys. 1.4. Teoria, która z sukcesem opisuje
zjawiska transportu w tych przypadkach nosi nazwę podejścia Landauera-Büttikera [7, 8].
Podstawowym wynikiem tej teorii jest powiązanie przewodności próbki G = I/V z
prawdopodobieństwem transmisji nośnika pomiędzy częściami składowymi nanoukładu.
W takim podejściu, niskotemperaturowa przewodność struktury dwukontaktowej (dwusondowej) czyli kwazi-balistycznego drutu kwantowego jest dana wyrażeniem




G = e2 /h T21

(1.7)

gdzie T21 jest prawdopodobieństwem transmisji miedzy lewą (“źródłem”) a prawą (“drenem”) częścią urządzenia dla danego stanu kwantowego. Jak widać, przewodność jest
określona tylko przez stałe uniwersalne. Wzór Landauera-Büttikera można otrzymać,
przyjmując że prąd jest proporcjonalny do iloczyn gęstości stanów i prędkości nośników
v, a gęstość stanów ρ(E) ∼ 1/v w strukturach 1-wymiarowych. Wyrażenie 1.7 jest
słuszne jeżeli poruszające się w prawo nośniki są w równowadze termicznej z lewym
kontaktem, a poruszające się w lewo z prawym (tzw. kontakty bezodbiciowe). Okazuje
się, że warunek ten łatwo spełnić jeśli przejście między nanostrukturą a kontaktem 2DEG
jest “adiabatyczne”, tzn. krzywizna rozszerzających się części jest większa niż λF .
Ponieważ przewodność 1-wymiarowego stanu En nie zależy od n, za pomocą wzoru
1.7, możemy wyjaśnić zjawisko kwantyzacji przewodnictwa. Gdy T21 → 1 (transport
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1.2. Kwantyzacja przewodnictwa
balistyczny) otrzymamy




G = 2e2 /h N

(1.8)

gdzie N jest liczbą obsadzonych modów 1-wymiarowych, a każdy z nich daje ten sam
wkład do przewodnictwa (czynnik 2 wynika z degeneracji spinowej). Na rysunku 1.5
przedstawiono kwantyzację przewodnictwa zmierzoną dla drutu kwantowego GaAs (T21 ≈
0.8) oraz dla kontaktu punktowego PbTe (T21 ≈ 1.0).
8
T = 1.8 K
7
5

5

G (2e2/h) [2e2/h]
CONDUCTANCE

G (2e 2 / h)

6

4
3
2
1
0

− 0.1

0

0.1

0.2

Vg (V)

(a)

0.3

4

3

2

1

0
0.0

0.4

(b)

T = 1.8 K

T = 140 mK

0.1

0.2

0.3

Vg - Vth(V)

Rysunek 1.5.: Kwantyzacja przewodnictwa (a) dla (T21 ≈ 0.8) z pracy [10], (b) dla
(T21 ≈ 1.0) z pracy [11]. Na obu wykresach widać wyraźne stopnie przewodnictwa. Na rysunku (b) widać dodatkowo wyostrzanie stopni wraz ze
zmniejszaniem temperatury z 1.8 K do 140 mK.
Gdy badana nanostruktura składa się wielu terminali 1-wymiarowych (“multi-terminal
junction”, np. w postaci “krzyża” hallowskiego), wtedy wzór 1.7 przyjmuje (również dla
T → 0) postać
eX
Ip =
Tpq (µp − µq )
(1.9)
h q
gdzie p, q numerują kontakty urządzenia, Ip jest prądem wypływającym z terminala p, µp
i µq są potencjałami chemicznymi kontaktów, a Tpq jest odpowiednim współczynnikiem
transmisji. Wzór 1.9 będzie wykorzystywany w dalszej części pracy do analizy transportu
w trójsondowych złączach balistycznych. Gdy prawdopodobieństwa transmisji zależą od
energii, dla dwusondowego drutu kwantowego dostajemy
ˆ
e
T (E)dE
(1.10)
I=
h
gdzie T = n Tn , a całkowanie przebiega w “oknie “ energii zdefiniowanym przez różnicę
napięć źródło-dren. Dla transportu koherentnego zależność T (E) można wyznaczyć
rozwiązując równanie Schrödingera przy warunkach brzegowych odpowiadających kształtowi urządzenia.
P
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Rozdział 1. Transportu ładunku w nanostrukturach
Ogólnie, współczynniki Tpq (E) opisujące prawdopodobieństwa transmisji z kontaktu
q do kontaktu p, można obliczyć przy pomocy tzw. macierzy rozpraszania S (S-matrix).
Element smn tej macierzy wiąże amplitudę rozproszonej fali elektronowej dla modu m
z amplitudą fali padającej dla modu n. Prawdopodobieństwo tego procesu jest zatem
równe
Tmn = |smn |2
(1.11)
Wymiar macierzy S jest równy ilości wszystkich obsadzonych modów 1-wymiarowych
we wszystkich kontaktach urządzenia. Znając macierz rozpraszania możemy wyznaczyć
zależne od energii współczynniki transmisji jako
Tpq =

XX

Tmn

(1.12)

n∈q m∈p

gdzie sumowanie przebiega po wszystkich obsadzonych modach w kontaktach q i p.

1.3. Złącze metal-półprzewodnik
W nanostrukturach balistycznych dysypacja energii (wydzielanie ciepła Joula) zachodzi
w kontaktach makroskopowych, które mają charakter złącza metal-półprzewodnik. Może
to być złącze omowe o symetrycznej, liniowej charakterystyce prądowo-napięciowej, albo
złącze prostujące o charakterystyce niesymetrycznej i nieliniowej [12]. Charakter złącza
zależy głównie od wartości prac wyjścia elektronów z metalu Φm i półprzewodnika Φs
oraz od stanów powierzchniowych w półprzewodniku. Zilustruję to w sposób uproszczony
na przykładzie półprzewodnika typu n.
Φm < Φs (złącze omowe). Poziom Fermiego w metalu znajduje się (przed wykonaniem
złącza) powyżej poziomu Fermiego w półprzewodniku. Po połączeniu elektrony z metalu
przepływają do półprzewodnika aż do wyrównania się potencjałów chemicznych. W konsekwencji po stronie półprzewodnika gromadzą się nadmiarowe elektrony. Prowadzi to
do zagięcia poziomu przewodnictwa (i walencyjnego ) tak jak pokazano na rysunku 1.6.
Φs < Φm (złącze prostujące). Ponieważ praca wyjścia elektronu z półprzewodnika jest
mniejsza niż praca wyjścia elektronu z metalu, to po skontaktowaniu elektrony przepływają z półprzewodnika. Po wyrównaniu się poziomów Fermiego po obu stronach złącza,
w półprzewodniku pozostanie nieskompensowany ładunek dodatni. Różnica koncentracji
elektronów we wnętrzu półprzewodnika i w obszarze blisko złącza ponownie powoduje
wygięcie pasma przewodnictwa (i walencyjnego), tym razem przeciwnie niż dla kontaktu
omowego. Prowadzi to do powstania bariery.
Obszar złącza można podzielić na trzy części o różnej przewodności – metal o oporze
Rm , półprzewodnik o oporze Rs oraz rejon złącza o oporze Ra (złącze omowego) lub
Rd (złącze prostujące), przy czym Rd  Rs  Ra  Rm . W przypadku kontaktu
prostującego opór złącza określony jest przez opór Rd , który jak wynika z rysunku 1.7,
silnie zależy od kierunku i wartości napięcia polaryzującego – tworzy się tzw. bariera
Schottky’ego. W związku z tym charakterystyka złącza prostującego jest nieliniowa,
patrz rysunek 1.8.
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1.3. Złącze metal-półprzewodnik
półprzewodnik (typ n)
(a) metal
poziom w nieskończoności

Im

przerwa

(b)
metal

akumulacja

Is

W

półprzewodnik (typ n)

W
C
W

W
C
W

Fm

F

F

W

V

W

V

Rysunek 1.6.: Kontakt omowy. Na osi X jest położenie, na osi W energia, Φs to praca
wyjścia elektronu z półprzewodnika, Φm - praca wyjścia z metalu. (a)
Przed połączeniem poziom Fermiego w metalu WF m jest powyżej poziomu
Fermiego w półprzewodniku WF . (b) Po połączeniu elektrony przepływają
do półprzewodnika, aż do wyrównania się poziomów Fermiego. powoduje
to akumulację nośników w półprzewodniku w obszarze złącza. Większa
koncentracja elektronów powoduje zagięcie w dół poziomu dna pasma
przewodnictwa – WC . Identycznie zagina się poziom wierzchołka pasma
walencyjnego – WV . Rysunek z pracy [12]

półprzewodnik (typ n)
(a) metal
poziom w nieskończoności

(b)
metal

półprzewodnik (typ n)

( I m- I s )
Im

Is

W
C
W
F

W
C
W
F

W

V

warstwa zubożona
W

V

Rysunek 1.7.: Złącze prostujące. Na osi X jest położenie, na osi W energia. a)
Przed połączeniem poziom Fermiego w metalu WF m jest poniżej poziomu
Fermiego w półprzewodniku WF . b) Po połączeniu elektrony przepływają z półprzewodnika do metalu, aż do wyrównania się poziomów Fermiego. Powoduje to powstanie warstwy zubożonej w półprzewodniku w
obszarze złącza. Mniejsza koncentracja elektronów powoduje zagięcie w
górę poziomu dna pasma przewodnictwa – WC . Identycznie zagina się
poziom wierzchołka pasma walencyjnego – WV . Rysunek z pracy [12]

Zależność łącząca prąd I z napięciem U dla złącza prostującego można opisać za pomocą wzoru Shockley’a
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Rozdział 1. Transportu ładunku w nanostrukturach
I

-U

U

-I

Rysunek 1.8.: Charakterystyka prądowo napięciowa diody.
kierunku zaporowym prąd ulega nasyceniu.

qU
exp
kT



I = Isat





Polaryzując złącze w



−1

(1.13)

gdzie Isat to prąd nasycenia, k to stała Boltzmanna, T - temperatura, a q to ładunek.
Dokładniejsza analiza wymaga uwzględnienia wpływu stanów powierzchniowych w półprzewodniku. Jest on na tyle istotny, że większość złącz, nawet tych dla których Φm <
Φs , wykazuje cechy prostujące [12]. Wzór 1.13 wykorzystam w dalszej części pracy do
kalibracji układu pomiarowego.
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Rozdział 2.
Szum w nanostrukturach
2.1. Rodzaje szumów
Szum towarzyszy zawsze badaniom eksperymentalnym. Zwykle uważa się go za zjawisko
niekorzystne, którego wpływ należy zminimalizować. Według definicji z encyklopedii
PWN [13]: „szum to przypadkowe fluktuacje wielkości fizycznych mogące nakładać
się na sygnał informacyjny, utrudniając jego poprawny odbiór; także zbiór nałożonych
na siebie niezależnych sygnałów pochodzących z różnych źródeł”. Gdy do przesyłania i przetwarzania informacji wykorzystujemy sygnały elektryczne źródłem szumów
są przypadkowe fluktuacje nośników ładunku prowadzące do fluktuacji prądu. Podstawową wielkością, która służy do charakteryzacji szumu jest SI — gęstość spektralna mocy
(PSD), potocznie nazywana widmem (mocy) szumów. Wyznacza się ją za pomocą analizy spektralnej Fouriera i jest ona proporcjonalna do mocy wydzielonej na impedancji
obciążenia w przedziale częstotliwości ∆f . Gęstość spektralną mocy mierzy się w jednostkach (A2 /Hz ). Gdy w eksperymencie mierzymy fluktuacje napięcia, co zwykle jest
łatwiejsze, wtedy PSD jest oznaczana jako SV i mierzona w jednostkach (V2 /Hz ). Dodatkowo, np. jako parametr urządzeń
elektronicznych, podaje
√
√ się liniową gęstość spektralną (LSD) w jednostkach (nV/ Hz ), przy czym LSD = P SD. Do najważniejszych
rodzajów szumu prądowego występujących w elektronice należą [14, 15, 16]:
1. szum termiczny (szum Johnsona-Nyquista),
2. szum śrutowy (szum Schottky’ego),
3. szum generacyjno-rekombinacyjny,
4. szum typu 1/f , gdzie f jest częstotliwością,
5. szum telegraficzny.
Przyczyną szumu Johnsona-Nyquista są przypadkowe, wzbudzane termicznie ruchy elektronów. Widmo szumu termicznego jest widmem białym co oznacza, że PSD nie zależy
od częstości f. Zaobserwować go można w każdym obiekcie posiadającym opór elektryczny znajdującym się w niezerowej temperaturze. W związku z tym w praktyce
jest on niemożliwy do wyeliminowania. Gęstość spektralna mocy jest dana wyrażeniem
[17, 18]:
SV = 4kT R
(2.1)

21

Rozdział 2. Szum w nanostrukturach
gdzie k–stała Boltzmanna, T –temperatura, R– opór elektryczny. Na przykład opór
równy
√ 10 kΩ jest w temperaturze pokojowej źródłem fluktuacji napięcia o amplitudzie 13
nV/ Hz . W obwodach elektrycznych najwygodniej traktować opornik o przewodności
G = 1/R jako źródło szumu prądowego SI = 4kT G.
Szum śrutowy, odkryty przez Schottky’ego w lampach elektronowych, wynika z kwantyzacji ładunku i pojawia się wówczas, gdy elektrony pokonują z niewielkim prawdopodobieństwem barierę potencjału [19]. Ma on charakter nierównowagowy, co oznacza, że występuje wyłącznie dla przepływu prądu. Szum ten jest też szumem białym,
a gęstość spektralna mocy jest dana wzorem Schottky’ego
SI = 2eI

(2.2)

gdzie e – ładunek elektronu, I– prąd elektryczny. Na przykład
płynący przez barierę
√
średni prąd 1 nA wykazuje fluktuacje o amplitudzie 18 fA/ Hz .
Szum śrutowy nie jest obserwowany w przewodnikach, w których transport ma charakter dyfuzyjny i dyssypacja energii następuje wewnątrz kanału przewodzącego. Sytuacja
zmienia się jednak, gdy mamy do czynienia z transportem balistycznym lub kwazibalistycznym i L < Lϕ . Dlatego w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie badaniem szumu
Schottky’ego w strukturach mezoskopowych. Okazało się, że na ich podstawie możemy
uzyskać wiele cennych informacji na temat zjawisk fizycznych zachodzących w nanostrukturach [20]. Na przykład wzór 2.2 sugeruje, że pomiary szumu prądowego można
wykorzystać do badania ładunku kwazicząstek biorących udział w transporcie. Na tej
podstawie, w pracy [21] zmierzono efektywny ładunek nośników prądu odpowiedzialnych
za przewodnictwo w reżimie ułamkowego kwantowego efektu Halla (FQHE) i stwierdzono, że wynosi on e/3. Podobnie, badając tunelowanie przez złącze nadprzewodnik – metal[22] i nadprzewodnik – półprzewodnik [23], obserwowano szum SI = 4eI,
co dowodzi że ładunek pary Coopera to 2e.

2.2. Złącza tunelowe i druty kwantowe
Analiza szumu prądowego w nanostrukturach pokazuje, że szum termiczny i szum śrutowy można opisać w ramach wspólnego modelu fizycznego opartego na podejściu LandaueraBüttikera. Podstawowe wyniki tego modelu przedstawię korzystając z pracy [1]. Punktem wyjścia może być wzór 1.10, który należy rozszerzyć na zakres skończonych temperatur, ponieważ fluktuacje termiczne liczby obsadzeń stanów elektronowych będą
powodowały fluktuacje prądu w obwodzie elektrycznym podłączonym do badanego obiektu.
Rozważmy strumień elektronów, w którym średnie obsadzenie stanu kwantowego elektronu hni jest dane przez rozkład Fermiego-Diraca1 f . Odchylenia liczby obsadzeń od
średniej można opisać rozkładem dwumianowym jako
h(n − hni)2 i = f (1–f )
Widzimy, że gdy temperatura spada do zera i f → 1 fluktuacje zanikają. Załóżmy dalej
obecność bariery potencjału, którą może elektron pokonać z prawdopodobieństwem T
1

W tym paragrafie f oznacza rozkład Fermiego-Diraca a nie częstotliwość
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. Wtedy fluktuacje liczby cząstek, które przedostały się przez barierę nT , będzie też
opisywał rozkład dwumianowy
h(nT − hnT i)2 i = T f (1–T f )

(2.3)

Widzimy, że nawet dla T = 1 fluktuacje nie znikają i odpowiadają fluktuacjom termicznym wiązki padającej. Z drugiej strony nawet dla zerowej temperatury, gdy f = 1,
wciąż mamy do czynienia z szumem prądowym. Wzór 2.3 opisuje zatem zarówno szum
termiczny jak i szum śrutowy. Wykorzystując wyrażenie 1.10 oraz zakładając, że liczba
obsadzeń wiązki padającej nie zmienia się szybko w czasie, gęstość widmową mocy szumu
prądowego możemy zapisać jako:
ˆ
e2
SI = 2
dET f (1 − T f )
(2.4)
h
Czynnik 2 pojawia się w definicji PSD ponieważ transformata Fouriera sygnału rzeczywistego jest taka sama dla dodatnich i ujemnych częstotliwości.
Jeśli prawdopodobieństwo transmisji jest bardzo małe (T  1) mamy wtedy do
czynienia z rozkładem Poissona i dla zerowej temperatury (f = 1) dostajemy
SI = 2ehIi

(2.5)

co jest zgodne z wynikiem Schottky’ego. Co więcej, szum śrutowy może być i często jest
mniejszy od wartości poissonowskiej, z powodu wyrażenia (1 − T f ). Na przykład dla
struktur, w których występuje transport balistyczny (T = 1) szum śrutowy, dla bardzo
niskich temperatur, zanika. Wielkość, która wyraża stosunek szumu śrutowego do jego
wartości poissonowskiej nazywana jest czynnikiem Fano:
F =

SI
2ehIi

(2.6)

Jak wiemy, w strukturach balistycznych źródłem “strumienia” elektronów są kontakty
“bezodbiciowe”, z którymi elektrony (dziury) są w równowadze termicznej. Uogólnienie wzoru 2.4 na przypadek transportu w strukturach mezoskopowych można znaleźć
w pracach[24, 25]. Dla nanozłącza, przez które prawdopodobieństwo transmisji elektronu
wynosi T i które połączone jest z dwoma kontaktami, dla których rozkłady Fermiego
wynoszą odpowiednio f1 i f2 , gęstość mocy szumu prądowego wynosi:
ˆ
ˆ
4e2
2e2
SI =
dET (E) f2 (1 − f1 ) +
dET (E) (f1 − f2 ) × [1 − T (E) (f1 − f2 )]
π~
π~
Równanie to jest prawdziwe, gdy założymy, że transport elektronów odbywa się tylko za
pośrednictwem jednego modu przewodnictwa. Uwzględniając wzór na rozkład FermiegoDiraca, po wykonaniu całkowania, otrzymujemy2 :
eV
SI = 4kT G + 2ehIi (1 − T ) coth
2kT


2





2kT
−
eV



(2.7)

Patrz Dodatek 1
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gdzie V jest różnicą potencjałów źródło-dren.
W tym przypadku czynnik Fano wynosi F = (1 − T ). Gdy przyjmiemy, że temperatura T dąży do zera otrzymamy: limT →0 SI = 2ehIi (1 − T ). Z drugiej strony, gdy
kT  eV otrzymamy SI = 4kT G, czyli postać identyczną jak dla szumu JohnsonaNyquista. A zatem, dla wyższych temperatur przejście od szumu termicznego do śrutowego ma miejsce dla wyższych prądów (napięć) niż dla temperatur niższych. Zależność
szumu prądowego od I , dla złącza tunelowego, przedstawia rysunek 2.1.

SI

(a)

4kT
eR

0.2

2e

(nA)

0.3

(b)
0.1
0.0
-0.2

0.0

0.2

I (nA)

Rysunek 2.1.: Szum prądowy w złączy tunelowym przedstawiony dla temperatury a)
300K i b) 77K. Dla małych prądów (I < 4kT /eR) płynących przez złącze
dominuje szum termiczny. Widać, że dla wyższych temperatur płynący
prąd musi być większy, aby możliwe było obserwowanie szumu śrutowego.

Pochodzi on z pracy[26] i pokazuje mierzoną strukturę oraz przejście między szumem
termicznym a śrutowym przy zmianie temperatury od 300 K do 77 K. Widzimy, że dla
małych napięć i wysokich temperatur szum nie zależy od prądu – dominuje szum termiczny, zaś dla napięć większych od 4kT /e zależność ta staje się liniowa, w niższych
temperaturach – obserwujemy szum śrutowy.
Podsumowując możemy powiedzieć, że traktowanie szumów termicznego i śrutowego
jako niezależnych i addytywnych jest błędne, przynajmniej w przypadku nanostruktur
mezoskopowych i nanozłącz tunelowych. Jak pisze Rolf Landauer[27]: „szum śrutowy
i szum termiczny-równowagowy są przypadkami granicznymi tego samego bardziej ogólnego pojęcia szumu”. Aby to uzasadnić zauważa, że dla układu w stanie równowagi,
z dwoma rezerwuarami o takim samym potencjale elektrochemicznym, zarówno stany
głęboko pod powierzchnią Fermiego jak i stany ponad tą powierzchnią nie dają wkładu
do przewodnictwa. Jedynie stany o energii kT wokół poziomu Fermiego dają prąd
o wielkości I = 2ekT
wypływający z każdego rezerwuaru. Jeśli założymy, że prawh
dopodobieństwo transmisji źródło-dren T  1, to szum Schottky’ego związany z tym
prądem wynosi: SI = 2e 2ekT
h T . Gdy przyjmiemy, że taki sam prąd płynie w przeciwnym
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kierunku (równowaga), oraz że przewodność G =

2e2
h T

, to otrzymamy szum całkowity

SI = 4kT G

(2.8)

Widać więc, że szum Johnsona-Nyquista jest sumą szumów “śrutowych” prądów równowagowych.
Pełne wyrażenie na gęstość widmową mocy szumu prądowego dla przewodnictwa wielomodowego, które jest uogólnieniem wzoru 2.7 podano w pracy [28]. Dla kT  eV
otrzymano
SI =

X
2e2
eV
Tn (1 − Tn )
h
n

(2.9)

gdzie Tn to prawdopodobieństwo transmisji źródło-dren przez n − ty mod. W tym
przypadku czynnik Fano wynosi

n Tn (1

P

F =

− Tn )
T
n n

P

(2.10)

Gdy 0 < Tn < 1, czynnik Fano jest mniejszy od jedności. To obniżenie poziomu szumu
śrutowego w stosunku do jego wartości poissonowskiej ma swoje przyczyny w kwantowej
statystyce nośników prądu. Otóż elektrony, będąc fermionami i podlegając zasadzie
Pauliego, obsadzają płynący strumień w sposób bardziej regularny niż przewiduje to
wynik Schottky’ego dla nieskorelowanych cząstek. Dzięki temu, jak już wspomniano,
badanie szumu przepływających elektronów może dać nam wiele informacji o korelacjach
między nośnikami w układzie. Z kolei, gdy prawdopodobieństwo transmisji Tn przez n-ty
mod wynosi 1 to szum związany z prądem płynącym przez ten mod zanika.
Szum prądowy kontakt punktowego, w którym przewodność jest skwantowana i który
jest opisany wzorem 2.9 przedstawiono schematycznie na rysunku 2.2.
Widzimy, że gdy jesteśmy w obszarze “plateau” przewodnictwa, tzn. gdy prąd płynie
przez całkowitą liczbę kanałów i przez każdy z prawdopodobieństwem transmisji elektronów równym 1, wtedy szum Schottky’ego znika. Natomiast w “obszarach przejściowych” miedzy stopniami, gdy kolejne mody zaczynają brać udział w przewodnictwie
i 0 < Tn < 1, wówczas szum się pojawia. Po raz pierwszy wynik ten został potwierdzony
eksperymentalnie w pracach [29, 30]. Rysunek 2.3 przedstawia pomiar szumu śrutowego
dla kontaktu punktowego.
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Rysunek 2.2.: Krzywa 1 przedstawia przewodność QPC w jednostkach e2 /2π~.
Widoczna jest kwantyzacja - plateau dla Tn = 1 i przejścia między nimi.
Krzywa 2 przedstawia szum śrutowy (w jednostkach umownych). Widać
jego wzrost, gdy 0 < Tn < 1, tj. gdy kolejne mody zaczynają przewodzić. Krzywa ta dobrze obrazuje zależność przedstawioną wzorem 2.9.
Dla obu krzywych oś odciętych to bezwymiarowa energia (zmieniana np.
zewnętrznym napięciem bramki). Rysunek z pracy [1].

napięcie bramki

Vg (V)

Rysunek 2.3.: Szum śrutowy mierzony na kontakcie punktowym. W dolnej części rysunku dobrze widoczny jest spadek szumu dla napięć bramki, dla których
jest plateau przewodnictwa. Rysunek z pracy [29]
Takiego oscylacyjnego charakteru czynnika Fano możemy oczekiwać wyłącznie dla
transportu balistycznego. Gdy w próbce mezoskopowej mamy do czynienia z transportem dyfuzyjnym, szum Schottky’ego nie znika i analizując wielkość parametru F możemy
uzyskać informacje na temat typu rozpraszań, które zachodzą w kanale przewodzą-
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cym. Na przykład, gdy długość przewodnika jest większa niż średnia droga swobodna
elektronu, a jednocześnie krótsza niż droga rozpraszania nieelastycznego w zderzeniach elektron-elektron Le−e , to teoria przewiduje że czynnik Fano będzie wynosił F =
1
3 [31, 32, 33]. Jeśli jednak zbadamy przewodnik dłuższy niż Le-e , lecz krótszy niż droga
między
zderzeniami elektronu z fononami Le-ph to czynnik Fano przyjmuje wartość
√
3
F = 4 [33, 34]. Wyniki te podsumowuje rysunek 2.4 [34].

Rysunek 2.4.: Zależność czynnika Fano F = SI /2eI od długości przewodnika – L. Linią
ciągłą przedstawiono opisane w tekście powyżej przypadki, linią przerywaną - spodziewane wartości w obszarach przejściowych. Na rysunku ` to
droga swobodna elektronu, Lϕ to droga koherencji fazowej, Le−e to droga
rozpraszania niesprężystego w zderzeniach elektron-elektron, a Le−ph to
droga między zdarzeniami elektronów z fononami.

2.3. Nanozłącza hybrydowe metal normalny-nadprzewodnik
(N-S)
Gdy jeden z kontaktów złącza tunelowego (lub balistycznego) zostanie wykonany z materiału nadprzewodzącego, badanie szumu Schottky’ego może dostarczyć nowych informacji o efektach związanych z transportem par Coopera. Zgodnie ze standardową teorią
nadprzewodnictwa, połączone w pary elektrony, tworzą kwazicząstkę o spinie całkowitym i jako bozony mogą “skondensować” na najniższym stanie energetycznym. Ponadto,
ze względu na istnienie w nadprzewodniku przerwy energetycznej ∆, pary Coopera nie
są rozpraszane dopóki energia wzbudzenia E < 2Δ. Prowadzi to, między innymi, do
zerowej rezystancji nadprzewodnika w temperaturach niższych niż temperatura przejścia
Tc .
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Konsekwencją istnienia przerwy energetycznej w nadprzewodnikach jest to, że przechodzenie pojedynczych elektronów przez złącze metal normalny – nadprzewodnik jest
zabronione dla napięć źródło – dren VSD = V < 2Δ. Możliwe jest jednak zjawisko,
w którym z obszaru normalnego do nadprzewodnika tunelują dwa elektrony — jeden
o energii nieco większej, a drugi mniejszej niż energia Fermiego EF . Proces ten jest
nazywamy odbiciem Andreeva [35]. W trakcie tego procesu elektrony (o przeciwnych
spinach) przechodzą do nadprzewodnika i tworzą w nim parę Coopera. Padający elektron o kwazi-pędzie ≈ }kF musi „dobrać” sobie do pary inny elektron o kwazi-pędzie
≈ −}kF . W konsekwencji, po stronie normalnej złącza pojawia się kwazicząstka, którą
można opisać jako dziurę (pod poziomem Fermiego), o wektorze falowym kh ≈ kF .
Ponieważ dla takich wzbudzeń “dziurowych”, prędkość grupowa jest skierowana przeciwnie do pędu, to nowa kwazicząstka oddala się od złącza, patrz rysunek 2.5. A zatem
podczas odbicia Andreeva jest zachowana energia, spin i kwazipęd (mimo, że prędkość
grupowa kwazi-cząstek zmienia znak). Możliwy jest także proces odwrotny, w którym
na nadprzewodnik pada dziura a odbijany jest elektron, przy jednoczesnej „anihilacji”
pary Coopera po stronie nadprzewodnika. Dzięki temu możliwy jest transfer prądu
nadprzewodzącego do obszaru normalnego — mówimy wtedy o tzw. efekcie bliskości.
N

S

Rysunek 2.5.: Transport ładunku przez złącze N-S. Gdy elektrony mają energię mniejszą
niż przerwa energetyczna w nadprzewodniku, transport odbywa się dzięki odbiciu Andreeva. Ponieważ ładunek, przy przejściu elektronu przez
złącze, musi być zachowany, to po połączeniu się elektronów w parę Coopera w nadprzewodniku (S), w półprzewodniku (N) pojawia się dziura
poruszająca się w kierunku przeciwnym do elektronu.
Warunkiem obserwacji odbicia Andreeva jest wysoka jakość (duże prawdopodobieństwo
transmisji) kontaktu (N-S). Wtedy, badając charakterystykę prądowo – napięciową stwierdzamy, że przewodność złącza jest dwukrotnie większa dla napięć V < ∆/e niż dla
napięć wyższych. Jest tak dlatego, ponieważ podwojony ładunek q = 2e przechodzi bez
przeszkód z metalu normalnego do nadprzewodnika. W tych warunkach, odbicie Andreeva może być wykorzystane do detekcji polaryzacji spinowej w elektrodzie normalnej,
co znalazło szerokie zastosowanie w fizyce metali. Wyniki pomiarów charakterystyki
I − V złącza niob – półmetal magnetyczny (tlenek chromu) przedstawiono na rysunku
2.6. Jeśli obszar normalny nie jest jednorodny tzn. jeśli umożliwia rozdzielenie elektronów pochodzących z jednej pary Coopera i skierowanie ich do oddzielnych kanałów
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to wówczas mamy do czynieniem ze zjawiskiem opisywanym w literaturze jako “crossed
Andreev reflection” [36, 37] – krzyżowym odbiciem Andreeva. Do opisu tego zjawiska
wracam w podrozdziale 3.3, który będzie poświęcony trójsondowym nanostrukturom
hybrydowym.
Jak wiadomo, wysoką jakość złącza (N-S) dużo łatwiej uzyskać w złączach metalmetal niż w złączach półprzewodnik – nadprzewodnik. Wynika to z obecności bariery
Schottky’ego, której mechanizm powstawania opisano w punkcie 1.3. W tym kontekście,
na szczególną uwagę zasługują złącza In-PbTe, ponieważ tellurek ołowiu nie tworzy bariery w kontakcie z większością metali, ponadto prędkości Fermiego vF w obu materiałach
są zbliżone, a to z kolei zwiększa prawdopodobieństwo bezodbiciowego tunelowania par
Coopera [38] .

(a)

(b)

Rysunek 2.6.: Rysunki z pracy [39]. (a) Przedstawia złącze Nb z CrO2 - jest to przypadek, gdy nie ma odbicia Andreeva. (b) Przedstawia złącze Nb z Cu jest to przypadek z odbiciem Andreeva. Krzywa czerwona to przewodność
złącza w stanie nadprzewodzącym podzielona przez przewodność złącza
bez nadprzewodnika, której odpowiada kreskowana charakterystyka I-V.
Zjawiska transportu przez kontakt punktowy metal – nadprzewodnik po raz pierwszy
opisano w pracy Blondera, Tinkhama i Klapwijka [40] – jest to tzw. teoria BTK. Autorzy rozpatrzyli model 1-wymiarowy z jednym obsadzonym modem przewodnictwa oraz
wprowadzili fenomenologiczny parametr Z, który opisuje jakość złącza. W szczególności
prawdopodobieństwo transmisji jest dane w tym modelu wyrażeniem
T =

1
1 + Z2

(∆ → 0)

(2.11)

podczas gdy prawdopodobieństwo odbicia Andreeva wynosi


A=

1
1 + 2Z 2

2

(E = EF )

(2.12)

a więc jest rzędu T 2 , tak jak się spodziewamy dla procesu dwucząstkowego.
W teorii BTK, dla obliczenia charakterystyki prądowo-napięciowej złącza wykorzystano tzw. równanie Bogolubova-de Gennes’a, które pełni rolę równania Schrödingera dla
elektronowych i “dziurowych” kwazicząstek. Podobne podejście zastosowano w późniejszych pracach [41, 42, 43], gdzie rozszerzono model BTK na przypadek złącz wielomod-
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owych. Poniżej omówię wybrane wyniki, które dotyczą szumu śrutowego w tego typu
złączach.
Załóżmy, że kontakt (N-S) składa się z obszaru normalnego o długości L (rysunek
2.7) i przyjmijmy na początek, że transport w tym obszarze jest balistyczny (L < `).
Przepływ prądu możemy wtedy opisać macierzą odbicia r, o rozmiarach 2M ×2M , gdzie
M to liczba modów przewodnictwa w wiązce padającej i odbitej[44]
Oe
Oh

!

=r

Ie
Ih

ree reh
rhe rhh

r=

!

(2.13)

!

oraz Ie , Ih , Oe , Oh to M −elementowe wektory opisujące amplitudy modów padających (I) i odbitych (wychodzących) (O), odpowiednio dla elektronu i dziury. M × M elementowe podmacierze np. reh opisują prawdopodobieństwo, że padająca na złącze
dziura zostanie odbita jako elektron. Przewodnictwo złącza (N-S) możemy wtedy zapisać jako [42]:
GN S = 2G0 T rrhe r†he
(2.14)
gdzie T r jest symbolem śladu macierzy, a G0 to kwant przewodnictwa.
Przyjmując następnie, że temperatura złącza dąży do zera (kT  eV ) dla mocy
szumu śrutowego otrzymujemy wyrażenie[45] SN S = 4S0 T r[rhe r†he (1 − rhe r†he )], gdzie
S0 = 2e|V |G0 . Zastępując ślad macierzy sumą wartości własnych Rn liczonych dla
energii na poziomie Fermiego dostajemy
GN S = 2G0

SN S = 4S0

N
X

X

Rn

Rn (1 − Rn )

n=1

W sytuacji bez pola magnetycznego tzn. gdy zachowana jest symetria względem odwrócenia czasu (“time-reversal symmetry”) wartości własne Rn mogą zostać wyrażone przy
pomocy współczynników transmisji Tn dla obszaru normalnego Rn = Tn2 (2 − Tn )−2 [43].
Korzystając z tego wyrażenia możemy napisać
GN S = G0

N
X

2Tn2
2
n=1 (2 − Tn )

(2.15)

oraz
SN S = S0

N
X
16Tn2 (1 − Tn )
n=1
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(2 − Tn )4

(2.16)

2.4. Szum super-poissonowski
Zauważmy, że podobnie jak dla przypadku “zwykłego” kontaktu punktowego, mody
o transmisji Tn = 0 lub Tn = 1 nie dają wkładu do szumu śrutowego. Jeżeli przyjmiemy
dalej, że Tn = Γ dla każdego n, wtedy [46]:
SN S = S0 N

16Γ2 (1 − Γ)
8 (1 − Γ)
=
SP oisson
4
(2 − Γ)
(2 − Γ)2

(2.17)

i dla Γ  1 ostatecznie otrzymamy
SN S = 4e|I| = 2SP oisson

(2.18)

Wynik ten oznacza, że szum śrutowy może być wykorzystany do eksperymentalnego
“pomiaru” ładunku pary Coopera (q = 2e), co nie jest możliwe przy pomiarze jedynie
przewodnictwa. Należy jednak pamiętać, że wzór 2.18 jest słuszny pod warunkiem transportu balistycznego (L  `) i braku korelacji między modami transmisji. Jeśli uwzględnimy rozpraszanie kwazicząstek, które może zachodzić w obszarze normalnym złącza,
wtedy dla transportu dyfuzyjnego (L  `) otrzymamy[45]
4
2
SN S = e|I| = SP oisson
3
3

(2.19)

Porównanie z rysunkiem 2.4 pokazuje, że również w przypadku transportu dyfuzyjnego
spodziewany się podwojenia szumu dla nanozłącz typu drut kwantowy - nadprzewodnik.
Rezultaty obliczeń, także dla L ∼ `, przedstawiono na rysunku 2.7.
2.0

1.5

1.0
2
3

0.5

0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

Rysunek 2.7.: Szum na złączu N-S. Czynnik Fano w funkcji L/l dla różnego sprzężenia
Γ między obszarem N i S (od dołu do góry Γ = 1, 0.9, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2,
linia przerywana dla Γ  1). [45]

2.4. Szum super-poissonowski
Wzór 2.18 opisuje szum, dla którego czynnik Fano F > 1. Jest to zrozumiałe ponieważ
dotyczy zjawiska tunelowania przez barierę, w którym biorą udział skorelowane pary
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Coopera i dlatego fluktuacje prądu mogą być większe niż wynikające z rozkładu Poissona
— elektrony “przeskakują” w “paczkach” po dwa. Ogólnie, gdy mierzony szum prądowy
przewyższa wartość daną przez wzór Schottky’ego 2eI, wtedy fluktuacje są bardziej
“nieregularne” i mówimy o szumie super-poissonowskim. Analogicznie, gdy przypadkowe
oscylacje prądu są bardziej “regularne”, wtedy mówimy o szumie sub-poissonowskim,
dla którego F < 1. Przykłady takiego szumu omówiłem w punkcie 2.2, gdzie obniżenie
wartości czynnika Fano wynikało z zakazu Pauliego. Okazuję się jednak, że również
dla fermionów udaje się w określonych sytuacjach uzyskać szum super-poissonowski pod
warunkiem, że w procesie transportu uwzględnimy korelacje między nośnikami, tzn.
odejdziemy od modelu jednoelektronowego.
Typowym i najlepiej zbadanym przykładem zjawiska, w którym oddziaływanie kulombowskie między elektronami prowadzi zarówno do obniżenia jak i podwyższenia szumu
w stosunku do 2eI, jest transport ładunku w rezonansowej diodzie tunelowej [47]. Zasadę
działania takiej struktury, wykonanej np. z materiałów GaAs/AlGaAs/GaAs/AlGaAs/GaAs
metodą MBE, przedstawia rys. 2.8.

F

I (nA)

(a)

(b)

V (V)

Rysunek 2.8.: (a) Schemat pasma przewodnictwa i położenie poziomu rezonansowego dla
napięć źródło dren w obszarze ujemnej przewodności różniczkowej, q = e
jest ładunkiem elektronu, C1 i C2 to pojemności studni względem kontaktów. (b) Charakterystyka prądowo-napięciowa i czynnik Fano dla typowej
diody rezonansowej w temperaturze T = 77 K. Obie bariery AlGaAs są
tej samej szerokości. Rysunek pochodzi z pracy [47].
W diodach tego typu (nazywanych RTD3 ) bariery (AlGaAs) są niedomieszkowane,
a szerokość studni (GaAs) jest tak dobrana, aby dla transportu był dostępny tylko
jeden poziom kwantowy. Dla małych napięć źródło-dren (V < 0.1 V na rys. 2.8)
3

ang. Resonant Tunelling Diode
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poziom rezonansowy jest nieco powyżej potencjałów chemicznych elektrod i dlatego
prawdopodobieństwo transmisji T  1 oraz F = 1. Dla wyższych napięć, z powodu
sprzężenia pojemnościowego z kontaktami, energia poziomu kwantowego się obniża i przesuwa się do “okna przewodnictwa” danego różnicą napięć źródło-dren. W tych warunkach prąd rośnie, ale fluktuacje prądu stają się bardziej “regularne”, ponieważ rośnie
też obsadzenie poziomu rezonansowego. Akty tunelowania kolejnych nośników nie są
niezależne, elektron może przejść ze źródła do drenu pod warunkiem, że stany kwantowe
w studni są puste, gdyż w przeciwnym przypadku odpychanie kulombowskie “blokuje”
transport. Podobny mechanizm “regularyzacji” występuje w pojedynczych barierach
AlAs zawierających silnie zlokalizowane stany domieszkowe, po których zachodzi transport [48]. W obu przypadkach prowadzi to do obserwacji szumu sub-poissonowskiego,
przy czym współczynnik Fano osiąga wartość minimalną F = 0.5, gdy bariery mają tę
samą szerokość. W tym rejonie charakterystyki I − V , przewodność różniczkowa diody
G jest dodatnia.
Gdy napięcie źródło-dren nadal rośnie, prąd zaczyna maleć i G staje się ujemne,
ponieważ energia poziomu rezonansowego przesuwa się poniżej dna pasma przewodnictwa katody. W tych warunkach obserwujemy nowe zjawisko polegające na gwałtownym wzroście szumu śrutowego, które jest również spowodowane korelacjami elektronelektron, jak to wyjaśnia rys. 2.8(a). Obsadzenie stanu rezonansowego naładowanym
nośnikiem powoduje, że dno studni kwantowej podnosi się w skali energii o wartość
e2 /CE , gdzie CE jest sumą pojemności układu. Wtedy gęstość stanów związana z poziomem kwantowym “na chwilę” przesuwa się w “okno przewodnictwa” i przepływ prądu
może zachodzić w postaci tunelowania “paczek” po dwa elektrony. Jak wynika z danych
przedstawionych na rysunku 2.8(b) powoduje to znaczny wzrost współczynnika Fano, aż
do wartości F ≈ 10.
Podobnego zjawiska, polegającego na przejściu od reżimu sub-poissonowskiego do
super-poissonowskiego można się spodziewać również dla transportu kwantowego w nanostrukturach, ale jego obserwacja jest znacznie trudniejsza. Jak wyjaśniono w punkcie 2.2,
stosunkowo łatwo uzyskać F < 1 dla “otwartych” struktur jak druty kwantowe czy kontakty punktowe i jest to związane ze statystyką cząstek (tzw. “Pauli blocking”). Aby
obserwować efekty związane z blokadą kulombowską (“Coulomb blocking”), podobne
do tych występujących w diodach tunelowych, należy wykorzystać kropki kwantowe.
Po raz pierwszy przeprowadzono takie obserwacje dla kropki kwantowej o regulowanej
szerokości barier, co opisano w pracach [49, 50]. Gdy energia kropki była tak dostrojona,
że w “oknie przewodnictwa” był tylko jeden poziom kwantowy, a sprzężenie z kontaktami
było symetryczne, obserwowano F ≈ 0.5 na skutek blokady kulombowskiej. Natomiast,
gdy w transporcie uczestniczyły dwa stany kwantowe uzyskano F > 1, a więc przejście
do reżimu super-poissonowskiego. W tym przypadku mechanizm pojawiania się korelacji
w transporcie był inny niż w strukturach RTD i związany z tzw. “dynamiczną blokadą
kulombowską” (dynamical Coulomb blockade).
Mechanizm dynamicznej blokady kulombowskiej został zaproponowany po raz pierwszy dla spinowo spolaryzowanych stanów w kropkach kwantowych w pracy [51], ale można go też zastosować dla przypadków, gdy stany elektronowe są spinowo zdegenerowane
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[52]. Dynamiczna blokada przepływu prądu zachodzi w “otwartej” kropce kwantowej
w sytuacji, gdy do transportu dają wkład dwa poziomy energetyczne, przy czym jeden
z nich jest znacznie silniej sprzężony z kontaktami niż drugi. Zakładamy następnie,
że kropka znajduje się w reżimie blokady kulombowskiej, to znaczy że w każdej chwili
jest albo pusta albo tylko jeden ze stanów jest obsadzony. W tych warunkach impulsy
ładunku w przepływającym prądzie nie będą całkowicie przypadkowe. Co jakiś czas
pojawi się szybka seria impulsów – “paczka” elektronów związana z tunelowaniem przez
stan wzbudzony – ale tylko wtedy, gdy drugi stan będzie pusty. Prowadzi to do dodatnich korelacji we fluktuacjach prądu i znacznego wzrostu współczynnika Fano F . W
pracy [53] pokazano, że w tych warunkach
F =1+

2p
1−p

(2.20)

gdzie p jest prawdopodobieństwem “szybkiego” tunelowania przez stan wzbudzony. Widać,
że im kropka jest bardziej “otwarta”, to znaczy im większe p, tym większego wzrostu F
należy się spodziewać. Mechanizm dynamicznej blokady kulombowskiej będzie istotny
dla analizy danych doświadczalnych przedstawionej rozdziale 6.
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Rozdział 3.
Trójsondowe złącza balistyczne (TBJ)
W rozdziałach 1 i 2 omówiłem transport i zjawiska szumowe badane w dwusondowych
nanostrukturach takich jak druty kwantowe i kontakty punktowe. Poniżej przedstawię
zjawiska, których spodziewamy się dla struktur trójsondowych, tzn. wyposażonych
w trzy kontakty elektryczne. Struktury tego typu zbudowane są z kanałów przewodzących, połączonych razem za pośrednictwem balistycznej części centralnej. W literaturze
określa się je jako tzw. “three-terminal ballistic junctions” (TBJ). Najczęściej stosowaną
konfiguracją są złącza o kształcie litery Y lub T, nazywane czasami YBS lub TBS (“Y-”
lub “T-branch switch”). Należy w tym miejscu podkreślić, że nanostruktury tego typu
różnią się zasadniczo od urządzeń wielokontaktowych, takich jak np “krzyże hallowskie”.
Te ostanie mają zwykle pola kontaktowe o makroskopowych częściach wspólnych, dzięki czemu służą przede wszystkim do czterosondowego pomiaru tensora przewodnictwa.
Tymczasem w trójsondowych złączach balistycznych sprzężenie między kontaktami zależy od efektów kwantowych i oddziaływań zachodzących w submikronowej części wspólnej.

3.1. TBJ jako przełącznik prądowy
Wraz ze zwiększaniem wymagań stawianych urządzeniom elektronicznym, rozważa się
budowę nowych struktur mogących pod względem szybkości działania konkurować z tranzystorami typu FET. Wykorzystując prostą budowę, balistyczne właściwości transportu
elektronowego oraz jego fazowo koherentną naturę, zaproponowano wiele ciekawych
rozwiązań wykorzystujących złącza TBJ. Zademonstrowano eksperymentalnie takie zjawiska jak generacja drugiej harmonicznej, efekt prostowania napięcia i jego wzmacnianie,
patrz np. praca przeglądowa [54]. Poniżej omówię trzy podstawowe efekty występujące w
złączach TBJ, na których może być oparta większość przyszłych zastosowań. Pierwszy,
związany z tzw. “samobramkowaniem” w reżimie transportu nieliniowego, umożliwia
wykorzystanie złącza TBJ jako szybkiego (do THz) przełącznika prądowego. Drugi,
tzw. efekt Xu, występuje również w transporcie nieliniowym i umożliwia wykorzystanie
układów trójsondowych jako elementów układów logicznych. Wreszcie w transporcie
liniowym przewidziano teoretycznie występowanie tzw. “separacji modów”, polegającej
na przestrzennym rozdzieleniu ładunków, które obsadzają kolejne mody 1-wymiarowe.
W pracach [55, 56] rozważano pole elektryczne, które jest potrzebne, aby przełączyć
prąd z jednej gałęzi urządzenia do drugiej (patrz rysunek 3.1a). Na podstawie symu-
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lacji pokazano, że w przypadku transportu jednomodowego wystarcza napięcie zaledwie kilku mV, przyłożone np. do bocznej bramki metalicznej (nie pokazanej na rysunku). Oznacza, to że napięcie przełączające może być poniżej kT /e, a więc znacznie
mniejsze niż dla tranzystorów FET. Jest tak dlatego, że do przełączenia prądu nie
jest wymagane całkowite zubożenie kanału. Duża szybkość przełączania wynika wtedy
z dużej prędkości nośników (prędkość Fermiego vF , porównaj tabela 1.1), charakterystycznej dla transportu balistycznego. Ponadto, dalsze prace teoretyczne pokazały, że do
przełączania prądu nie trzeba stosować bramek zewnętrznych dzięki tzw. mechanizmowi
“samobramkowania” (self-gating), wystarczy niewielka różnica potencjałów chemicznych
między elektrodami 1 i 2 [57].

a)

b)

3

E
1

2

Rysunek 3.1.: Trójsondowe złącze o geometrii Y, (a) przełączanie prądu między gałęziami 1 i 2 przez działanie pola E. (b) hydrodynamiczna analogia bistabilności prądowej, która pojawia się na skutek efektu “samobramkowania”
(według pracy [57]).
Źródłem tego efektu jest samouzgodnione pole elektryczne, pochodzące od rozkładu
ładunków wewnątrz urządzenia. Samobramkowanie wynika z tego, że niewielkie różnice
napięć miedzy kontaktami prowadzą do znacznych zmian w obsadzeniu układów jednowymiarowych, którymi są elektrody, ponieważ w pobliżu dna pasma gęstość stanów
jest bardzo duża i ρ(E) ∼ 1/vF (rysunek 1.3). W tych warunkach o przełączaniu prądowym zaczyna decydować nie sprzężenie pojemnościowe z bramkami zewnętrznymi
Cgeo , ale tzw. “pojemność kwantowa” CQ = e2 × ρ(E). W pracy [57] pokazano,
że dla złącza typu TBS
CQ
4α c
≈
(3.1)
Cgeo
r vF
gdzie α ≈ 1/137 jest stałą struktury subtelnej, r stałą dielektryczną, a c prędkością
światła. Oznacza to, że w materiałach III-V pojemność kwantowa dominuje, aż do
prędkości Fermiego vF ≈ 106 m/s. W związku z tym w tego typu strukturach można
uzyskać szybkie zmiany sygnału bez bramek zewnętrznych i opóźnień związanych z ich
stałymi RC. Stwierdzono także, że samobramkowanie może prowadzić do spontanicznych
przełączeń prądu między elektrodami i w związku z tym, do bistabilności prądu, jak to
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wyjaśnia rysunek 3.1b. Efekt wzmocnienia przełączania dzięki obecności pojemności
kwantowej udowodniono eksperymentalnie w pracy [58] dla struktur typu Y wytrawionych w materiale heterozłącza GaAs/AlGaAs. Bistabilność prądową w podobnych
strukturach obserwowano w pracy [59].
Samouzgodnione pole elektryczne pochodzące od różnicy napięć przyłożonych do elektrod, jest również źródłem innego, nieoczekiwanego efektu przewidzianego w pracy Xu
[60].

T3←2

V3

+V0 = V2

T3←1
klasycznie

−V0 = V1

V3 = 0

Rysunek 3.2.: Trójsondowe złącze o geometrii Y spolaryzowane w konfiguracji “pushpull”. Dla symetrycznego “klasycznego” złącza z prawa Ohma dostajemy V3 = 0. Uwzględnienie samouzgodnionego pola elektrycznego
pochodzącego od różnicy napięć przyłożonych do elektrod prowadzi do
wniosku, że dla współczynników transmisji między elektrodami T31 > T32 ,
ponieważ nośniki są “odpychane” od elektrody V1 a “przyciągane” do
elektrody V2 . Oczywiście, gdy zmienimy polaryzację (V0 < 0) wtedy
T31 < T32 .
Najważniejszym wynikiem uzyskanym przez autora było to, że gdy do prawej i lewej
gałęzi symetrycznego złącza TBS przyłożymy napięcia w modzie „push-pull” V2 = V0 =
−V1 , to napięcie na środkowej elektrodzie będzie zawsze ujemne, patrz rysunek 3.2,
niezależnie od znaku V0 . Można to zrozumieć wykorzystując formalizm LandaueraBüttikera. Ze wzoru 1.9 dla konfiguracji “push-pull” i otrzymamy
V3 =

T32 − T31
V0
T32 + T31

(3.2)

Jak wyjaśnia rysunek 3.2, w nieliniowym reżimie transportu spodziewamy się, że napięcie V3 będzie zawsze ujemne. A zatem, jeżeli znakowi napięcia przypiszemy wartość
logiczną, to struktury typu TBS można wykorzystać do budowy bramek logicznych, działających z dużymi szybkościami. W doświadczeniu efekt ten zaobserwowano zarówno
w strukturach typuT[61], jak i Y [62, 63].
Jest jasne, że analiza efektu Xu, oparta wyłącznie na badaniu wpływu napięć zewnętrznych i ignorująca “samobramkowanie” oraz efekty kwantowe, jest bardzo uproszczona.
W pracy [64] rozszerzono analizę zjawisk nieliniowych w strukturach typu TBS, rozpatrując transport kwantowy przez trzy kontakty punktowe połączone wnęką balistyczną.
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Z obliczeń otrzymano, że w obszarze wnęki elektron może oddziaływać z utworzonymi
w jej wnętrzu stanami kwazi-związanymi, co z kolei wpływa na znak V3 . Zgodnie z oczekiwaniami, w wysokich temperaturach (T > 77 K), znak napięcia V3 był zawsze ujemny
i nieczuły na obecność stanów związanych. Natomiast dla niskich temperatur, napięcie na elektrodzie centralnej wykazywało fluktuacje w zależności od energii Fermiego.
W szczególności pokazano, że dla małych napięć zasilających, napięcie V3 może przyjmować wartości zarówno ujemne, jak i dodatnie. Bardziej szczegółowo wyniki pracy
[64] opisano w Dodatku 2. Będą one wykorzystane do analizy wyników doświadczalnych
przedstawionych w rozdziale 6.
Omówione wyżej efekty nieliniowe były mało czułe na geometrię układu i przebiegały
podobnie dla struktur typu Y i typu T . Spodziewamy się, że zjawiska badane w reżimie
transportu liniowego będą silniej zależały od kształtu złącza. Na przykład w rzeczywistych strukturach o geometrii Y duże znaczenie ma rozpraszanie fal elektronowych
w miejscu, gdzie rozdzielają się górne elementy przełącznika. Problem ten nie występuje
w strukturach typu T, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskiem “separacji” albo “filtracji”
modów, które wyjaśniono na rysunku 3.3.
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Rysunek 3.3.: Współczynniki transmisji Tαβ dla idealnej struktury typu T (pokazanej
schematycznie z lewej strony) w funkcji energii Fermiego EF . Pokazano
również całkowitą przewodność G1 . Obliczenia przeprowadzono dla temperatury T = 0 przy wykorzystaniu programu napisanego przez dr
D. Sztenkiela [65].
Przedstawiono na nim współczynniki transmisji Tαβ obliczone (patrz rozdział 6) dla
idealnej struktury z identyczną szerokością kontaktów (100 nm). Teoria przewiduje,
że współczynnik T12 = T21 (transmisja “na wprost”) rośnie prawie monotonicznie, jako
funkcja energii, podczas gdy T31 = T32 (transmisja “na bok” ) silnie oscyluje [66] .
Zjawisko to nosi nazwę “bend resistance”, ponieważ, gdy zaczyna być obsadzany nowy
poziom 1-wymiarowy, wtedy pęd elektronu wzdłuż kanału 1-2 jest mały i nośnik łatwo
przechodzi do kontaktu 3, a T31 osiąga maksimum. Gdy energia kinetyczna rośnie wtedy
to sprzężenie “na bok” maleje i w rezultacie pojawiają się oscylacje. Na przykład, gdy
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G1 = 2 i T32 osiąga maksimum, wtedy jeden z modów (o wyżej energii) przechodzi do
kontaktu 3, a drugi (o niższej energii) do kontaktu 2. Mamy więc do czynienia z “separacją modów” i prawie idealnym rozdzieleniem prądów, przy znikomym rozproszeniu do
tyłu. Widać więc wyraźnie przewagę struktur typu T nad strukturami typu Y. Badaniom tego efektu jest poświęcony podrozdział 6.1.

3.2. Korelacje szumowe
Trójsondowe złącza balistyczne, ze względu na swój kształt, mogą być wykorzystane
do badania szumu Schottky’ego, który wynika ze statystycznego rozdzielenia strumienia
cząstek. Ponadto, badając korelacje wzajemne szumu pomiędzy prądami płynącymi
w różnych kontaktach, możemy określić jakiej statystyce nośniki prądu podlegają. Jeden z pierwszych eksperymentów ukazujących związek statystyki cząstek z ich korelacją
został przedstawiony w pracy Hanbury-Browna i Twissa [67] i dotyczył fotonów, które
są bozonami. W eksperymencie zbadana została korelacja miedzy intensywnościami
rozdzielonych wiązek światła mierzonymi dwoma odseparowanymi przestrzennie detektorami. Zmierzone w tych warunkach korelacje fluktuacji sygnałów dały wynik dodatni. Oznacza to, że do obu, równooddalonych detektorów, fotony dolatywały jednocześnie. Eksperyment potwierdził zatem, że fotony mogą obsadzać jednocześnie ten
sam stan orbitalny lub inaczej mówiąc, mają tendencję do “grupowania się” (“bunching”). To grupowanie się fotonów odpowiada klasycznym fluktuacjom intensywności
światła pochodzącego ze źródeł termicznych.
Jeśli do eksperymentu, w którym wiązka cząstek rozdziela się na “beam-splitterze”
i jest kierowana do różnych detektorów, użyjemy elektronów, to spodziewamy się zaobserwować korelacje ujemne. Elektrony, z powodu zakazu Pauliego nie mogą obsadzać
tego samego stanu i na „beam splitter” padają pojedynczo. Dla elektronów w ciele stałym
tego typu ujemne korelacje obserwowano w pracach [68, 69], gdzie badano tunelowanie
między stanami krawędziowymi w reżimie kwantowego efektu Halla oraz w pracy [70],
gdzie badano odbicie i transmisję prądu przez barierę elektrostatyczną.
Dla opisu związku korelacji ze statystyką cząstek wykorzystam podejście zaprezentowane w pracy [71]. Jak wiemy, średnia liczba cząstek w danym stanie kwantowym
dana jest wyrażeniem
E−µ
hni = exp
kB T






−1

+a

gdzie a = 0 dla rozkładu Boltzmanna, a = 1 dla rozkładu Fermiego-Diraca, natomiast
dla bozonów a = −1. Fluktuacje termiczne liczby cząstek obsadzających dany stan
wokół ich wartości średniej możemy zapisać jako
h4n2 i = hni(1 − ahni)

(3.3)

Widzimy zatem, że fluktuacje te zależą od rozkładu statystycznego. Dla cząstek klasycznych wariancja h4n2 i jest równa średniej liczbie obsadzeń hni (statystyka poissonowska),
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dla bozonów otrzymujemy h4n2 i > hni (statystyka super-poissonowska), a dla fermionów
h4n2 i < hni (statystyka sub-poissonowska).
Na podstawie przedstawionego wyżej wyrażenia możemy stwierdzić, że w niskich temperaturach, gdy stan kwantowy jest w pełni obsadzony (hni = 1), wiązka elektronów
jest całkowicie “bezszumna” h4n2 i = 0 . Eksperymentalnie takie “ciche” prądy elektronowe uzyskuje się w drutach kwantowych (gdy przewodnictwo jest skwantowane) lub
w reżimie kwantowego efektu Halla, gdy transport zachodzi za pośrednictwem prądów
krawędziowych. W tych warunkach szum i korelacje szumowe można badać rozdzielając
strumień elektronów za pomocą złącza typu TBJ lub złącza tunelowego. Wtedy, jak
w różnych wersjach eksperymentu Hanbury-Browna i Twissa, można badać szum Schottky’ego w każdym z kanałów, a także korelacje fluktuacji prądowych między dwiema
wiązkami hΔn1 Δn2 i (korelacja krzyżowa).
Jak pokazano w pracy [69], autokorelacja wiązki transmitowanej przez dzielnik (barierę) z prawdopodobieństwem T wyraża się wzorem
h4n2T i = T (1 − T )



T
h4n2 i + hni
1−T



(3.4)

natomiast korelacja krzyżowa wiązek transmitowanej i odbitej (z prawdopodobieństwem
1 − t) wynosi


h4nT 4nr i = T (1 − T ) h4n2 − hni
(3.5)
Ze wzorów powyżej widać, że autokorelacja jest zawsze dodatnia, natomiast znak korelacji krzyżowej zależy silnie od relacji między h4n2 i a hni. Dla cząstek klasycznych
(dla statystyki poissonowskiej) h4n2 i = hni i dlatego fluktuacje prądu w obu kanałach
są nieskorelowane. W przypadku statystyk kwantowych, dla bozonów obserwujemy korelacje dodatnie1 , natomiast jeśli mamy do czynienia z fermionami to h4nt 4nr i < 0.
Efekt ten jest najlepiej widoczny dla bezszumnej wiązki padającej na dzielnik. Wtedy
hni = 1 i h4n2 i = 0, a ujemne korelacje wynikają w zasadzie z konieczności zachowania
ładunku w strumieniach cząstek, niezależnie od ich statystyki [1].

Szum sub-poissonowski i korelacje ujemne
Powyższe wnioski można oczywiście zastosować do trójsondowych złącz balistycznych.
Korelacja krzyżowa S12 = h∆I1 ∆I2 i szumów prądowych, dla struktury pokazanej schematyczne na rysunku 3.3 przy T → 0 przyjmuje postać [24, 1]
S12 = S21 = −

h
i
2e2
+
eV Tr s+
13 s13 s23 s23
h

(3.6)

gdzie smn są (blokowymi) elementami macierzy rozpraszania, V jest wartością bezwzględną napięcia przyłożonego do kontaktu 3. Zgodnie z oczekiwaniami, wielkość ta jest
zawsze ujemna. Ponadto dla złącz trójsondowych korelacje krzyżowe można wyrazić za
1

Ujemne korelacje można także zaobserwować dla fotonów, pod warunkiem że zastosujemy “nietermiczne” źródła światła emitujące pojedyncze kwanty promieniowania, np. kropki kwantowe.
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pomocą współczynników transmisji (zdefiniowanych wzorami 1.11 i 1.12). W granicy
transportu jednomodowego dla szumów prądowych mamy
S11 = 2

2e2
eV T13 (1 − T13 )
h

S22 = 2

2e2
eV T23 (1 − T23 )
h

(3.7)

zgodnie ze wzorem 2.9, natomiast dla korelacji krzyżowej otrzymujemy
S12 = −2

2e2
eV T13 T23
h

(3.8)

Stwierdzamy więc, że dla autokorelacji S11 i S22 mamy do czynienia z szumem subpoissonowskim (F ≤ 1), natomiast korelacja wzajemna S12 musi być wtedy zawsze
mniejsza od zera.

Szum super-poissonowski i korelacje dodatnie
Jak wynika z dotychczasowej dyskusji, w trójsondowych złączach balistycznych spodziewamy się zaobserwować współczynnik Fano F < 1, podobnie jak w kwazi-balistycznym
drucie dwusondowym — patrz rysunek 5.12. Korelacja krzyżowa powinna zatem przyjmować wartości ujemne. Należy jednak pamiętać, że w strukturach typu TBS możemy
mieć do czynienia z dodatkowymi mechanizmami fizycznymi prowadzącymi do obserwacji
wartości S12 większych od zera. Mechanizmy te są związane z dodatkowymi, klasycznymi
lub kwantowymi, korelacjami w przepływie prądu.
W pracach [72, 73] zwrócono uwagę, że każdy nierównowagowy rozkład ładunków
prowadzi do powstania pola elektrycznego wpływającego na wszystkie elektrony znajdujące się w jego zasięgu. Dla liniowego transportu balistycznego może to mieć znaczenie
tylko wtedy, gdy jeden z kontaktów jest kontaktem “wolnym”, tzn. spełnia rolę sondy
napięciowej (porównaj rysunek 6.4). Dla “wiszącego” kontaktu mamy I = 0, ale fluktuacje napięcia, które na nim występują, mogą prowadzić do dodatnich korelacji między
szumami na kontaktach prądowych. Efekt taki został potwierdzony eksperymentalnie
w reżimie kwantowego efektu Halla [74]. Wpływ korelacji klasycznych podobnego typu
rozważano w pracach [75, 76]. Szczególnie ważny dla zastosowań jest pierwszy z cytowanych artykułów, gdzie rozważano typową konfigurację eksperymentalną, stosowaną
do pomiaru korelacji krzyżowej. Dla struktury trójsondowej polega ona na podłączeniu do dwu kontaktów (np. 1 i 2 na rysunku 3.3) rezystancji obciążenia RL , na których
mierzone są szumy napięciowe wywołane fluktuacjami prądów I1 oraz I2 . Autorzy omawianej pracy zwrócili uwagę, że fluktuacje napięcia na jednym z oporników RL , poprzez
klasyczne prawo Kirchoffa, mogą się “przenosić” na drugi, co z kolei prowadzi do dodatnich korelacji. Autorzy sformułowali również warunki, w których ten efekt można
pominąć – zgodnie z oczekiwaniami można to zrobić, gdy 1/RL  G3 = G31 + G32 .
Wnioski te zostały uwzględnione przy pomiarach S12 dla złącz balistycznych typu T,
przedstawionych szczegółowo w rozdziałach 6 i 7.
Nawet jeśli uda się wyeliminować korelacje klasyczne, to źródłem dodatkowych efektów
prowadzących do dodatnich wartości S12 mogą być korelacje kwantowe, związane z oddziaływaniem elektron-elektron. Właśnie dlatego, jak wyjaśniono we wstępie, spektroskopia
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szumowa jest ważnym narzędziem pomiarowym, pozwalającym badać efekty wielociałowe. Przykładem eksperymentów tego typu jest obserwacja szumu super-poissonowskiego w diodach tunelowych i kropkach kwantowych, omówiona w podrozdziale 2.4.
Okazuje się, że również dla trójsondowych złącz balistycznych mechanizm dynamicznej
blokady kulombowskiej może prowadzić do wzmocnienia fluktuacji prądu (F > 0 )
i w konsekwencji do dodatnich korelacji szumowych. Warunkiem obserwacji tych efektów
jest obecność co najmniej dwóch stanów zlokalizowanych w centralnej części złącza, gdzie
następuje rozdzielenie prądów. Mechanizm wzmocnienia korelacji prąd-prąd w strukturach TBS zawierających “otwartą” kropkę kwantową został szczegółowo przeanalizowany
w pracy [77]. Z cytowanej pracy pochodzi rysunek 3.4, gdzie pokazano schematycznie
centralną kropkę kwantową i jej sprzężenie z kontaktami oraz obliczone wartości czynników Fano dla autokorelacji i korelacje krzyżowe.
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Rysunek 3.4.: Zależność od częstotliwości (a) czynników Fano: FL – w elektrodzie centralnej, FR1 i FR1 – w elektrodach bocznych oraz (b) korelacji - Sαα0 (ω)
między elektrodami α i α0 dla przypadku, gdy sprzężenia obszaru
rozpraszającego z elektrodami R1 i R2 są różne (γ1 = 1 i γ2 = 0.5 w
jednostkach względnych). Z lewej strony pokazano centralną część złącza,
w której następuje rozdzielenie prądów i gdzie mamy do czynienia z dwoma
zlokalizowanymi stanami kwantowymi, grubość strzałek symbolizuje siłę
sprzężenia z kontaktami. Dalsze szczegóły, dotyczące zależności od ω,
patrz [77].
Z powodu blokady kulombowskiej tylko jeden ze stanów zlokalizowanych w centralnej
części złącza (1 lub 2) może być w danej chwili obsadzony. Jeżeli sprzężenia każdego
z nich z elektrodami (γ1 i γ2 ) są identyczne, wtedy mamy do czynienia z szumem sub-
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poissonowskim, a korelacje krzyżowe są ujemne. Sytuacja zmienia się gdy stany te są
sprzężone asymetrycznie z kontaktami, a ponadto siła tych sprzężeń jest różna (γ1 6= γ2 ).
Wtedy, tak jak opisano w podrozdziale 2.4, fluktuacje prądu stają się silniejsze, szum
ma charakter super-poissonowski i w rezultacie korelacje prąd-prąd przyjmują wartości
dodatnie. Omówione tu wyniki pracy [77] zostaną wykorzystane w rozdziale 6.3 do
analizy danych doświadczalnych (otrzymanych dla niskich częstości, co odpowiada ω → 0
na rysunku 3.4).

3.3. Korelacje szumowe w złączach hybrydowych
Jak wynika z powyżej dyskusji, warunkiem obserwacji dodatnich korelacji krzyżowych
jest generacja szumu super-poissonowskiego przy rozdzieleniu prądów w strukturach
typu TBS. W związku z tym, naturalnym kandydatem do obserwacji “grupowania się”
elektronów jest trójsondowe złącze balistyczne, w którym jeden z kontaktów jest w stanie
nadprzewodzącym. Jak to opisano w podrozdziale 2.3, może wtedy zachodzić odbicie
Andreeva podczas którego do nadprzewodnika przechodzą jednocześnie dwa elektrony
i dlatego SN S > SP oisson , patrz wzór 2.17. W procesie odwrotnym, para Coopera może
zostać rozdzielona przestrzennie pomiędzy dwie elektrody normalne, co prowadzi do
S12 > 0. W przypadku struktur hybrydowych jest to szczególnie interesujące, ponieważ
oba składniki pary są w stanie splątanym kwantowo.
W pionierskiej pracy [78] Anantram i Datta analizowali korelacje prądowe w układach
mezoskopowych zawierających obszar nadprzewodzący. Dla układu trójelektrodowego
AA +
korelacje prądowe dla gałęzi normalnych i i j zostały wyrażone jako: Sij = Sij
AB
AA
Sij , gdzie Sij = h4Iie 4Ije i + h4Iih 4Ijh i odpowiada odbiciu takiej samej cząstki jak
AB = h4I 4I i + h4I 4I i opisuje odbicie Andreeva,
cząstka padająca, natomiast Sij
ie
je
jh
ih
w którym padający elektron „zmienia się” w dziurę lub odwrotnie. Wynik uzyskany przez
autorów dla autokorelacji ma znak dodatni zarówno dla SiiAA jak i dla SiiAB , podczas
AA |
AB
gdy dla korelacji krzyżowej Sij
i6=j jest ujemne, zaś Sij |i6=j jest dodatnie. Oznacza
to, że dla autokorelacji wynik jest dodatni, podobnie jak dla struktury nie zawierającej
nadprzewodnika, natomiast w przypadku korelacji krzyżowej o jej charakterze (dodatnia
czy ujemna) decyduje przewaga jednego z typów rozpraszania. Jeśli dominuje zwykłe
odbicie to korelacja jest ujemna, jeśli zaś dominujące jest odbicie Andreeva to mamy do
czynienia z korelacją dodatnią. Warunkiem jest jak zwykle eVSD < 2∆, gdzie VSD jest
napięciem na złączu.
W serii kolejnych publikacji [79, 80, 1] uściślono wyniki Anantrama i Datty oraz rozszerzono je na różne geometrie struktur TBS. Jednak ogólny wniosek był taki, że dodatnie
korelacje których szukamy, są znacznie mniejsze niż szumy Schottky’ego (autokorelacje)
w każdej z elektrod: S12  S11, S12 . Jest to spowodowane procesami “odbicia do tyłu”
i chaotycznymi trajektoriami w balistycznym obszarze złącza, gdzie następuje rozdzielenie prądów. Poza tym, odbicie Andreeva nie jest jedynym procesem zachodzącym w
trakcie tunelowania. Prawdopodobnie dlatego, autorom pracy eksperymentalnej [81] nie
udało się zmierzyć korelacji krzyżowej w układzie Nb/InAs.
W związku z tym wydaje się, że struktury typu T są znacznie lepszymi kandydatkami
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Rysunek 3.5.: Idealne (Γ = 1) złącze hybrydowe typu T (na górze). Poniżej korelacja
krzyżowa S12 (w jednostkach 2eI1 ) przedstawiona w funkcji szerokości
kanału nadprzewodzącego, W i L – rozmiary kontaktów, kF - kwazipęd
Fermiego. Rysunek pochodzi z pracy [82].
do badania generacji par splątanych elektronów niż złącza o geometrii Y. Można się
o tym przekonać na podstawie rysunku 3.3. Na przykład, gdy w całej strukturze obsadzony jest tylko jeden kanał przewodnictwa, mamy T13 = T23 ≈ 0.5, a zatem rozdzielenie
prądów następuje prawie “bezodbiciowo”. Na tę korzystną własność zwrócono uwagę
w pracy [82], w której badano idealne złącza hybrydowe typu T oraz H. Rysunek 3.5
przedstawia korelację krzyżową dla idealnej geometrii, w której w kanale normalnym
obsadzony jest jeden mod 1-wymiarowy, a szerokość kanału nadprzewodzącego jest regulowana (np. bramką zewnętrzną). Jak widać, S12 jest zawsze dodatnie, a gdy szerokość
złącza nadprzewodzącego jest w rezonansie z długością fali elektronu (λF = 2π/kF ) korelacja krzyżowa osiąga znaczne wartości, porównywalne z S11, = S22 . Należy jednak
pamiętać, że wymagana jest wysoka przezroczystość złącza i precyzyjna kontrola nad
kształtem i obsadzeniem kanałów jednowymiarowych.
Warunki te są trudne do spełnienia ze względów technologicznych i zapewne dlatego
jak dotąd nie obserwowano dodatnich korelacji szumowych w tunelowaniu par Coopera
w strukturach półprzewodnikowych. Udało się to zrobić stosunkowo niedawno (2010 r.)
przy wykorzystaniu hybrydowych kontaktów metalicznych typu Al/Cu [83]. Autorzy
zmierzyli S12 > 0 dla dwóch niezależnie zasilanych złącz tunelowych (Γ  1) i uzyskane
wyniki wyjaśnili za pomocą tzw. krzyżowego odbicia Andreeva (crossed Andreev reflection ) CAR . W procesie tym para Coopera rozpada się na elektrony jeszcze w obszarze
nadprzewodnika, a jej oba składniki tunelują przez oddzielne złącza.
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Rozdział 3. Trójsondowe złącza balistyczne (TBJ)
Pomiar szumu prądowego lub napięciowego polega na rejestracji zależności czasowej
sygnału I(t) lub V (t) , a następnie na przeprowadzeniu jego analizy fourierowskiej i wyznaczeniu widma mocy PSD. Celem niniejszej pracy było zbudowanie od podstaw układu
pomiarowego, umożliwiającego spektroskopię szumów elektrycznych oraz przeprowadzenie przy jego pomocy badań szumu śrutowego w nanozłączach półprzewodnikowych.
Założenia jakie miał spełniać projektowany zestaw eksperymentalny były następujące:
1. wyznaczenie widma szumu dla częstotliwości poniżej 100 kHz.
2. pomiar szumu prądowego poprzez pomiar napięcia na znanym oporniku lub bezpośrednio na próbce o znanej przewodności GDU T = 1/RDU T .
3. jednoczesny pomiar w dwu niezależnych kanałach, umożliwiający wyznaczenie korelacji szumowych.
4. wykorzystanie przetwornika analogowo-cyfrowego, w postaci karty zainstalowanej
w komputerze typu PC.
5. oprogramowanie w systemie LabView, zapewniające automatyzację pomiarów.
Wybór powyższych parametrów został podyktowany własnościami badanych próbek
i koniecznością przeprowadzenia pomiarów w temperaturach 0.3 do 300 K. W szczególności ograniczenie zakresu widma do 100 kHz wnikało ze skończonej pojemności kabli doprowadzających (rzędu kilkuset pF) przy typowej oporności próbki rzędu 1/G0 ≈ 13 kΩ.
Również wybór metody pomiarowej, polegającej na zastosowaniu wzmacniaczy napięciowych o dużej impedancji wejściowej, wynikał z podobnych względów. Zrezygnowano
z zastosowania wzmacniaczy prądowych ponieważ zaleca się ich wykorzystanie raczej do
pomiarów próbek wysokooporowych [84]. Ze względów ekonomicznych zrezygnowano
również z komercyjnych analizatorów widma na rzecz sterowanej komputerowo karty
przetwornika analogowo-cyfrowego. Za jej zastosowaniem przemawiała większa elastyczność w automatyzacji procedury pomiarowej oraz większy zakres częstotliwości (nawet
do 10 MHz). Wadą tego rozwiązania była konieczność samodzielnego oprogramowania
komunikacji z kartą i napisania programu do obróbki cyfrowej sygnału.
Przygotowanie stanowiska do wykonania pomiarów szumowych obejmowało następujące etapy:
• wykonanie połączeń elektrycznych do pomiarów w niskich temperaturach i ewentualne przygotowanie aparatury kriogenicznej
• opracowanie oprogramowania do analizy zbieranych danych pomiarowych i zapewniającego sterowanie procesem pomiaru
• dobranie elektroniki wzmacniającej i filtrującej pracującej w temperaturze pokojowej
Wszystkie powyższe etapy zostały opisane w następnych podrozdziałach.
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3.3. Korelacje szumowe w złączach hybrydowych
Chciałbym tu podkreślić, że do tej pory nikt w Środowiskowym Laboratorium Kriogeniki i Zjawisk Spinowych IF PAN nie wykonywał pomiarów szumowych metodą korelacyjną i jednym z celów mojej pracy doktorskiej było zbudowanie układu umożliwiającego
przeprowadzenie takich badań.
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Rozdział 4.
Metody pomiarowe
4.1. Techniki kriogeniczne
Pomiary przedstawione w niniejszej pracy przeprowadzono przy zastosowaniu kriostatów
wykorzystujących jako ciecze kriogeniczne He-4 i He-3 oraz przy użyciu chłodziarki rozcieńczalnikowej zawierającej mieszaninę obu izotopów. Zasady działania systemów kriogenicznych, pozwalających uzyskać temperatury poniżej 1 K, przedstawia rysunek 4.1.
Układ chłodzenia oparty na izotopie He-3, pracuje w cyklu zamkniętym, tzn. wykorzystywana jest tu stała ilość gazu, zmagazynowana w specjalnym zbiorniku ciśnieniowym.
W trakcie pracy He-3 skrapla się przez kontakt z komorą skraplania (“1K pot”, T ≤
1.7 K) zawierającą He-4 pompowany pompą zewnętrzną.
pompa

wlot He-3

wylot He-3
pompa
1 K pot

pompa

wlot He-3

wylot He-3

kontroler przepływu

(a)

magnes

He-3

magnes

faza bogata w He-3
faza uboga w He-3

(b)

otoczenie LHe

zawór

destylator, 600 mK

próżnia wewnętrzna

LHe

skraplacz
1K pot

komora próbki

zawór

próżnia zewnętrzna

komora próbki

1 K pot

próżnia wewnętrzna

pompa
1K pot

Rysunek 4.1.: (a) Układ chłodzący zawierający He-3. Pompa sorpcyjna nie jest pokazana
na rysunku. (b) Schemat działania chłodziarki rozcieńczalnikowej He3/He-4. W obu przypadkach są to układy typu “top-loading”, w których
próbki montuje się na uchwycie wprowadzanym od góry. Rysunek z
pracy[85].
Temperatura w obiegu He-3 zmniejszana jest następnie poprzez pompowanie par,
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np. pompą sorpcyjną, której szybkością pompowania możemy sterować zmieniając jej
temperaturę. W tego typu konstrukcji, substancją czynną jest aktywny węgiel (charcoal), który wyłapuje atomy helu, gdy jego temperatura spada poniżej 20 K. Dzięki
procesowi zmniejszania ciśnienia nad skroplonym He-3 możemy uzyskiwać temperatury
poniżej 300 mK. Na podobnej zasadzie – cyrkulacji He-3 w obiegu zamkniętym – działa
chłodziarka rozcieńczalnikowa, ale w tym przypadku stosuje się mieszankę obu izotopów
helu. Jej skład jest tak dobrany, że w komorze mieszania (“mixing chamber”) następuje
rozdział faz miedzy fazą D ubogą w He-3, z której jest on odpompowywany, i fazą
C o większej zawartości izotopu. Ponieważ faza rozcieńczona zachowuje się jak gaz
Fermiego, który ma skończone ciśnienie nawet dla T = 0, tą metodą można uzyskać
temperatury rzędu 1 mK.
W chłodziarkach, z których korzystałem podczas pomiarów, próbki były montowane w
próżni na tzw. “zimnym palcu” będącym w dobrym kontakcie termicznym ze zbiornikiem
He-3 lub komorą mieszania. Jako kable pomiarowe stosowałem skręcone pary (“twistedpair”) drutów oporowych (manganin) oraz, do pomiaru szumów, odcinki stalowych
kabli koncentrycznych. Wszystkie one były termicznie “kotwiczone” na zimnym palcu,
w temperaturze 1.7 K (1K pot) oraz w temperaturze 4.2 K. Jak wiadomo, podstawowym problemem pojawiającym się przy niskotemperaturowych pomiarach nanostruktur półprzewodnikowych jest słabe sprzężenie gazu 2-wymiarowego z siecią krystaliczną.
Dlatego elektrony w badanych próbkach chłodzą się głównie za pośrednictwem kabli
elektrycznych i tak ważne jest kotwiczenie termiczne. Nie pomaga ono jednak, gdy
gaz elektronowy jest “podgrzewany” za pośrednictwem elektromagnetycznych zakłóceń
zewnętrznych, które po liniach pomiarowych docierają do próbki. W związku z tym,
w chłodziarce rozcieńczalnikowej udało się uzyskać minimalną temperaturę elektronów
Te ≈ 200 mK. Problem ten w mniejszym stopniu dotyczył chłodziarki He-3, ponieważ
była ona umieszczona w szczelnej elektromagnetycznie klatce Faradaya, a linie zasilające
były odseparowane za pomocą odpowiednich transformatorów.

4.2. Pomiar szumu
Zgodnie z założeniami przyjętymi na wstępie, do pomiaru szumu wybrano metodę polegającą na rejestracji fluktuacji napięcia bezpośrednio na próbce lub na szeregowej rezystancji obciążenia RL , za pomocą wzmacniaczy napięciowych o dużej impedancji wejściowej Zwe . Ponieważ każdy element układu pomiarowego jest potencjalnym źródłem
szumów dodatkowych, do generacji prądu wykorzystałem źródła napięciowe o zasilaniu bateryjnym oraz możliwie najlepszej jakości oporniki metalizowane. Zrezygnowałem
również z sieciowego zasilania wzmacniaczy napięciowych, do tego celu zbudowałem
odpowiednie zestawy akumulatorowe, filtrowane równoległymi kondensatorami. Bardzo
istotną kwestią było zapewnienie odpowiedniego ekranowania układu pomiarowego, jak
i związane z nim odpowiednie poprowadzenie tzw. masy. W tym przypadku trudno
znaleźć ogólne przepisy skuteczne w każdej sytuacji, w związku z tym, przy każdym
pomiarze badano różne konfiguracje elektryczne ekranów i uziemień.
W trakcie pracy powstały cztery różne, w pełni funkcjonalne stanowiska do pomiaru
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szumu. Stanowiska te różniły się między sobą niektórymi elementami, ale pracowały
według wspólnego schematu opartego na pomiarze opisaną powyżej metodą napięciową.
Składały się one z:
• układu polaryzującego (zasilającego) badaną próbkę
• elementu badanego (tzw. DUT)
• układu wzmacniaczy
• układu filtrującego
• przetwornika analogowo-cyfrowego
• układu przetwarzania danych cyfrowych.
Zasadniczym elementem każdego ze stanowisk były wzmacniacze, które charakteryzują
się szumami własnymi: prądowym in i napięciowym en (patrz rysunek 4.2), których
wpływ powinien zostać uwzględniony podczas analizy otrzymanych danych.
wzmacniacz

Rysunek 4.2.: Schemat zastępczy typowego wzmacniacza napięciowego z zaznaczonymi
źródłami szumów, DUT - badana próbka.
W konstrukcji układu pomiarowego wykorzystano dostępne komercyjnie przedwzmacniacze napięciowe:
√
1. LI-75A (NF-Corporation), Zwe = 100 MΩ, en ≈ 1.2 nV/ Hz, pasmo do 1 MHz.
√
2. SR560 (Stanford Research), Zwe = 100 MΩ, en ≈ 4.0 nV/ Hz, pasmo do 1 MHz
Przy ich pomocy zestawiono dwa niezależne tory wzmacniające, co umożliwiło zastosowanie w spektroskopii szumowej tzw. metody korelacyjnej. Zapewnia ona z jednej strony zwiększenie czułości układu poniżej wartości en , a z drugiej pozwala na
badanie krzyżowych korelacji prąd-prąd (napięcie-napięcie), dyskutowanych w poprzednim rozdziale.
Zasadę działania tej metody wyjaśnia rysunek 4.3. Sygnał z mierzonej próbki wzmacniany jest w dwóch niezależnych układach wzmacniających, których wyjście próbkowane
jest w tych samych chwilach czasu. Sygnały v1 (t) = s (t) + w1 (t) i v2 (t) = s (t) + w2 (t)
na wyjściu wzmacniaczy zawierają część wspólną s (t) pochodzącą głównie z badanej
próbki - DUT oraz składowe nieskorelowane w1 (t) i w2 (t). Jak pokazano w pracy
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wzmacniacz
A/D

DFT

sygnał
mierzony

wyjście

A/D

DFT

sprzężenie
zespolone

wzmacniacz

Rysunek 4.3.: Schemat układu, pracującego w trybie korelacji napięciowych. Pozwala on
zmniejszyć poziom nieskorelowanych szumów w procesie cyfrowej obróbki
danych oraz badanie krzyżowych korelacji szumowych. A/D - przetwornik
analogowo-cyfrowy, DFT - transformata Fouriera. Rysunek z pracy [84].
[84] gęstość widmową mocy sygnału z próbki można przedstawić jako część rzeczywistą
iloczynu transformaty Fouriera sygnału v1 (t) i sprzężonej transformaty sygnału v2 (t)
SDU T (f ) =

1
· R {V1 (f ) · V2? (f )}
N

(4.1)

gdzie N to długość zapisywanego rekordu (liczba punktów zbieranych przez przetwornik
A/D). Uwzględniając tylko część rzeczywistą pozbywamy się połowy szumu nieskorelowanego (pochodzącego od wzmacniaczy). Dodatkowo powtarzając pomiar M razy,
co przy rozdzielczości częstotliwościowej ∆f zajmie tm = M/∆f czasu, możemy zmniejszyć niedokładność pomiaru. Odchylenie standardowe fluktuacji wartości mierzonej
gęstości mocy szumów próbki σS może zostać zmniejszone kosztem czasu pomiaru lub
rozdzielczości częstotliwościowej.
σS = e2n · √

1
2 · ∆f · tm

Jak widać, sygnał z próbki w obu wzmacniaczach jest taki sam, więc nie zmienia
się podczas uśredniania. Niestety, to samo dotyczy również szumów prądowych obu
przedwzmacniaczy - in . Wywołują one dodatkowe fluktuacje prądu próbki, które nie
mogą być zredukowane metodą korelacyjną. Szumy prądowe są zatem jedną z przyczyn
obecności sygnału tła, którego nie można zredukować, nawet przy nieskończenie długim
czasie pomiaru. Przez SV,of f set oznaczam tę część tła szumowego, która jest niezależna
od R|| .
Przy zastosowaniu metody korelacyjnej mierzony sygnał można opisać następującym
równaniem (w którym R|| to impedancja zastępcza “widziana” na wejściu każdego z
wzmacniaczy):
SV1 V2 = SDU T + 2 · Rk2 · i2n + SV,of f set
(4.2)
Mierząc SV należy uwzględnić charakterystykę częstotliwościową linii przesyłowej, określoną przez pojemność elektryczną C na wejściu wzmacniacza. Zwiera ona sygnały o
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wyższych częstotliwościach i z rezystancją Rk układu działa jak filtr dolnoprzepustowy.
Aby wyznaczyć funkcję przenoszenia układu musimy skorzystać ze wzoru :
1

A (f ) =



1 + 2πf Rk C

(4.3)

2

5

5

3
2

2

1
0.5
0.3
0.2
0.1
0.2 0.5 1

(a)

SV (nV2/Hz)

SV (nV2/Hz)

Największy wkład do pojemności całkowitej daje CL - pojemność kabli doprowadzających i Ci - pojemność wejściowa przedwzmacniaczy.
Aby poprawnie zinterpretować wyniki pomiarów, należy uwzględnić wszystkie źródła
szumów występujące w układzie pomiarowym. Szum użytego przez nas, zasilanego
bateryjnie, źródła napięciowego SIM928 (Stanford Research) był w każdym pomiarze
mniejszy niż tło szumowe SV,of f set . Szumy termiczne (Nyquista - Johnsona) elementów
układu można oszacować na podstawie znajomości ich rezystancji, a szumy termiczne
generowane przez przewody pomiarowe mogą być zwykle pominięte. W związku z tym,
zasadniczym zadaniem procesu kalibracji układu jest wyznaczenie amplitudy “niewykorelowanego” widma SV,of f set oraz szumów prądowych wzmacniaczy in . Poniżej przedstawiam wyniki typowej procedury tego typu.
Polegała ona na pomiarze SV dla serii znanych rezystorów, o stosunkowo małych
oporach R < 200 Ω, tak aby uniknąć wpływu zwierania sygnału przez pojemność pasożytniczą oraz aby wpływ szumu prądowego wzmacniaczy był zaniedbywalnie mały.
Wyniki otrzymane dla naszych układów pomiarowych przedstawia rysunek 4.4.
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Rysunek 4.4.: Wyniki pomiaru szumu termicznego serii oporników w temperaturze pokojowej (T = 297 K), uzyskane metodą korelacyjną. Linia ciągła to dopasowanie do prostej SV = SV,of f set + 4kT R. Przedstawiono wyniki, gdy
pierwszym stopniem wzmocnienia były wzmacniacze (a) SR560, (b) LI75A.
W kolejnym kroku, po zmierzeniu pojemności całkowitej układu pomiarowego i uwzględnieniu wpływu filtru RC, mierzony był szum prądowy wzmacniaczy in odkładający się
na rezystorach o dużych oporach R = 100 kΩ i R = 1 MΩ. Przed przystąpieniem do
właściwych pomiarów sprawdzana była rezystancja przewodów doprowadzających.
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4.3. Obróbka cyfrowa sygnału
Gdy pierwszym stopniem wzmocnienia był wzmacniacze SR560 SV,of f set wynosił około
0.18 − 0.3 nV2 /Hz w zależności od układu pomiarowego i liczby uśrednianych danych.
Gdy pierwszym stopniem wzmocnienia były wzmacniacze LI-75A SV,of f set wynosił około
0.014−0.116 nV2 /Hz. Szum prądowy wzmacniacza SR560 wyznaczony z podanego √
przez
producenta współczynnika szumów (tzw. “noise figure”) wynosił około 5.2 fA/ Hz.
Zmierzony przeze
√ mnie bezpośrednio szum prądowy wzmacniaczy LI-75A nie przekraczał
wartości 22 fA/ Hz. Więcej szczegółów dotyczących procedur kalibracyjnych dla różnych
konfiguracji pomiarowych przedstawiono w rozdziale 5

4.3. Obróbka cyfrowa sygnału
Do wyznaczenia zawartości częstotliwościowej sygnału próbkowanego x(n) korzystamy
z dyskretnej transformaty Fouriera – DFT:
Xm =

N
−1
X

x (n) e−j2πnm/N

(4.4)

n=0

Rozdzielczość jaką uzyskamy w dziedzinie częstotliwości zależna jest od czasu w jakim
zbierano N próbek sygnału wejściowego. Czas ten możemy powiązać z częstotliwością próbkowania fs i długością zapisywanego rekordu N jako t = N/fs . Wówczas
liczba zbieranych próbek wymagana do uzyskania odpowiedniej rozdzielczości Δf wynosi
N = fs /Δf [86]. W praktyce obliczeniowej przekształcenie 4.4 wykonuje się przy
zastosowaniu równoważnego algorytmu tzw. szybkiej transformaty Fouriera (FFT).
W pracy wykorzystałem odpowiedni pakiet FFT z biblioteki numerycznej IMSL dla
języka Fortran.
Niepożądaną właściwością procedury DFT jest tzw. “przeciekanie” widma pomiędzy
sąsiednimi przedziałami ∆f . Wynika ono z tego, że metoda DFT daje prawidłowe
wyniki tylko wówczas, gdy energia widma przypada na częstotliwości, będące całkowitymi wielokrotnościami Δf . W przeciwnym przypadku, gdy mierzymy sygnał, w którym
występują składowe o częstotliwościach nierównych całkowitym wielokrotnościom Δf ,
składowe te ujawnią się we wszystkich wynikowych punktach transformaty. Można
temu zaradzić mnożąc x(n) przez tzw. funkcję okna, która sprowadza wartości końcowe
przedziału próbkowania do zera. Na szczęście dla sygnałów o szerokiej charakterystyce
spektralnej, z jakimi mamy do czynienia przy badaniu szumów, problem “przeciekania”
ma znacznie mniejsze znaczenie. Potwierdzają to nasze pomiary, w których otrzymana
gęstość spektralna PSD praktycznie nie zależała od zastosowanej funkcji okna.
Dobre rezultaty dała natomiast metoda polegająca na podzieleniu zebranego rekordu
na mniejsze, nakładające się odcinki, patrz rysunek 4.5. Fragmenty, które są tłumione
w danym odcinku dają swój wkład w odcinku następnym, itd. Transformaty Fouriera każdego z segmentów są następnie uśredniane. Ważną dla nas zaletą tej metody
było przyspieszenie procedury uśredniania widma, w porównaniu do procedury w której
zastosowano nieprzekrywające się segmenty.
Wykorzystując twierdzenie o splocie (splot w przestrzeni czasu odpowiada iloczynowi
w przestrzeni transformat Fouriera) można pokazać, że transformata Fouriera ciągu
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Rozdział 4. Metody pomiarowe
wejściowy
Wejściowy
sygnał
sygnał
czasowy
czasowy

2.5N
N próbek
próbek
2,5

czas
czas

1.FFT
1.FFT

2.FFT
2.FFT

3.FFT
3.FFT

4.FFT
4.FFT

5.FFT
5.FFT

Rysunek 4.5.: Podział rekordu na segmenty, z których każdy jest mnożony przez funkcję
okna. W naszej pracy wykorzystano metodę nakładających się segmentów,
z przekryciem 50 %. Rysunek z pracy [86].

dyskretnego jest periodyczna z okresem fs . Konsekwencją tego jest zjawisko tzw. “aliasingu”.
Pojawia się ono wtedy, gdy szerokość pasma B jest większa od fs /2. Ilustruje to rysunek
4.6.
widmo ciągłe
(a)
-B

0

B

częstotliwość

widmo dyskretne

(b)
-2f S

-f S

-fS /2
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2fS częstotliwość
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(c)
-2f S
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-B

-fS /2

0
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fS=1.5B

2fS częstotliwość

Rysunek 4.6.: (a) Widmo sygnału, (b) widmo uzyskane za pomocą DFT przy częstości
próbkowania fs , (c) widmo DFT, gdy B > fs /2. Zjawisko aliasingu
powoduje, że jedynie gdy B < fs /2 procedura DFT odtwarza realne
widmo. Rysunek z pracy[86].
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4.3. Obróbka cyfrowa sygnału
Widać, że w takim przypadku widma uzyskane za pomocą dyskretnej transformaty
Fouriera są zniekształcone. Mówi o tym twierdzenie o próbkowaniu, które wprowadza
tzw. kryterium Nyquista. Zgodnie z nim sygnał jest jednoznacznie określony przez
próbki pobrane z częstotliwością fs jeśli nie było w nim częstotliwości wyższych niż fs /2.
W praktyce problem ten rozwiązuje się wprowadzając do linii pomiarowej analogowe
filtry dolnoprzepustowe przed przetwornikiem analogowo-cyfrowym.
Parametry programu przetwarzającego dane pomiarowe Wyjścia wzmacniaczy v1 (t)
i v2 (t) były próbkowane równocześnie, przy użyciu przetwornika analogowo-cyfrowego
w postaci karty do komputera PC (National Instruments PCI - 6110) o rozdzielczości
12 bitów i maksymalnej częstości próbkowania fs = 5 MS/s. Dla uniknięcia zjawiska
aliasingu sygnał był przepuszczany przez odpowiednie filtry. Dane zbierane były do
pamięci bufora karty PCI, natomiast na dysku komputera zapisywane były w postaci
plików, z których każdy zawierał 218 odczytów. Praca przetwornika była kontrolowana
przez program sterujący, napisany w środowisku LabView przeznaczonym do akwizycji
danych. Gęstość widmowa mocy (PSD) sygnału mierzonego była obliczana przy pomocy
procedur napisanych w języku Fortran95. Program wczytywał dane z pliku i dzielił
je na 256 przekrywających się segmentów o długości 2048 punktów każdy, przy czym
stosowano przekrycie 50 %. Przy N = 2048 i częstości próbkowania fs = 5 MS/s rozdzielczość punktów widma wynosiła około 2.44 kHz. Najczęściej stosowano tzw. funkcję okna
Welcha:
wj = 1 −

j − 12 N
1
2N

!2

ale jak już wspomniano, wybór funkcji okna miał niewielkie znaczenie. Widma autokorelacji SV 1 i SV 2 oraz korelację krzyżową SV 1V 2 wyznaczano, z tak obliczonej zespolonej
transformaty Fouriera, przy pomocy wyrażenia 4.1. Prawidłowość opisanych procedur
sprawdzono przez zastosowanie ich do danych testowych, których gęstość spektralna była
znana.
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Rozdział 5.
Metoda korelacyjna
W poprzednim rozdziale opisałem ogólne zasady zastosowania metody korelacyjnej do pomiaru widma szumowego. Każda realizacja tej metody wymaga dostosowania jej do
właściwości próbki oraz do zastosowanych elementów elektronicznych i systemów kriogenicznych. Zasadnicze różnice dotyczą konfiguracji schematu pomiarowego dla próbek
dwu- i trójsondowych. Poniżej podaję sposoby realizacji metody korelacyjnej i szczegóły
przyjętych procedur kalibracyjnych, dla tych dwóch przypadków geometrii próbek.

5.1. Schematy pomiarowe.
Do pomiarów testowych, których celem było sprawdzenie wszystkich elementów zbudowanego układu i porównanie uzyskanych wyników z danymi literaturowymi, wykorzystałem dwie struktury dwukontaktowe: typową, dostępną w handlu, diodę Schottky’ego oraz dwusondowy kwazibalistyczny drut kwantowy, wykonany w laboratorium
SL-2 z heterozłącza GaAs/AlGaAs. Po odpowiedniej modyfikacji, metody zastosowane
przy pomiarach testowych zostały użyte do pomiaru szumu w złączach typu TBS.
Dioda Schottky’ego Badania przeprowadziliśmy na krzemowej diodzie Schottky’ego
(symbol BAT42). Umożliwiły one sprawdzenie działających w temperaturze pokojowej
analogowych i cyfrowych elementów układu. Schemat pomiarowy przedstawiono na
rysunku 5.1.

SIM
928

RB

SR 560

DUT
SR 560

Rysunek 5.1.: Schemat układu pomiarowego, gdy elementem badanym była dioda
BAT42. Przez próbkę płynął prąd ze źródła napięciowego SIM928 połączonego szeregowo z rezystorem RB . Pomiar wykonano metodą korelacyjną
z użyciem niskoszumnych wzmacniaczy SR560. Na rysunku nie pokazano
filtrów antyaliasingowych.
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5.1. Schematy pomiarowe.
Dioda zamontowana była w aluminiowym pudełku, które kablami koncentrycznymi
z końcówkami BNC połączone było ze źródłem napięcia SIM928 oraz wzmacniaczami
SR560, które stanowiły jedyny element toru wzmacniającego. Opornik RB = 5 MΩ
włączony szeregowo z diodą był również umieszczony w obudowie ekranującej. We wzmacniaczach SR560 ustawiony był filtr górnoprzepustowy fHP = 1 kHz i dolnoprzepustowy fLP = 100 kHz. Dodatkowo za wzmacniaczami wstawiony był dodatkowy filtr
antyaliasingowy fLP = 100 kHz. Wyznaczone w tym układzie,
niedające się “wyko√
p
relować”, tło szumowe wynosiło SV,of f set = 0.42 nV/ Hz. Szum prądowy wzmacniaczy odkładający
√ się na diodzie zależał od jej rezystancji i wynosił maksymalnie
in · R = 5.2 nV/ Hz. Zmierzona pojemność kabli pomiarowych C = 180 pF oraz
pojemność diody, której wartość została wzięta z danych katalogowych C = 7 pF,
zostały uwzględnione przy analizie wyników. Mimo niewielkiej wartości pojemności
całkowitej (dzięki przeprowadzeniu pomiarów w temperaturze pokojowej mogliśmy zastosować bardzo krótkie kable) wpływ filtrowania RC – opisany funkcją A (f ) – był
znaczący ze względu na duży opór różniczkowy diody (ok. 1 MΩ). W opisywanym
wyżej pomiarze sygnał próbkowany był 5 · 105 razy na sekundę, a do analizy wykorzystano dane z przedziału 10 − 30 kHz. W celu wyznaczenia szumu prądowego diody SIDU T
zakładaliśmy następującą postać mierzonego sygnału:


SV1 ,V2 = A (f ) ·

RDU T · RB
RDU T + RB

2 

· SIDU T

4kT
+
+ Sin + SV,of f set
RB


(5.1)

Wyniki opisanej procedury przedstawiłem w podrozdziale 5.2.
Drut kwantowy Analogiczny układ, w którym pomiar szumu napięciowego odbywał
się bezpośrednio na próbce, zastosowano dla dwusondowego drutu kwantowego, patrz
rysunek 5.2. Tym razem jednak, badana struktura umieszczona była w kriostacie z pompowanym He-4, umożliwiającym uzyskanie temperatury T = 1.4 K.
OPA 637B
SIM
928

RB

NF LI 75A

DUT

NF LI 75A

OPA 637B

Rysunek 5.2.: Schemat układu pomiarowego, gdy elementem badanym był jednowymiarowy przewodnik kwazibalistyczny. Przez próbkę płynął prąd ze źródła
napięciowego SIM928 połączonego szeregowo z rezystorem RB . Pomiar
wykonano metodą korelacyjną z użyciem niskoszumnych wzmacniaczy NF
LI-75A. Na rysunku nie pokazano filtrów antyaliasingowych.
Próbka była zamontowana w uchwycie (tzw. “insert”), który został specjalnie zaprojektowany i wykonany dla potrzeb spektroskopii szumowej, patrz rysunek 5.3.
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Rysunek 5.3.: Uchwyt do pomiaru próbek w pompowanym 4He. Zdjęcia przedstawiają
komorę próbki wykonaną z miedzi. Przewody sygnałowe to kable koncentryczne, z przewodem wewnętrznym i ekranem wykonanym ze stali
nierdzewnej (UT-85 SS/SS), zakończone złączami typu SMA. Na zdjęciu
nie jest widoczny termometr Allen-Bradley pozwalający mierzyć temperaturę komory.
Cztery linie sygnałowe wykonano z pół-sztywnych (“semi-rigid”) stalowych kabli koncentrycznych typu UT-85 SS/SS. Dalej standardowymi przewodami koncentrycznymi,
z końcówkami typu BNC, sygnał doprowadzony był do dwóch wzmacniaczy LI-75A, jako
pierwszego stopnia wzmocnienia i wzmacniaczy operacyjnych OPA 637B, jako drugiego
stopnia wzmocnienia. Wzmacniacze umieszczone były w oddzielnych pudełkach aluminiowych i zasilane były z osobnych źródeł bateryjnych.
Dzięki temu udało się zm√
p
niejszyć tło szumów do
S
=
0.12
nV/
Hz.
Szum
prądowy natomiast równy
V,of f set
√
był in · Rk = 0.22 nV/ Hz, gdzie Rk jest wypadkową impedancją na wejściu wzmacniacza. Zastosowano pasywne filtry antyaliasingowe LC (własnej produkcji) o częstotliwości granicznej fLP = 300 kHz. Zmierzona pojemność całkowita układu wynosiła
Ctot = 620 pF, a częstotliwość próbkowania była równa 1 MS/s. Do analizy wykorzystano wzór 5.1 oraz dane widmowe z przedziału 20 − 70 kHz. Opór różniczkowy
próbki wynosił RDU T = 9.94 kΩ, a opornik RB = 239 kΩ był również zamontowany
w kriostacie. Wyniki opisanej procedury przedstawiłem w podrozdziale 5.2.
Struktura typu TBJ Doświadczenia zdobyte przy budowie układu dla T = 1.4 K
wykorzystano przy jego modyfikacji i przystosowaniu do pomiarów w temperaturze T =
0.3 K. Do tego celu użyto kriostatu z pompowanym He-3 produkcji Cryo Industries
of America.
Również w tym przypadku zastosowano stalowe przewody koncentryczne w liniach sygnału napięciowego od temperatury 0.3 K do 4.2 K. Były to elastyczne, miniaturowe kable
typu CC-SS-25 (LakeShore). Do wyprowadzenia sygnału z części zimnej do temperatury
pokojowej oraz dla linii prądowej, wykorzystano splecione pary drutów oporowych (manganin). Na zewnątrz przewody połączone były do aparatury pomiarowej (wzmacniaczy
LI-75A umieszczonych w obudowie aluminiowej z uszczelką indową) przy pomocy magnetycznie ekranowanego kabla i złącza typu MIL-C-26482. Cały kriostat wraz z częścią
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5.1. Schematy pomiarowe.

Rysunek 5.4.: Kabina pomiarowa ekranująca promieniowanie E-M. W przedziale 100 kHz
do 5 GHz jej tłumienie wynosiło 100 dB. W jej wnętrzu znajdował się
kriostat z pompowanym He-3 pozwalający na pomiary w temperaturze
T = 0.3 K.
analogową układu był umieszczonym w klatce Faradaya klasy A1, wykonanej przez Wojskowy Instytut Łączności z Zegrza, patrz zdjęcie 5.4.
Zastosowanie kabiny ekranującej umożliwiło nie tylko wyeliminowanie zakłóceń wysokoczęstościowych, które mogą podgrzewać gaz elektronowy w próbce, ale również okazało
się istotne dla pomiaru szumu Schottky’ego przy prądach I < 50 nA. Jak widać na
rysunku 5.5, umieszczenie układu pomiarowego w klatce Faradaya, posiadającej źródło
zasilania odseparowane galwanicznie od sieci zewnętrznej, pozwoliło znacznie polepszyć
jakość zbieranych widm szumowych.
Pomiary trójsondowego złącza typu TBJ, wykonanego z heterostruktury GaAs/AlGaAs,
zostały przeprowadzone przy zastosowaniu schematu elektrycznego pokazanego na rysunku 5.6.
W tym przypadku, szumy napięciowe mierzono nie bezpośrednio na strukturze, ale na szeregowych opornikach obciążenia. Jest to konfiguracja zalecana w sytuacji, gdy impedancja
samej próbki zmienia się w szerokim zakresie wartości. Tak właśnie było dla badanej
struktury, której przewodność regulowano za pomocą bramki metalicznej, napylonej na
całej powierzchni złącza. Zgodnie z wynikami dyskusji przedstawionymi w rozdziale 3,
podczas pomiarów fluktuacji napięcia na opornikach obciążenia był spełniony warunek
R1 , R2  RDU T . Badano autokorelacje w gałęziach 1 i 2 oraz korelację krzyżową.
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Rysunek 5.5.: Klatka Faraday’a umożliwiła nam pozbycie się zakłóceń występujących
zarówno w niskich, jak i wysokich częstotliwościach. Kolor czerwony
przedstawia wyniki pomiaru na zewnątrz kabiny. Kolor niebieski to pomiar w kabinie ekranującej. Rysunki różnią się układem kabli zasilających
oraz ilością urządzeń włączonych w pobliżu układu pomiarowego.
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928
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RB

NF LI 75A

SR 560

NF LI 75A

SR 560

DUT

R2

Rysunek 5.6.: Schemat układu pomiarowego, dla struktury typu TBJ. Przez próbkę
płynął prąd z źródła SIM928 połączonego szeregowo z RB . Szum mierzony
był na rezystorach obciążenia R1 i R2 , zastosowano wzmacniacze LI-75A.
Jako drugi stopień wzmocnienia wykorzystano SR560. Na rysunku nie
pokazano filtrów antyaliasingowych.

Pomiary zostały wykonane w temperaturze T = 0.3 K przy użyciu kriostatu opisanego
powyżej, zastosowano oporniki R1 = R2 = 5 kΩ zamontowane w bezpośrednim sąsiedztwie
próbki. W celu ograniczenia pasma przenoszenia wykorzystano filtry aktywne KrohnHite 3988 dostrojone do częstotliwości fLP > 300 kHz. Sygnał szumu zbierano przy
szybkości próbkowania 1 MS/s, a prąd przez próbkę wymuszało źródło napięciowe SIM
928, z którym szeregowo połączony był opornik RB = 1 MΩ. Dzięki zastosowaniu
kabiny ekranującej i metody korelacyjnej udało się przeprowadzić pomiary znacznie
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5.1. Schematy pomiarowe.
p

poniżej szumu
napięciowego wzmacniaczy, dla sygnału tła otrzymano SV,of f set =
√
0.092 nV/ Hz przy pomiarze korelacji krzyżowej. Zmierzona pojemność całkowita układu,
uwzględniona przy analizie wyników, wynosiła Ctot = 876 pF. Do analizy wybrano obszarze widmowy 50−80 kHz, w którym szum nie wykazywał zależności od częstotliwości.
Aby wyznaczyć gęstość mocy szumu Schottky’ego, generowanego w gałęziach (1)
i (2), należało uwzględnić trójkontaktowy charakter schematu pomiarowego przedstawionego na rysunku 5.6. W tym celu przeprowadziłem analizę zastępczego obwodu elektrycznego, w którym wszystkie możliwe szumy uwzględniłem jako niezależne źródła
prądowe. Przyjąłem, że znany jest rozkład prądów w złączu, poprzez wprowadzenie
współczynników kj = I3j / (I31 + I32 ), gdzie I3j jest prądem płynącym przez opornik Rj
(tzn. kontakt j) oraz R3j = 1/G3j , gdzie G32 i G31 to zmierzone niezależnie przewodności różniczkowe. Przy tych założeniach dla pomiaru na jednym ramieniu otrzymujemy
(j = 1, 2) 1 :


SjV

I
I
= SR
+ Samp
+
j

RB · kj · iB + R3j · i3j
RB · R3j

!2 
·

Rj · (R3j + RB )
Rj + R3j + RB

!2
V
+ Samp
+ SLV

(5.2)
natomiast dla pomiaru korelacyjnego

V
S12
=

RB ·

1
2

· iB +
RB ·





R32 +R31
2

R32 +R31
2





· i12

2 
 ·

Rj ·



Rj +

R32 +R31
2





R32 +R31
2

+ RB



 2

+ RB

 + SV
of f set (5.3)

I to szum Johnsona-Nyquista rezystora R , S I
gdzie SR
j
amp to szum prądowy wzmacnij
2
I
V
to szum napięciowy wzacza, iB = SB to szum termiczny rezystora RB natomiast Samp
V
macniacza. SL jest szumem termicznym kabli sygnałowych, wyznaczonym w osobnym
I , natomipomiarze. Poszukiwany szum prądowy w gałęzi j oznaczyłem jako i23j = S3j
2
ast korelację krzyżowa oznaczyłem jako i12 . Wyniki opisanej procedury przedstawiłem
w podrozdziale 6.3.

Hybrydowa struktura typu TBJ Struktury hybrydowe In/PbTe, które badano w niniejszej pracy, zostały wykonane również w geometrii złącz trójsondowych, w których prąd
wpływający przez elektrodę nadprzewodząca (3) rozdzielał się na dwa kontakty normalne (1,2). Ponieważ dla tych struktur opory różniczkowe 1/G32 i 1/G31 miały wartości
poniżej 1 kΩ, pomiary szumu przeprowadzono bezpośrednio na kontaktach próbki. Ponadto, testy wykazały, że najlepsze rezultaty można otrzymać mierząc autokorelacje i korelację krzyżową niezależnie. Wyjaśniają to rysunki 5.7 i 5.8.
Pomiarów dokonano w transportowym naczyniu Dewara zawierającym ciekły hel.
Do każdej gałęzi struktury TBS dołączony był oporniki RB = R1 = R2 = 49.9 kΩ.
W uchwycie zamontowane były standardowe kable koncentryczne zakończone złączami
1

Dla większej czytelności wzorów oznaczenia V oraz I przedstawione są jako górne indeksy.
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Rysunek 5.7.: Schemat pomiaru autokorelacji szumowej na jednym ramieniu złącza.
Źródło napięciowe SIM928, połączone szeregowo z rezystorem RB do
kontaktu nadprzewodzącego (In), generowało prąd próbki IB = I3 .
Wykorzystano wzmacniacze SR560. Na rysunku nie pokazano filtrów
antyaliasingowych. Oporniki obciążenia R1 i R2 nie były wykorzystywane.

SIM
928

R1

RB

SR 560

DUT
R2
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Rysunek 5.8.: Schemat pomiaru korelacji krzyżowej miedzy kontaktami (1) i (2).

BNC. W torze wzmacniającym użyto wzmacniaczy SR560 zasilanych za pomocą wewnętrznych baterii. W obu kanałach pomiarowych ustawiono filtr górnoprzepustowy na częstotliwość fHP = 1 kHz, a dolnoprzepustowy na fLP = 100√ kHz. Dla tych pomiarów
p
otrzymano tło szumowe o wielkości SV,of f set = 0.48 nV/ Hz. Ze względu
√ na mały
opór próbki RDU T < 1 kΩ, szum prądowy wzmacniaczy in · RDU T ≈ 3.6 pA/ Hz można
było pominąć, a wpływ pojemności wejściowej Ctot = 710 pF był również niewielki.
Podczas akwizycji danych sygnał próbkowany był z szybkością 0.5 MS/s. Ponieważ
RB = R1 = R2  RDU T , przyjęliśmy że rezystancja zastępcza badanego układu wynosi
R|| ≈ RDU T oraz że wpływ szumu termicznego oporników RB , R1 i R2 na mierzony
sygnał jest pomijalny. Wyniki pomiarów otrzymanych dla złącza hybrydowego przedstawiono w podrozdziale 7.3.
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5.2. Wyniki pomiarów testowych
W pomiarach wykonywanych poza komorą ekranującą jednym z większych problemów z jakimi mieliśmy do czynienia było sprzęganie się przewodów pomiarowych,
często o dużej długości, jeśli badane obiekty znajdowały się w kriostacie, z zakłóceniami elektromagnetycznymi z różnych źródeł: lokalnej sieci elektrycznej, pracujących
w pobliżu urządzeń elektrycznych dużej mocy, stacji radarowych np. lotniczych itp.
Ważnym było również odpowiednie połączenie urządzeń pomiarowych, które nie mogły
być zasilane bateryjnie.
Optymalna konfiguracja stanowiska pomiarowego była następująca. Komputer zawierający kartę akwizycji danych podłączony był do transformatora separującego, zaś
cały układ pomiarowy uziemiony został jednym, niezależnym uziomem szpilkowym.
W układzie tym pierwszym stopniem wzmocnienia były wzmacniacze LI-75A umieszczone w osobnych puszkach aluminiowych zamkniętych w większej obudowie aluminiowej.
Szczelność elektromagnetyczną zapewniała uszczelka indowa. Sygnał był wprowadzany
przez złącze MIL-C-26482. Wzmacniacze zasilane były z dwóch osobnych zestawów akumulatorów. Zamiast oddzielnych przewodów BNC między wzmacniaczami a komorą
próbki (obudową ekranującą lub flanszą kriostatu) zastosowano specjalny kabel ekranujący. Jego ekran składał się z podwójnej siatki miedzianej i taśmy mumetalowej. Kriostat jako całość odizolowany był od instalacji helowej za pomocą przekładki teflonowej.
Jako drugi stopień wzmocnienia zastosowano tu wzmacniacze SR560, które zasilane były
z wewnętrznych baterii. W układzie tym, dla dużej liczby uśrednień - 500, uzyskaliśmy
√
najlepszą czułość pomiarową. Mogliśmy mierzyć sygnały na poziomie 78 pV/ Hz.

5.2. Wyniki pomiarów testowych
5.2.1. Szum śrutowy. Dioda Schottky’ego
Wbrew nazwie, szum Schottky’ego nie jest jedynym rodzajem fluktuacji prądu występujących w tego typu diodach, często obserwuje się znaczny wkład szumu typu 1/f
[16, 87]. W związku z tym do pomiarów testowych wyselekcjonowano egzemplarz, w
którym wkład ten był mały dla badanego przedziału częstotliwości (10 − 30 kHz).
Wyboru dokonano z grupy diod Schottky’ego charakteryzujących się przewagą tylko jednego typu nośników, w których zjawiska szumowe dobrze opisuje model zaproponowany
przez Kinga (można go również stosować do opisu złącza p-n) [14]. W tym modelu prąd
płynący przez złącze ma trzy składowe: wstrzykiwanie elektronów z półprzewodnika
(typu n) do metalu, prąd elektronów odbitych od złącza oraz prąd elektronów przechodzących z metalu do półprzewodnika, co odpowiada prądowi nasycenia diody. Przy
tych założeniach otrzymuje się następujące wyrażenie na gęstość widmową mocy szumu
SI = 4kT G − 2qI

(5.4)

gdzie G jest przewodnością różniczkowa diody i q = |e|. Jak widzimy, dioda jest elementem, który przy polaryzacji złącza w kierunku przewodzenia ma szum całkowity
mniejszy od szumu termicznego. Dla polaryzacji w kierunku zaporowym, dominują
głównie: szum generacyjon-rekombinacyjny i szum śrutowy związany z prądem nasycenia diody Isat .
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Badania przeprowadziliśmy na diodzie Schottky’ego typu BAT42, w temperaturze
pokojowej. Zmierzona charakterystyka prądowo-napięciowa wybranego złącza była dobrze opisana za pomocą wzoru Shockley’a



I = Isat exp



qU
kT





−1

patrz rysunek 5.9.
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Rysunek 5.9.: Zmierzona charakterystyka prądowo-napięciowa diody BAT42 (punkty).
Linia ciągła – dopasowanie za pomocą wzoru Shockley’a 1.13. Dane te
wykorzystano do wyznaczenia przewodności różniczkowej diody.

Badania szumu prądowego przeprowadzono za pomocą schematu pomiarowego pokazanego na rysunku 5.1. Przy wyznaczeniu gęstości widmowej SI korzystano ze wzoru 5.1,
przy czym przewodność G = 1/RDU T obliczano na √podstawie charakterystyki (I-V).
Rysunek 5.10 przedstawia otrzymane wartości δI = SI w funkcji napięcia na złączu
oraz zależność teoretyczną wynikającą z modelu Kinga.
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Rysunek 5.10.: Wyniki pomiaru szumu prądowego diody BAT42 w temperaturze pokojowej (punkty). Krzywa zielona to szum termiczny odpowiadający rezystancji√różniczkowej diody. Krzywa fioletowa to liniowa gęstość spektralna
δI = 4kT G − 2qI.
Dla porównania pokazano również wartość szumu termicznego 4kT G. Jak widać, dla
polaryzacji złącza w kierunku zaporowym dominuje szum Schottky’ego, natomiast dla
napięć dodatnich całkowity szum prądowy jest mniejszy niż szum Nyquista-Johnsona.
W całym zakresie pomiarowym otrzymane wyniki są dobrze opisane zależnością 5.4.

5.2.2. Szum sub-poissonowski. Kwazi-balistyczny drut kwantowy.
Charakterystyczną cechą szumu Schottky’ego, występującego w strukturach mezoskopowych, jest jego sub-poissonowska statystyka. Na przykład, jak wyjaśniono w rozdziale
2, dla balistycznego kontaktu punktowego, w którym obsadzony jest tylko jeden mod
przewodnictwa czynnik Fano maleje i wynosi F = (1 − T ), gdzie T →1 jest prawdopodobieństwem transmisji. Interesujące uogólnienie tego wyrażenia na przypadek
wielomodowego transportu kwazi-balistycznego podano w serii prac [88, 89, 90, 91].
Na podstawie przedstawionych tam wyników czynnik Fano można zapisać jako
"

1
1
F =
1−
3
(1 + L/`)3

#

(5.5)

gdzie L to całkowita długość drutu kwantowego, a ` to średnia droga swobodna nośników.
Zakłada się przy tym, że transport przebiega w sposób koherentny tzn. Lϕ > L.
Współczynnik (1/3) ma charakter uniwersalny dla struktur 1-wymiarowych i może przyjmować inne, również uniwersalne, wartości dla próbek o różnych topologiach [31, 92].
Zależność F od stosunku L/` pokazano na rysunku 5.11.
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Rysunek 5.11.: Zależność czynnika Fano od długości przewodnika jednowymiarowego L
opisana wzorem 5.5, ` – droga swobodna.
Dla L  ` teoria przewiduje F → 1/3, co zostało potwierdzone eksperymentalnie
zarówno dla drutów półprzewodnikowych, jak i metalicznych [32, 34, 33]. Mniej danych
doświadczalnych można znaleźć dla reżimu transportu kwazi-balistycznego, dla którego
L ∼ `. Również z tego względu, do pomiarów testowych wybrano dwusondowy drut
kwantowy o wymiarach 0.7 × 2.1 µm, wykonany na podłożu GaAs/AlGaAs o ruchliwości
elektronów µ2D = 0.25 × 106 cm2 /Vs. Jak wynika z danych przytoczonych w tabeli 1.1,
dla tej struktury spodziewamy się L/` ≈ 0.8.
Pomiary szumu zostały wykonane zostały w temperaturze T = 4.2 K, przy zastosowaniu schematu pokazanego na rysunku 5.2.
Uzyskane wyniki udało się dobrze opisać za pomocą wzoru
eV
SI = 4kT G + 2eIF coth
2kT






2kT
−
eV



dla czynnika Fano F = 1/4, patrz rysunek 5.12. Wynikający z tych pomiarów i ze wzoru
5.5 stosunek długości badanego drutu do średniej drogi swobodnej nośników można oszacować jako L/` ≈ 0.6. Parametr ten jest nieco mniejszy niż wynikający z pomiarów µ2D ,
ale należy pamiętać, że ruchliwość pozwala oszacować średnią wartość drogi swobodnej,
a na pomiary szumu ma wpływ wartość “lokalna” `.
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Rysunek 5.12.: Widmo szumu prądowego w drucie kwazibalistycznym o długości L =
2.1 µm (T = 4.2 K). Punkty – dane doświadczalne, linie ciągłe – zależności teoretyczne obliczone dla czynników Fano F = 1/4 oraz F = 1/3.
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Część III.

Wyniki dla struktur typu T/Y
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Rozdział 6.
Trójsondowe złącza balistyczne
GaAs/AlGaAs
W rozdziale 3 przedstawiłem przyczyny, dla których struktury trójsondowe są interesujące zarówno z punktu widzenia badania podstawowych zjawisk fizycznych, jak również
z powodu ewentualnych przyszłych zastosowań w technice. Należy jednak podkreślić,
że większość przewidywanych efektów kwantowych silnie zależy od tego w jakim stopniu realne próbki, wykonane metodami litograficznymi, odwzorowują idealną geometrię
złącza, zakładaną w modelach teoretycznych. Niestety większość dostępnych danych
doświadczalnych, otrzymanych dla idealnych struktur typu T, dotyczy ważnego dla zastosowań reżimu transportu nieliniowego, badanego w temperaturze pokojowej. Znacznie
mniej wiadomo o własnościach złącz trójsondowych w niskich temperaturach, gdzie
efekty związane z koherentnym transportem balistycznym powinny dominować. Zwykle
pod tym kątem badane są mniej symetryczne układy, składające się z kontaktu punktowego przyłączonego do szerszego drutu kwantowego [93, 94]. W tym rozdziale przedstawię wyniki pomiarów transportu i szumu Schottky’ego otrzymane dla trójsondowych
złącz balistycznych o symetrycznej konfiguracji typu T, przy których wykonaniu starano
się w jak największym stopniu zachować kształt projektu, tak aby realna próbka była
zbliżona do obliczeń modelowych. Wyniki przedstawione w podrozdziałach 6.1-6.2 zostały
opublikowane w artykule [65], natomiast analiza szumu prądowego przedstawiona w punkcie
6.3 jest zawarta w przygotowywanej do publikacji pracy [95].
Trójsondowe złącza balistyczne wykonano z heterostruktury GaAs/AlGaAs:Si zawierającej gaz elektronowy o koncentracji n2D = 2.3 × 1011 cm−2 i ruchliwości µ =
1.8 × 106 cm2 /Vs (patrz tabela 1.1). Przy pomocy litografii elektronowej i trawienia
chemicznego zdefiniowano układ trzech drutów kwantowych o jednakowych wymiarach
litograficznych: długości L = 0.6 µm i szerokości Wlit = 0.4 µm połączonych w symetryczne złącze. Szerokość ramion i koncentracja nośników w całej strukturze była kontrolowana za pomocą metalicznej bramki naparowanej na powierzchnię całej struktury.
Pomiary “nieszumowe” wykonywane były w chłodziarce rozcieńczalnikowej He-3/He-4,
opisanej w rozdziale 4. Mierzono przewodność różniczkową przy zastosowaniu metod
zmiennoprądowych i wzmacniaczy typu “lock-in”. Badano również transport nieliniowy w typowej dla struktur TBJ polaryzacji “push-pull”, opisanej w rozdziale 3 (patrz
również Dodatek 2).

70

6.1. Transport liniowy

6.1. Transport liniowy
Zastosowanie bramki metalicznej, nałożonej na całą strukturę, polepsza jakość transportu balistycznego ponieważ pomaga “wygładzić” niekontrolowane fluktuacje potencjału związane z domieszkami i niejednorodnościami wprowadzonymi w procesie litografii.
Mimo to, nawet w idealnie odwzorowanej strukturze, mogą ujawnić się efekty związane
z nieporządkiem, gdy koncentracja nośników jest mała i ekranowanie domieszek staje
się nieefektywne. Rysunek 6.1 pokazuje prądy płynące przez każdy z kontaktów dla
ujemnych napięć bramki, bliskich wartości powodującej zamknięcie złącza (“pinch-off”).
Pomiary zostały wykonane w reżimie transportu liniowego, amplituda napięcia zmiennego V2 nie przekraczała 50µV.
Widać wyraźnie, że między kontaktami istnieje niewielka asymetria — każdy z nich
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Rysunek 6.1.: Prądy Iij w funkcji napięcia bramki Vg w temperaturze Te = 0.3 K. Iij
jest zdefiniowany jako prąd płynący z kontaktu j gdy napięcie Vi jest
przyłożone do kontaktu i (patrz schemat pomiarowy). Te jest oszacowana
temperaturą gazu elektronowego. W górnej części rysunku pokazano zdjęcie typowego złącza wykonane w skaningowym mikroskopie elektronowym
(bramka metaliczna nie widoczna).
otwiera się przy nieco innej wartości Vg . Dodatkowo, powyżej napięcia “pinch-off”
widać nieregularne — ale powtarzalne — oscylacje prądów. Wszystkie badane struktury
wykazywały tego typu asymetrię własności elektrycznych, dlatego do dalszych badań
wybraliśmy złącze w którym była ona najmniejsza (próbka M4.1302-b(b1)).
Chociaż kanał 2 → 1 otwiera się jako ostatni, to dla wyższych napięć bramki (większej
koncentracji elektronów) I12 jest większe niż I13 i I23 , tak jak się spodziewamy dla
idealnego złącza typu T. Rysunek 6.2 przedstawia przewodności Gij aż do +0.12 V.
Dla Vg > −0.05 V pojawiają się regularne oscylacje wynikające z obsadzania kolejnych
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podpoziomów w trzech ramionach. Ponieważ pomiary zostały przeprowadzone bez pola
magnetycznego, spodziewamy się , że Gij = Gji i jest to rzeczywiście obserwowane.
Na przykład widzimy, że G23 i G32 są prawie identyczne. Większe różnice są widoczne
dla G23 i G13 , które również powinny być równe dla idealnie symetrycznej struktury.
Odpowiednie dane przedstawia wstawka do rysunku 6.2. Jak widać, średnia z G13 jest
mniejsza niż średnia z G23 , a jej oscylacje są mniej regularne. Niemniej jednak, minima
i maksima na obu wykresach leżą blisko siebie, a dla Vg > 0.05 V obie wielkości oscylują
zgodnie w fazie. Podsumowując stwierdzamy, że dla napięć bliskich wartości zamknięcia,
uwidacznia się wpływ nieporządku, natomiast dla Vg > 0 struktura staje się bardziej
symetryczna i dane eksperymentalne mogą być porównywane z teoretycznym opisem
transportu balistycznego.
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Rysunek 6.2.: Przewodność Gij = Iij /Vi w funkcji napięcia bramki Vg w temperaturze
Te = 0.3 K . (a) G23 i G21 , (b) G32 i G13 . Wstawka pokazuje porównanie
oscylujących części G23 i G13 (trend wzrostowy został odjęty, ∆G jest w
jednostkach 2e2 /h, Vg jest w woltach).
Do analizy wyników zastosowano model trójgałęziowej struktury typu T, w którym
obliczenia były prowadzone w przybliżeniu ciasnego wiązania przy zastosowaniu metody
rekursywnych funkcji Greena 1 . Umożliwiał on wyznaczenie przewodności Gij nie tylko
dla struktury idealnej, ale także dawał możliwość symulacji bardziej realistycznych kształtów złącza. Na przykład, można było wprowadzić zaokrąglone krawędzie w re1

Założenia modelu oraz program komputerowy zostały opracowane przez dr D. Sztenkiela, patrz [65]
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jonie centralnym struktury, co lepiej odpowiada sytuacji eksperymentalnej. Wyniki
obliczeń, dla T = 0 przedstawia rysunek 6.3. Jak widać, wprowadzenie “adiabatycznego” połączenia z bocznym drutem kwantowym (3) nie zmieniło wniosków, omawianych wcześniej w rozdziale 3. W szczególności, współczynnik transmisji T12 (“na
wprost”) rośnie prawie monotonicznie ze wzrostem energii, podczas gdy T32 wykazuje
silne oscylacje. Jest to efekt tzw. zakrzywionej rezystancji (“bend resistance”).
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Rysunek 6.3.: (a) Lokalna gęstość prądu (część górna) i współczynniki transmisji Tij
(część dolna) w funkcji energii Fermiego EF . Punkty A, B i C wskazują
energie, dla których policzone zostały przedstawione wyżej gęstości prądu.
(b) Oscylacyjna część przewodności, uzyskana przez odjęcie trendu wzrostowego od G1 = G12 + G13 , w funkcji napięcia bramki. Strzałkami zaznaczono energie modów parzystych.
Jak widać, dla wyższych gęstości elektronów (bardziej efektywnego ekranowania) wyniki obliczeń są zgodne z danymi eksperymentalnymi. Dla Vg > 0 krzywa G21 jest podobna
do zależnościT21 i bardziej gładka niż G23 , która (tak jak T23 ) wykazuje głębsze minima spowodowane efektem “bend resistance”. Widać również, że policzona zależność
współczynnika transmisji jest inna dla parzystych i nieparzystych kanałów przewodnictwa. Na przykład minima dla N = 2 i N = 4 są silniejsze, co zaznaczono na rysunku.
Wynika to z tego, że dla modów mających parzystą funkcję falową (N = 1, 3, . . .) maksimum gęstości prawdopodobieństwa znajduje się w centrum struktury i transmisja “na
wprost” (T12 ) jest nieco większa niż dla modów o nieparzystej funkcji falowej (N =
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2, 4, . . .). Co więcej, efekt ten jest wzmocniony, w stosunku do struktury idealnej, przez
zaokrąglenie “narożników” w rejonie złącza. Dane eksperymentalne potwierdzają te
przewidywania. Jest to szczególnie wyraźnie widoczne dla G1 = I1 /V1 = G12 + G13 ,
patrz rysunek 6.3b.
W reżimie transportu liniowego zbadano również konfigurację pomiarową, w której
boczna elektroda struktury (3) spełnia rolę kontaktu napięciowego (I3 = 0). Dla
takiego schematu elektrycznego (z wolną elektrodą centralną), w podejściu klasycznym
spodziewamy się zależności V3 = (V1 − V2 ) /2. Gdy transport ma charakter balistyczny
należy zastąpić ten wzór zależnością V3 /V1 = T31 / (T31 + T32 ), gdzie dla uproszczenia
przyjęto V2 = 0. Należy zwrócić uwagę, że jedynie dla struktury symetrycznej (T32 =
T31 ) otrzymamy wyrażenie identyczne z klasycznym, tymczasem dane przedstawione
na rysunku 6.2b pokazują, że średnio rzecz biorąc G31 jest mniejsze niż G32 . Dlatego
w modelu teoretycznym wprowadziliśmy niesymetryczne zaokrąglenie krawędzi w rejonie
złącza, tak aby T31 < T32 . Kształt centralnej części struktury i wyniki obliczeń pokazano
na rysunku 6.4a. Jak widać, średnia wartość V3 /V1 jest poniżej wartości klasycznej 1/2
i oscyluje w funkcji energii.
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Rysunek 6.4.: (a) V3 /V1 w funkcji energii, obliczone dla modelowej struktury z
asymetrycznie “zaokrąglonymi” krawędziami w obszarze złącza. (b) Dane
pomiarowe V3 /V1 otrzymane dla Te ≈ 0.2 K i V3 = 50 µm, patrz schemat
pomiarowy. Strzałki odpowiadają minimom przewodności G23 .
Bardzo podobną zależność obserwowano w eksperymencie, wyniki pomiarowe zaprezentowane zostały na rysunku 6.4(b). Zgodnie z przewidywaniami modelu, mierzona wartość
V3 /V1 osiąga maksimum za każdym razem, gdy otwiera się kolejny jednowymiarowy
kanał przewodnictwa. Dodatkowo teoria przewiduje występowanie asymetrycznych,
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wąskich rezonansów związanych z tzw. osobliwościami Wignera, które pojawiają się,
gdy energia modów jednowymiarowych w elektrodzie 3 różni się nieznacznie od ich energii w pozostałej części urządzenia [96]. Dodatkowe maksima są również widoczne w
eksperymencie, szczególnie w zakresie napięć bramki −0.1 < Vg < 0. Ich związek z rezonansami Wignera wymaga jednak dalszych badań. Innym mechanizmem, który może
prowadzić do dodatkowych oscylacji V3 /V1 jest obecność stanów zlokalizowanych w rejonie złącza, które są zdegenerowane z energią Fermiego dla modów zdelokalizowanych.
W takich warunkach mogą pojawić się tzw. rezonanse Fano, wynikające z interferencji
funkcji falowej elektronu. Jak pokazano w pracy mogą być one widoczne jako dodatkowe
maksima napięcia na “wolnej” elektrodzie.

6.2. Transport nieliniowy
W rozdziale 3 wyjaśniono, że w reżimie transportu nieliniowego prawdopodobieństwa
transmisji z dwóch elektrod przez które płynie prąd do elektrody wolnej mogą być różne,
nawet dla struktury idealnej. Wynika to z samouzgodnionego charakteru potencjału
jednoelektronowego, na który, poprzez sprzężenia pojemnościowe, wpływają także potencjały elektrod. Na przykład, gdy V2 = 0 a V1 jest dodatnie i wystarczająco duże
to stosunek napięć V3 /V1 jest mniejszy niż 1/2. W równoważnej konfiguracji, tzw. polaryzacji “push-pull” gdy V1 = Vpp i V2 = −Vpp , napięcie V3 = VC jest zawsze ujemne.
Efekt ten został przewidziany w pracy Xu[60] i wkrótce potem potwierdzony eksperymentalnie [61, 63].
Ze względu na praktyczne zastosowania większość badań tego

VC ( m V )

2
1
0
− 1
− 2

Vg = 0
− 10

0

10

V pp (m V )

Rysunek 6.5.: Napięcie VC na wolnej elektrodzie mierzone dla polaryzacji push-pull w
funkcji napięcia polaryzującego Vpp . Przedstawiono wyniki dla Vg = 0
(krzywa kropkowana) oraz te same dane po odjęciu trendu liniowego
(krzywa ciągła).
typu zjawisk nieliniowych w złączach trójsondowych przeprowadzona była w temperaturze pokojowej. W tym podrozdziale przedstawię pomiary efektu Xu wykonane w nis-
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kich temperaturach, kiedy koherencja funkcji falowej elektronu może wpływać również
na zjawiska nieliniowe. Na przykład, uwzględniając rozpraszanie kwantowe w obszarze
złącza Csontos i Xu [64] pokazali, że VC może być również dodatnie, pod warunkiem,
że ∂T31 /∂EF = ∂T32 /∂EF < 0 i kT  EF . Szczegółowo wyniki tej pracy przedstawiłem
w dodatku 2.
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Rysunek 6.6.: (a) Schemat pomiarowy; małe napięcie zmienne (50 µV) jest indukcyjnie
sprzężone do stałego napięcia polaryzacji Vpp , β = ∂VC /∂Vpp jest mierzone
bezpośrednio za pomocą wzmacniacza “lock-in”. (b) Parametr βS = β −βa
w funkcji napięcia polaryzacji dla różnych napięć na bramce Vg = 0.09,
0.04, 0 i −0.11 V, βa jest wartością średnią i wynosi odpowiednio −0.18,
−0.15, −0.12 i 0.01.
Aby zweryfikować te przewidywania pomiary przeprowadziliśmy dla temperatury gazu
elektronowego Te ≈ 0.8 K. Rysunek 6.5 przedstawia wyniki pomiaru VC otrzymane
dla |Vpp | < 15 mV. Jak widać VC jest niesymetryczną funkcją Vpp , jednak powyżej
pewnej wartości progowej wykres, zgodnie z oczekiwaniami, zagina się w stronę ujemnych wartości VC . Tego typu asymetria jest często obserwowana [61, 63] ponieważ zwykle
T31 6= T32 w rzeczywistych strukturach. Pomijając jednak tę nieuniknioną asymetrię,
dane przedstawione na rysunku wykazują odstępstwa od wysokotemperaturowego efektu
Xu. Gdy odejmiemy trend liniowy, VC początkowo rośnie z |Vpp | osiągając maksimum
dla 7 mV, po czym jego wartość zaczyna spadać. Uzyskane dane stanowią eksperymentalnie potwierdzenie, że dla małych napięć polaryzujących VC może przyjmować wartości
dodatnie.
Aby zbadać ten efekt z większą dokładnością wykorzystaliśmy metodę modulacyjną,
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Rysunek 6.7.: (a) Zmiana βS w funkcji napięcia na bramce dla napięć polaryzujących
Vpp = −10 i −5 mV. (b) Charakterystyki transportu nieliniowego obliczone
dla idealnej (symetrycznej) struktury typu T. Linia ciągła: EF = −1.55,
∂T31 /∂EF < 0. Linia przerywana: EF = −1.15, ∂T31 /∂EF > 0. EF , VC i
Vpp w jednostkach względnych.
w której mierzy się tzw. parametr przełączania (switching parameter)β = ∂VC /∂Vpp .
Idea tej metody i schemat pomiarowy przedstawione są na rysunku 6.6a. Pozwala ona
wyeliminować efekty związane z geometryczną asymetrią złącza (T31 6= T32 ) i dzięki temu
umożliwia pomiar β z większą “zdolnością rozdzielczą”. W szczególności, odjęcie od
parametru przełączania jego wartości średniej βa umożliwia usunięcie liniowego trendu
z zależności VC (Vpp ), porównaj rysunek 6.5.
Dla wysokotemperaturowego efektu Xu parametr przełączania jest monotonicznie
malejącą funkcją Vpp (patrz dodatek 7.3). Rysunek 6.6b pokazuje zmierzone wartości
parametru βS = β − βa w funkcji polaryzacji Vpp dla różnych napięć bramki Vg . Jak
wynika z przedstawionych danych, zależność βS (Vpp ) jest zawsze niemonotoniczna, a jejkształt praktycznie nie zależy od koncentracji elektronów w złączu. Aby porównać
uzyskane wyniki z przewidywaniami teoretycznymi wykonano obliczenia VC i β dla idealnej struktury typu T2 . Wyniki przedstawiono na rysunku 6.7b i jak widać są zgodne
z wcześniejszymi rachunkami przeprowadzonymi przez Csontosa i Xu dla struktury typu
Y. Gdy ∂T31 /∂EF < 0, wtedy VC rośnie z |Vpp | i β ma dodatnie nachylenie w tym
zakresie napięć polaryzujących. Natomiast dla ∂T31 /∂EF > 0 napięcie wolnej elektrody jest zawsze ujemne i parametr przełączania zachowuje się “normalnie”. Okazuje
się jednak, że gdy porównamy dane eksperymentalne VC z liniowym przewodnictwem
G3 = G31 + G32 , Taka korelacja nie jest obserwowana. Na przykład, dla Vg = 0, 0.04,
2

Odpowiedni program w języku Mathematica został napisany przez M. Beka i B. Bułkę.
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0.09 V pochodna ∂G3 /∂Vg jest odpowiednio ujemna, dodatnia i bliska zero, tymczasem parametr β nie zmienia swojego zachowania w funkcji polaryzacji, tak jakbyśmy
się spodziewali z rachunków modelowych. Inaczej mówiąc, wszystkie dane eksperymentalne odpowiadają krzywym ciągłym na rysunku 6.7b i przez zmianę napięcia bramki
w badanym zakresie, nie możemy przejść do sytuacji opisanej przez krzywe przerywane.
Pomiary pokazują, że anomalne zachowanie parametru przełączania, gdy β ma dodatnie nachylenie, zawsze występuje, jedynie szerokość przedziału napięć w którym jest
obserwowane, maleje z EF .
Ta obserwacja może być użyta do sterowania parametrem przełączania za pomocą
napięcia bramki. Na rysunku 6.7a pokazano βs w funkcji Vg dla dwu wartości napięcia
polaryzującego Vpp . Warto podkreślić, że nie tylko amplituda ale również znak parametru
przełączania może być zmieniany. Podsumowując możemy stwierdzić, że możliwe jest
uzyskanie dodatnich wartości VC , nie możemy jednak wyjaśnić otrzymanych danych
eksperymentalnych na podstawie modelu jedno-elektronowego. Prawdopodobnie, badając efekt Xu należy uwzględnić samouzgodniony charakter potencjału 1-wymiarowego
i oddziaływania kulombowskie [97], na przykład związane z obecnością stanów zlokalizowanych w rejonie złącza, sugerowaną przez wyniki transportu liniowego.

6.3. Szum Schottky’ego i korelacje
Obecność stanów zlokalizowanych i korelacje elektronowe można skutecznie zbadać za
pomocą spektroskopii szumu śrutowego, jak to szczegółowo opisano w rozdziale 2. W
związku z tym, do pomiaru gęstości widmowej szumu Schottky’ego użyłem tej samej
próbki (M4.1302-b(b1)), która była opisana w poprzednim podrozdziale i która charakteryzowała się najmniejszą asymetrią współczynników transmisji. Pomiary zostały przeprowadzone w kriostacie He-3 umieszczonym, wraz z analogową częścią układu eksperymentalnego, w klatce Faradaya (patrz rozdział 5). Schemat pomiarowy pokazano na rysunku 6.8, ten sam układ połączeń elektrycznych został użyty do pomiaru liniowych przewodności Gji za pomocą niskoczęstościowej metody “lock-in”. Wszystkie dane opisane
w tym podrozdziale uzyskano w temperaturze T = 0.3 K i w zerowym polu magnetycznym. Warto podkreślić, że umieszczenie rezystorów obciążenia w pobliżu próbki
i połączenie ich z masą w “zimnej” części kriostatu znacznie poprawiło parametry pomiaru.
Jak wiadomo, właściwości transportowe nanostruktur półprzewodnikowych zmieniają się w trakcie “cyklów termicznych”, kiedy próbka jest odgrzewana do temperatury
pokojowej a następnie ponownie ochładzana. Możliwe są również zmiany przewodności
zachodzące w funkcji czasu, na skutek tzw. szumu telegraficznego (patrz rozdział 2).
W związku z tym, konieczne było przeprowadzenie pomiarów przewodności różniczkowej
złącza, bezpośrednio przed analizą widma mocy szumu Schottky’ego. Wyniki przedstawiono na rysunku 6.9. W trakcie eksperymentów nie stwierdzono histerezy związanej
z kierunkiem zmian napięcia bramki Vg . Nie obserwowano również zmian wywołanych
szumem telegraficznym, prawdopodobnie dzięki zastosowaniu klatki Faraday’a oraz transformatorów separujących w liniach zasilania.
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Rysunek 6.8.: Schemat układu pomiarowego. Do próbki – oznaczonej jako DUT –
podłączono nisko-szumowe źródło napięciowe SIM 928 przez rezystor
szeregowyRB  RDU T . Pierwszym stopniem linii sygnałowej były wzmacniacze NF LI-75A, drugim SR-560. Na rysunku nie pokazano filtrów “anty-aliasingowych”, rezystory obciążenia RL = R1 = R2 = 5 kΩ
umieszczone były w pobliżu próbki w temperaturze T = 0.3 K.
6

G 31

5

G 3 (2 e2 / h)

G i j (2 e2 / h)

1.5

T = 0.3 K

1
G 32

T =0 K
G 3 = G 31 + G 32

4
3
2

0.5

1

0

−0.16 −0.12 −0.08 −0.04
Vg (V)

0

0

−5

0

5

10

15

20

25

E F (a. u.)

Rysunek 6.9.: Przewodność różniczkowa Gij = Iij /Vi w funkcji napięcia bramki Vg (lewy
rysunek). Obok – zależność teoretyczna G3 = G31 + G32 obliczona dla
modelowej struktury z asymetrycznie poszerzona częścią centralną (patrz
wstawka).
Porównanie otrzymanych danych z poprzednimi wynikami (wykresy 6.1 i 6.2) pokazuje,
że współczynniki transmisji Tij istotnie uległy zmianie, ale zmiany te nie były duże.
Sprzężenie kontaktu (3) z kanałami (1) i (2) pozostało asymetryczne, natomiast już
dla Vg > −0.08 V , podobnie jak poprzednio, widać wyraźnie periodyczne oscylacje
G31 i G32 , związane z efektem “bend-resistance” czyli separacją modów 1-wymiarowych
pomiędzy poszczególne kontakty. Co ciekawe, w tej serii pomiarów zaznacza się wyraźniej
słaba struktura typu “camel-back”, widoczna na każdym z maksimów Gij . Jej obec-
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ność można wytłumaczyć niesymetrycznym poszerzeniem centralnej części złącza balistycznego. Obliczenia przewodnictwa dla odpowiedniej struktury modelowej pokazano
po prawej stronie rysunku. Duża zgodność danych doświadczalnych z teorią sugeruje,
że badane przez nas struktury będą również przydatne dla sprawdzenia przewidywań teoretycznych dotyczących szumu Schottky’ego w strukturach trójsondowych, omówionych
w części wstępnej.
Na przykład, dla napięć bramki przy których G31 i G32 osiągają minima, spodziewamy
się ujemnej korelacji krzyżowej S12 < 0, której znak wynika z rozdzielenia strumienia
elektronów opisanego statystyką sub-poissonowską. Niestety ten zakres zmienności przewodnictwa nie mógł być wykorzystany w naszych badaniach ze względu na ograniczenia
w konstrukcji układu pomiarowego. Jak wynika z dyskusji przedstawionej w rozdziale
3, gdy szum prądowy generowany przez próbkę o impedancji RDU T jest mierzony na
opornikach obciążenia RL , musi być spełniony warunek RDU T  RL , ponieważ tylko
wtedy możemy zaniedbać wpływ korelacji klasycznych. W związku z tym, pomiary autokorelacji i korelacji krzyżowej szumów prądowych zostały przeprowadzone w zakresie
progowych napięć bramki Vg < −0.13 V, w pobliżu zamknięcia obu kanałów (porównaj
rysunek 6.9).
Dodatkowym ograniczeniem naszego układu eksperymentalnego był brak możliwości
pomiaru stałych napięć na rezystancjach R1 i R2 . W związku z tym, przy analizie widma
szumów przyjąłem, że prąd dc płynący przez ramię (j) struktury wynosi I3j = I3 · kj ,
gdzie I3 jest prądem całkowitym, a parametr kj = I3j / (I31 + I32 ) wyznaczyłem na podstawie pomiarów metodą “lock-in” dla niskich częstości. Jest to jedynie przybliżenie,
ale w zakresie od I3 = 0 do I3 = 40 nA nie obserwowano znaczących odchyleń od liniowości układu. Kalibracji obu torów wzmacniających dokonano in situ, poprzez pomiar
szumu termicznego oporników R1 i R2 . Widma szumu napięciowego S1V i S2V , przy
ustalonym napięciu bramki Vg , rejestrowano do częstotliwości f = 100 kHz. Do analizy
wybrano zakres 50 − 80 kHz, w którym wkład fluktuacji typu 1/f był zaniedbywalny
i otrzymane widma nie zależały od częstotliwości. Przy przeliczaniu S V na gęstość mocy
szumu prądowego S I uwzględniono parametry wzmacniaczy, szumy termiczne oporników
oraz funkcję transferu linii przesyłowej, na którą miała wpływ pojemność kabli koncentrycznych, patrz rozdział 5.
Otrzymane za pomocą tej procedury gęstości widmowe opisano przy pomocy odpowiednio zmodyfikowanego wzoru 2.7
"
I
Sij

= 4kT Gij + 2eIij Fij

eVij
coth
2kT




2kT
−
eVij

#

(6.1)

I i S I przyjęto V = V
gdzie dla autokorelacji S31
ij
3j = I3j /G3j (j = 1, 2). Ponieważ nie
32
mierzono bezpośrednio przewodności G12 , dla korelacji krzyżowej przyjąłem, również w
przybliżeniu liniowym, G12 = G = 2/ (R31 + R32 ) oraz I12 = I¯ = I3 /2. Dopasowując
krzywą teoretyczną 6.1 do wyników pomiaru wyznaczyłem współczynniki Fano - Fij .
Przykład zastosowania tej procedury oraz otrzymane wartości F31 przedstawia rysunek
6.10.
Zgodnie z oczekiwaniami, wraz z zamykaniem kontaktu (1) za pomocą napięcia bramki
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Rysunek 6.10.: Gęstość widmowa szumu w funkcji prądu płynącego przez kontakt (1)
pokazana dla dwóch napięć bramki Vg , linie ciągłe pokazują zależność
teoretyczną opisaną wzorem 6.1. Obok przedstawiono wyznaczony
współczynnik Fano F31 w funkcji napięcia bramki, czerwona linia ciągła
dodana dowolnie dla jasności rysunku. Dla porównania dołączono dane
G31 (Vg ) (skala przewodności umieszczona na osi pionowej po prawej
stronie ).

czynnik Fano rośnie. Na przykład dla G31 ≈ 0.4, na podstawie wzoru 3.7 spodziewamy
się wartości F31 = 1 − G31 ≈ 0.6, co w granicach błędu zgadza się z danymi eksperymentalnymi. A zatem, przy dalszym obniżaniu napięcia bramki, gdy G31  1, powinniśmy
przejść do granicy szumu poissonowskiego, dla której F = 1. Nie jest to obserwowane
w doświadczeniu. Dla napięć bramki poniżej −0.146 V obserwuje się gwałtowny wzrost
amplitudy fluktuacji prądu, a czynnik Fano osiąga wartość F ≈ 7.
Bardzo podobny wzrost szumu do wartości super-poissonowskich obserwuje się również
na drugim ramieniu złącza, które z powodu asymetrii struktury zamyka się wcześniej —
dla wyższych napięć bramki, patrz rysunek 6.11. Na tym samym wykresie przedstawiono
także współczynnik Fano otrzymany z pomiarów korelacji krzyżowej dla szumów w obu
kontaktach. Zależność znaku F12 od Vg potwierdza zasadniczą obserwację, że wraz
z zamykaniem kanałów, które są sprzężone asymetrycznie w części centralnej złącza
TBS, mamy do czynienia z przejściem od szumu sub-poissonowskiego do “grupowania
się” elektronów i statystyki super-poissonowskiej.
Wcześniej, wzrost współczynnika Fano oraz dodatni znak korelacji prąd-prąd dla
nanostruktur półprzewodnikowych był obserwowano przez Chena i Webba [98]. Dotyczyło to jednak struktury, która różniła się zasadniczo od trójsondowego złącza balistycznego. Źródłem strumienia elektronów był pojedynczy kontakt punktowy wykonany na
heterozłączu GaAs/AlGaAs, który poniżej progu przewodnictwa dla G < 0.005×(2e2 /h),
generował szum prądowy z maksymalną wartością F ≈ 10. Ten silnie fluktuujący stru-
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Rysunek 6.11.: Współczynniki Fano F32 i F12 (dla korelacji krzyżowej) w funkcji napięcia
bramki Vg , czerwone linie ciągłe są dodane w sposób dowolny – dla jasności rysunku. Dla porównania dołączono dane G31 (Vg ) i G32 (Vg ) (skale
na osiach pionowych po prawej stronie).
mień elektronów padał następnie na umieszczoną nad gazem 2-wymiarowym bramkę
metaliczną, która była dostrojona do przepuszczalności ok. 50 %. Dodatnie korelacje obserwowano pomiędzy prądami przechodzącym i odbitym. W przypadku struktury typu
TBS, którą rozważaliśmy w niniejszej pracy, zarówno rozdzielenie prądów, jak zjawiska
odpowiedzialne za wzrost szumu Schottky’ego, zachodziły w tym samym obszarze złącza
1-wymiarowego.
W związku z tym struktura typu T, którą badaliśmy, znacznie lepiej odpowiada
modelowi struktury trójsondowej rozważanemu w artykule [77]. Może o tym świadczyć również obserwacja dużych współczynników Fano F ≈ 4 dla G ≈ 0.2, a więc
dla wartości przewodnictwa znacznie większych niż opisane w pracy [98] (patrz rysunki
6.10 i 6.11). Porównanie uzyskanych wyników z wykresem 3.4 pokazuje, że model dynamicznej blokady kulombowskiej, związanej z obecnością stanów zlokalizowanych w obszarze złącza, jakościowo odtwarza nasze dane eksperymentalne. W szczególności model
przewiduje, że szumy super- i sub-poissonowski mogą być generowane w tym samym
urządzeniu, oczywiście każdy w oddzielnym kontakcie. Jest to rzeczywiście obserwowane
w zakresie napięć bramki−0.145 V < Vg < −0.135 V. Z kolei mniejsza, niż mierzone,
wartość przewidywanego przez teorię czynnika Fano (F = 1.8), może być związana
z większą asymetrią w stałych sprzężenia elektrody centralnej z kontaktami bocznymi.
W obliczeniach przyjęto γ1 /γ2 = 2, w realnych strukturach, jak sądzimy, ten parametr
może być większy.
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Trójsondowe złącza hybrydowe In/PbTe
Jak wynika z dyskusji przedstawionej w rozdziale 3, trójsondowe złącza hybrydowe
typu nadprzewodnik/półprzewodnik planuje się wykorzystać do generacji splątanych
par elektronów za pomocą procesu przestrzennej separacji składników pary Coopera.
Układem, który może być zastosowany w praktycznej realizacji takich procesów jest
złącze In/PbTe zintegrowane ze strukturą typu TBJ, tak aby rozdzielenie pary Coopera
następowało po stronie normalnej złącza. W takiej konfiguracji wymagane jest duże
prawdopodobieństwo transmisji miedzy metalem a półprzewodnikiem. Warunek ten
spełniają kontakty indowe do tellurku ołowiu, ponieważ na ich granicy nie tworzy się
bariera Schottky’ego, a ind tworzy stop z PbTe już w temperaturze pokojowej. Niestety oznacza to również, że struktura stopu In/PbTe staje się dość złożona, ponieważ
w rejonie złącza powstają tellurki indu oraz wytrącenia ołowiu. Szczegółowo własności
strukturalne i nadprzewodzące kontaktów In/PbTe zbadano w pracy [38]. W niniejszym
rozdziale przedstawię własności transportowe oraz wyniki spektroskopii szumowej uzyskane
na trójsondowym złączu balistycznym typu Y o poprzecznych rozmiarach ok. 2×4.4 µm.
Wyniki te są przedmiotem przygotowywanej do publikacji pracy [99].

7.1. Kształt struktur i własności elektryczne
Badane w tym rozdziale próbki zostały również wykonane metodą litografii elektronowej
i trawienia chemicznego. Jako podłoże zastosowano studnię kwantową PbTe/PbEuTe o
szerokości d = 25 nm, której własności elektryczne podsumowano w tabeli 1.1, a kolejność i typowe grubości warstw epitaksjalnych pokazano na rysunku 7.1.
Rysunek 7.2 przedstawia obraz mikroskopowy jednej z testowych próbek, wykonany za
pomocą mikroskopu sił atomowych (AFM) oraz schemat jej przekroju poprzecznego. 3sondowe złącze zostało zdefiniowane za pomocą wytrawionych chemicznie (do głębokości
450 nm) linii separujących. W kolejnych procesach litograficznych wytrawiono szeroki obszar kontaktu do głębokości ok. 210 nm poniżej poziomu studni PbTe, aż do
warstwy bufora PbEuTe. W tak uzyskany kanał napylono następnie ind o grubości
ok. 150 nm. Przy napylaniu zastosowano napylarkę termiczną, a podłoże utrzymywano
w temperaturze pokojowej. Charakterystyczną cechą uzyskanych w ten sposób warstw
jest widoczna na rysunku ziarnista struktura metalu. Ze względu na złożoną strukturę
stopu In/PbTe zdecydowano się stosunkowo szerokie złącza o minimalnej szerokości ok.
4 µm. Szczegółowy opis metod technologicznych, stosowanych przy wykonaniu złącz
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Rysunek 7.1.: Warstwy epitaksjalne dla typowej studni PbTe/PbEuTe. Szerokość studni
w badanej próbce wynosiła 25 nm. Elektrony w studni pochodziły z
górnej bariery PbEuTe, domieszkowanej bizmutem. Dzięki wyjątkowo
dużej stałej dielektrycznej PbTe (1350 dla T = 4.2 K) zastosowano tzw.
“spacer” o grubości tylko 2 nm.
In/PbTe można znaleźć w pracy [38].
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Rysunek 7.2.: (a) Obraz mikroskopowy (AFM) próbki o tej samej geometrii co próbka
mierzona. (b) Przekrój poprzeczny (schemat) pokazujący wzajemne
położenie studni kwantowej i kontaktu indowego.
Dla tak przygotowanej próbki przeprowadzono pomiary elektryczne przy zastosowaniu standardowej metody zmiennoprądowej, omówionej w rozdziale 6. Mierzono przewodność różniczkową złącza dI/dVz , przy zastosowaniu konfiguracji trójsondowej, wyjaśnionej na rysunku 7.3. W trakcie pomiarów przykładano napięcie stałe Vbias (z dodatkową modulacją) do pary kontaktów (np. 3-1) i mierzono napięcie zmienne dVz na
złączu, wykorzystując wolny kontakt (np. 3-2). Ponieważ możemy przyjąć, że opór
warstwy metalicznej jest bardzo mały (< 1 Ω), przy oszacowaniu napięcia stałego Vz
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uwzględniono jedynie wartości oporów szeregowych kontaktów, które zmierzono niezależnie.
In
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≈ 1.3 µm
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Rysunek 7.3.: (a) Oznaczenia kontaktów i wymiary próbki. (b) Schemat zastępczy
układu stosowany do analizy danych pomiarowych, Rz wypadkowy opór
złącza hybrydowego, Rs1 , Rs2 opory szeregowe kontaktów (Rs1 = 165 ±
5 Ω, Rs2 = 195 ± 5 Ω dla T = 4.2 K), RJ opór złącza Pb∗ − PbTe , Rk
dodatkowy opór równoległy.
Rysunek 7.4a przedstawia zależność oporu próbki (mierzonego bez polaryzacji złącza)
od temperatury T w zakresie od 1.8 do 20 K. Wraz z obniżaniem temperatury opór maleje
monotonicznie, ale dla T ≈ 7 K oraz T < 4 K spadki te są znaczne szybsze i wyraźniejsze.
Jak pokazano w pracy [38] jest to związane z własnościami stopu In/PbTe, w którym
może zachodzić reakcja In+P bT e → InT e+P b, prowadząca do pojawienia się wytrąceń
ołowiu w obszarze złącza. Z kolei badania strukturalne wykazały, że rozłożenie wytrąceń
i kanały dyfuzji indu są bardzo niejednorodne na granicy dwu materiałów. W tak ukształtowanym rejonie kontaktu mamy do czynienia z “granulowanym” nadprzewodnikiem,
w którym występują metaliczne nanocząstki Pb i In, zanurzone w niemetalicznej matrycy. Rozmiar tych nanocząstek jest mniejszy niż długość koherencji w czystych nadprzewodnikach1 , co prowadzi do znacznego zwiększenia krytycznych pól magnetycznych,
tzn. takich dla których spadki oporu zaznaczone na rysunku 7.4a znikają. W związku
z tym wprowadziłem oznaczenia Pb∗ i In∗ dla wytrąceń z ołowiu i indu, aby podkreślić,
że mogą się one zachowywać jak nadprzewodniki II-go rodzaju.

7.2. Spektroskopia Andreeva
Łatwość tworzenia stopu oraz niska bariera Schottky’ego powodują, że kontakty In/PbTe
charakteryzują się wysokim współczynnikiem transmisji, który można oszacować badając odbicie Andreeva na granicy metal – półprzewodnik. Przy interpretacji danych
trzeba jednak uwzględnić skomplikowaną i niejednorodną strukturę złącza. Na rysunku
7.4b przedstawiłem przewodność różniczkową próbki Gz = dI/dVz w funkcji napięcia
na złączu, zmierzoną w przedziale temperatur od T = 1.82 K do T = 7.5 K. Należy
1

83 nm dla ołowiu i 440 nm dla indu
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Rysunek 7.4.: (a) Opór różniczkowy dVz /dI niespolaryzowanego złącza (Vz = 0) w
funkcji temperatury, liniami przerywanymi zaznaczono temperatury przejścia nadprzewodzącego dla ołowiu (7.2 K) i indu (3.4 K). (b) Przewodność
różniczkowa złącza Gz = dI/dVz w funkcji napięcia na złączu. Jak zaznaczono na rysunku, pomiary przeprowadzono w temperaturach od 1.82 K
do 7.5 K.

podkreślić, że wszystkie krzywe wykazują maksimum dla Vz = 0, które znika dopiero
dla T > 7 K, co potwierdza dane przedstawione na rysunku 7.4a. Pozwala to wiązać
obserwowany wzrost przewodności z tunelowaniem par Coopera (odbiciem Andreeva),
zachodzącym przede wszystkim przez złącza typu Pb∗ − PbTe. Jak wyjaśniono powyżej,
na podstawie wcześniejszych badań możemy stwierdzić, że obszar złącza składa się
wielu połączonych równolegle mikrokontaktów, wśród których występują także złącza
In∗ − PbTe. Możliwe jest również dodatkowe przewodnictwo związane z upływnościami
prądu w pobliżu linii separujących (patrz rysunki 7.2 i 7.3).
W związku z tym, do analizy danych spektroskopii Andreeva przyjęto, że całkowity
opór złącza Rz składa się z równolegle połączonych oporów: RJ związanego z kontaktem
Pb∗ − PbTe oraz Rk związanego z innymi kanałami przewodnictwa w niejednorodnym
rejonie przejściowym. Przy tym założeniu przewodność GJ = 1/RJ można wyznaczyć
z dopasowania danych eksperymentalnych do teorii Blondera, Tinkhama i Klapwijka
(BTK), omówionej wcześniej w podrozdziale 2.3. W obliczeniach założono, że przerwa
energetyczna nadprzewodnika w zerowej temperaturze odpowiada czystemu Pb (2∆0 =
2.18 meV) natomiast jej zależność od temperatury wyznaczono z odpowiedniego wzoru
teorii BCS [100] . Wyniki tej procedury, dla wybranych temperatur, przedstawia rysunek
7.5.
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Rysunek 7.5.: Względne zmiany przewodności różniczkowej GJ w stosunku do przewodności w stanie normalnym GJN w funkcji napięcia na złączu Vz . Linie z
punktami – dane eksperymentalne, niebieskie linie ciągłe – dopasowanie do
modelu BTK dla temperatury przejścia Tc = 7.2 K i parametru Z = 0.2.
Zaznaczono również zakres napięć w którym |eVz | < ∆0 . (a) Wyniki dla
wybranych danych z rysunku 7.4, przykładowo dla T = 1.82 K otrzymano
RJN = 1/GJN = 0.58 kΩ i Rk = 1/Gk = 217 Ω. (b) Takie same wyniki
dla próbki odgrzanej do temperatury pokojowej i ponownie schłodzonej
do T = 4.2 K, teraz RJN = 1/GJN = 3.81 kΩ i Rk = 1/Gk = 242 Ω.

Jak widać model BTK dobrze odtwarza amplitudę i zależność temperaturową wielkości
GJ /GJN , gdzie GJ = 1/RJ jest przewodnością złącza, a GJN jest przewodnością złącza
w stanie normalnym. Wielkość tę oszacowano zakładając, że minima przewodności obserwowane dla |Vz | ≈ 4.5 mV są wywołane przekroczeniem przez prąd złącza wartości krytycznej. Przy tym założeniu, jako parametry dopasowania wyznaczono Rk i współczynnik opisujący jakość złącza. Otrzymano Z = 0.2, co oznacza że bariera w kontakcie
Pb∗ −PbTe praktycznie nie istnieje ponieważ obliczony ze wzorów 2.11 i 2.12 współczynnik transmisji T = Γ wynosi 96 % natomiast prawdopodobieństwo odbicia Andreeva
aż 86 %. Są to wyjątkowo duże wartości dla złącz typu nadprzewodnik – półprzewodnik. Na przykład, dla najczęściej badanej w literaturze struktury hybrydowej niob –
studnia kwantowa InAs otrzymano wartości Γ w granicach od 55 do 72 % [81]. Warto
podkreślić, że dla takich parametrów transmisji przewodność różniczkowa GJ maleje gdy
Vz → 0. Również dla wcześniej badanych kontaktów ind – tellurek ołowiu oszacowane
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wartości Γ zawierały się w przedziale 32 do 75 %. Należy jednak podkreślić, że dla
omawianej tutaj struktury trójsondowej złącze hybrydowe miało nieco inną geometrię
niż złącza opisane w pracy [38]. W naszym przypadku warstwa indu była napylona
poniżej studni kwantowej. W związku z tym dyfuzja indu zachodziła bezpośrednio do
PbTe lub przez niedomieszkowany obszar bufora (patrz rysunek 7.1). Jak sadzę, może
to wyjaśniać znacznie większą wartość parametru Γ.
Mimo, że zastosowany model dobrze odtwarza wzrost przewodności różniczkowej,
nie opisuje wszystkich efektów obserwowanych w eksperymencie. Przede wszystkim,
dla temperatur T < 3.4 K, czyli poniżej przejścia nadprzewodzącego indu, obserwuje się
dodatkowy pik przewodnictwa o szerokości połówkowej ok 0.5 mV, którego amplituda
rośnie wraz z obniżaniem temperatury. Wcześniejsze badania pokazały, że ten wzrost
przewodnictwa występuje również w złączach In/PbTe o szerokości W > 4 µm oraz że
dla T → 0 i Vz → 0 przewodnictwo rośnie, wielokrotnie przekraczając wartość GJN . Ten
gwałtowny spadek oporu różniczkowego można wyjaśnić biorąc pod uwagę “ziarnistą”
strukturę złącza oraz efekt bliskości (“proximity effect”), który jest procesem odwrotnym do odbicia Andreeva. W jego wyniku, dla T  3.4 K, nadprzewodzące stają się nie
tylko ziarna Pb∗ i In∗ , ale również półprzewodnikowa “matryca” w której są przypadkowo
rozmieszczone. W tych warunkach RJ i Rk dążą do zera. Należy podkreślić, że zjawisko
to jest prawdopodobnie specyficzne dla PbTe, ponieważ duża stała dielektryczna eliminuje efekt blokady kulombowskiej istotny przy tunelowaniu między ziarnami, a to z kolei
umożliwia powstanie globalnej fazy nadprzewodzącej w niskich temperaturach [38].
Ziarnista struktura złącza jest też zapewne odpowiedzialna za poszerzenie krzywych
GJ (Vz ) w stosunku do krzywych teoretycznych obliczonych w modelu BTK. Można
to wyjaśnić biorąc pod uwagę, że w ścieżkach perkolacyjnych zawierających złącza
Pb∗ − PbTe mogą występować opory szeregowe, na których odłoży się część napięcia
Vz i w rezultacie mierzone maksimum przewodności ulegnie poszerzeniu. Dodatkowych
argumentów za taką interpretacją dostarcza rysunek 7.5(b). Przedstawia on dane otrzymane po odgrzaniu i ponownym schłodzeniu próbki. W wyniku tego procesu opór złącza
(w stanie normalnym) wzrósł do ok. 3.8 kΩ, co może świadczyć o zmniejszeniu się liczby
ścieżek perkolacyjnych. Jednocześnie szerokość krzywej zmalała, zbliżając się do wartości
teoretycznej dla modelu BTK.

7.3. Szum prądowy w złączu hybrydowym.
Jak wynika z dyskusji zamieszczonej w podrozdziale 3.3 wysokie prawdopodobieństwo
“retro-odbicia” elektron → dziura (86 %) powoduje, że dla złącza Pb∗ −PbTe możemy się
spodziewać wydajnego wstrzykiwania par Coopera do półprzewodnika. Jeśli dodatkowo
złącze to jest zlokalizowane w pobliżu linii separującej kontakty 1 i 2 (por. rysunek
7.3), to możliwe jest rozdzielenie skorelowanych elektronów i ich dalszy transport w
oddzielnych kanałach. Procesy tego typu powinny prowadzić do dodatnich korelacji
prądowych szumu Schottky’ego.
W celu zbadania tej możliwości przeprowadziłem pomiary autokorelacji i korelacji
wzajemnej fluktuacji prądu I1 i I2 przy wykorzystaniu schematów pomiarowych przed-
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stawionych na rysunku 7.6. W odróżnieniu od danych zaprezentowanych w rozdziale
6, szumy napięciowe były rejestrowane bezpośrednio na próbce, a nie na szeregowych
opornikach obciążenia. Wybór tej konfiguracji był podyktowany stosunkowo niewielkim
oporem złącza Rz . W trakcie pomiarów szumowych, po kolejnym schłodzeniu próbki,
wynosił on 515 ± 5 Ω (dla T = 4.2 K). W związku z tym, pomiar na opornikach obciążenia mógłby prowadzić do niepożądanych, czysto klasycznych korelacji napięciowych,
patrz rozdział 2. Zdecydowano się na przeprowadzenie eksperymentu w temperaturach
T > 3.4 K, aby zbadać efekty związane z przejściem nadprzewodzącym, które zachodzi
przede wszystkim w złączu Pb∗ − PbTe. W tym celu próbkę zamontowano w transSR 560
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Rysunek 7.6.: Schemat pomiaru szumu napięciowego bezpośrednio na próbce: (a) autokorelacji (na jednym ramieniu), (b) korelacji krzyżowej.
portowym zbiorniku helowym i wykonano dwie serie pomiarów. Pierwszą dla T = 4.2 K,
gdy próbka zanurzona była w cieczy kriogenicznej i drugą dla T = 13 K, gdy próbka
znajdowała się powyżej poziomu cieczy i była chłodzona parami helu2 . Szumy rejestrowano w funkcji całkowitego prądu I = I1 + I2 płynącego przez złącze, w zakresie
od zera do 20 µA. Tak jak przy poprzednich pomiarach, ze względu na pojemność kabli
doprowadzających, pasmo częstotliwości było ograniczone do ok. 100 kHz.
Rysunek 7.7 przedstawia widma szumu SV 1 zmierzone przy różnych prądach w temperaturze T = 4.2 K dla częstotliwości poniżej 30 kHz. Widać wyraźnie dominujący wkład
szumu typu 1/f , który rozciąga się na większy zakres częstotliwości niż w przypadku
nanostruktur GaAs/AlGaAs. Widać również dość duży poziom zakłóceń, w postaci
pików nakładające się na widmo ciągłe, które utrudniały pomiar szumu Schottky’ego dla
I < 2 µA. Oba te efekty ograniczyły znacznie dokładność wyznaczenia widma i rozdzielczość prądową pomiarów.
Aby wyeliminować część widma zależną od częstotliwości uzyskane wyniki przedstawiono w postaci funkcji x = 1/f i dopasowano do prostej
SV (x) = bx + a

(7.1)

której nachylenie b jest związane z szumem 1/f , a parametr a odpowiada za poszukiwany
szum termiczny i śrutowy złącza. Przykład takiej procedury, przeprowadzonej dla f <
30 kHz przedstawia rysunek 7.8.
2

Temperatury wyznaczono mierząc szum Johnsona-Nyquista na oporniku 50 kΩ połączonym szeregowo
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Rysunek 7.7.: Gęstość widmowa mocy szumów mierzonych na pojedynczym ramieniu
(autokorelacja SV 1 ) dla prądów I = 0 (dolna krzywa, kolor czerwony),
2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 µA (górna krzywa kolor zielony), temperatura
T = 4.2 K .
Niestety metoda ta nie pozwoliła na wiarygodne wyznaczenie wkładu szumu białego.
Było to spowodowane małą czułością procedury dopasowywania ze względu na parametr
a, ponadto parametr ten zależał od wyboru przedziału częstotliwości, który był brany
pod uwagę. Z większą dokładnością udało się natomiast wyznaczyć współczynnik b,
wyniki przedstawia rysunek 7.8(b).
Jak widać amplituda szumu zmienia się jak ∝ I 2 , gdzie I jest prądem płynącym
przez złącze, co jest charakterystyczne dla szumu typu 1/f . Ponadto dla częstotliwości
f < 30 kHz, parametr b rośnie z temperaturą. Nie wnikając w fizyczne mechanizmy
odpowiedzialne za kształt badanego widma możemy wykorzystać przedstawione na rysunku 7.8b dane do weryfikacji schematu zastępczego złącza, który zastosowaliśmy w
analizie odbicia Andreeva. Porównując amplitudy szumu uzyskane na kontaktach (1)
i (2) z wynikami dla korelacji krzyżowej stwierdzamy, że w granicach błędu pomiarowego
są one w zasadzie identyczne. Oznacza to, że opór kontaktu, który rozdziela obie gałęzie
prądowe w obszarze półprzewodnika, jest mały w porównaniu z oporem samego złącza.
Zgadza się to z geometrią układu gdyż opór Sharvina dla przewężenia o szerokości 1.3 µm
można na podstawie danych z tabeli 1.1 oszacować na ok. 50 Ω. W związku z tym, w dalszej analizie przyjmiemy, że na obu kontaktach mierzymy ten sam szum SV generowany
tylko na złączu przez które płynie prąd całkowity I = I1 + I2 . Pomijamy przy tym tzw.
“partition noise”, generowany w samym półprzewodniku, gdzie prądy się rozdzielają.
Wkład tego szumu okazał się być poniżej czułości naszego układu pomiarowego i dlatego nie udało się zbadać korelacji z nim związanych.
z próbką.
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7.3. Szum prądowy w złączu hybrydowym.

(a)

T = 4.2 K

(b)

T = 13 K
T = 4.2 K

Rysunek 7.8.: (a) Gęstości widmowa SV wykreślona w funkcji x = 1/f , pokazana
dla kilku wybranych prądów. Do danych dopasowano zależność liniową (proste w kolorze czarnym). (b) Zależność amplitudy szumu 1/f
(parametr b, wzór 7.1) od prądu I dla różnych konfiguracji pomiaru.
Kolory czerwony i niebieski przedstawiają wyniki dla autokorelacji, kolor
czarny przedstawia wyniki dla korelacji krzyżowej. Linią ciągłą połączono
punkty pomiarowe dla temperatury ciekłego helu, linią przerywaną - dla
temperatury 13 K.

Aby zminimalizować wkład szumu typu 1/f analizę całkowitego szumu napięciowego
złącza przeprowadzono w możliwie najwyższym zakresie częstotliwości – uwzględniono
przedział 70−80 kHz. W tym obszarze widmowym amplituda fluktuacji 1/f jest mniejsza
i słabiej zależy od temperatury, niestety jednak silniej zaznacza się wpływ zakłóceń
zewnętrznych (widocznych jako dodatkowe piki, również na rysunku 7.7). W celu ich
wyeliminowania, od wyników pomiarów dla I = 0 odjęty został szum Johnsona-Nyquista
odpowiadający rezystancji złącza i rezystancji szeregowej kontaktów, które zmierzono
niezależnie. Tak wyznaczone tło zakłóceń zewnętrznych odejmowane było od wyników
dla I > 0. Rezultaty przeprowadzonej w ten sposób analizy przedstawiono na rysunku
7.9, gdzie każdy punkt eksperymentalny odpowiada uśrednionej wartości z trzech niezależnych pomiarów: dwu autokorelacji SV 1 i SV 2 oraz korelacji krzyżowej SV 1V 2 . Jak
widać, dla prądów mniejszych od ok. 6 µA dominuje “pełny” szum Schottky’ego, opisany
wzorem 2.7 dla współczynnika Fano F = 1. Jest to szczególnie wyraźne dla T = 4.2 K,
gdzie wkład szumu termicznego jest mały. Dla wyższych prądów pojawia się, zgodnie
z oczekiwaniami, również szum typu 1/f o czym świadczy szybszy niż liniowy wzrost
SV (I).
Jak wynika z wcześniejszej dyskusji, spodziewamy się obecności szumu śrutowego,
związanego z tunelowaniem par Coopera, jedynie dla napięć na złączu mniejszych niż
parametr ∆, co odpowiada I . 2 µA na rysunku 7.9a. Zgodnie ze wzorem 2.17
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Rysunek 7.9.: Uśredniona (z przedziału 70 − 80 kHz) gęstość mocy szumu SV w funkcji
całkowitego prądu I płynącego przez próbkę, w temperaturach T = 4.2 K
(a) i T = 13 K (b). Linie ciągłe przedstawiają krzywą teoretyczną 2.7
obliczoną dla współczynnika Fano F = 1 i oporów złącza Rz = 0.510 kΩ
(4.2 K) oraz Rz = 0.535 kΩ (13 K), linie przerywane odpowiadają zależności ∝ I 2 .
współczynnik Fano wynosi wtedy
FS =

8(1 − Γ)
(2 − Γ)2

(7.2)

gdzie Γ = T jest prawdopodobieństwem transmisji przez barierę. Dla badanego złącza
mamy Γ = 0.96 a zatem FS = 0.285. W rezultacie, szum prądowy spowodowany mechanizmem odbicia Andreeva jest w tym zakresie znacznie mniejszy od szumu termicznego
(dla T = 4.2 K) i niewielkie zmiany z nim związane znajdują się w granicach błędu pomiarowego. W związku z tym, nie możemy jednoznacznie potwierdzić (ani wykluczyć)
jego występowania dla T < Tc . Z kolei dla eVz > ∆ (I > 2 µA) spodziewamy się, że
FN = 1 − Γ = 0.04, co oznacza że w zakresie prądów przedstawionych na rysunku, wkład
szumu pochodzącego od kontaktu Pb∗ −PbTe, jest praktycznie pomijalny. Oznacza to, że
obserwowany w eksperymencie “pełny” szum poissonowski ma związek z innymi mechanizmami tunelowania przez złącze hybrydowe. Może o tym świadczyć również jego
obecność dla temperatur powyżej przejścia nadprzewodzącego, patrz rysunek 7.9b.
Występowanie szumu Schottky’ego, o bliskiej 1 wartości współczynnika Fano, potwierdza dyskutowany wcześniej złożony charakter stopu In/PbTe [38]. “Ziarnista” struktura
kontaktu powoduje, że na granicy metal - półprzewodnik pojawiają się ścieżki perko-
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7.3. Szum prądowy w złączu hybrydowym.
lacyjne i mikrozłącza, prawdopodobnie o różnych współczynnikach transmisji. Obok
bardzo “transparentnych” mikrokontaktów Pb∗ − PbTe, dobrze opisywanych za pomocą
modelu BTK, mamy do czynienia z mikrozłączami In∗ − PbTe, które w omawianym
zakresie temperatur były w stanie normalnym. Nie można również pominąć wpływu
niejednorodnej “matrycy” półprzewodnikowej, w której zanurzone są nanowytrącenia
Pb i In, która daje wkład do oporu Rk . Jak już wspomniano w podrozdziale 7.2, opór
wypadkowy złącza Rz zwiększał się po kolejnych cyklach odgrzania i schłodzenia próbki.
Świadczy to o tym, że na skutek naprężeń termicznych zmniejszała się liczba ścieżek
perkolacyjnych łączących dwa materiały, albo że ich współczynnik transmisji T malał
w każdym “cyklu termicznym”. Jeżeli mikrozłącz, dla których T  1, było na tyle dużo,
że płynęła przez nie większość całkowitego prądu I, wtedy szum mógł mieć charakter
poissonowski. Należy jednak pamiętać, że otrzymana wartość F ≈ 1 jest jedynie oszacowana i może być przypadkowa, gdyż ze względu ziarnistą strukturę stopu nie znamy
rozkładu prądów płynących przez połączone równolegle ścieżki perkolacyjne.

93

Podsumowanie
Spektroskopia szumu śrutowego nanostruktur półprzewodnikowych dostarcza dodatkowych informacji, które nie są dostępne za pomocą innych metod eksperymentalnych.
Szczególnie interesujące dane można uzyskać dla trójsondowych złącz balistycznych
(TBS), w których szum Schottky’ego pojawia się na skutek statystycznego rozdzielenia
strumienia cząstek. Badając korelacje wzajemne szumu pomiędzy prądami płynącymi
w różnych kontaktach, możemy badać obecność oddziaływań czy splątania kwantowego
między nośnikami. Celem pracy było wykonanie układu pomiarowego do korelacyjnej
spektroskopii szumu prądowego oraz przeprowadzenie przy jego pomocy pomiarów dla
trój-sondowych struktur kwantowych (GaAs/AlGaAs) oraz nanozłącz typu nadprzewodnik – półprzewodnik (In – PbTe/PbEuTe).

Układ pomiarowy
W trakcie pracy wykonano układ pomiarowy do analizy autokorelacji i korelacji krzyżowych dla szumów prądowych w złączach wielokontaktowych. Miał on następującą specyfikację:
1. Pomiar był prowadzony metodą napięciową przy zastosowaniu wzmacniaczy LI75A oraz SR560, o impedancji wejściowej 100 MΩ, zakresie częstotliwości do
ok.100 kHz. Górną granicę pasma wyznaczała pojemność kabli doprowadzających
i impedancja próbki.
2. Konstrukcja układu umożliwiała jednoczesny pomiar w dwu niezależnych kanałach,
dzięki czemu można było wyznaczyć korelacje szumowe prąd-prąd. Najniższy
poziom szumu tła, jaki udało się uzyskać wynosił SV of f set = 0.0061 nV2 /Hz.
3. Wykorzystano przetwornik analogowo-cyfrowego (National Instruments PCI - 6110)
o rozdzielczości 12 bitów i maksymalnej częstości próbkowania fs = 5 MS/s,
w postaci karty zainstalowanej w komputerze typu PC. Napisane w środowisku
LabView oprogramowanie przetwornika umożliwiło poprawną akwizycję danych
pomiarowych. Również w LabView napisany został program, który zapewniał automatyzację pomiarów.
4. W obróbce cyfrowej sygnału wykorzystano biblioteki numeryczne (IMSL) do tzw.
szybkiej transformaty Fouriera (FFT). Program napisany w języku Fortran90 umożliwiał obliczanie gęstości widmowej mocy (PSD) poprzez podział rekordu na przekrywające się (50 %) segmenty. Polepszało to zbieżność procedury uśredniania widma.
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Podsumowanie
Dodatkowo w trakcie pracy nad konstrukcją układu pomiarowego wykonano uchwyty
kriogeniczne, linie sygnałowe do kriostatów z kabli koncentrycznych, bateryjne systemy
zasilające, obudowy ekranujące oraz aktywne i bierne filtry antyaliasingowe. Do pomiarów testowych, których celem było sprawdzenie wszystkich elementów zbudowanego
układu i porównanie uzyskanych wyników z danymi literaturowymi, wykorzystałem dwie
struktury dwukontaktowe: typową, dostępną w handlu, diodę Schottky’ego oraz dwusondowy kwazibalistyczny drut kwantowy, wykonany z laboratorium SL-2 z heterozłącza
GaAs/AlGaAs.

Transport i szum w strukturach TBS
Przeprowadzono szczegółowe pomiary transportu liniowego i nieliniowego trójsondowych
struktur półprzewodnikowych. Dla złącz typu T wykonanych z podłoża GaAs/AlGaAs
obserwowano prawie bezodbiciową separację modów przewodnictwa, związaną z tzw.
efektem bend resistance, która zależała od parzystości funkcji falowej odpowiadającej
danemu modowi (stanowi 1-wymiarowemu). Przy polaryzacji dwu kontaktów złącza
w tzw. konfiguracji push-pull po raz pierwszy stwierdzono, że napięcie wolnej elektrody
może przyjmować wartości dodatnie, pod warunkiem, że przewodnictwo ma charakter
koherentny. Stwierdziliśmy również, że niewielki nieporządek i asymetria w rejonie złącza
nie niszczą kwantowych efektów w transporcie elektronowym. Ponadto wyniki sugerują,
że w centrum struktury, gdzie łączą się kanały kontaktów, mogą występować stany
zlokalizowane.
Obecność “otwartej” kropki kwantowej w rejonie złącza potwierdzają wyniki spektroskopii szumowej. Obserwowano szum prądowy i korelacje szumowe generowane przez
rozdzielenie 1-wymiarowych kanałów przewodnictwa wewnątrz urządzenia. Stwierdzono
znaczny wzrost mocy szumu ponad wartość wynikającą z rozkładu Poissona oraz dodatnie korelacje prąd-prąd miedzy fluktuacjami w różnych kontaktach. Zjawiska te wyjaśniono za pomocą modelu tzw. dynamicznej blokady kulombowskiej zachodzącej za
pośrednictwem stanów zlokalizowanych w rejonie złącza [77]. W szczególności model
ten przewiduje, że szumy super- i sub-poissonowski mogą być generowane w tym samym
urządzeniu, oczywiście każdy w oddzielnym kontakcie. Jest to rzeczywiście obserwowane
w eksperymencie.

Transport i szum w złączu hybrydowym
Przy analizie wyników uzyskanych dla struktur hybrydowych wzięto pod uwagę ziarnistą strukturę stopu In-PbTe [38]. Jest ona dość złożona ponieważ w rejonie złącza powstają tellurki indu oraz wytrącenia ołowiu, a kontakt nadprzewodnik-półprzewodnik ma
charakter ścieżek perkolacyjnych. Dla trójsondowego mikrokontaktu tego typu przeprowadzono badania spektroskopii odbicia Andreeva w zakresie temperatur 1.8 do 7.5 K.
Przy napięciach na złączu mniejszych od ok. 1 mV obserwowano wzrost przewodnictwa
różniczkowego. Otrzymane wyniki zinterpretowano jako tunelowanie kwazi-cząstek w nanozłączach Pb-PbTe, które obok nanozłącz In-PbTe, występują wewnątrz stopu. Z dopa-
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sowania danych eksperymentalnych do modelu Blondera, Tinkhama i Klapwijka (BTK)
otrzymano wyjątkowo duże prawdopodobieństwo transmisji kwazi-cząstek, na poziomie
96 %.
Dla struktury hybrydowej w mierzonych widmach szumu prądowego stwierdzono znacznie większy udział fluktuacji typu 1/f niż dla balistycznych złącz półprzewodnikowych.
Uniemożliwiło to obserwację szumu Schottky’ego związanego z tunelowaniem par Coopera dla kontaktów Pb-PbTe. Dla napięć większych niż przerwa energetyczna nadprzewodnika stwierdzono natomiast występowanie pełnego szumu śrutowego (≈ 2eI), gdzie I
jest prądem płynącym przez złącze. Obecność szum poissonowskiego jest prawdopodobnie również związana ze złożoną mikrostrukturą stopu In/PbTe i niewielkim udziałem
kontaktów o dużej transmisji, w całkowitym oporze złącza.

Perspektywy dalszych badań
Na podstawie wyników spektroskopii szumu śrutowego, przedstawionych w niniejszej
pracy, można stwierdzić, że półprzewodnikowe złącza balistyczne mogą być w przyszłości
zastosowane do badania nowych zjawisk związanych z obecnością stanów zlokalizowanych
w centralnej części struktury. Jeśli możliwa będzie kontrola litograficzna rozmiaru takich
otwartych kropek kwantowych, to korelacje elektronowe można będzie wykorzystać np.
do generacji prądów spinowych w wielokontaktowych przyrządach 1-wymiarowych.
Jeśli chodzi o kontakty hybrydowe nadprzewodnik-półprzewodnik, to złożona struktura stopu In-PbTe utrudnia kontrolę nad własnościami ramienia metalicznego w urządzeniach typu TBS. Jednak bardzo duża przezroczystość bariery Pb-PbTe, umożliwi być
może konstrukcję balistycznych nadprzewodników 1-wymiarowych przy wykorzystaniu
efektu bliskości.
W obu przypadkach, cennym narzędziem pomiarowym pozostanie badanie widma
mocy i korelacji szumu Schottky’ ego. Wymagane jednak będzie, szczególnie w przypadku struktur hybrydowych, prowadzenie pomiarów dla znaczne wyższych częstości,
aby wyeliminować wpływ szumu typu 1/f . Można to osiągnąć np. stosując wzmacniacze kriogeniczne, zamontowane wewnątrz kriostatu.
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Dodatki
Dodatek 1
Prąd płynący przez dany układ zmienia się zawsze w czasie. Dla niezmiennych warunków
pomiaru prąd traktować możemy jako stacjonarny proces stochastyczny. Funkcję autokorelacji sygnału losowego, wiążącą wartości I (t) w chwilach t i t + τ można przedstawić
jako
ˆT
1
R (τ ) = lim
dt I (t) I (t + τ )
(7.3)
T →∞ T
0

gdzie T to czas obserwacji. Widmowa gęstość mocy S (ν) opisuje wkład danej częstotliwości3 do mocy całego sygnału. Związana jest ona z funkcją autokorelacji zależnością
ˆ∞
dτ R (τ ) cos (2πντ )

S (ν) = 4

(7.4)

0

Ponieważ zgodnie z twierdzeniem Wienera-Chinczyna transformata Fouriera funkcji autokorelacji jest równa kwadratowi modułu transformaty Fouriera, możemy napisać:
E
2D
|I (2πν) |2
T →∞ T

S (ν) = lim

(7.5)

O tym jak S zależy od prądu decyduje mechanizm fizyczny odpowiedzialny za powstawanie fluktuacji. W dalszej części wyprowadzę wyrażenie na gęstość mocy szumu
śrutowego dla przyrządu dwusondowego, korzystając z metody pakietów falowych Martina i Landauera [24] . Zgodnie z tym podejściem całkowity prąd w układzie ma postać
I (t) =

X

j (t − nτ ) gn

(7.6)

n

gdzie j to prąd kwantowy paczki falowej, gn to liczba elektronów transmitowanych przez
próbkę w n-tym pulsie, a 1/τ to częstość przesyłania kolejnych paczek falowych przez
próbkę. Jeśli ograniczymy paczki falowe do zakresu energii ∆E to możemy zapisać
τ = 2π~/∆E. Po przekształceniu Fouriera otrzymujemy
I (2πν) =

X

gn j (2πν) ei2πνnτ

(7.7)

n
3

W tym dodatku oznaczono częstotliwość jako ν, aby nie mylić jej z funkcją rozkładu Fermiego f .
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Dodatki
Jeśli przyjmiemy dalej, że jest ν małe w porównaniu z czasem trwania pojedynczego
pulsu, to możemy potraktować j (2πν) jako prąd jednego elektronu z ładunkiem e
i kwadrat modułu prądu całkowitego możemy zapisać
D

E

|I(2πν)|2 = e2

X

hgm gn i exp [i2πντ (m − n)]

m,n

Ponieważ kolejne pulsy nie są skorelowane więc dla m 6= n uśrednienie daje zero, wtedy
D

E

|I(2πν)|2 = e2

XD

gn2

E

(7.8)

n

Ponieważ liczba pulsów n zależy od T /τ , to korzystając z definicji τ (i mnożąc przez
dwa ze względu na degenerację spinową) można zapisać:
T e2 ∆E D 2 E
(7.9)
g
π~
Chcąc wyznaczyć gęstość widmowa mocy szumu prądowego w sytuacji, gdy przez próbkę
płynie różny od zera prąd średni hIi, zamieniamy I (t) na I (t) − hIi i otrzymujemy
D

E

|I (2πν) |2 =

E
2∆Ee2 D 2
g − hgi2
(7.10)
π~
Rozważmy kanał przewodzący, w którym prawdopodobieństwie transmisji ładunku
między kontaktami (rezerwuarami) wynosi T i załóżmy jednoczesną propagację paczek
falowych w obu kierunkach. Jeżeli przyjmujemy, że w kontaktach elektrony są obsadzane
zgodnie z funkcjami Fermiego f1 i f2 , to należy uwzględnić następujące możliwości:
(A) stany elektronów poruszających się z prawej w lewo i z lewej w prawo są zajęte
z prawdopodobieństwem f1 f2 – prąd nie płynie;
(B) stany elektronów poruszających się z prawej w lewo i z lewej w prawo są puste
z prawdopodobieństwem (1 − f1 ) (1 − f2 ) – prąd nie płynie;
(C) elektron z rezerwuaru lewego przepływa do rezerwuaru prawego z prawdopodobieństwem pC = T f1 (1 − f2 ) – prąd płynie;
(D) elektron z rezerwuaru prawego przepływa do rezerwuaru lewego z prawdopodobieństwem pD = T f2 (1 − f1 ) – prąd płynie;
(E) elektron z rezerwuaru lewego nie zostaje przetransmitowany do rezerwuaru prawego
z prawdopodobieństwem (1 − T ) f1 (1 − f2 ) – prąd nie płynie;
(F) elektron z rezerwuaru prawego nie zostaje przetransmitowany do rezerwuaru lewego
z prawdopodobieństwem (1 − T ) f2 (1 − f1 ) – prąd nie płynie;
Przyjmując, że prąd ma znak dodatni dla kierunku z lewej strony na prawo, wprowadzamy
związany z kierunkiem prądu współczynnik η. Mamy wtedy η = 1 dla przypadku
(C), η = −1 dla przypadku (D) oraz η = 0 dla przypadku (A), (B), (E) i (F). Prawdopodobieństwo sytuacji, w której prąd nie płynie oznaczamy przez pA,B,E,F = 1 − pC −
pD . Ponieważ kwadrat odchylenia standardowego dyskretnej zmiennej losowej wynosi
P
δg 2 = i=A,B,C,D,E,F (ηi − η̄)2 pi otrzymujemy
D

E

SI = (∆I)2 =

δg 2 = (1 − η̄)2 pC + (1 + η̄)2 pD + (η̄)2 (1 − pC − pD ) = pC + pD − 2η̄ (pC − pD ) + (η̄)2
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Ponieważ η̄ = pC − pD oraz pC = T f1 (1 − f2 ) i pD = T f2 (1 − f1 ) możemy napisać
δg 2 = f1 (1 − f2 ) T +T f2 (1 − f1 )−f12 (1 − f2 )2 T 2 −f22 (1 − f1 )2 T 2 +2f1 f2 (1 − f1 ) (1 − f2 ) T 2
Po wykonaniu przekształceń otrzymujemy ostatecznie
E

D

g 2 − hgi2 = δg 2 = 2T f2 (1 − f1 ) + T (f1 − f2 ) [1 − T (f1 − f2 )]

Wstawiając powyższy wynik do równania 7.10 i uwzględniając zależność od energii otrzymamy
4e2
SI =
π~

ˆ

2e2
dE T (E) f2 (1 − f1 ) +
π~

ˆ
dE T (E) (f1 − f2 ) [1 − T (E) (f1 − f2 )]
(7.11)

Ponieważ rozkład Fermiego-Diraca ma postać
E − µ1,2
= exp
kT


f1,2



−1



,

+1

to korzystając z założenia, że dla małych napięć V = (µ1 − µ2 ) /e i niskich temperatur
T transmisja T nie zależy od energii oraz przyjmując za dolną granicę całkowania E = 0
możemy zapisać
ˆ∞

µ 1 − µ2
− (µ1 − µ2 )
exp
2 sinh [(µ1 − µ2 ) /2kT ]
2kT


dE f2 (1 − f1 ) =



0

ˆ∞
dE (f1 − f2 ) = µ1 − µ2
0

ˆ∞

µ1 − µ2
dE (f1 − f2 ) = (µ1 − µ2 ) coth
2kT
2





− 2kT

0

Po wstawieniu powyższych całek do równania 7.11 otrzymamy:
4e2
2e2
4e2
(µ1 − µ2 ) /kT
kT T +
T (1 − T ) (µ1 − µ2 )+
T (1 − T ) kT
−1
π~
π~
π~
exp [(µ1 − µ2 ) /kT ] − 1


SI =

Ponieważ, zgodnie ze wzorem Landauera przewodność G =
(1 − T ) otrzymamy

e2
π~ T



, oznaczając F =

eV /kT
SI = 4kT G + 2eI (1 − T ) + 4kT G (1 − T )
−1 =
exp (eV /kT ) − 1
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= 4kT G + 2eI F − F

2kT
2kT
eV /kT
+F
·
=
eV
eV exp (eV /kT ) − 1


2
2kT
= 4kT G+2eIF 1 +
−
exp (eV /kT ) − 1
eV




= 4kT G + 2eIF



exp (eV /kT ) + 1 2kT
= 4kT G+2eIF
−
exp (eV /kT ) − 1
eV


exp (eV /kT ) + 1 1 + exp (−eV /kT ) 2kT
·
−
exp (eV /kT ) − 1 1 + exp (−eV /kT )
eV

exp (eV /kT ) + exp (−eV /kT ) + 2 2kT
= 4kT G + 2eIF
−
exp (eV /kT ) − exp (−eV /kT )
eV




= 4kT G + 2eIF
Ponieważ

cosh(2x)+1
sinh(2x)

cosh (eV /kT ) + 1 2kT
−
sinh (eV /kT )
eV





=



=



= coth (x) ostatecznie otrzymujemy


SI = 4kT G + 2eIF coth



eV
2kT



−

2kT
eV



gdzie F nazywamy współczynnikiem Fano.

Dodatek 2
W pracy [60] pokazano, że w konfiguracji “push-pull” dla małych napięć V przykładanych
do elektrod L i R (lub w oznaczeniach tej pracy 1 i 2 ) , napięcie “centralnej” elektrody
Vc ( V3 ) opisuje wzór:
 
1
Vc (V ) = − αV 2 + O V 4
(7.12)
2
F ,T )/∂µF
gdzie α = e ∂TclT(µ
. Z powyższego wyrażenia wynika, że napięcie na elektrodzie
cl (µF ,T )
centralnej zależy od nachylenia krzywej zależności współczynnika transmisji od energii
Fermiego EF = µF . Gdy transmisja rośnie, ze wzrostem µF napięcie Vc powinno przyjmować wartości ujemne, gdy maleje – dodatnie.
W pracy [64] pokazano, że dla układu symetrycznego, gdy pominiemy efekty kwantowe, transmisja rośnie monotonicznie z µF , więc dla małych napięć V napięcie Vc jest
ujemne i jego zależność od V jest paraboliczna (rysunek 7.10), T = 77 K).
Ponieważ zależność transmisji od µF jest prawie liniowa możemy przyjąć, że α = e/µF .
Dla większych wartości µF , zależność Vc od V jest słabsza, ponadto dla zakresu większych
napięć potencjał na elektrodzie centralnej w tym modelu spełnia warunek µc > µF
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=

transmisja

Vc (mV)

T=77 K

μ F (meV)
V(mV)

Rysunek 7.10.: Napięcie na elektrodzie centralnej w funkcji napięcia polaryzującego dla
T=77K. We wstawce widać zależność transmisji od energii Fermiego. Z
pracy [64]

2
0
-2
transmisja

-4
-6
μ F =7 meV
μ F =15 meV
μ F =18.5 meV
μ F=21 meV

-8
-10
-12
-14
-20 -15 -10

-5

5
0
V (mV)

10

15

20

2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

transmisja

(gdy transmisja jest rosnącą funkcją energii). Przyjmując oznaczenie eVc = − (µc − µF )
otrzymujemy ponownie, że Vc jest mniejsze od zera.
Dla niskich temperatur (T = 4.2 K) argumentacja przedstawiona w pracy[64] przebiega podobnie, różnica polega na tym, że teraz na skutek efektów kwantowych, transmisja układu oscyluje w funkcji energii Fermiego, patrz rysunek 7.11. Oscylacje te mogą
być spowodowane przez procesy rozpraszania elektronów na stanach kwazi-związanych
powstałych w centralnej części struktury [101, 102, 103, 104, 105].

μ
μF c

μr

μl

μ F(meV)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
μ F (meV)

Rysunek 7.11.: (a) Napięcie na elektrodzie centralnej w funkcji napięcia polaryzującego
dla T = 4.2K. (b) Zależność transmisji od energii Fermiego. Z pracy
[64]
W konsekwencji, Vc może przyjmować wartości dodatnie i ujemne. Widać także silniejszą niż dla T = 77 K zależność napięcia na elektrodzie centralnej od µF . Jeżeli
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założymy za [64], że również w przypadku obecności efektów kwantowych, o charakterze napięcia na elektrodzie centralnej decyduje równanie 7.12, to znak Vc zależy od
znaku∂Tcl (µF , T ) /∂µF . Na przykład, dla µF równego 7 meV i 18.5 meV transmisja
maleje i Vc jest dodatnie. Natomiast gdy µF = 21 meV mamy ∂Tcl (µF , T ) /∂µF > 0
i wówczas Vc będzie ujemne.
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