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In dit afstudeerverslag zijn de resultaten beschreven van experimenten
aan puntkontakten tussen hoge-Te supergeleiders. Ook zijn experimenten
beschreven aan puntkontakten tussen tin en hoge-Te supergeleiders.
In de experimenten is gebruik gemaakt van de hoge-Te supergeleiders
YBa20u307-6• Cd8a 2Cu307-6• BiCaSrCu20x en Tl 2Ba 1 • 7Ca 1 • 9 0u30X. De eerste
drie bevatten barium dat reageert met waterdamp in de lucht en een met
reaktieprodukten vervuild oppervlak achterlaat. Hierdoor is het moeilijk om supergeleidende (V=O) kontakten te realiseren. Alleen door het
uitoefenen van een hoge druk op de punt kunnen josephson karakteristieken verkregen worden doordat de punt door de vervuilde oppervlaktelaag
wordt heengedrukt. Kritische stromen tot ~1 ~ (lcRN typisch tussen 0.1
en 1 mV) en 8-V oscillaties zijn waargenomen.
BiCaSrCu 2 0x bevat geen barium en heeft daardoor betere oppervlakteeigenschappen. Kritische stromen boven 100

~

kunnen eenvoudig gereali-

seerd worden. De lcRN produkten liggen typisch tussen 5 en 10 mV. B-V
oscillaties zijn echter niet waargenomen.
Over een groter spanningsgebied vertonen de 1-V karakteristieken een
parabolisch gedrag. Dit is consistent met het Zeller-Giaever model dat
tunnelling in supergeleiders die uit kleine korreltjes bestaan, beschrijft. Met behulp van dit model kan de capaciteit van de (supergeleidende) korrels bepaald worden. De waarden liggen tussen 0.5 en 11 aF
(1 aF= 10- 18 F).

De vorm van de 1-V karakteristiek is onafhankelijk van de kontaktdruk
over een groot gebied.
Aanwijzingen voor een sterk proximity effect in kontakten tussen tin en
een hoge-Te supergeleider zijn gevonden.
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INLEIDING
De ontdekking, in 1986, van een nieuw, keramisch materiaal dat al bij
ca. 40 K supergeleidend ls 1 , leidde tot een enorme opschudding onder
lage-temperaturenfysici over de hele wereld. Vrijwel elk laboratorium
dat zich bezig houdt met onderzoek bij lage temperaturen stortte zich
op het onderzoek naar de eigenschappen van deze nieuwe materialen.
Natuurlijk werd tevens intenslef sezocht naar nog weer nieuwere supergeleidende verbindingen.
Deze gebundelde onderzoekskracht leidde binnen een jaar tot de ontdekking van nieuwe materialen die al bij temperaturen van ca. 90 K supergeleidend zijn2

•

Zeer recent werden zelfs verbindingen gerapporteerd

met een aanzet tot supergeleiding bij 120 K3

•

4

en 125 K6

.

Deze hoge sprongpunten maken voor verschillende toepassingen van supergeleiding de oude, dure koeling met vloeibaar helium overbodig. Koeling
met vloeibaar stikstof is nu immers al voldoende voor het verkrijgen
van supergeleiding. De lage kosten verbonden aan het gebruik van vloeibaar stikstof brengen de toepassing van supergeleiding in het dagelijks
leven dichterbij.
Voor het zover is, moet nog een flink aantal problemen opgelost worden.
Deze problemen vragen een gedegen onderzoek naar de verschillende
materiaaleigenschappen.
Vanwege ervaring op het gebied van puntkontakten6

•

7

is het onderzoek

van de groep Lage Temperaturen van de Technische Universiteit Eindhoven
gericht op de eigenschappen van puntkontakten tussen deze zogenaamde
hoge-Te materialen.
In het afgelopen jaar zijn metingen uitgevoerd aan puntkontakten van
verschillende hoge-Te materialen. Dit verslag beschrijft een aantal van
deze metingen en probeert tot een interpretatle van een aantal waargenomen effecten te komen. Als zodanig kan het dienen als basis voor een
dieper en breder onderzoek.
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HISTORISCH OVERZiaiT

In 1911. drie jaar nadat hij voor het eerst helium vloeibaar had gemaakt. ontdekte Kamerlingh Onnes dat de elektrische weerstand van kwik.
wanneer het wordt afgekoeld tot onder een bepaalde kritische temperatuur plotseling volledig verdwijnt 8

•

Al snel werd duidelijk dat kwik niet de enige stof was die deze eigenschap vertoonde. Verschillende andere elementen bleken ook weerstandsloos. supergeleidend. te kunnen worden wanneer zij onder een bepaalde.
voor dat element specifieke temperatuur werden afgekoeld.

Bepaalde

legeringen vertoonden eveneens deze eigenschap.
Dit opende het vooruitzicht voor praktische toepassingen zoals sterke
elektromagneten. Het bleek echter dat al kleine magneetvelden in staat
waren om de supergeleiding te onderdrukken. De reden hiervoor werd
gevonden in de ontdekking in 1933 van Meissner en Ochsenfeld dat supergeleiders een magneetveld uitstoten9

•

Hierdoor. en door het feit dat er

voor het optreden van supergeleiding zulke lage temperaturen nodig
zijn. bleef supergeleiding tot het begin van de zestiger jaren niet
veel meer dan een merkwaardig laboratoriumverschijnsel.
Voor het beschikbaar komen van meer praktische supergeleiders moest men
wachten tot het eind van de zestiger jaren. Toen kwamen legeringen
beschikbaar die in staat waren om hoge stroomdichtheden te voeren in de
aanwezigheid van hoge magneetvelden. Dagelijks gebruik van supergeleiders bleef echter nog steeds onmogelijk door de lage temperaturen die
voor supergeleiding nodig waren. In 1973 was de hoogst bekende temperatuur waarbij supergeleid.ing optrad 23.2 K.
Cavaler

10

•

gevonden in Nb3 Ce door

Het aantal supergeleidende elementen en verbindingen bedroeg

inmiddels meer dan duizend.
De theoretici waren niet achtergebleven. In 1935 presenteerden de ge-

broeders London een fenomenologische theorie op die de perfecte geleiding en het perfecte diamagnetisme beschreven 11 • 12 • Het fundamentele
begrip van deze eigenschappen weerstond echter nog meer dan twintig
jaar alle pogingen.
Na de tweede wereldoorlog nam de research toe. In 1950 stelden Cinzburg
en Landau een fenomenologische theorie op waarin supergeleiding werd
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beschreven als een macroscopische quantumtoestand beschreven door een
macroscopische golffunctie '1/1 13 . De grote doorbraak kwam pas in 1957
toen Bardeen, Cooper en Schrieffer hun theorie presenteerden 14 . Deze
theorie was in staat om alle gevonden verschijnselen te verklaren en
staat sindsdien bekend als de BeS-theorie.
Verder theoretisch onderzoek leidde in 1962 tot de voorspelling van
josephson dat tussen twee zwak gekoppelde supergeleiders een stroom kan
lopen zonder dat er een spanningsverschil is 15 . Deze voorspelling en de
experimentele verificatie ervan door Anderson en Rowell in 1963 16 ,
leidde tot de eerste werkelijke toepassingen van supergeleiding als
zeer gevoelige magneetveldmetertjes 17 .
In de zeventiger jaren gebeurde er niet meer zoveel, zowel op theoretisch als op experimenteel gebied. Materialen met een hogere kritische
temperatuur Tc werden niet gevonden.

Wel kwamen er andere soorten

supergeleiders zoals organische supergeleiders, zware-fermion supergeleiders en Ionische supergeleiders. Ook werd de basis gelegd voor de
hoge-Tc supergeleiding door de ontdekking in 1975 van supergeleiding
bij 13K in de metallische oxide BaPb 1_xBix0 3 door Sleight et al. 18 .
Begin 1986 kwam de doorbraak toen Bednorz en Müller rapporteerden dat
zij supergeleiding hadden ontdekt bij 30 K in een verbinding met samenstelling Baxla 6 _xCu 6 0 6 ( 3-y) 1 • Al snel volgde de experimentele verificatie19. Duizenden onderzoekers over de hele wereld stortten zich in het
onderzoek naar de materiaaleigenschappen en naar nieuwe supergeleldende
verbindingen. In maart 1987 werd een nieuwe doorbraak gemeld door Chu
et al. 2 Zij meldden supergeleiding bij 93 K in een nieuwe keramisch
verbinding. Hiermee was de stikstofbarriere (77 K) gebroken. De samenstelling van de supergeleidende verbinding werd al snel ontrafeld en
bleek YBa 2 Cu30 7_6 te zijn. Niet alleen dit materiaal bleek supergeleidend te zijn maar ook materialen verkregen door substitutie van yttrium
door zeldzame aarden. Het sprongpunt bleek sterk afhankelijk te zijn
van de zuurstofconcentratie in de verbinding.
januari 1988 leverde een supergeleider zonder Cuo-ketens op.
nieuwe supergeleider, B1 2 Ca 1Sr 2 Cu 2 0x• werd door Maeda et. al.

3

Deze
gerap-

porteerd. De meest recente supergeleider is Tl 2 Ba 2 Ca 2 Cu 30x en werd

6

I Historisch

overzicht

ontdekt door Sheng en Hermann6

•

Deze supergeleider houdt op dit moment

het Tc record met 125 K.
Al deze nieuwe supergeleiders wierpen door hun hoge Tc en vreemde
structuur een aantal vragen op over het mechanisme van supergeleiding
in deze materialen. De oude BCS theorie bleek niet in staat om alle
waargenomen effecten te verklaren. Als gevolg daarvan zagen vele nieuwe
theorieën en werden oude opnieuw bekeken. Nog steeds is er nog geen
algemeen aanvaard mechanisme bekend.
Het wachten is nu op een nieuwe doorbraak naar nog hogere sprongpunten.
Het toekomstbeeld van supergeleiding bij kamertemperatuur is echter
niet meer zo ondankbeeldig als het drie jaar geleden nog leek;

josephson effect
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HET JOSEI'IISm EFFECT

Inleiding
Voor het optreden van supergeleiding is de aanwezigheid van een macroscopische golffunctie van essentieel belang. Het josephson effect is
een van de effecten waarmee het bestaan van deze macroscopische golffunctie in een materiaal aangetoond kan worden. In 1962 werd dit effect
voorspeld door Josephson 115 en spoedig daarna experimenteel bevestigd
door Anderson en Rowell 16 •
Bij het Josephson effect worden twee aspeèten onderscheiden.
Het eerste aspect (de josephson effect) houdt in dat er door een kontakt. gevormd door twee licht gekoppelde supergeleiders. een stroom kan
lopen terwijl de spanning over het kontakt nul is.
Het tweede aspect (ac josephson effect) treedt op wanneer er een spanningsverschil V over het kontakt wordt aangelegd. De stroom door het
kontakt zal dan oscilleren met een frekwentie (2e/h)V en amplitude i 0
terwijl er electromagnetische golven met dezelfde frekwentie door het
kontakt uitgezonden worden.
Twee supergeleiders zijn licht met elkaar gekoppeld wanneer de snelheid
van de Cooper paren in het kontakt niet gelijk is aan nul. Dit is het
geval wanneer twee supergeleiders met elkaar verbonden zijn via een
dunne oxide laag. een smalle constrictie. een supergeleidend puntkontakt of een laag normaal materiaal.
In het geval van twee of meer josephsonkontakten parallel tussen twee
supergeleiders zal de fase van de stroom door elk van de kontakten
coherent zijn met de fase van de andere stromen en zal de totale stroom
die dooor het kontakt loopt loopt periodiek variëren als functie van
een extern opgelegd magneetveld.
Inmiddels zijn er verschillende toepassingen van het Josephson effect
zoals magneetveldmeters. voltmeters. geheugenelementen voor computers.
infrarooddetectoren. enz.

8
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Josephson effect

Baslsvergelltklngen
Een supergeleider kan beschreven worden met behulp van een supergeleldende golffunctie
(J=l.2).

( 1)

Zowel ~~jl als ~j zijn functies vanren t.
De golffuncties aan belde kanten van het kontakt kan men, in afwezigheld van een magnetisch veld, koppelen21 • Dan geldt
éNJ

i~= U1~1 + K~2

( 2)

éNJ
i~

( 3)

= U2~2

+ K~1 •

Hierin zijn U1 en U2 de eigenenergieën van de Cocper paren en is K de
koppellngskonstante over het josephsonkontakt.
In aanwezigheld van een magneetveld moeten de koppellngskonstantes in
(2) en (3) nog vermenigvuldigd worden met een factor die de extra fase-

verandering over het kontakt als gevolg van het magneetveld bevat 6
Het resultaat is

ifl~ 1

=

U1~1

2
+ {Kexp(-i :

ifl~2

=

U2~2

+

{Kexp(+i~

J:
1

A 5ds)}~2

•

22

•

( 4)

I: A8ds)}~t

( 5)

met de integraal genomen over het kontakt 6 en A8 de komponent van de
vectorpotentiaal

Alangs

de integratieweg.

Invullen van (1) in (4) en (5) levert na scheiding van het imaginaire
en het reële deel voor het imaginaire deel
•

p1

= -p• = 2fl

Hierin is

2

A~(t)

r--

K vp 1 p2 sin[A~(t) -

= ~2 -~ 1 •

2e

fi

1

Jr6 A ds]
5

( 6)

het faseverschil over het josephsonkontakt en

Josephson effect
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2

is Pj51Yjl (j=1,2) de totale lading van de supergeleidende electronen
in beide supergeleiders.
Neem nu p 1 =P 2 =Po en definieer de superstroom i 8 door het kontakt door
( 7)

dan volgt
( 8)

Hierin is
io

5

~Po

A'P"(t) 5 A'#'(t) -

( 9)

2
:

1

.r:

A8 ds =

~

1

.r:

v 5 ds

(10)

met v 8 de snelheid van de Cooper paren langs de integratieweg en m de
massa van de paren. A'#'* is dus, in tegenstelling tot A'#'. een kontakteigenschap en is onafhankelijk van de gekozen integratieweg.
Aangezien U2 -U 1 gelijk moet zijn aan -2eV, volgt voor het reële deel
van (4) en (5)
(11)

Uit (8) en (11) volgen nu het ac en de josephson effect.
Als V(t)=O , dan is A'#'(t) konstant en zal er een de stroom met maximale
amplitude i 0 door het kontakt lopen (de josephson effect).
Is V(t) konstant dan geldt voor i 8
(12)

en zal de superstroom oscilleren (ac josephson effect) met een frekwentie

10

I
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(13)

terwijl er electramagnetische golven met dezelfde frekwentie uitgezonden worden.
Dit proces Is omkeerbaar. Wordt het josephsonkontakt In een electromagnetlsch veld met frekwentie v geplaatst. dan zullen er stroomstappen
(Shaplro stappen) bij konstante V te zien zijn op gehele veelvouden
hv/2e

23

•

~an

De benodigde electramagnetische straling kan ook door het

kontakt zelf geproduceerd worden24 •
Als de stroom door het kontakt groter wordt dan 1 0

•

dan zal er een

normale stroom i 0 (t) gaan lopen. Voor een puntkontakt volgt in(t) de
wet van Ohm :
ln(t) = V~t)

(14)

n

met Rn de ohmse weerstand van het kontakt.
De totale stroom i(t) door het kontakt.ls dan gelijk aan

l(t)

= i 5 (t) + ln(t) =
2e
= i 0 sin[A~ (0) - ~
Vt]
M

V
+ Rn

(15)

Hierin is V konstant in de tijd verondersteld.
Josephsonkontakten parallel

1

Figuur 3

Schema.U.sche voorsteHing van een dubbet puntkontakt.

Josephson effect
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Wanneer er tussen twee supergeleiders twee josephsonkontakten parallel
staan, is de totale superstroom door het kontakt gelijk aan de som van
de superstromen door de individuele kontakten:
(16)
Aangezien de golffunctie overal slechts één waarde mag hebben, is er
een relatie tussen het faseverschil over het kontakt en de door het
kontakt omvatte flux I te vinden.
Het faseverschil, geïntegreerd over een lus door de beide kontakten,
levert
(17)

Voor de totale omvatte flux I door het dubbelkontakt geldt verder
(18)

Hierin is Bi het magnetische veld loodrecht op het oppervlak A omsloten
door het dubbelkontakt. Is Is de zelfgeïnduceerde flux door de lus en
wordt gegeven door
(19)

met L de zelfinductie van de lus.
Wanneer Is verwaarloosd wordt kan de maximale superstroom ie door het
dubbelkontakt als functie van BJ. berekend worden:

(20)
Voor twee identieke kontakten (ioa=iob=ico) kan (20) vereenvoudigd
worden tot

12

I
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(21)
Het resultaat van een magneetveld op de verschillende karakteristieken
is weergegeven in figuur ~-

a

-1

0

1

V

2

-1

0

0

c

1

2

V
Figuur 4 Karakterist teken van een dubbel puntkontakt als
functie van een extern opgelegd magneetveld B:
a) kritische stroom als functie van B,
b) extrema van de i-V karakteristiek voor variërende B,
c) spmning over het kontakt als functie van B bij
konstante i (1 0 =hl2e).
In het geval dat 1 9 niet verwaarloosd mag worden, is er nog wel een
periodiek verband tussen ie en 8~. De
'
6
niet meer analytisch te bepalen
.

le-B~

afhankelijkheid is echter

Het bovenstaande is te generaliseren tot meerdere josephsonkontakten
parallel. Het interferentiepatroon zal dan ook complexer worden. Door
het magneetveld te draalen is het echter vaak mogelijk het kontaktpaar
met het kleinste omsloten oppervlak het interferentiepatroon te laten
domineren. Hierdoor is er een effectlef dubbelkontakt gedrag.

1-V-B karakteristieken
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1-V-B Karakteristieken
Inleiding

1

1

b
/
/

ie

ie

/

/

/

V
Figuur 5

i-V karakteristieken van een

V

V

~tkontakt

a) in het gevat van stroomsturing.
b) in het gevat van spanningsturing.
c) zonder expliciete stroom- of spanningsturing.

Uit de vergelijkingen (8) en (11) kan de vorm van de I-V karakteristiek
bepaald worden. Deze karakteristiek heeft verschillende vormen afhankelijk van het feit of het puntkontakt stroom- of spanninggestuurd
wordt (fig. 5). Het meten van de afgeleide van de I-V karakteristiek
wordt eveneens bepaald door de wijze van sturing. Bij stroomsturing
wordt dV/di-V gemeten. bij spanningsturing di/dV-V.
In het geval van een dubbelpuntkontakt hangt ook de vorm van de B-V
afhankelijkheid af van de wijze waarop het kontakt gestuurd wordt. De
kritische stroom varieert al tijd periodiek met het extern opgelegde
magneetveld B (fig. 4a). In het geval van stroomsturing verandert ook
de spanning over het kontakt periodiek met B (fig. 4c).

De metingen laten echter vaak andere vormen zien. Het is dus nodig om
in het model van een josephson kontakt meer elementen op te nemen. In
het hiernavolgende worden een aantal van deze elementen en hun invloed
op de I-V-8 karakteristiek behandeld.

Achtereenvolgens zijn dat de

materiaaleigenschappen van hoge-Te supergeleiders (korrelgrootte. stoichiometrie. degradatie van het oppervlak. Shottky-barrières). de kontakteigenschappen (kontakten in serie of parallel. gapinvloeden. Cou-

14

I

I-V-8 karakteristieken

lombblokkade). de invloeden van het externe circuit (inductie in serie.
capaciteit parallel. circuitresonanties) en fysische invloeden als de
temperatuur. opwarming van het kontaktoppervlak en thermische ruis.
Korrelgrootte
De nieuwe keramische supergeleiders bestaan uit korreltjes supergelei-

dend materiaal. ingebed in een matrix van normaal materiaal. Zijn de
korrels groot. dan zal een puntkontakt ook echt een puntkontakt zijn in
die zin dat slechts één korrel uit de punt de grondplaat raakt. Zijn de
korrels klein. dan kunnen in een puntkontakt. zeker bij hogere kontaktdrukken. meerdere korrels uit de punt de grondplaat raken. Er is dan
sprake van een multipuntkontakt. Dit uit zich in de 8-V karakteristieken. Bij het opleggen van een magnetisch veld bestaat een dergelijk
mul ti puntkontakt uit een verzameling dubbelpuntkontakten die elk een
eigen omsloten effectief oppervlak hebben. De 8-V karakteristiek zal
dan bestaan uit een superpos i tie van oscillaties die elk een eigen
periode hebben. Zijn er veel van deze kontakten. dan zal het 8-V gedrag
grillig zijn.
Stoichiometrie

De supergeleidende verbindingen bevatten veel zuurstof. De stoichiometrie komt daarbij zeer nauw. Al een kleine verandering van de zuurstofconcentratie is in staat'de supergeleidende eigenschappen te elimineren. De materialen vertonen in dat geval een lsolerend gedrag. een
halfgeleldend gedrag of een supergeleldend gedrag met een lager sprongpunt (kleinere gap). Door de vaak nog niet optimale bereidingswijze
kunnen er variaties in de stoichiometrie zijn. In dat geval vertonen de
supergeleiders plaatselijk een lsolerend gedrag.

een halfgeleidend

gedrag of zijn er korrels met een lager sprongpunt en dus kleinere gap.

c

1-V-B karakteristieken
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Degradatie van het oppervlak
Drie van de vier gebruikte supergelelders bevatten barium. Dit barium
reageert met de waterdamp in de lucht. Blootstelling aan lucht zal een
vervuild oppervlak geven door de achterblijvende reaktleprodukten.
Aangezien de coherentlelengte. de karakteristieke lengte waarover de
golffunctie ~ verandert. slechts enkele 1 bedraagt. kan dit vervuilde
oppervlak de koppeling van de golffuncties aan belde kanten van het
puntkontakt ernstig bemoeilijken of zelfs verhinderen. Het is dan niet
mogelijk om een V=O stuk in de 1-V karakteristiek waar te nemen. Alleen
door het uitoefenen van hoge druk. kan men in sommige gevallen bewerkstelligen dat de punt door het vervuilde oppervlak wordt heen gedrukt
waarna wel supergeleldende kontakten waargenomen kunnen worden.
Shottky-barrières
Een Shottky-barrlère is een potentiaalbarrière aan het kontaktoppervlak
van een metaal en een willekeurige halfgeleider. De vorm van deze barrière is eenvoudig af te lelden.
Volgens Poisson is er een relatle tussen de potentiaal
dichtheid.

~

en de ladings-

In het één-dimensionale geval wordt deze relatle gegeven

door
(22)

Hierin is ~s de diëlektrische konstante van het materiaal. N het aantal
ladingsdragers en q de lading van de ladlngsdragers. Door integratie
van (22) kan men het elektrisch veld aan het oppervlak berekenen.
(23)

Hierbij is aangenomen dat het elektrisch veld verdwijnt over een bepaalde afstand. A Kan beschouwd worden als de dikte van deze laag.
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De vorm van de potentiaalbarrière volgt nu door nogmaals te integreren

(fig. 6)

(24)
De potentiaalbarière buigt voor een p-type halfgeleider de andere kant
op als voor een n-type halfgeleider. Dit komt door de aanwezigheid.van
q, de lading van de ladincsdragers, in

Figuur 6

(24).

Het energiediagram uan een Shottky-barrière tussen een
metaat en een n-type hatfgeteider. Erm en Ern zijn de
Fennienergieën uan respectievetijk het aetaat en de
hatfgeteider. Een is de energie uan de geteidingsband
en Evn uan de vatentieband uan de hatfgeteider.

Wanneer er geen potentiaalverschil over het kontakt staat, liggen de
Ferminiveaus van het metaal en de halfgeleider op gelijke hoogte. Wordt
er een spanningsverschil aangelegd, dan zullen de beide Ferminiveaus
ten opzichte van elkaar verschuiven. Het is duidelijk dat het verschil
maakt in welke richting beide niveaus verschuiven. Verschuift het Ferminiveau van het metaal omhoog ten opzichte van het Ferminiveau van de
halfgeleider (metaal negatief), dan zien de elektronen een veel lagere
potentiaalbarrière dan wanneer het Ferminiveau van de halfgeleider
omhoog verschuift ten opzichte van het Ferminiveau van het metaal (metaal positief). Het gevolg is dat er asymmetrieën waargenomen kunnen

I-V-8 karakteristieken
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worden in de 1-V karakteristiek wanneer de stroom wordt omgedraaid.
Ook bij supergeleider-halfgeleider kontakten kunnen Shottky-barrières
ontstaan. Dit werd gedemonstreerd door Molnar et at. in puntkontaktexperimenten26. Deze experimenten, met een GaAs punt en een Pb grondplaat, laten een asymmetrische I-V karakteristiek zien. Het optreden
van deze asymmetrie werd beschouwd als het bewijs dat de barrière een
Shottky-barrière was en geen oxide-laag.
Josephsonkontakten in serie en/of parallel

1

1-V

V
Figuur 7

i-V karakteristiek van een serieschaheling van twee

}osephsonkontakten.
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Zoals eerder vermeld, bestaan de hoge-Te supergeleiders uit supergeleidende korrels in een matrix van normaal materiaal. Op plaatsen waar
deze korrels aan elkaar grenzen kunnen josephson effecten optreden.
Wordt een ideaal kontakt met een weerstand parallel als één element
beschouwd, dan kan de supergeleider gezien worden als een serieschakeling van deze elementen. Een parallelschakeling van deze elementen kan,
mits de korrels allen van dezelfde samenstelling zijn, herleid worden
tot één nieuw element.
In figuur 1 is het effect van een serieschakeling van twee elementen ] 1
en ] 2 weergegeven. De serieschakeling leidt tot stappen in de I-V karakteristiek. In de dV/di-V karakteristiek uiten deze stappen zich als
pieken en dalen. De stapppen worden steiler naarmate de parallelweerstand kleiner is.
Capinvloeden
Wanneer korrels, die als gevolg van niet optimale produktie een verschillende samenstelling en gap hebben, ook Josephsonkontakten vormen,
ontstaan eveneens respectievelijk stappen in de I-V karakteristiek en
pieken en dalen in de dV/di-V karakteristiek. Er is echter een verschil. Paralellschakelingen van kontakten met verschillende gaps kunnen
niet meer vervangen worden door één nieuw kontakt maar geven ook structuren in de I-V en dV/di-V karakteristiek.
Coulombblokkade
Wanneer de twee platen van een condensator elk een verschillend Ferminiveau hebben, dan zullen deze twee niveaus gelijk trekken wanneer de
platen met elkaar in kontakt worden gebracht. Heeft een van deze condensatorplaten zeer kleine afmetingen dan zal dit gelijktrekken in het
algemeen niet mogelijk zijn. Dit komt doordat het gelijktrekken van de
Ferminiveaus in discrete stappen AV=e/C gaat, met C de capaciteit van
dit kleine condensatorplaatje. In thermisch evenwicht is de verdeling
van de elektronen zodanig dat het verschil tussen de Ferminiveaus zo

1-V-B karakteristieken

I

19

klein mogelijk is. Er is dan in het algemeen nog een potentiaalverschil
Vo aanwezig. Vo wordt beperkt door
(25)

Wordt nu een externe stroombron aangesloten en wordt de spanning over
het kontakt opgevoerd, dan zal er niets gebeuren totdat aan een van de
volgende voorwaarden is voldaan

lvl > 2~

+ Vo

lVI > 2~

-

V0

>0

(26)

V< 0

(27)

, V

Dan zal er een elektron door het kontakt heen tunnelen totdat (25) weer
geldt. Dit verschijnsel staat bekend als Coulombblokkade.
Bij voldoende kleine capaciteit, kan Vo aanzienlijk worden. Berekeningen aan een tinnen bolletje met een straal van 50 l als het condensatorplaatje met kleine afmetingen leveren voor
van 10 mV.

v0

een waarde in de orde

In de 1-V karakteristiek uit dit verschijnsel zich door een potentiaalverschil over het kontakt in afwezigheid van een stroom.
De generallstatie naar veel van dergelijke condensatoren met een be-

paalde capaci telt verdeling werd gedaan door Zeiler en Ciaever in
196927 • Zij voerden experimenten uit aan een tunnelkontakt, bestaande
uit kleine tinnen deeltjes, gevat in een oxide-laag en omgeven door
aluminium elektrodes. Met dit condensatormodel konden zij de door hen
waargenomen verschijnselen verklaren.
Eén van de waargenomen verschijnselen is een maximum in de dynamische
weerstand bij V=O. Dit maximum is voor lage temperaturen omgekeerd
evenredig met de temperatuur terwijl de dynamische weerstand voor spanningen V>kaT/e temperatuur onafhankelijk is. Wanneer de tinnen deeltjes
supergeleidend worden neemt dit maximum toe.
Verder bleek (bij supergeleidende deeltjes voor V>2A) de dynamische
weerstand voor V<eiC omgekeerd evenredig met de spanning over het kon-
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takt. In de I-V karakteristieken manifesteert dit gedrag zich als een
parabolische afhankelijkheid tussen I en V.
Het condensatormodel kan mogelijk ook voor hoge-Te supergeleiders geruikt worden 28 - 30 • Immers daar is ook sprake van supergeleidende deeltjes. ingebed in een matrix van ander materiaal.
Capaciteit parallel

i-konstant

Figuur 8

Circuit voor een kontakt aet stroDilsturing besta.a.nde
uit een ideaal ]osephsonkontakt met daaraan paraHet
een weerstand en een condensator.

Wanneer het puntkontakt stroomgestuurd wordt kan het gedrag beschreven
worden met het circuit van figuur 8.
Er loopt een stroom i door het circuit die voldoet aan
i

=i

0

sin(Acp"(t)) +

~ + ~i

.

(28)

Met behulp van (11) levert (28) een differentiaalvergelijking in Acp"
op. Deze differentiaalvergelijking kan men karakteriseren met behulp
van de dimensieloze grootheid

Pc•

ingevoerd door McCumber31 :
(29)

"ut =

2ei 0 R

Alleen in het geval dat
Voor

Pc

(30)

fl

Pc = 0

is een analytische oplossing mogelijk.

~ 0 zijn numerieke berekeningen nodig

31

•

32

•

De resultaten zijn

weergegeven in figuur 9.

0
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0.-4

0

~----~----~~----~----~~~

0
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Figuur 9

Genormaliseerde t-V karakteristieken van het puntkontakt gerepresenteerd door fig. 8 31 •

Inductie in serie

V-konstant

Figuur 10 Circuit voor een kontakt aet spanningsturing bestaande
uit een ideaal Josephsonkontakt m.et een 1Deerstand

]Xl-

rallel en een inductie in serie.

Wanneer het puntkontakt spanninggestuurd wordt, kan het gedrag beschreven worden met het circuit van figuur 10.
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In dit geval is er voor zowel de stroom als de spanning een uitdrukking.
dl
V= Ldt + Vc

(31)

I=~+ i 0 sin(A~*(t)) .

(32)

Vc is de spanning over het kontakt.
In dit geval wordt de dimensieloze grootheid PL ingevoerd door

R

fl

(33)

PL = wml = 2eli 0

1.6

1.2

0.8

0.-t

0------~----~---------~----~-----~
0
0.-t
0.8
1.2
1.6
V
i eR

Ff.gwu- 11

Genonaa.lf.seerde f.-V M.rakterf.stf.eken uan het puntkon31

takt gerepresenteerd door ff.g. 10

•
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= 0 is weer een analytische oplossing mogelijk. Deze
is dan gelijk aan het geval ~c = 0. Voor ~L ~ 0 is een numerieke berekening nodlg31 • Het resultaat is weergegeven in figuur 11.
Zowel het model voor stroomsturing (fig. 8) als het model voor spanningsturing (fig. 10} bevat een gebled waar de oplossingen niet eenduidig zijn. In het model voor stroomsturing is er zelfs sprake van hysterese in de 1-V karakteristieken.
~L

Alleen wanneer

Circuitresonanties
Circuitresonanties kunnen optreden wanneer de afmetingen van het puntkontakt niet verwaarloosbaar zijn. Het kontakt kan dan beschouwd worden
als een cavity waarin een staande golf zich kan ontwikkelen. Dit gebeurt wanneer de reflectie van de door de ac-stromen uitgezonden elektromagnetische golven aan de kontaktgrenzen niet verwaarloosbaar is.
Door een B-veld aan te brengen over het kontakt kan de Josephson-stroom
ruimtelijk gemoduleerd worden. Met

B = Bxëx+Byëy

volgt dan voor de fase

als functie van de plaats
(34)

met a een konstante en d de afstand dat het magnetisch veld in het
kontakt indringt, gedefinieerd door

d

= B~O)

-

fs(z}dz .

(35)

Wanneer de ruimtelijke modulatie van de stroom bij de staande golf
past, zal de terugkoppeling van de uitgezonden microgolven in het kontakt leiden tot stappen in de 1-V karakteristiek bij spanningen Vc
gegeven door

Vc

= nllc.Jc
2e

Deze stappen zijn door Fiske voor het eerst waargenomen24 .

(36)
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Temperatuur
De kritische stroom van het puntkontakt is temperatuurafhankelijk.

Voor een kontakt tussen twee identieke supergeleiders geldt voor temperaturen dicht bij Tc dat ie

N

Tc-T.

Voor een kontakt tussen twee niet identieke supergelelders geldt dicht
bij Tc dat Ie

N

(Tc-T) 1 /

2

,

met Tc het sprongpunt van de supergeleider

met de laagste Tc·
De temperatuurafhankelijkheld van een supergelelder-oxide-supergeleider
kontakt is afgeleide door Ambegaokar en Baratoff 34 • 36 •
Opwarming van het kontakt

V
FigLU.li" 12

Invtoed van opunnaing van het kontakt op de geaeten i-V

karakteristiek: i-V verschuift van de karakteristiek
behorende bij T 1 n.a.a.r die behorende bij T 2

•

Bij I-V karakteristieken die over een groot spanningsgebied gemeten
worden. kunnen de in het kontakt gedissipeerde vermogens enkele mW
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bedragen. D~ij de kleine afmetingen van een puntkontakt kan dit tot
aanzienlijke opwarming van het kontaktgebied leiden. De vorm van de I-V
karakteristiek verandert hierdoor. Hogere temperaturen leiden enerzijds
tot een verlaging van de kritische stroom terwijl anderzijds thermische
uitzetting de druk, en dus ook de kritische stroom, in het kontakt kan
vergroten. Het netto effect is afhankelijk van het specifieke kontakt.
Dankzij deze opwarmeffecten vindt tijdens het meten van een I-V karakteristiek een continue overgang plaats van de ene karakteristiek in de
andere. Dit is weergegeven in figuur 12.
Opwarmeffecten kunnen ook leiden tot hysterese in de gemeten I-V karakteristieken.
Thermische ruis
De josephson energie van een puntkontakt wordt gegeven door

E=

dt'
éJt'
0 ~iVdt' = 0 ~icsin(A~M) 2e_! éJA~M

= ~~~(1-cosA~M)

(37)

.

De energie van thermische fluctuaties kT kan vergelijkbaar worden met

de josephson energie. In dat geval wordt de fasekoppeling van de golffuncties aan beide kanten van het josephsonkontakt verstoord. Het gevolg is een ruisspanning met een gemiddelde waarde ongelijk aan nul. De
I-V karakteristiek vertoont dan afrondingen.
Bij de beschrijving van dit effect is een dimensieloze grootheid

~.

die

de verhouding tussen deze beide energieën weergeeft, in te voeren36 •
ie~

(38)

~ • ekT

Hoe groter

~

is, des te kleiner zal de invloed van thermische fluctua-

ties op de I-V karakteristiek zijn. Is
zichtbaar.
De invloed van

~

~

<5

dan is geen V=O stuk meer

op de I-V karakteristiek is weergegeven in figuur 13.
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Figuur 13 Genormal.iseerde i-V karakteristieken rnet afrondingen
als gevolg van thermische fluctuaties 36 .
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EXPERIJIEniELE OPZET
Elektronica
Voor de meeste metingen die uitgevoerd zijn. werd gebruik gemaakt van
hetzelfde elektronische basiscircuit. Het schema hiervan is weergegeven
in figuur 14. Voor elke specifieke meting is geen of slechts een kleine
verandering van dit basisschema nodig.

LHe

l..N2

AFSCHERMING
KONTAKT

Figtrur 14

Schema van de experimentel.e opstel.Ung. Het puntkon-

takt bevindt zich samen met een l.aa.gdoorl.aatfil. ter
(afsnijfrekwentie 90kHz) in vl.oeibaar hel.ium.

(Ro::300 O. R,c=50 0.

~=100

O. 1 Jill. 10 Jd1 of 100 Jill.

L=1 1111. C=470 nF).
De stroom-spanningsrelatie voor het puntkontakt wordt 4-punts gemeten.

De stroom wordt geleverd door het linkerdeel van het circuit. Het bestaat uit een variabele spanningsbron die met behulp van een spanningsdeler en een grote weerstand

Rm

in serie. in een stroombron wordt ver-

anderd. Soms werd de variabele spanningsbron vervangen door een functiegenerator met een zeer laagfrekwente sinusvormige spanning (u ty-
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pisch SmHz). Rx is een variabele weerstand en fungeert als stroombegrenzer.
De stroom die door het puntkontakt loopt wordt bepaald uit de spanning

over Rm·
De spanning die over het kontakt staat wordt gemeten met behulp van een
nanovoltmeter. Vaak is de spanning over het puntkontakt echter zodanig
ruisarm en groot dat de spanning rechtstreeks op een x-y schrijver
weergegeven kan worden.
Om ruis in de metingen zoveel mogelijk te voorkomen zijn stroom- en

spanningsdraden voorzien van een laagdoorlaatfilter (afsnijfrekwentie
90 kHz). Aangezien een puntkontakt een zeer gevoelige antenria is, is

verder nog een messing cylinder aangebracht rondom het puntkontakt en
de fll ters om elektrische velden af te schermen. Dit scherm bevindt
zich samen met de filters en het puntkontakt in een kryostaat die afgekoeld kan worden tot 1.6 K.

De punt is in vertikale richting van buiten de kryostaat in te stellen.
Hierdoor is het mogelijk de kontaktdruk, en dus ook de kontaktweerstand, te variëren.
Met behulp van twee Helmholtzspoelen buiten de kryostaat kan een magneetveld tot 1.4 mT loodrecht op het puntkontakt aangelegd worden.
Metingen
I-V metingen
Voor het meten van stroom-spanningskarakteristieken wordt het bovenstaande schema in ongewijzigde vorm gebruikt. Voor puntkontakten met
een grote weerstand (>1 ldl) wordt een meetweerstand

(Rm)

van 100 0

gebruikt. Voor kontakten met een lage weerstand (<100 0) is 1 ldl een
goede waarde voor Rm.
I-V karakteristieken zijn gemeten als functie van het extern aangelegde
magneetveld, de temperatuur en bij verschillende kontaktdrukken.
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dV/di-V aetingen
Voor het meten van de afgeleide van 1-V karakteristieken wordt een
lock-in versterker gebruikt. De spanning over het puntkontakt wordt nu
niet met de nanovoltmeter gemeten maar wordt differentieel aan de lockin aangeboden. De modulatle is een stroommodulatle en wordt verkregen
door de referentieuitgang van de lock-in te belasten met een serleweerstand van 100 kO. De modulatlestroom is 0.1 JJ). (u = 290 Hz) en wordt op
de de-stroom door het kontakt gesuperponeerd.
Voor hoogohmlge puntkontakten (>1 kO) moet Rm ook hoogohmig zijn. Dit
is nodig om stroomsturing van het kontakt te houden. Het spannlngsbereik van de meting neemt door de serieweerstand echter ook af. Een goed
compromis voor hoogohmlge puntkontakten is Rm

= 10

kO. Voor laagohmige

kontakten (<100 0) is 1k0 voldoende.
dV/di-V Karakteristieken zijn ook gemeten als functie van het extern
aangelegde magneetveld, de temperatuur en bij verschillende kontaktdrukken.
B-V aetingen
Het verband tussen de spanning over het puntkontakt en het extern aangelegde magneetveld wordt gemeten door een bepaalde stroom door het
kontakt te sturen en het magneetveld te varleëren. Hiervoor kan het
basiscircuit in ongewijzigde vorm gebruikt worden.
Het magneetveld wordt verkregen met behulp van twee Helmholtzspoelen.
De spoel wordt aangestuurd door een variabele spanningsbron waarvan met

behulp van verschillende serieweerstanden het bereik gevarlëerd kan
worden. Het maximale veld dat met deze voeding vakregen kan worden
bedraagt 1.4 mT (2.8 mT per ampère).
De sterkte van het aangelegde magneetveld kan na ijking bepaald worden

door de stroom te meten die door de spoelen loopt. Dit gebeurt door de
spanning te meten over een meetweerstand (10 0) in serie met de spoelen.
B-V karakteristieken zijn ook gemeten als functie van de stroom door
het puntkontakt, de magneetveldoriëntatle en de temperatuur.
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8-dB/dV .atingen

Wanneer de signalen in de 8-V karakteristieken klein zijn kan ook hier
een lock-in gebruikt worden om de afgeleide te bepalen. Hiervoor bevindt zich in het centrum van een van de Helmholtspoelen een modulatiespoeltje dat voor een ac-magneetveld van ca. 70

~T

(RMS) op de plaats

van het puntkontakt kan zorgen (zie appendix 2). Dit spoeltje wordt

250 Hz). Hetzelfde signaal
wordt ook aan de lock-in aangeboden als extern referentiesignaal. Net
als bij de dV/di-V metingen wordt de nanovoltmeter vervangen door de
aangestuurd door een functiegenerator (v

~

lock-in en wordt de spanning over het puntkontakt differentieel gemeten.
B-dB/dV karakteristieken zijn ook gemeten als functie van de temperatuur en de magneetveldoriëntatie.
Voor berekeningen aan het spoeltje zie appendix 2.
R-T metingen

Voor het meten van de weerstand van het bulk materiaal als functie van
de temperatuur wordt gebruik gemaakt van het circuit dat afgebeeld is
in figuur 15.

100 fl

FUNCTIE
GENERATOR

LOCK-IN
SAMPLE

Ftguur 15 El.ektrontsch schelta. voor het bepa.l.en van de lileerstand

van het sa.mpl.e.
Vanwege de kleine weerstand moet ook hier een lock-in gebruikt worden.
De referentieuitgang van de lock-in wordt gebruikt als functiegenera-
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tor. Deze is belast met een serieweerstand van 100 0 en is dan dankzij
de lage weerstand van het sample als stroombron (v = 290 Hz) te beschouwen. De spanning wordt differentieel gemeten met de loek-in. De
temperatuur wordt gemeten met behulp van een thermometer zo dicht mogelijk bij het sample.
Andere aetlngen
Hieronder vallen de verschillende ijkmetingen, nodig om beide thermometers te ijken (zie appendix 3).
Temperatuurbepaling
De temperatuur wordt bepaald met behulp van twee thermometers (AD 590)
waarvan de ene zich zo dicht mogelijk bij het sample bevindt en de
andere zo dicht mogelijk tegen de wand van de afschermingscylinder.
Hierdoor is het mogelijk inzicht te krijgen in de temperatuurgradiënten
binnen de cylinder. Dat is belangrijk omdat het sample een zekere uitgebreidheid heeft.
Beide thermometers zijn bruikbaar vanaf ca. 50 K tot kamertemperatuur.
Tussen 78 en 300 K zijn zij geijkt met een geijkte ft-weerstand. De
thermometer tegen de cylinderwand is boven 100 K tot op 1 K nauwkeurig.
Beneden 100 K kan de afwijking oplopen tot

~

K. De andere thermometer,

gebruikt voor temperatuurbepalingen tijdens de metingen, is nauwkeurig
tot op 0.5 K over het hele temperatuurtraject.
Tijdens afkoelen naar stikstoftemperatuur is met behulp van deze twee
thermometers de temperatuurgradiënt in de cylinder bepaald. Deze bedraagt ca. 10 Klem. Beneden 150 K neemt de gradiënt snel af tot ongeveer 1 Klem bij 100 K. Bij een goede temperatuurregeling is het mogelijk de gradiënt over het hele gebied van 78 tot 300 K op minder dan
0.5 Klem te houden.
Tussen ~.2 en ca. 50 K is nog geen temperatuurbepaling mogelijk. Dit
zal binnenkort wel mogelijk worden door middel van een geijkte Celithermometer.
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Beneden

K vindt de temperatuurbepaling plaats aan de hand van damp-

~.2

druktabellen. Mits het systeem voldoende tijd krijgt om na veranderingen in thermisch evenwicht te komen. is deze bepaling van de temperatuur nauwkeurig tot op 0.02 K.
Temperatuurregeling
De temperatuurregeling boven stikstoftemperatuur vindt plaats met be-

hulp van een verwarmingsspiraal (Kanthal, 100 0) die regelmatig om de
bui tenkant van de afschermingscylinder gewikkeld is. Hiermee is het
mogelijk de temperatuur continu te variëren en te stabiliseren tussen
77 en 300 K. Bij stabilisatie van de temperatuur op een bepaalde waarde
bedraagt de gradiënt over het sample minder dan 0.5 Klem.
Tussen

~.2

en 77 K is normaal geen stabilisatie en regeling mogelijk.

Afkoelen naar heliumtemperatuur gaat zo snel dat er niet gemeten kan
worden. Opwarmen gaat wel langzaam genoeg om metingen te doen mits de
heliumkryostaat via een vacuümmantel goed thermisch geïsoleerd is van
de stikstofkryostaat. De temperatuurbepaling is dan echter. zeker beneden ca. 50 K, niet goed.
Het is wel mogelijk om de temperatuur beneden 77 K te regelen en te
stabiliseren door de heliumkryostaat met vloeibaar stikstof te vullen
en vervolgen de dampdruk te verlagen. Het is dan mogelijk de temperatuur te verlagen tot het tripelpunt van stikstof
Beneden

~.2

(63.1~

K).

K vindt regeling van de temperatuur plaats door afpompen

van het vloeibaar helium.·De temperatuur is hiermee continu te variëren
en te stabiliseren tussen 1.6 en

~.2

K. Zeer belangrijk voor een sta-

biele temperatuur over het hele volume is dat het systeem in thermisch
evenwicht is. De nauwkeurigheid van de temperatuurbepaling bedraagt in
dat geval 0.02 K.
Automatische N2-regeling
Voor experimenten waarbij de opstelling lange tijd op stikstoftemperatuur moet blijven, is een automatische niveauregeling aangebracht. De

c
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regelelektronica is afkomstig uit de grote mengkoeler (LP 29).
Twee weerstandjes, die op verschillende hoogte tegen de buitenkant van
de heliumkryostaat bevestigd zijn, detecteren de hoogte van het stikstofniveau. Komt het niveau onder de onderste detector, dan wordt er
bijgevuld tot het niveau weer boven de bovenste detector staat.
Bedrading kryostaat

De bedrading is volledig met coaxkabels uitgevoerd om storingen zoveel
mogelijk af te schermen. De vacuümdoorvoer is een 15-polige connector.
Sample preparatie

Ff.guu.r 16

Sch.e.a.tf.sche uoorsteUf.ng van een pmtkontakt. De pmt

kan f.n vert Uw.le rf.chtf.ng betDOgen tDOrden. De bodelaplaat
f.s bevestigd op een stukje printplaat. De punt rust in
een houdertje. Zowel de weerstand van de bodelaplaat als
de weerstand van het pmtJwntaht tDOrden 1,-punts gemeten.
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Een puntkontakt bestaat uit een punt van een bepaald materiaal dat op
een grondplaat wordt gedrukt. Deze grondplaat mag van hetzelfde materiaal zijn maar dit is niet nodig.
Bij kontakten waarbij

punt en grondplaat uit hetzelfde materiaal

bestaan, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van één pil keramisch
materiaal waaruit door klieven zowel de punt als de grondplaat worden
gemaakt. Dit voorkomt eventuele materiaalverschillen als gevolg van
verschillende produktleprocessen.
Aangezien de meeste gebruikte verbindingen aan het oppervlak reageren
wanneer zij worden blootgesteld aan lucht en omdat daardoor de supergeleldende eigenschappen kunnen veranderen, moet de bewerkingstijd in
lucht zo kort mogelijk gehouden worden.
Op

(50

de punt worden met zilververf (Auromal 35) twee manganlnedraadjes
~)

aangebracht. Het geheel wordt in een houdertje geplaatst en kan

in de opstelling aangebracht worden.
Aan de grondplaat worden op dezelfde manier vier kontakten aangebracht.
Het geheel wordt met een stukje dubbelzijdig plakband op een stukje
printplaat voorzien van vier soldeerstrips geplakt. De vier manganlnedraadjes worden voorzichtig aan een zijde van de soldeerstrips bevestigd. De aansluiting in de opstelling gebeurt door solderen aan de
andere kant van de strips. Bij de punt wordt rechtstreeks aan de manganlnedraadjes gesoldeerd.
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GEBRUIKTE SUPERGELEIDERS
Oorsprong van de gebruikte supergeleiders
Bij de experimenten is gebruik gemaakt van vier verschillende keramische

supergeleiders:

YBa 2 Cu3 0 7_6•

CdBa 2 Cu3 0 7_6•

BiCaSrCu2 0X

en

Tl 2 Ba 1 • 7Ca 1 • 9 Cu3 0x. Deze materialen werden beschikbaar gesteld door
verschillende laboratoria. Het gebruikte YBa 2 Cu 3 0 7_6 (YBCO) werd in de
eigen vakgroep gemaakt ( Drabers c.s.). Het CdBa 2 Cu3 07 _6 (CBro) werd
welwillend verstrekt door de groep van prof. Menovsky uit Amsterdam
(UvA). De eerste experimenten aan BiCaSrCu 2 0x (BICASOO) werden uitgevoerd met materiaal dat eveneens door de eigen vakgroep geleverd werd
(Brabers c.s.). Latere experimenten vonden plaats met materiaal van het
Philips Natuurkundig Laboratorium (De Leeuw c.s.). Zeer recent werd van
het Philips Natuurkundig Laboratorium nog Tl 2 Ba 1 • 7Ca 1 • 9 Cu3 0x (TBCOO)
verkregen (De Leeuw c.s.).
Materiaalpreparatie
Voor de preparatie van de verschillende keramische supergeleiders zijn
inmiddels standaardtechnieken ontstaan.
De meest gebruikte methode bestaat uit het grondig mengen van een mengsel van metaaloxiden en -carbonaten in de juiste stoichiometrische
verhouding en vervolgens enige tijd (van enige minuten bij TBCOO tot
enkele uren bij YBOO) verhitten in lucht of zuurstof bij temperaturen
boven 1000 K.
Na afkoelen wordt het gareageerde poeder tot pilletjes geperst waarna
sintering plaatsvindt bij temperaturen tussen 1100 en 1200 K gedurende
een bepaalde tijd (eveneens van enige minuten bij TBCOO tot enkele uren
bij YBOO). Soms vindt nog sintering bij lagere temperaturen plaats.
Hierna wordt het pilletje langzaam afgekoeld tot temperaturen tussen
600 en 800 K. Door het langzame afkoelen en eventueel enige tijd op
deze temperatuur houden van het pilletje. is men in staat de zuurstofconcentratie van het materiaal te regelen. Vervolgens wordt het pilletje uit de oven verwijderd en gaat het afkoelen sneller. Soms wordt
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de reactie vastgevroren door het pilletje in vloeibaar stikstof te
dompelen. Hierna kan de supergeleider gebruikt worden.
Voor elke supergeleider heeft het uitgangsmengsel van oxiden en carbonaten een andere samenstelling.
Voor YBCO bestaat het mengsel uit Y2 0 3

•

van CBCO wordt Y2 0 3 vervangen door Cd2 0 3
mengsel van Bi 2 0 3

•

SrC0 3

•

BICASCO wordt gemaakt uit een

CaC0 3 en CuO. TBCCO. tenslotte. wordt gemaakt

•

uit een mengsel van Tl 2 0 3

BaC03 en CuO. Voor de bereiding

•

BaC03

•

CaC03 en CuO.

R-T metingen
Voor elk van de gebruikte supergeleiders is de weerstand als functie
van de temperatuur gemeten (fig. 17-20). Als kritische temperatuur is
de temperatuur genomen waar de weerstand in de supergeleidende overgang
met de helft afgenomen is

(~).

De breedte van de overgang 6T is ook

gegeven en is gedefinieerd als het verschil in temperatuur tussen de
aanzet van de overgang en de temperatuur waar de weerstand echt nul is.
YBCO en CBCO zijn "nette• materialen. Dat wil zeggen dat de supergeleidende overgangen scherp zijn

(~

3 K). De kritische temperaturen ontlo-

pen elkaar niet zoveel (resp. 90 en 91 K).
Dit is niet het geval voor TBCCO. De supergeleldende overgang is hier
veel breder

(~

10 K). De kritische temperatuur ligt echter bijna 15 K

hoger.
BICASCO lijkt twee supergeleidende overgangen te bezitten. een overgang
bij ca. 80 K en een bij ca. 110 K. Deze twee overgangen zijn ook door
diverse andere laboratoria waargenomen37 - 39 en suggereren het bestaan
van twee verschillende supergeleidende fasen.
De eerste metingen aan BICASCO laten een heel ander verloop van de
weerstand als functie van de temperatuur zien (fig. 21). De weerstand
neemt hier niet evenredig met de temperatuur af maar loopt op bij lager
wordende temperatuur. Dit gedrag is kenmerkend voor halfgeleiders.
Verder zijn er twee supergeleidende overgangen zichtbaar. een bij 72 K
en de andere beneden 50 K. De thermometers zijn beneden ca. 50 K echter
niet meer goed waardoor de precieze temperatuur van deze tweede over-
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gang niet bepaald kan worden. Mogelijk is het een kleine hoeveelheid
Bi 2 Sr 2 Cu2 0 7 _6 dat volgens Michel et al. een kritische temperatuur van
ca. 20 K heeft 40 •
Opmerkelijk is dat er bij 4.2 K nog steeds een restweerstand van 0.5 0
is.
Het vermoeden dat kwalitatief minder materiaal gebruikt werd. wordt nog
versterkt door de weerstandschaal die een factor 100 groter is dan in
de andere metingen.
Waarschijnlijk bestaat dit materiaal uit verschillende. halfgeleidende.
supergeleidende en normale fasen.

Cd.Ba2Cu:10T
~,.

91 K

U= 3 K

3

i......

150

100

200

300

T (IC)

Ftguur 17

Weerstand als fW1.C.t te van de teaperatuur.
GdBa.2Cu307

•

'11! = 91

K.
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Figuur 18

Weerstand als functie van de temperatuur.

Y.Ba.2Cu3 0 7 ,

~

= 90 K.
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Figuur 19 Weerstand als functie van de temperatuur.
Tl2.Ba.t_7cat.9Cu:~Ox
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11CaSraa:aOx
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leerstand als functie van de temperatuur.
BtCaSrCu2 0x •

~

= 85 K.

11CaSIOI2 0x
2.0

'Pc •

72 K
AT • 9 IC

ê....

• 1.0
0.5

T (X)

Ff.guur 21

leerstand als functf.e van de teaperatuur. Bet verloop
voor

T>BO K f.s karakterf.stf.ek voor een halfgeleider.

BtCaSrCu2 0x • 'l1] = 72 K. Beneden 50 K ( ---) f.s de temperatuur ntet meer goed te bepalen.
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I-V karakteristiek van een fBOO-fBOD puntkontakt.
Stappen, maarschijnlijk het gevolg van een serieschakeling van kontakten, zijn zichtbaar.
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YBCO • YBCO

Inleiding
YBCO was de eerste keramische supergeleider die nog supergeleldend is
bij temperaturen boven 71 K. Bovendien is de Tc van YBCO continu te
variëren door het zuurstofgehalte te veranderen. Deze twee redenen
maken YBCO een interessant materiaal om puntkontakt experimenten op uit
te voeren.
I -V metingen
Bij YBCO was het moeilijk om supergeleldende puntkontakten te verkrijgen. Hoewel de gemeten I-V karakteristieken een supergeleidende stroom
vertonen, is er meestal geen V:O stuk. Dit is een gevolg van de slechte
oppervlakte eigenschappen van YBCO in combinatie met de coherentielengte van slechts enkele

A.

Alleen door een hoge druk op de punt uit te oefenen, kunnen echte supergeleidende karakteristieken (V:O) verkregen worden {fig. 22). De
punt wordt dan door de vervuilde oppervlaktelaag heen gedrukt. De
grootst gemeten kritische stroom bedroeg 41

~

(IcRN

= 1.1

mV).

In de I-V karakteristiek zijn vaak stapstructuren te zien. Eén van de
verklaringen is de inkoppaling van de eigen uitgezonden straling {Fiske
stappen) 24 • Er zouden dan echter meerdere, equidistante stappen zichtbaar moeten zijn. Dit is niet waargenomen.
Een andere verklaring is dat het puntkontakt in werkelijkheid een serie
en parallelschakeling van Josephsonkontakten is. Een extra complicatie
daarbij is dat aan het YBCO-oppervlak kontakten met andere gaps kunnen
bestaan door een nog niet optimale bereidingswijze. De stappen in de
I-V karakteristieken zijn dan te verklaren als een superpositie van de
I-V karakteristieken van de afzonderlijke kontakten.
Worden de I-V karakteristieken gemeten over een groter spanningsgebied,
dan blijkt de I-V afhankelijkheid parabolisch te zijn {fig. 23) 41 • Dit
houdt in dat het verband tussen de stroom en de spanning in het kwadraat lineair is. Dit is consistent met het Zeller-Giaever model
geldt tot spanningen V=e/C met C de capaciteit van de korrels.

27

en

~2
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Figuur 23

I-V karakteristiek van een fB:X>-fB:D puntkontakt uoor
een groter spanningsberetk. Het verband tussen I en V2
ts Uneatr. De vona van de karakteristiek ts hetzelfde

voor la.ge ( • ••) en hoge ( - ) Jwntaktdn.akken.
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De stroom in figuur 23 is lineair met V2 over het gehele gemeten span-

ningsgebied. De bovengrens van de capaciteit van de supergeleidende
korrels kan dan berekend worden en bedraagt ongeveer 2 aF (2•10- 18 F).
Opmerkelijk is dat de vorm van de 1-V karakteristiek onafhankelijk is
van de kontaktdruk. Dit geldt zelfs wanneer de I-schalen een factor 100
groter worden!
8-V metingen
Net als 1-V karakteristieken met een V=O stuk. zijn ook 8-V oscillaties
moeilijk waar te nemen. Dit is niet verwonderlijk. Wanneer het immers
al moeilijk is om één kontakt te maken met fasecoherentie aan beide
kanten van het kontakt. dan wordt het nog moeilijker om tegelijkertijd
twee van deze kontakten. essentieel voor het optreden van oscillaties.
te realiseren.
Het beste resultaat is weergegeven in figuur 24. De periode van de
oscillaties is 75

~T.

overeenkomend met een omsloten effectief opper-

vlak (het oppervlak loodrecht op het opgelegde magnetisch veld) van
ongeveer 30 ~2 • Dit is in overeenstemming met eerdere metingen42 •

YBCO

0

Figuur 24

lill-

YBCO

T=4.2 K

0.5
B(mT)

1.0

B-V karakteristiek van een dubbet YBCO-YBCO puntkontakt.
Het OIRstoten effectief oppervlak bedraagt ca. 30

J.UR

2

•
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dV/di-V metingen
Een typische dV/di-V meting aan YBCO puntkontakten is weergegeven in
figuur 25. Drie eigenschappen van deze karakteristiek vallen op.
Ten eerste is de dynamische weerstand niet nul bij V=O. Dit is het
gevolg van een weerstand in serie met het kontakt, waarschijnlijk veroorzaakt door een vervuilde oppervlaktelaag. Andere metingen laten wel
een supergeleidend kontakt zien.
Ten tweede is de dynamische weerstand omgekeerd evenredig met de spanning over het kontakt. Dit gedrag is eveneens waargenomen door andere
groepen

28 29 43 44
•
•
•

en komt overeen met het gedrag verwacht voor Zel-

ler-Giaever tunneling.
Een derde eigenschap zijn de, veelal scherpe pieken in de dV/di-V karakteristiek. Ook dit gedrag is door andere groepen29 • 44-46 gerapporteerd.
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Figuur 25 Typische dV/di-V karakteristiek voor een klein spanningsbereik (rechts) en een groot spanningsbereik
(Unks).

c

YBCO ~ YBCO

Resultaten

I 45

Dit kan men verklaren met behulp van in serie geschakelde kontakten en
mul tigapstructuren.

In de dV/di-V karakteristieken manifesteert dit

zich als pieken en dalen.
Het optreden van in serie geschakelde kontakten kan getoetst worden
door de temperatuurafhankelijkheid van de pieken te meten. Aangezien de
kri tlsche stroom van elk kontakt afneemt bij toenemende temperatuur,
moeten de pieken naar het centrum verschuiven. Dit is nog niet gecontroleerd. Wel is de afhankelijkheld van de kontaktdruk bekeken. Bij
afnemende kontaktdruk verschuiven een aantal pieken naar het centrum.
Dit is consistent met het model aangezien de kritische stromen ook
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Figuur 26 dV/di-V karakteristiek uoor een YBDD-YBDD puntkontakt.
De asymmetrie duidt op de aa.ruoezigheid uan een Shottky-

ba.rrière.
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afnemen met de kontaktdruk. In serie geschakelde kontakten kunnen dus
de pieken gedeeltelijk verklaren.
Het optreden van multlgapstructuren kan ook getoetst worden door naar
de temperatuurafhankelijkheld van de pieken te kijken. De gaps worden
Immers kleiner bij toenemende temperatuur wat zich uit In een verschulving van de pieken naar het centrum. De gap Is echter bij YBCO vrijwel
onafhankelijk van de kontaktdruk. Pieken In de dV/di-V karakteristiek
verschulven In dat geval niet als de kontaktdruk wordt verminderd. Deze
niet verschuivende pieken zijn waargenomen.

Ook Dnll tlgapstructuren

kunnen de pieken dus ten dele verklaren.
Een recente uitbreiding van het Zeller-Glaever model door Mullen et at.
verklaart pieken In de dV/di-V karakteristiek op onderlinge afstanden
i(2n+l)e/C van elkaar 47 • Dit Is echter niet waargenomen.
In enkele metingen zijn asymmetrieën waargenomen die kunnen wijzen op
het bestaan van een Shottky-barrlère aan het kontaktoppervlak 46 • 48 . Eén
van deze metingen Is weergegeven in figuur 26.

CBCO ~ C800
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Inleiding
C800 is onderzocht vanwege de aanwezigheld van gadolinium in de supergeleldende verloding. Dit gadolinium heeft een magnetisch IIIOIDent en
vertoont bij 2.23 Keen antiferromagnetische ordening 49 • Interessant is
of dit magnetisch IDOID8nt invloed heeft op de metingen.
I -V metingen
C80D-kontakten met een V=O stuk zijn moeilijk te maken. De gemeten
kritische stromen waren meestal niet groter dan

~

met typische IcRN

produkten van 0.1 mV. De grootst gemeten kritische stroom was 40 J,tA.
Het bijbehorende IcRN produkt was laag en bedroeg slechts 0.048 mV.
De I-V karakteristieken van C800 vertonen soms stappen. Deze stappen

zijn waarschijnlijk het gevolg van een serieschakeling van kontakten.
Figuur 27 laat een asynnetrisch dubbelpuntkontakt zien. De kritische
stroom heeft een andere waarde wanneer de stroom wordt omgedraaid, de
stappen zijn niet synnetrisch bij het omdraaien van de stroom en de
magneetveldafhankelijkheid is vreemd.
De vreemde magneetveldafhankelijkheid van de kritische stroom is bij

geen puntkontakten met andere supergeleiders waargenomen en heeft mogelijk te maken met het magnetisch moment van het Gadolinium ion. De
eventuele invloed van het magnetisch moment van het Cd-ion op de metingen is onderzocht aan de.hand van een vergelijking van metingen onder
en boven de magnetische ordeningatemperatuur.

Deze metingen worden

apart behandeld.
Asymmetrieën in de I-V en dV/di-V karakteristieken die op de aanwezigheid van een Shottky-barrière dulden, zijn ook waargenomen.
8-V metingen
In de meeste gevallen lukte het niet om periodieke 8-V afhankelijkheden
waar te nemen. Wel werden reproduceerbare 8-V afhankelijkheden gevQnden. In enkele metingen, alleen beneden 3.7 K, lukte het wel om dubbel

I

48
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puntkontakt gedrag waar te nemen. De periode van de gemeten oscillaties
varleerde van 0. 72 tot 220 J.LT, overeenkomend met omsloten effectleve
oppervlakken van respectlevelijk 2.9•103 en 9.2 J.Lm2

•

Dit grote verschil

In gemeten periodes kan verklaard worden door aan te nemen dat 8-V
oscillaties met grote periodes bestaan uit een dubbelkontakt van twee
naast elkaar liggende supergeleldende korrels, terwijl 8-V oscillaties
met
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een kleine periode het resultaat zijn van twee 'echte' kontakten, dat
wil zeggen op een afstand van elkaar die veel groter is dan de gemiddelde korrelgrootte.
Figuur 28 laat de B-V oscillaties met de kleinste gemeten periode zien.

CBCO ... CBCO

T=2.10 K

-=;.50
llooJ

>

0 ~--------~--------~--------~--------~
10.0
7.5
2.5
5.0
0
B(J.tT)
Figuur 28 B-V karakteristiek van een dubbel GBCO-GBCO puntkontakt.
dV/di-V metingen
Figuur 29 laat een typische dV/di-V karakteristiek aan CBCO puntkontakten zien. Er zijn scherpe pieken te zien. De weerstand voor V=O is niet
nul. Er zijn echter ook metingen uitgevoerd waarbij de weerstand wel
nul was.
Over een groot spanningsgebied lijkt de dynamische weerstand omgekeerd
evenredig met de spanning over het kontakt. Een nadere analyse laat
echter zien dat er een afwijking van dit gedrag optreedt bij ca. 15 mV.
De capaci telt van de supergeleidende korrels in het Zeller-Giaever
model kan daarmee bepaald worden en bedraagt 11 aF (1.1•10- 17 F). de
meting laat een kleine kritische stroom zien.
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Figuur 29

dV/di-V karakteristiek voor een GBCO-GBOO puntkontakt.
De dynamische weerstand vertoont een afwijking van het
1/V gedrag bij 15 mV.

Magnetisch moment van het Cd-ion
Om de invloed van het magnetisch moment van het gadolinium ion op de

gemeten karakteristieken te bepalen. zijn metingen uitgevoerd net boven
(2.10 K) en net beneden· (2.30 K) de magnetische ordeningstemperatuur
(2.23 K).

De resultaten zijn weergegeven in de figuren 31 en 32. De verschillen
tussen de metingen bij 2.10 Ken de metingen bij 2.30 K blijken marginaal en laten geen conclusie toe over de invloed van het magnetisch
moment van gadolinium op de metingen.
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I-V ka.raJtteristiek van een TBXXJ-TBXXJ puntkontakt. De
serieweerstand is 470 0. Stapstructuren
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Figuur 33

I-V en dV/di-V karakteristiek van een TBOOO-TBOOO puntkontakt. De I-V2 afhankelijkheid vertoont een afwijking
van de lineariteit bij 300 mV.
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TBCCO ... TBCCO

Inleiding
De supergeleider die momenteel de hoogst bekende Tc heeft. is TBCCO.
Vanzelfsprekend zijn ook aan dit materiaal puntkontakt experimenten
uitgevoerd.
I -V metingen
Bij TBCCO bleek het nog moeilijker om supergeleidende kontakten te
maken dan bij YB<X> en CB<X>. De karakteristieken vertonen welliswaar
afwijkingen van het ohms gedrag maar hebben geen van allen een V=O
stuk. De kontaktweerstanden variëren van 100 0 tot 6 kO.
Het beste resultaat is weergegeven in figuur 32. Deze meting laat een
Josephson kontakt met een weerstand van
tische stroom bedraagt 3

~bij

~70

0 in serie zien. De kri-

een IcRN produkt van 3.1 mV. Dit pro-

dukt is vrij groot. Stappen in de I-V karakteristiek treden ook in
TBCCQ-TBCCO kontakten op.
Op grote schaal lijkt de I-V karakteristiek parabolisch (fig. 33).
Nadere analyse van de I-V2 afhankelijkheid laat een afwijking van de
lineariteit zien bij 300 mV. De capaciteit van de korrels laat zich
hieruit bepalen en bedraagt 0.5 aF. Andere metingen leveren eenzelfde
waarde op. De metingen van een andere dag geven echter waarden voor de
capaciteit van de korrels in de orde van 5 aF. Tijdens een meetdag
veranderen de waarden niet. ook al wordt de kontaktdruk veranderd.
Mogelijk doen alleen de korrels in de onmiddelijke nabijheid van het
kontakt mee in de Zeller-Giaever tunneling. Aangezien de exacte plaats
van een puntkontakt niet te reproduceren is. is hiermee het verschil in
berekende capaciteit te verklaren. Dat is dan namelijk de capaciteit
van de korrels in de onmiddelijke nabijheid van een ander puntkontakt.
De grote kontaktweerstanden. gevoegd bij het ID08ilijk verkrijgen van
goede kontakten. leiden tot de conclusie dat TBOOO slechte oppervlakte
eigenschappen beeft. Waarschijnlijk is het oppervlak vervuild. Ook kan
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het materiaal zelf verontreinigd zijn met andere fases omdat op dit
moment nog weinig bekend is over de fase verantwoordelijk voor de supergeleiding en de beste bereidingswijze hiervan.
B-V metingen
Er zijn geen periodieke oscillaties waargenomen in TBCCO kontakten. Dit
is in overeenstemming met het feit dat geen supergeleidende kontakten
gerealiseerd zijn. Wel werden zeer kleine 8-V afhankelijkheden waargenomen. Deze waren niet altijd reproduceerbaar. Het moeilijk verkrijgen
van B-V oscillaties is mogelijk een direkt gevolg van de korrelgrootte.
Uit de capaciteit van de korrels is de straal te bepalen. Deze ligt in
de orde van 1 nm. Deze kleine korrels kunnen tot een chaotisch, niet
reproduceerbare B-V afhankelijkheid leiden.
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dV/di-V metingen
Bij TBCCO puntkontakten werden verschillende vormen voor de dV/di-V
karakteristieken waargenomen (fig. 34 en 35).
Figuur 34 laat een •normaal• kontakt zien. De karakteristiek zit vol
pieken en dalen als gevolg van een complex netwerk van kontakten in
serie en parallel. Bij V=O is een kleine supergeleidende stroom te
zien. De serieweerstand bedraagt 76 0. Over een groter spanningsgebied
is de dV/di-V karakteristiek monotoon dalend. Opmerkelijk is de structuurverandering rond 25 mV.
Figuur 35 laat een afwijkende dV/di-V karakteristiek zien.

Er

is geen

supergeleidende stroom zichtbaar. Bij 9 mV zijn echter twee brede pieken te zien. Deze kunnen het gevolg zijn van een serieschakeling van
kontakten maar kunnen ook een maat voor de energiegap zijn. Dit laatste
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Figuur 35

dV/di-V karakteristiek van een TIDD-TBXX> puntkon.takt.
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is echter minder waarschijnlijk aangezien ze niet al tijd op dezelfde
plaats en met dezelfde intensiteit terugkeren.
Asymmetrische dV/di-V karakteristieken, duidend op de aanwezigheld van
een Shottky-barrière aan het kontaktoppervlak, zijn regelmatig waargenomen.
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Figuur 36

I-V karakteristiek van een BICASOO-BICASOD puntkontakt met een kritische stroom (7.5 A) in combinatie
met parabolisch gedrag. De I-V afhankelijkheid vertoont een afwijking van de lineariteit bij 70 mV.
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BIACASCIJ • BICASOO

Inleiding
BICASCO was de eerste supergeleider bij temperaturen boven 77 K die
geen barium bevatte. Het barium in de andere gebruikte supergeleiders
reageert met waterdamp in de lucht en laat een met reaktieprodukten
vervuild oppervlak achter. Het is dan moeilijk om goede kontakten met
hoge kritische stromen te maken. Door de afwezigheid van barium in
BICASCO is het een aantrekkelijke kandidaat voor het maken van josephson kontakten met hoge kritische stromen.
I -V metingen
BICASCO laat een heel ander gedrag zien dan YBCO. CBCO en TBCCO.
Al bij kleine kontaktdrukken is er een duidelijk V=O stuk zichtbaar.
Door aandrukken van de punt zijn eenvoudig stromen boven 100 JJÄ te
verkrijgen. De grootst gemeten kritische stroom bedroeg 270 JJÄ bij een
IcRN produkt van 6.1 mV. Deze grote kri tlsche stromen zijn bevestigd
door metingen die op het Philips Natuurkundig Laboratorium zijn uitgevoerd.
De IcRN produkten zijn hoog en liggen typisch tussen 5 en 10 mV. Deze
hoge produkten moeten echter niet overschat worden. Zoals uit figuur 36
blijkt is RN sterk afhankelijk van de spanning. Dit is een gevolg van
het parabolisch gedrag van de I-V karakteristiek over een groter spanningsgebied.
Een nadere analyse leert dat de I-V2 afhankelijkheid een afwijking
vertoont van de lineariteit bij 70 mV. Dit komt overeen met een capaciteit van 2 aF voor de korreltjes. Andere metingen geven een capaciteit
die variëert tussen 0.5 en 3 aF.
Opmerkelijk is dat de kontakten al bij tamelijk kleine kritische stromen (Ie

~

10 ..,.A). Deze hysterese kan begrepen worden met behulp van de

paramter ~c zoals geïntroduceerd door McCumber31 • Metingen bij Philips
vertoonden pas bij veel hogere kritische stromen (Ie > 100 JJ.A) hysterese. Zij gebruikten echter samples met een iets andere samenstelling.
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Bovendien kan de capacitatieve koppeling in hun experimenten een lagere
waarde hebben.
BICASCO is in nog een opzicht opmerkelijk. De grootte van de kritische
stroom laat zich continu regelen door de kontaktdruk te variëren. Het
quotiënt I/Ie is echter onafhankelijk van de kontaktdruk. Zelfs vergroting van Ie met een factor -40 verandert de vorm van de I-V karakteristiek niet (fig. 37). Deze vormonafhankelijkheid van de karakteristiek
van de kontaktdruk is ook waargenomen bij YBCO (fig. 23).
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Figuur 37

I-V karakteristieken voor een BICASCO-BICASOD puntkontakt bij een kleine kontaktdruk (•••. linker schaal) en
een grote kontaktdruk ( - . rechter schaal).

De grotere kritische stromen en het gemak waarmee deze gemaakt kunnen

worden zijn consistent met de betere oppervlakte eigenschappen van
BICASCO zoals een kleinere gevoeligheid voor waterdamp~ en een geringer
neiging tot zuurstof verlies in de oppervlaktelaag60 •
De grote kritische stromen maken BICASCO een goede kandidaat voor toe-

passingen bij hogere temperaturen.
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De temperatuurafhankelijkheid van één van de gerealiseerde kontakten is

weergegeven in figuur 38. Zelfs bij 81 K is er nog een kleine afwijking
van de lineariteit zichtbaar.

BICASCO • BICASCO
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I-V karaktertstteken van een BICASCO-BICASCO puntkontakt btj verschtttende temperaturen. Zelfs btj 81 K ts
er nog een ktetne afwtjktng van de Unearttett.

Asymmetrieën in de 1-V karakteristieken, duidend op de aanwezigheid van
een Shottky-barrière, zijn niet waargenomen. De waarneming van halfgeleidend gedrag in één van de R-T metingen (fig. 21) is bulkgedrag en
staat los van de warnemingen hierboven.
8-V metingen
In tegenstelling tot het gemak waarmee josephson kontakten worden gemaakt, is het niet eenvoudig om periodieke B-V afhankelijkheden waar te
nemen.
Dit kan een gevolg zijn van de grootte van de supergeleidende korrels
in het BICASCO. Veroorzaken deze korrels een groot aantal kontakten

60
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BI CASCO

JJo

BICASCO

parallel, dan zal het B-V gedrag chaotisch lijken. Is het aantal parallelle kontakten klein, dan zijn zwevingen zichtbaar.
Door de magneetveldoriëntatie te veranderen, is het soms mogelijk één
van de kontakten het B-V gedrag te laten domineren. Van dominante
oscillaties kunnnen eenvoudig de periodes bepaald worden. Deze periodes
bedragen ca. 100

~T.

overeenkomend met een omsloten effectief oppervlak

van ca. 20 ~2 •
Bepaling van de periode van ingewikkelde afhankelijkheden kan met behulp van Fourier analyse plaatsvinden.
dV/di-V metingen
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Figuur 39 Typische dV/di-V karakteristiek van een BICASOO-BICASOD
p.m.tkontakt.
Een typische dV/di-V karakteristiek is weergegeven in figuur 39. De
kontaktweerstanden zijn voor alle metingen groter dan 1 kO. Ondanks
deze grote kontaktweerstanden, zijn toch supergeleidende stromen, re-

BICASCO ~ BICASCO
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gelmatig zelfs met een V=O stuk. aanwezig.
Er zijn veel pieken en dalen in de eerste metingen. Dit kan veroorzaakt
worden doordat de aanwezige kleine korreltjes een complex netwerk van
kontakten vormt. Latere metingen aan het Philips materiaal laten minder
pieken en dalen zien.
Opvallende dalen in de dV/di-V karakteristieken zijn vaak waargenomen.
Deze dalen lagen steeds tussen de 20 en 35 mV en houden misschien verband met de supergeleidende gap. Een meting waarin een dergelijk dal
heel geprononceerd is. is weergegeven in figuur 40 .

.
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T=-4.2 K

0

V(mV)
Figuur 40 dV/di-V karakteristiek van een BICASCO-BICASOO puntkontakt. De karakteristiek vertoont geprononceerde dalen
die regelmatig tussen de 20 en 35 aV verschenen en die
verband kunnen houden met de supergeleidende gap.
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karakteristiek vertoont de eigenschappen van een SIN
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I-V ka.rgkteristiek van een Sn.-BICASOJ puntk.ontakt over
een groter spanningsgebied. De I-V 2 afhankelijkheid vertoont een afwijking van de lineariteit bij 150 mV.
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BICASCO

Inleiding
In puntkontakt experimenten tussen twee hoge-Te supergeleiders kunnen
de waargenomen effecten zowel kontakteigenschappen zijn als eigenschappen van de bulk supergeleider. Immers door de korrelstructuur van hogeTe supergeleiders zijn ook in het bulk materiaal kontakten aanwezig die
zich kunnen uiten in de 1-V en dV/di-V karakteristieken.
Om een indruk te krijgen van de invloed van dit bulkgedrag, zijn aan Sn

BICASCO puntkontakten metingen uitgevoerd.
1-V metingen
De 1-V metingen laten geen V=O stuk zien. De weerstanden in serie lig-

gen tussen 30 en 600 0. Stappen in de 1-V karakteristiek treden regelmatig op. In een enkele meting waren de verschillende stappen equidistant wat het gevolg zou kunnen zijn van circuitresonanties (Fiske stappen). Stappen tot n=6 zijn daarbij waargenomen.
Bij afkoelen tot 1.55 K is de gap van tin waargenomen in de I-V karakteristiek (fig. -ft). Deze karakteristiek vertoont het gedrag van een
supergeleider-isolator-normaal metaal (SIN) kontakt. De gemeten waarde
van de gap bedraagt 0.8 mV. Dit is aanzienlijk groter dan de verwachte
waarde (0.6 mV bij 1.55 K). Andere metingen laten een zelfde gedrag
zien waarbij de gemeten gapwaarden tot 1 mV oplopen. Deze waarden corresponderen met een sprongpunt van tin tussen 5 en 6.5 K, hoger dan de
Tc van tin die 3.72 K is.
Eén van de verklaringen voor deze hoge Tc voor tin is dat de deformatie
van de kristalstructuur van tin een rol speelt. Dit effect is echter
van de orde van 0.5 K en kan de hoge Tc dus niet ceheel verklaren.
Een andere verklaring is het optreden van het proximity effect. Dit is
analoog met metingen aan Sn-YBCO kontakten41 •
De supergeleidende gap van BICASCO is in dit experiment niet waargenomen.
Over een groter spanningsgebied is de I-V karakteristiek parabolisch
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Figuur 43

dV/di-V karakteristieken van een Sh-BICASOO puntkontakt.
Zichtbaar zijn de karakteristieken van een SIN (----) en
die van een SIS (•••) kontakt.

Resultaten

Sn~ BICASOO

I 65

tot spanningen tussen 75 en 150 mV (fig. ~2). De I-V 2 afhankelijkheid
vertoont bij deze spanningen afwijkingen van de lineariteit. De capaciteit van de korrels is hiermee te bepalen en deze ligt tussen 1.1 en
2.1 aF. Soms zijn ook opwarmingaeffecten zichtbaar in het I-V2 gedrag.
8-V metingen
B-V oscillaties waren gemakkelijk te realiseren. De periodes bedragen
typisch 100

~T.

overeenkomend met een effectief omsloten oppervlak van

3 J.UD2.

dV/di-V metingen
De dV/di-V metingen wijken af van de karakteristieken tussen hoge-Te

supergeleiders onderling. Dit is het gevolg van de aanwezigheid van een
dun laagje tinoxide tussen beide supergeleiders. Elektrontunneling is
nu het dominante effect in . plaats van de tunneling van Cooper-paren
(Josephson effect).
Figuur 43 (doorgetrokken lijn) laat de dV/di-V karakteristiek van een
SIN-kontakt zien. Bij V:O is er geen minimum maar een maximum. Uit de
minima aan weerszijden van de centrale piek is de supergeleidende gap
van tin te bepalen. De hoge pieken bij

~

mV zijn waarschijnlijk het

gevolg van een kontakt tussen twee BICASOO korrels net onder het kontaktoppervlak tussen tin en BICASOO.
Tijdens het aandraaien van de punt veranderde de karakteristiek plots
in de karakteristiek van een supergeleider-isolator-supergeleider (SIS)
kontakt (fig.

~3.

onderbroken lijn). De afstand van de minima tot V:O

bedraagt nu 2A/e.
Het centrale minimum in de karakteristiek is waarschijnlijk het gevolg
van tunneling van Caoperparen die tegelijkertijd plaats vindt. Het
resultaat is een supergeleidende stroom die zich uit als een mimimum in
de dV/di-V karakteristiek bij V:O.
De temperatuur-afhankelijkheid van het parabolische gedrag is ook beke-

ken. Het Zeller-Giaever model voorspelt een omgekeerd evenredig gedrag
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bij lage temperaturen

(~ "i

K). Het eedrag bij deze temperaturen kon

niet onderzocht worden vanwege de invloed van de gap van tin op de
meting. Bij hoge temperaturen (> 17 K) blijkt de dynamische weerstand
bij V=O vaak evenredig met de temperatuur te zijn.

De breedte van de centrale piek is enkele malen kT/e in overeenstemming
met het Zeller-Giaever model. Een duidelijke temperatuurafhankelijkheid
van de piekbreedte is niet aevonden.
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B-V karakteristieken van een Sn-Nb puntkontakt bij
verschillende teaperaturen.
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Inleiding
Eerder uitgevoerde B-V metingen aan tin-YBOO kontakten vertoonden nog
oscillaties bij 4.2 K. Dit is boven het sprongpunt van tin (3.72 K).
Hiervoor zijn verschillende verklaringen te geven.
Het B-V gedrag kan veroorzaakt worden door een dubbel puntkontakt tussen YBCO korrels net onder het kontaktoppervlak tussen tin en YBCO. Het
gedrag is echter sterk afhankelijk van de temperatuur in het 4 K gebied
wat anders niet het geval zou zijn.
Het gedrag kan een gevolg zijn van de kontaktdruk. De Tc van tin neemt
echter af voor toenemende druk.
Deformatie van de kristalstructuur kan de Tc ook verhogen. Dit effect
is van de orde van 0.5 K en kan niet geheel verwaarloosd worden.
Tenslotte kan het proximity effect een rol spelen.
Vergelijkingsexperimenten aan tin-niobium kontakten zijn uitgevoerd om
de laatste twee verklaringen te onderzoeken. Is de deformatie van de
kristalstructuur van tin de oorzaak voor de hoge Tc• dan zal het effect
hetzelfde zijn in een tin-niobium kontakt.
B-V metingen
In het algemeen zijn de supergeleidende eigenschappen van tin-niobium
kontakten bij temperaturen boven 3.72 K veel zwakker dan die van tinYBOO kontakten. Hieruit

~n

men concluderen dat het proximity effect de

oorzaak kan zijn voor de waargenomen verhoging van de Tc van tin.
De gemeten B-V afhankelijkheid is weergegeven in figuur 44.
De afhankelijkheid vertoont een langzame overgang van oscillaties met
een kleine periode (groot omsloten effectlef oppervlak) naar oscillaties met een grote periode (klein omsloten effectief oppervlak).
De vorm hiervan kan als volgt verklaard worden. Bij temperaturen beneden 3.72 K is tin supergeleidend voor elk magnetisch veld (fig. 45a).
Bij temperaturen dicht bij 3.72 K zullen voor wat grotere magneetvelden
(B

> 300

~T)

alleen de oscillaties met een grote periode zichtbaar zijn
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De oscillaties met een kleine periode zijn alleen zichtbaar

bij een klein magnetisch veld. (8<300

~T.

fig.

~Sd).

Voor temperaturen

boven 3.72 K zijn alleen nog maar oscillaties )118t een grote periode
zichtbaar (fig. 45b). Wordt de temperatuur nog verder verhoogd, dan
zijn op een geven moment helemaal geen oscillaties meer zichtbaar.
Het gedrag kan dus verklaard worden door een supergeleidend gebied in
tin dat boven Tc snel kleiner wordt bij toenemende temperatuur en dat
al door een klein magnetisch veld verstoord wordt.
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T=3.75 K
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T=3.69 K 8>300 J.iT
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figuur 45

Schematische weergave van het proxiaity effect.

Het. gearceerde aateriaat is supergeleidend.
a) teaperatw.tr beneden T c• 1DiUekeurig B-vetd,
b) teaperatw.tr boven Tc. 1Di Uekeurig B-ve td.
c) teaperatuur dicht bij T c• B>300

~T.

d) teaperatw.tr dicht bij Tc• B<300

~T.
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Conclusies
Voor het verkrijgen van puntkontakten met grote kritische stromen is
BICASCO een veel geschikter JDaterlaal dan YBCO, CBCO en TBCCO. Kritische stromen van meer dan 100

~

bij IcRN produkten tussen 5 en 10 mV

zijn eenvoudig te verkrijgen. Daarmee is BICASCD een goede kandidaat
voor toepassingen bij temperaturen boven 17 K. Helaas waren B-V oscillaties moelijk te realiseren.
Het barium in YBCO. CBCO en TBCCO reageert met waterdamp in de lucht en
vormt een met reaktleprodukten vervuilde oppervlaktelaag. Koppeling van
de golffuncties aan belde kanten van het puntkontakt wordt. hierdoor
bemoeilijkt of zelfs verhinderd. Alleen bij een grote kontaktdruk,
waarbij de punt door de vervuilde oppervlaktelaag heen geduwd wordt.
zijn supergeleldende (V=O) kontakten te realiseren.
De gaps van de verschillende gebruikte supergeleiders zijn niet waargenomen. Alleen BICASCO vertoonde regelmatig terugkerende geprononceerde
dalen tussen 20 en 35 mV in de dV/di-V karakteristiek. Deze dalen zouden gerelateerd kunnen zijn aan de gap.
De antiferrOJDagnetische ordening van gadolinium heeft praktisch geen
invloed op het I-V-8 verband van CBCO-CBCO puntkontakten.
Stappen in de I-V karakteristieken respectlevelijk pieken en dalen in
de dV/di-V

karakterlstle~en

kunnen gedeeltelijk verklaard worden door

de aanname van een complex netwerk van josephson-kontakten tussen de
korrels waarul t de supergeleidende JDaterialen bestaan. Cedeel telijk
kunnen zij ook verklaard worden door korrels met verschillende gapwaarden als gevolg van een nog niet optiJDale bereidingswijze.
In een enkele meting aan Sn-BICASCO puntkontakten zijn Fiske stappen
tot n=6 waargenomen.
Asymmetrieën in de I-V en dV/di-V karakteristieken duiden op de aanwezigheld van een Shottky-barrlère aan het kontaktoppervlak. Hiervoor is
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het nodig dat het oppervlak plaatselijk halfgeleidend is.
Cap metingen aan Sn-BICASCO puntkontakten leveren waarden op voor de
gap van tin die hoger liggen dan verwacht. Dit is een aanwijzing voor
een sterk proximity effect.
Over een groot spanningsgebied (typisch groter dan 50 mV) vertoont de
I-V karakteristiek een parabolisch gedrag. Dit kan wellicht verklaard
worden met het Zeller-Giaever model.

De vorm van de 1-V karakteristiek is voor YBCO en BICASOO puntkontakten
onafhankelijk van de kontaktdruk over een groot gebied. Dit is consistent met het Zeller-Giaever model.

De I-V2 afhankelijkheid en de dlldV-V afhankelijkheid vertonen voor
voldoende hoge spanningen een afwijking van de lineariteit. Dit is
consistent met het Zeller-Giaever model. De capaciteit van de korrels
kan hieruit bepaald worden. De waarden liggen tussen 0.5 en 11 aF.
Alleen de korrels in de onmiddelijke nabijheid van een puntkontakt doen
mee aan Zeller-Giaever tunneling.
Het gelijktijdig optreden van elektron-tunneling en tunneling van Cooper-paren is waargenomen.
Opwarmingaeffecten in puntkontakten tussen hoge-Te supergeleiders zijn
klein in het spanningsgebied van belang. Is tin een van de kontaktpartners dan treden opwarmingaverschijnselen eerder op.
Puntkontakt experimenten zijn een eenvoudige methode om bepaalde eigenschappen van supergeleiders te bestuderen. Helaas introduceert deze
techniek veel onzekerheden in de geometrie en zijn de gemaakte kontakten niet reproduceerbaar en gevoelig voor storingen. Het gevolg is dat
waargenomen effecten vaak niet eenduidig te verklaren zijn.
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Aanbevelingen
De vervuiling van het oppervlak bij YBCO. CBCO en TBCCO door de reak-

tieprodukten van barium met waterdamp in de lucht. kan voorkomen worden
door de punt en de grondplaat in een vochtvrije omgeving te prepareren.
Waarschijnlijk zal dit tot verbetering van de kontakteigenschappen
leiden. Het verdiend aanbeveling de IlOgelijkheid te onderzoeken. om
punt en grondplaat in (vloeibaar) helium. (vloeibaar) stikstof of argon
te prepareren.
Het feit dat BICASCO betere oppervlakte eigenschappen heeft dan YBOO.
GBCO en TBCCO. doet verwachten dat ook 8-V oscillaties eenvoudig waar
te nemen zijn. Dit blijkt niet het geval te zijn. Wellicht kan hier een
reden voor gevonden worden.
Er zouden meer metingen als functie van de temperatuur uitgevoerd moeten worden.
In het 4 K gebied kan dit uitsluitsel geven of de dynamische weerstand
omgekeerd evenredig is met de temperatuur (Zeller-Giaever model). Verder kan in dit gebied de magneetveldafhankelijkheid van CBCO metingen
uitgebreider onderzocht worden.
In het 4 tot 77 K gebied kunnen de pieken en dalen in de dV/di-V karakteristieken systematischer onderzocht worden. hetgeen kan leiden tot
concretere uitspraken over de oorsprong van deze pieken en dalen.
Worden in het gebied

bov~n

4 K metingen uitgevoerd. dan zal een con-

structie ontworpen moeten wordan die corrigeert voor thermische uitzetting in het puntkontakt.
8-V metingen boven het sprongpunt van tin aan tin-hoge-Te supergeleider
puntkontakten en de temperatuurafhankelijkheid daarvan kunnen leiden
tot concretere uitspraken over het optreden van het prox1m1ty effect in
deze kontakten.

72

I Aanbevelingen

De vormonafhankelijkheld van de kontaktdruk is gekonstateerd voor YBCO

en BICASCO puntkontakten en is consistent met het Zeller-Glaever model.
CBCO en TBOOO vertonen deze eteenschap wellicht ook.
Het parabolisch eedrag van I-V karakteristieken is tot nu toe alleen in
puntkontakten onderzocht. Mogelijk kan het ook in bulk materiaal waargenomen worden.
Puntkontakt experimenten introduceren veel onzekerheden in de geometrie. Hierdoor zijn de waargenomen effecten niet eenduidig te verklaren. Toepassing van dunne filmtechnieken biedt hier wellicht en uitkomst.
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GEPUBLICEERDE RESULTATEN
De metingen uit de periode september 1987 tot april 1988 hebben geleid
tot twee publicaties. Deze twee publicaties zijn gepresenteerd tijdens
de 199 internationale LT conferentie gehouden van 29 februari tot 4
maart 1988 in Interlaken, Zwitserland.
Beide artikelen zijn geaccepteerd voor publicatie in Physica C, het
eerste artikel als regular paper en het tweede artikel als post-deadline paper.
Referentie 2 uit het tweede artikel is inmiddels gepubliceerd (zie
ref. 3 in de literatuuropgave).
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SQUIO OPERATION OF POINT mtfl'ACTS FROM YBaCuO.

A.Th.A.M. de Waele, W.A. Draisma, V.A.M. Brabers,
W.J.M. de Jonge, and R.W. van der Heijden.
Eindhoven Univarsity of Technology, P.O. Box 513,
5600 MB Eindhoven, The Netherlands.

ABSTRACT

dcSQUID oparation of YBa 2 Cu 3 0 7 _y is investigated using point-contact
devices. Special attention is paid to the indications of strong proximity effect in YBaCuQ-tin point contacts. Investigations of heterocontacts between YBaCuO and tin, and between niobium and tin, are presented, both above and below the critica! temperature of tin.
1. INTRODUeTION
In this paper results are reported of experiments on the properties of
point contacts between two pieces of bulk material 1 • The contact consists of a rather blunt point and a relatively flat plate. The supercurrent through the contact bas a maximum value, the critica! current
Ie. A current through the contact usually flows through a smalt number
of channels 2 • 3 • When there is a closed superconducting path around the
hole between two channels, macroscopie quantum interference leads to a
dependenee of Ie and V on the externally applied magnatie field 8,
which is often periodic. The period corresponds to the application of
one fluxquanturn to the enclosed area. Hence, a large period corresponds
to a small area.
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2. TIN-YBaCuO CONTACTS
In thls experiment the point was made of tin: the bottorn plate was
YBaCuO.
At 4.2 K and other temperatures above 3.7 K. the 1-V characterlstlcs
usually showed no superconductlve (V=O) part. However. by applylng a
rather high pressure to the point. lt was posslble to get I-V dependences as given in Fig. la. The dependenee is very much llke the usual I-V
characterlstlcs of a contact between two superconductors. except for a
smal! resistlve part (typlcally less than one Ohm) lnstead of the superconductlve part. In the example given in Fig. la the I-V characteristic shows a critica! current of about 15

~.

tact pressure. crltlcal currents up to 100

~

By lncreasing the conwere obtained. The con-

tacts also showed perlodic magnetie-field dependenee (Fig. lb).
The I-V-8 dependenee described above cannot be explained by assuming a
weak link between two grains of the high-Te material in serles with the
tin-YBaCuO contact 4 • since the critica! current was strongly tempera~~----~----~---------r------~
T:<t.2 K

800

20

1
.....

10

•
0~~-U~~_.~--~~--~

50
V(J&V)

100

50

0

V~V)

figure 1 Tin-YBaCuO contact at 4.2 K.

a.

I-V characteristics at a certain

B,

b. V-B characteristics for severat I.

100
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K region. An lncrease of the tin critica! tem-

parature as a result of an increased pressure in the contact region can
be ruled out because the cri tical temperature in tin decreases wi th
pressure6

.

The effects of the deformation of the tin-crystal structure on the Tc
of tin can be on the order of 0.5 K and cannot be ruled out completely
as the possible origin of the observed phenomena 6

•

7

•

Another possible

explanation is that the tin materlal in the contact region is superconducting, due to the vicinity of the Y8aCu0 (proximity effect) 8

•

9

•

10

•

In

both approaches, the resistlve part in the I-V characteristlc is due to
the bulk of the tin material which is nonsuperconducting.
In order to distinguish between the two explanations, experiments are
performed on point centacts of tin and niobium (Tc

= 9.2

K). lf defor-

mation is the dominating mechanism, the effect in the tin-Nb centacts
must be the same as in the tin-Y8aCuO contacts.
3. NIOBIUM-TIN POINT CONTACTS

In general the superconducting properties of the Nb-Sn centacts above
3.72 K were much weaker than of the Y8aCuQ-tin contacts. This indicates

that the proxt•tty effect may be the dominating mechanism.
In the temperature region around 3.72 K, the V-8 dependences of the
Nb-Sn centacts show a characteristic behaviour with increasing temperature. A typical exemple is given in Fig. 2.
At temperatures well below 3.72 K the tin point is superconducting at
all magnatie field values. The V-8 oscillations include oscillations
with smal! periods, corresponding to relatively large enclosed areas.
At temperatures close to 3.72 K oscillations wi th small period only
occur at low 8 values. At larger fields only oscillations with large
periods are observed.
At still higher temperatures there are only large-period oscillations.
Increasing the temperature even further no oscillations are observed at
all.
This behaviour can be explained from the idea that the superconducting
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3.60 K

-4.00 K

.i

I

0
Figure 2

500

B(J.&T)

V-B characteristics at seuerat different T.

region in the tin grows (starting from the contact regions) when the
temperature is decreased and that, in the critica! temperature region.
the superconductivity can be destroyed by a smal! magnetic field.
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4. CONCLUSIÖNS
The observation of superconductlog properties of YBaCuQ-tin contacts
above the critica! temperature of tin can be understood in terms of the
proximity effect.
A strong proximity effect of the new superconductors may constitute an
interestlog field of research. both from the fundamental and the applications point of view.
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The properties of point-contacts between two pieces of BiCaSrCu 2 0xmaterlal were lnvestlgated. 'At 4.2 K critica! currents of 200

~

could

be obtalned. The IeR product was typlcally 5-10 mV. The derivatives of
the 1-V characteristics showed local maxima around 25 mV, indicating
the possibility of an energy gap of about 13 mV. The shape of the I-V
characteristics was to a large extend independent of the contact pressure.
1. INTRODUCTION
In this paper result• are reported of preliminary experiments on point
contacts between two pieces of bulk BiCaSrCu2 0x material. The contact
consisted of a rather

blun~

point and a relatively flat plate. In pre-

vious experiment& on YBaCuO point contacts a clear superconducting part
(I~ 0, V= 0), was very dlfflcult to obtain

1

•

With BiCaSrCu2 0x super-

conducttng contacts were much easier to establish.
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2. MATERIAL FABRICATION
BiCaSrCu2 0x powders ware prepared by solid state reaction at 850 •c
startlng from Ca003

,

Sr003

,

81 2 0 3 and OuO. The powders ware cold pres-

sed at 100 bar. The disks ware then fired in oxygen 1 hour at 860

•c.

8 hours at 800 •c, 1 hour at 650 •c and subsequently quenched in liquid
nltrogen. Apart from lines due to the presence of OuO, the X-ray diffractlon patterns ware simular to those reported by Maeda et al. 2 • ·
The reststance of the material was determlned as a functlon of temperature uslng a four terminal method. The resistance gradually decreased

200
\

'

--

__________________ , ,

'1
- too

--

...

'

BICASOO • BICASOO
T=4.2 K

Fi.gure 1

I-V dependenee of a BtChSrCu20x·Bi.ChSrCu20x poi.nt contact

at 4.2 K.
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with temperature. reaching a zero resistance state at 82 K. with a
mldpoint of 87 K.

3. PROPERTIES OF CONTACTS AT 4.2 K
At 4.2 K the I-V characteristics usually showed a clear superconductive
(V

= 0)

of 200

part. even at rather low contact pressures. Critica! currents
~

were obtained. At these large Ie values. the I-V dependences

showed hysteresis (fig. 1). while at low Ie values the curves were
smooth. This can be understood in terms of the characteristic parameters ~C and ~Las introduced by McCumber 3

•

4

.

.
-eca

BICASCO

~

BICASCO

T=4.2 K

0

V(aV)
Figure 2 Dertuattve of an I-V curve showtng a maximum at about
25 mV.
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The derivative of the I-V dependenee as a functlon of V is shown in
Fig. 2. In general these dependences were strongly structured. There
can be many reasons why the I-V characteristic of point contacts are
nonlinear: heating of the contact area. high-frequency lnterference due
to the ac Josephson effect. superconducting transitions of grain boundaries in the contact region. and. of course. also the influence of the
gap. Therefore it is difficult to draw conclusions with respect to the
gap value from the shape of the I-V curve. In our measurements a maximum in the dV/di-V curves around 25 mV usually showed up indicating the
possibility of an energy gap of 13 mV.

1.0

-1

20

-1

-

-

.......

.......

0.5

10

...-::::::··· ...·

{:::::::-:::::·::,·::::··...
..···:·:·:::~::·..··-.:::·:::::·::-···

BICASCO ~ BICASCO
1=4.2 K

0

10

20

30

V(aV)
Ftgure 3 Two I-V curves at di..ffrent contact pressures. p1.otted
wi..th different I -sca1.es. .Dotted curve: 1.ow pressure, 1.ow
Ie, 1.eft sca1.e; SoUd curve: htgh pressure. rtght sca1.e.

5ma1.1. hysterests appears tn the curves.
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-4. SHAPE INVARIANCE OF THE 1-V aJRVES.

The 1-V curves of the contacts showeel a remarkable shape invariance for
changes of the contact pressure. This effect is demonstrateel in Fig. 3.
The two I-V curves represented there were obtained at largely different
contact pressures and plotteel with different 1-scales. Even though the
1-scales differ by a factor 40. the curves almost completely overlap.
This demonstratea that the ratio I/Ie is independent of the contact
pressure. This behaviour is similar to the observeel shape fnvarianee of
the (parabolic) I-V characteristlcs in YBaCuQ-YBaCuO contacts 6 • This
effect is not well understood at the moment.
The IeR product depends on the position in the I-V characteristic where
the value of R is taken. It is typically 5-10 mV. These values are considerably larger than the values reported for YBaCuQ-YBaCuO contacts 6

•

7

and are consistent with the gap mentioned above.
5. CONCLUS IONS

With BiCaSrCu 2 0x-BiCaSrCu2 0x point contacts superconducting I-V characteristics are much easier to obtain than with YBaCuO. The IeR product
is 5-10 mV. The derivatives of the I-V curves show maxima at 25 mV
indicating an energy gap of about 13 mV. In general the new material
bas favourable properties for the application in superconducting point
contacts.
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Ontwerp .adulatiespoeltje
Inleiding
Voor het meten van de afgeleide van 8-V karakteristieken is het nodig
om het magneetveld van de Helmholtzspoelen te moduleren met een wisselmagneetveld. Hiervoor is een modulatiespoeltje ontworpen en gebouwd.
Specificaties:

lengte (l)

2 cm

straal (R)

5 cm

aantal windingen (N)

400

Bac op 8 cm afstand

0.1 mT

voedingsspanning

10 V

frekwentie (v)

250Hz

Constructieberekeningen

z

R

,...
Ftguur A.1

1
Berek.entng van het

~~agnettsch

ueld van een spoeltje

tn een punt P op de as.

Beschouw een strook met breedte dz op het spoeltje (fig. A.1). Is n het
aantal windingen per lengte eenheid en I de stroom per winding, dan is
de stroom die door deze strook loopt gelijk aan nidz.
Met behulp van de wet van Laplace volgt dan voor de bijdrage dB van de
strook aan het magneetveld in punt P
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·

dB =

u~nl

3

~sin ~

•dz .

(A2.1)

dB is axiaal gericht.
Overgang van de variabele z op de variabele
B

= ~nl•(cos

~1

-

cos ~2 )

~

en integreren levert
(A2.2)

•

Omdat er 400 windingen nodig zijn en omdat er op een stukje van 2 cm
(l) slechts 50 windingen passen, zal het spoeltje acht lagen hoog zijn.

Deze acht lagen hebben een dikte die klein is ten opzichte van de
straal R. Veraarloos daarom het verschil in hoogte en beschouw de acht
lagen met dezelfde straal. Het magneetveld in (A2.2) moet dan nog met
een factor acht vermenigvuldigd worden.
Invullen van de verschillende parameters levert dat er door het spoeltje een stroom van 171 mA moet lopen om op 8 cm afstand van het spoeltje een magneetveld van 0.1 mT te krijgen.

(~ 1 = arctan

e!2

,

~ 2 = arctan ~ ,

R

=5

cm , l

=2

cm , n

= 2500

cm- 1 )

Neem aan dat de weerstand van het spoeltje klein is ten opzicht van de
50 0 uitgangsimpedantie van de functiegenerator die als voedingsbron

wordt gebruikt.
De inductie van het spoeltje kan berekend worden. Met N het aantal
windingen, A het oppervlak per winding, l de lengte van het spoeltje en
k een vormfactor die co~rigeert voor de eindige afmetingen van het
spoeltje (k ~ 0.2)x volgt voor de zelfinductie L van het spoeltje
(A2.3)

Invullen van de parameters levert een zelfinductie van ongeveer 16 mH.
De impedantie van het circuit kan dan berekend worden en bedraagt

(A2.4)
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Hierin is Z de complexe impedantie, R de uitgangsimpedantie van de
funcUegenerator, L de zelfinductie van de spoel en 0 = 21rv de hoekfrekwentie.
Met de wet van ohm volgt dan eenvoudig dat in het circuit een stroom
van 179 mA gaat lopen, dus genoeg om het benodigde magneetveld te verkrijgen.
Resultaten en specificaties
Nadat het spoeltje gebouwd is, blijkt de weerstand van de spoel 18.1 0
te zijn. Dit mag niet verwaarloosd worden ten opzichte van· de 50 0
uitgangsimpedantie van de functiegenerator. De vormfactor kan nu precies bepaald worden en levert een waarde k
kan dan ook beter bepaald worden en levert

= 0.288 op. De zelfinductie
L = 23 mH. Opnieuw berekenen

van de stroom die door het circuit gaat, met de weerstand van de spoel
meegenomen, levert I = 130 mA. Het bijbehorende veld bedraagt 76

~T.

Doormeten van het spoeltje en vergelijking met de theoretisch berekende
waarden levert:
straal (R)
lengte (l)

5 cm

hoogte windingen

0.5 cm

aantal windingen (N)

400

draaddikte

400~

zelfinductie (L)

23 mH

(theoretisch)

weerstand spoel

18.1 0

(experimenteel)

stroom spoel

130 mA

(theoretisch)

stroom spoel

135 mA

(experimenteel)

magneetveld B (8 cm)

76

~T

(theoretisch)

magneetveld B (8 cm)

70

~T

(experimenteel)

2 cm

De stroom die door het circuit loopt is groter dan berekend. Dit komt
omdat de functiegenerator iets meer dan 10 V spanning afgeeft. Bereke-

96

I Appendix

2

ning van het magneetveld met I

= 135 mA

levert 79

~T.

De gemeten afwij-

king is een gevolg van de onnauwkeurigheid in de plaats waar het magneetveld gemeten is.

Figuur A.2

Afmetingen van het modutatiespoettje.
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IJking thermometers
Belde thermometers (AD 590) zijn tussen 78 en 300 K geijkt met behulp
van een geijkte ft-weerstand (PT-100). Met een koperen blok (40x16x10
mm) werd een zo goed mogelijk warmtekontakt tussen de thermometers en
de ft-weerstand verkregen. Dat er desondanks een temperatuurgradiënt
is, is te zien aan het verschil in AT tussen opwarmen
(~

afkoelen

(~

IK/min) en

"i Klmln). De waardes voor AT tijdens opwarmen zijn het

nauwkeurigst omdat vanwege de lage opwarmsnelheld ook de temperatuurgradiënt kleiner zal zijn.

s

•

...~ u~

• ..

c=

.n-1•
4 1Va1D)
U,Jdeu _ . . _ (: I 1Va1D)

,~

4

3

...-o
.....

-I

............... ·········

.....
0

...

•

100

•••• •••••••

········· ········ ··········· ......................... .
······ .................. ·················
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200

250

T,, (IC)

-2

-3
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......

-5

S

o . . ll.Jic• UJ.._ . n - 1 - (: 4 IVaua)
o . . ,~ U.Jdeu _ . . _ (: I IVaua)

4

3

-2

-3

Figuur A.3

!]Ring van de beide AD 590 thennometers.

Boven : thermometer 1 : onder : thermometer 2.

300
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Thermometer 1 blijkt over het hele temperatuurgebled grotere afwijkingen te vertonen dan thermometer 2. Voor temperatuurbepalingen tijdens
de metingen is daarom gebruik gemaakt van thei'IDOIDeter 2.
De hieronder weergegeven ijkingen voor de thermometers betreffen niet

de uitlezing van de displays maar rechtstreeks de door de thermometers
geleverde stroom

(1~ ~

IK).

0

