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Samenvatting 

Gedurende de afstudeerperiode is onderzoek gedaan aan contacten tussen 

supergeleiders onderling en tussen supergeleiders en niet-supergeleiders. De weerstand 

van deze puntcontacten is bekeken als functie van temperatuur, stroom, druk tussen de 

contacten en aangelegde magneetvelden. 

De volgende metingen werden verricht: R-T, B-V, 1-V en dV /dl-I. De metingen zijn 

gedaan aan puntcontacten bestaande uit een hoge-Tè supergeleidende grondplaat en 

welfniet supergeleidende contacten aan de grondplaat. 

De weerstand van het puntcontact neemt toe bij dalende temperatuur. Bij de Tc van 

de grondplaat is bij laagohmige contacten een weerstandssprong zichtbaar. Bij 

hoogohmige contacten is deze sprong mogelijk wel aanwezig, maar niet zichtbaar. Onder 

de Tc neemt de weerstand verder toe voor hoogohmige contacten. Voor laagohmige 

contacten blijft de weerstand constant bij hoge stromen en neemt toe bij lage stromen. 

Bij een aantal puntcontacten zijn duidelijke B-V oscillaties waargenomen. 

De 1-V krommen vertonen een paraboolachtig gedrag en zijn asymmetrisch t.o.v. de 

oorsprong. Voor stijgende temperatuur verschuiven de krommen naar links t.o.v. elkaar. 

Dit gedrag kan verklaard worden met normaal elektron tunneling. 

Bij lage temperatuur vertonen de dV /dl-I krommen een dip rond I = 0 mA. De dip 

verdwijnt bij stijgende temperatuur en is niet zichtbaar voor hoogohmige 

puntcontacten. Deze dip is mogelijk een gevolg van het proximity effect. De breedte van 

de dip is waarschijnlijk een maat voor de gap van het puntcontact. Dit geeft een gap 

van ongeveer 10 mV voor YBa2Cu30 7_x· 

Voorbij de dip neemt de dV /dl waarde af, overeenkomend met het paraboolachtig 

verloop van de I-V krommen. 
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1 Inleiding 

Supergeleiding is in 1911 door Kamerlingh Onnes [1] ontdekt. Tot vóór 1986 werd dit 

verschijnsel slechts in metalen en legeringen waargenomen. De supergeleider met de 

hoogste kritische temperatuur was Nb3Ge met een Tc van 23.2 Kelvin. 

In 1986 maakten Bednorzen Müller [2] melding van een keramische supergeleider 

(een koperoxide met lantaan en barium) met een kritische temperatuur van 40 K~lvin. 

Deze ontdekking leidde tot een speurtocht naar materialen met nog hogere kritische 

temperaturen. In datzelfde jaar werden door M.K. Wu, C.W. Chu e.a. [3a] materialen 

gemaakt die een kritische temperatuur hebben van ca. 90 K {Y -Ba-Cu-0 

verbindingen). Recent zijn verbindingen ontdekt die supergeleiding vertonen bij ca. 120 

K [3b]. 

Deze nieuwe supergeleiders hebben als voordeel dat ze met vloeibaar stikstof 

afgekoeld kunnen worden. Voordat er echter werkelijke toepassingen van deze nieuwe 

materialen zijn, moeten nog een aantal problemen opgelost worden. Een van de grootste 

problemen is dat de materialen al weerstand vertonen bij relatief lage stroomdichtheden. 

Verder is het niet eenvoudig om van de keramische supergeleiders draad te maken. 

Aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt in de groep lage temperaturen 

onderzoek gedaan aan eigenschappen van contacten tussen supergeleiders onderling en 

tussen supergeleiders en niet-supergeleiders. Dit werk is van belang omdat bij 

toepassing van supergeleiders altijd sprake zal zijn van contacten tussen supergeleiders 

en niet-supergeleiders. 

Onderzoek wordt gedaan naar de weerstand van deze contacten als functie van de 

temperatuur, de stroom, de druk tussen de centaten en de aangelegde magneetvelden. 

Het afstudeerwerk is verricht onder dagelijkse begeleiding van ir. H.J. van 

Schevicoven en dr. A.Th.A.M. de Waele. Verder hebben ook een aantal studenten 

deelgenomen aan dit onderzoek. 

Tijdens mijn afstudeerperiode is de meetopstelling menigmaal verbeterd en 

uitgebreid. Verder zijn vele metingen gedaan en is gezocht naar theoretische 

verklaringen voor de waargenomen effecten. Dit verslag is een beschrijving van deze 

activiteiten. Zij zal echter geen sluitend beeld geven over contacten aan supergeleiders, 

welk onderzoek nog jaren zal vergen. 
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2 Theorie 

Supergeleiding heeft twee kenmer1.ende eigenschappen: ideale geleiding en het 

Meissner effect. Beiden worden in §2.1 van dit hoofdstuk besproken. 

De BCS theorie geeft een beschrijving voor de supergeleidende effecten en zal in §2.2 

besproken worden. 

Wanneer een macroscopisch contact tussen twee supergeleiders gemaakt wordt zullen 

er verschillende soorten contacten tussen de materialen ontstaan. In §2.3 worden een 

aantal effecten besproken die op kunnen treden. 

2.1 Supergeleiding 

2.1.1 Ideale geleiding 

Op 10 juni 1908 lukte het Kamerlingh Onnes, onderzoeker te Leiden, om helium 

vloeibaar te maken. Dankzij dit succes kon voor het eerst de elektrische weerstand van 

diverse materialen bij temperaturen onder 4.2 K gemeten worden. Dit leidde in 1911 [1] 

tot de ontdekking van de ideale geleiding van kwik bij een temperatuur beneden de 4 

Kelvin: de weerstand werd binnen de meetnauwkeurigheid gelijk aan nul ohm (figuur 

2.1). Dit effect wordt supergeleiding genoemd. De overgangstemperatuur, gedefiniëerd 

als de temperatuur die heerst op de helft van de sprong, wordt de kritische temperatuur 

Tc genoemd. 

I -

015 

C.lO 

0 
U2 """"" 

:r 

I 
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U6 
rK) 

uo 

Fig. 2.1 Elektrische ~erstand uan ~ikats funktie uan de 

temperatuur. 

De ideale geleiding is van dien aard dat een stroom, in een ideale supergeleidende 
10 

stroomkring, 1010 jaar zou blijven stromen! 
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Kort na de ontdekking van supergeleiding bleek dat de supergeleiding verdwijnt 

wanneer een extern aangelegd magnetisch veld een bepaalde kritische waarde He 

overschrijdt. De temperatuurafhankelijkheid van He is empirisch bepaald als (figuur 
2.2): 

H (o) 
c 

supt!rge

leidend 

normaal 

(2.1) 

c .... 
T 

Fig. 2.2 Temperatuuraf~lijkheid van de kritische veldsterkte. 

Evenals het magneetveld is ook de stroom door een supergeleider aan een maximale 

waarde gebonden. Het bestaan van een kritische stroom en veld is een gevolg van het 

feit dat de elektronen zo'n snelheid bereiken dat de supergeleiding verdwijnt. 

2.1.2 Het Meissner effect 

Buiten de door Kamerlingh Onnes ontdekte ideale geleiding, is er nog een tweede 

kenmerk van supergeleiders. Dit effect is in 1933 door Meissner en Ochsenfield [4] voor 

het eerst waargenomen. Het houdt in dat in een ideale supergeleider met T < Tc en 

H < He, de magnetische inductie B altijd gelijk aan nul is. Dit effect heet het Meissner 

effect. 

Dat het Meissner effect geen gevolg is van ideale geleiding kan als volgt worden 

ingezien. Via twee verschillende wegen kan een supergeleider van een toestand T > Tc 

en H = 0 T naar een toestand T <Tc en H < He gebracht worden (figuur 2.3). 
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0 -

-
Ft g . 2. 3 Het ~ gdruhh.en van de IIIClgn.e U sche ueld H jnen u i.t een 

supergeleider. Bouen: T < Tc• H = 0 ~ H ( He. 

Onder: H < He , T ) Tc ~ T < Tc . 

In het eerste geval wordt een extern magneetveld aangelegd nadat de temperatuur 

gedaald is onder Tc· Afschermstromen op grond van de wet van Lenz zorgen ervoor dat 

het B-veld in de supergeleider gelijk ~an nul blijft. Dit is een effect dat ook bij een 

ideale geleider zou optreden. 

In het tweede geval wordt het externe magnetische veld aangelegd voordat afgekoeld 

wordt. Het veld dringt dan door in het materiaal. Zou nu een ideale geleider afgekoeld 

worden onder Tc dan zou het inwendige veld blijven bestaan, een supergeleider dringt 

het veld echter uit. 

Het uitdringen van het veld gebeurt door middel van supergeleidende stromen die in 

een dun laagje van circa 50 nm aan het oppervlak van de supergeleider lopen. 

Voor een massieve supergeleider geldt dat 13 = 0 T, door dit te combineren met: 

volgt: 

hierin is 13 de magnetische inductie, :M de magnetisatie en J.Lo de magnetische 

permeabiliteit (figuur 2.4). Met de magnetische susceptibiliteit gedefiniëerd als 

(2.2) 

x= :M:jll volgt hieruit dat x= -1. Dit wil zeggen dat een massieve supergeleider een 

perfekte diamagnetische stof is: het stoot elke pool van een magneet af. 
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(a) (b) 

.A 
" I 

," I 

-.,a 
0 

Figuur 2.4 Magnetisatiekromme voor (a) een type I en (b) een type 11 

supergelei der. 

Bij supergeleiders moet onderscheid gemaakt worden tussen een type I en een type II 

supergeleider. Een type I supergeleider gedraagt zich als een perfecte diamagneet zolang 

H < He (figuur 2.4a). Bij He verandert de toestand abrupt van de supergeleidende in de 

normale fase. 

Een type II supergeleider heeft drie gebieden: ( 1) gehele stof supergeleidend (2) mixed 

state en (3) gehele stof normaal (figuur 2.4b). Tot Het is sprake van een geheel 

supergeleidende stof, boven Het dringt het magnetische veld geleidelijk in de 

supergeleider door, wat normale gebieden in de supergeleider veroorzaakt [5, blzll]. Dit 

doordringen gebeurt via normale cylindertjes parallel aan het aangelegde veld, de 

vortrexstructuur. Elke vortex bevat een normale kern die één supergeleidend 

fluxquanturn <I> 0 ( = ~) bevat. Rond de fluxbundelloopt een superstroomwervel die bij 

dat veld hoort. Omdat vertices elkaar afstoten ordenen de vertices zich in een structuur. 

Bij opvoeren van het externe veld zullen er meer vertices binnendringen. Boven Hc2 is 

de gehele stof normaal. 

De huidige supergeleiders zijn van het type 11. 

2.2 De BCS theorie 

Nadat supergeleiding in 1911 was ontdekt duurde het nog lang voordat er een 

aanvaardbare theorie was die de verschijnselen verklaarde. De basis voor de theorie werd 

in 1957 gelegd door Bardeen, Caoper en Schrieffer [6]. Deze theorie staat bekend als de 

naar hun genoemde BCS theorie. 

De BCS theorie kan vele aspecten van supergeleiding beschrijven en vormt een goede 

basis voor het begrijpen van supergeleiding. De BCS theorie zal hierna kort geschetst 

worden. 
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Elektronen zijn negatief geladen deeltjes die elkaar afstoten. In de BCS theorie wordt 

er echter vanuit gegaan dat er tussen twee elektronen toch een aantrekkende kracht kan 

bestaan. Deze wisselwerking komt alleen voor tussen twee elektronen met een 

tegengestelde golfvector (lC, -lC) en tegengestelde spin (i, l ). Zo'n elektronenpaar wordt 

een Caoperpaar genoemd, dit Caoperpaar is de ladingdrager van de supergeleider. De 

aantrekkende kracht tussen deze twee elektronen is een indirecte kracht, het ene 

elektron vervormt het ionenrooster van het kristal zodanig dat het andere elektron de 

vervorming van het rooster als een aantrekking ervaart. 

Deze aantrekkende kracht zorgt ervoor dat voor de bezettingstoestanden van de 

Caoperparen het verband in (2.3) geldt. Hierbij is aangenomen dat de 

bezettingsverdeling van de normale deeltjes constant, geldig voor energieën enkele 

meV's vanaf de Fermi energie Er (5, blz41]. 

(E > Ll) 

(E < il) 

hierin is E de energie, N5 de bezettingsverdeling voor een supergeleider, N(O) de 

bezettingsgraad voor een normaal materiaal en 6. de gap energie. Dit verband is 

geschetst in figuur 2.5. 

3.-------.. ------~--------. 

2 

E 
7S 0 1---------~----------------l 

-I 

-2 

-3~------~------~------~ 

0 2 3 

(2.3) 

Figuur 2.5 Verdeling van de bezettingstoestanden voor een supergeleider. 
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De orde grootte van de gap energie bij T = 0 K is enkele me V's en veel kleiner dan de 

Fermi-energie. De grootte van de gap is een maat voor de supergeleidende effecten. 

Wanneer de temperatuur stijgt zal de gap afnemen doordat dan ook ongepaarde 

toestanden bezet raken. Bij Tc is de gap gelijk aan nul geworden. De gap als functie van 

de temperatuur heeft de vorm als in figuur 2.6 [5, blz 35]. 

Figuur 2.6 De gap als functir van de temperatuur. 

Als supergeleiding beschreven moet worden kan gebruik gemaakt worden van 

macroscopische golffuncties [7, blz 3]. 

In alle materialen bewegen de ladingdragers zich volgens de wetten van de 

quantummechanica. Deze beweging kan, onder aanname van geringe interactie en 

verwaarloosbare spin, beschreven worden met de gewone Schrödinger vergelijking: 

hierin is h de constante van Planck gedeeld door 21r, H de Hamiltoniaan en w de 

complexe golffunctie van het deeltje, gedefiniëerd als: 

w = I w (t, t) I exp (j cp(t, t)) 

(2.4) 

(2.5) 

met cp de fase van de golffunctie. Volgens de quanturnmechanica is I w 12 evenredig aan 

de dichtheid van de deeltjes. 

In normale materialen hebben de ladingdragers (elektronen en gaten) een spin ! en 

voldoen daarmee aan de Fermi-Dirac statistiek. In deze statistiek kunnen slechts twee 

ladingdragers zich in hetzelfde energieniveau bevinden. Daardoor zal de golffunctie 

variëren voor de ladingdragers en bij sommatie over alle deeltjes uit de macroscopische 

vergelijkingen verdwijnen. 
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Cooperparen, de ladingdragers van supergeleiding, hebben echter spin nul en voldoen 

daardoor aan de Bose-Einstein statistiek. Bij deze statistiek kunnen alle deeltjes zich bij 

lage temperaturen in een macroscopische grondtoestand bevinden. Zodoende is voor alle 

deeltjes de golffunctie gelijk en zal bij sommatie over alle deeltjes sprake zijn van een 

macroscopische golffunctie w. Deze w strekt zich uit over de gehele supergeleider. 

In het stationaire geval kan bij de supergeleider I w I constant en H gelijk aan de 

deeltjes energie E gesteld worden. Dit levert met (2.5) een eenvoudige vergelijking voor 

(2.4): 

n~=-E (2.6) 

Het quanturnmechanische karakter van de supergeleider is zodoende teruggebracht tot 

de fase van de golffunctie. 

De macroscopische golffunctie leidt tot quanturnmechanische afhankelijkheden van 

macroscopische grootheden. Deze afhankelijkheid kan effecten als ideale geleiding, het 

Meissner effect, flux quantisatie en de Josephson effecten verklaren. 

Flux quantisatie houdt in dat de magnetische flux ei> door een contour binnen de 

supergeleider gelijk moet zijn aan een geheel aantal malen het elementair 

supergeleidende flux quanturn ci> 0 [7]. 

B 

Figuur 2. 7 Plaatje van flux quantisatie. 

ei> = J Bn dS = n cl>o 
s 

(2.7) 

hierin is S het door de contours omsloten oppervlak en Bn de magnetische inductie 

loodrecht op de het oppervlak S. 

De Josephson effecten zullen besproken worden in paragraaf 2.3.1. 
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2.3 Contacten tussen supergeleiders 

Bij contacten tussen supergeleiders kunnen een aantal verschillende soorten contacten 

optreden zoals Supergeleider-Isolator-Normaal (SIN), SIS, SNS en NIN. Deze contacten 

kunnen op verschillende manieren gemaakt worden. 

Voor het maken van een goed gedefiniëerd puntcontact, kan gebruik gemaakt worden 

van opdamptechnieken. Voor eenvoudige metingen kan gebruik worden gemaakt van een 

macroscopisch puntcon tact, waarbij een materiaal op een ander_ materiaal wordt 

gedrukt. Bij zulk een puntcontact zal er nooit een eenduidig puntcontact ontstaan, er 

zal altijd sprake zijn van een aantal contacten parallel en/ of in serie. 

Hieronder zullen een aantal effecten die optreden bij de contacten worden besproken. 

2.3.1 De Josephson effecten 

Zoals besproken in paragraaf 2.2 is er in supergeleiders sprake van een macroscopische 

golffunctie die vele eigenschappen van een supergeleider kan verklaren. Het aanwezig 

zijn van deze macroscopische golffunctie kan aangetoond worden met behulp van de 

Josephson effecten. 

Deze in 1962 door Josephson [8] voorspelde en door Anderson en Rowell [9] 
aangetoonde effecten treden op bij zwak gekoppelde supergeleiders. Zwak gekoppeld wil 

zeggen dat de kritische stroom van het contact veel kleiner is dan de kritische stromen 

van de contactmaterialen. Dit is het geval wanneer twee supergeleiders gescheiden zijn 

door een dunne barrière (10-30 Á). Het op deze wijze verkregen Josephsoncontact wordt 

gekarakteriseerd door twee gekoppelde Josephson vergelijkingen: 

15 = Ie sin cp 
· 2ev cp=n;-

(2.8a) 

(2.8b) 

hierin is cp = cpa - fPb, het verschil tussen de fasen van de golffuncties van de twee 

supergeleiders en Ie de kritische stroom. 

Deze twee gekoppelde vergelijkingen beschrijven de twee Josephson effecten: (1) 

wanneer er over het contact geen spanning staat zal het faseverschil constant zijn en zal 

een constante stroom door het contact lopen, het zogenaamde DC Josephson effect; (2) 

bij het aanleggen van een spanning over het contact zal de supergeleidende stroom door 

het contact oscilleren met een frequentie van (2e/h)V, het zogenaamde AC Josephson 

effect. 
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2.3.2 Tunneling 

Voor een SIN contact geldt dat de mogelijkheid bestaat dat de macroscopische 

golffunctie van de supergeleider door de isolerende laag (barrière) heen dringt en er dus 

voor de Cooperparen een eindige kans bestaat om door de barrière heen te tunnelen. Dit 

leidt tot het zogenaamde proximity effect: er loopt stroom door het contact zonder dat 

er spanning over staat. 

Wanneer spanning aangelegd wordt leidt t unneling van de elektronen tot I-V 

karakteristieken zoals geschetst in figuur 2.8a [5, blz 46]. De superstroom ten gevolge 

van het proximity effect loopt slechts bij V= 0 omdat bij aanleggen van spanning de 

tijdsgemiddelde stroom nul wordt. Bij toenemende spanningen gaat pas stroom lopen 

wanneer deze groter is dan de gapspanning, pas dan is er genoeg energie om een gat en 

een elektron vrij te maken. Voor hogere temperaturen zal door thermische excitaties 

eerder stroom gaan lopen. 

I 

eV 
6 

(a) (b) 

Figuur 2.8 I-V karakteristieken voor een SIN (a) en een SIS (b) contact. 

Bij een SIS contact kan tunneling van Cooperparen optreden wanneer de twee 

macroscopische golffuncties elkaar overlappen in de isolator laag. 

De 1-V karakteristiek van elektron tunneling ziet uit als in figuur 2.8b geschetst. Bij 

T = 0 loopt, behalve de bij V= 0 mogelijke superstroom, geen stroom door het contact 

zolang de spanning kleiner is dan (At+ ~ 2) eV, bij deze waarde neemt de stroom met 

een stap toe. Voor hogere temperaturen loopt al eerder stroom door het contact, met bij 

de waarden lAt- ~ 2 1 eVen(~ t + ~ 2) eV discontinuïteiten in de kromme [5, blz46]. 
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2.3.3 Parallelle Josephsoncontacten met een magneetveld 

Wanneer er tussen twee supergeleiders twee Josephsoncontacten parallel staan (figuur 

2.9), dan treedt bij het aanleggen van een extern magneetveld een verder effect op. 

Houdt men de stroom door het Josephsoncontact constant boven de kritische stroom, 

dan zal de spanning variëren met het aangelegde B-veld. 

I 

Figuur 2.9 Schematische voorstelling van een parallel dubbel puntcontact. 

Voor de totale superstroom door het contact geldt dat die gelijk is aan de som van de 

superstromen door de individuele contacten: 

(2.9) 

Aangezien de golffunctie eenduidig is, is er een relatie tussen de faseverschillen over de 

contacten en de door het oppervlak omvatte flux «P te vinden [7, blz 188]: 

(2.10) 

Dit verband tussen de flux en de faseverschillen leidt tot een verband tussen het extern 

aangelegde veld en de superstroom die door het contact kan lopen. Wanneer sprake is 

van twee indentieke contacten en de zelfgeïnduceeerde flux verwaarloosd kan worden 

[17] geldt voor de kritische stroom als functie van het magnetische veld: 

(2.11) 

hierin is B .l het veld loodrecht op het dubbele puntcontact en S het omvatte oppervlak. 

Het resultaat van een magneetveld op de verschillende karakteristieken is weergegeven 

in figuur 2.10. 
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a V c 

-1 0 1 2 0 -1 0 1 2 
V 

Figuur 2.10 Karakteristieken van een dubbel puntcontact 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) spanning over het contact als functie van B bij constante I. 

Inmiddels zijn er verschillende toepasssingen van de Josephson effecten zoals 

magneetveldmeters, voltmeters, geheugenelementen voor computers, 

infrarooddetectoren, enz. 

2.3.4 I - V karakteristieken van Josephsoncontacten 

.~ Behalve de hierboven beschreven superstroom kunnen nog meerdere stromen door het 

Josephsoncontact lopen, een eenvoudig vervangingsschema voor een metallisch 

puntcontact is geschetst in figuur 2.11. 

Figuur 2.11 Vervangingsschema voor een Josephsoncontact. 

De stromen door het circuit zullen hieronder besproken worden [7, blz 11]. 
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1 De normale (quasi-deeltjes) stroom lx 

Wanneer de temperatuur ongelijk nul is zullen een aantal Caoperparen in de 

supergeleider breken en elektronen opleveren. Deze elektronen gedragen zich in de 

supergeleidende omgeving niet zoals gewone elektronen en worden daarom quasi-deeltjes 

genoemd. Deze quasi-deeltjes zorgen voor een normale stroom door de supergeleider 

volgens: 

{2.12) 

met GN = RN" 1 de normale geleiding. 

Behalve bij temperaturen ongelijk nul, zullen ook Caoperparen afgebroken worden 

wanneer de spanning over het Josephsoncontact veel groter wordt dan de gap waarde V g 

gedefiniëerd als: 

V g = [ ~a(T) + ~b(T) ] / e {2.13) 

Ook in dit geval geldt voor de normale stroom (2.12). 

Een belangrijke grootheid voor een Josephsoncontact is de karakteristieke spanning of 

het 'lcRN produkt': 

as 1.0 

1.5 

05 

TI Tc 

Figuur 2.12 Temperatuurafhankelijkheid van de gap en het IcRN produkt. 
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Likharev [7, blz30] geeft een temperatuur afhankelijkheid van (geldig voor T # 0 en .1a 

= .1b = 6(T)): 

{2.15) 

Vc en 6 uitgezet tegen de temperatuur levert figuur 2.12. 

2 De verplaatsingsstroom 10 

In gevallen waar niet alleen V, maar ook V ongelijk nul is zullen ook Caoperparen 

gebroken worden. De stroom door het Josephsoncontact is gelijk aan: 

10 =CV (2.16) 

De grootte van de capaciteit C hangt af van de supergeleidende materialen en het 

puntcon tact. 

3 De ruisstroom 

Door het contact kunnen ook ruisstromen lopen, gedacht moet worden aan thermisch 

ruis, shot ruis, 1/f ruis en externe ruis (van PC's, voedingen, Radio & TV e.d.). Deze 

ruis zorgt voor een afronding van de 1-V karakteristiek (figuur 2.13). De ruisstromen 

worden hier verwaarloosd. 

,....., . 
:J 
• 0 ....... 

E 
0 ---0 
L 

.a.) 

Ul 

Sponning [a. u.] 

Figuur 2.13 Effect van ruis op 1-V meting, (---:met ruis,--: zonder ruis). 
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4 De totale stroom 

Voor de totale stroom door het circuit (figuur 2.11) geldt dan: 

I = Icsin rp + ~ + C V (2.17) 

Met behulp van (2.8) levert dit een differentiaalvergelijking op in rp, welke men kan 

karakteriseren met behulp van de dimensieloze grootheid /3c, ingevoerd door McCumber 

[10]: 

(2.18) 

Alleen in het geval dat f3c = 0 is een analytische oplossing mogelijk. Voor f3c + 0 zijn 

numerieke berekeningen nodig [11]. De resultaten zijn weergegeven in figuur 2.14. 

1.6 

1.2 

0.-t 

0 ~--~~----~----~----_.--~ 
0 0.-t 0.8 1.2 1.6 

V 
IeR 

Figuur 2.14 Genormaliseerde I-V curven voor verschillende /3c's. [10, 11] 
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2.3.5 Single Electron Tunneling (SET) 

Het condensatormodel is een model om een puntcontact te beschrijven [12]. Hierin is 

een supergeleidende korrel gescheiden door een dunne isolator van een andere 

supergeleidende korrel de condensator. Wanneer nu de capaciteit van dit systeem klein 

is kan Single Electron Tunneling (SET) optreden. SET houdt in dat per tijdsinterval 

slechts één enkel electron door de isolator kan tunnelen. Staat er namelijk een spanning 

V over het contact, dan zorgt het overspringen van een electron voor een spanningsval 

ll. V= efC. Is de capaciteit klein dan zal deze!::!. V de V zodanig verlagen dat een 

volgend electron niet over kan springen. Pas wanneer het eerste electron weg is kan het 

tweede electron overspringen. 

Wanneer nu de Coulomb ladingsenergie (e2/2C) van de condensator groter is dan de 

thermische energie (kn T) is het SET proces niet langer stochastisch, maar wordt 

meetbaar [13]. 

Wanneer SET optreedt heeft dit tot gevolg dat een 1-V karakteristiek kwadratisch in 

V is voor lage spanningen en asymptotisch verloopt naar een lijn die de V -as snijdt in V 

= Ê (figuur 2.15). 

50 

I [nA] 
-50 50 

V [mV] 

Figuur 2.15 1-V karakteristiek voor het SET proces. 



Theorie--------------------------- 17-

2.3.6 Parallelle SIS en SIN contacten 

Gonnelli [14] bespreekt een model waarin sprake is van een NIN contact parallel aan 

een SIS contact. Voor de geleiding door het NIN contact wordt aangenomen: 

hierin zijn a en b twee constanten die afhangen van het soort puntcontact. 

Voor de stroom door het SIS contact geldt: 

hierin is GN de normale geleiding, V g de gap energie en r een fenomenologische 

parameter die de kwaliteit van het puntcontact aangeeft. 

Voor de geleiding door het SIS contact geldt dan: 

met r 2:: 1 

(2.19) 

(2.20) 

(2.21) 

De totale geleiding wordt dan gegeven door sommatie van (2.19) en (2.21). Wanneer 

deze uitgezet wordt tegen de spanning, worden di/dV-V krommen als in figuur 2.16 

verkregen. 

0. I! 

.... 

.. 12 

D.l 

di/dV 11.00 

11.00 

-1 
[OhmJ .... 

11.02 

11.0 ... ..... .... SI.D 

Figuur 2.16 Plaatje van u ( di/dV) tegen V met a= 6.6 · 10-2 0-1, 

b = 9.0 · 10-s 0- 1V-2, Vg = 10 mV, GN = 2.4 · 10-2 0- 1, n = 2.9. 
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2.3. 7 Normaal elektron tunneling 

De isolerende barrière tussen twee materialen kan voorgesteld worden door de breedte 

s en de beide uittreepotentialen lPt en lP2, gedefiniëerd als in figuur 2.17a, met EF het 

Ferminiveau [.22]. 
Wanneer over de barrière een spanning V wordt gezet dan zullen de energieniveaus 

aan één zijde van de barrière verschuiven ten opzichte van de energieniveaus aan de 

andere zijde (figuur 2.17b en c). De tunnelkans voor de elektronen zal bij stijgende 

spanning toenemen. De weerstand blijft hierbij vrijwel constant. 

(a) 

~··rw•• 

(b) 

Figuur 2.17 De vorm van de barrière. 
(a) V= 0 Volt 

(c) 

(b) Vunks # 0 Volt, Vreehts = 0 Volt; 

(c) Vunks = 0 Volt, Vreehts # 0 Volt. 

Zodra de bovenkant van de linker- (figuur2.17b) dan wel rechterzijde (figuur2.17c) 
van de barrière onder het ferminiveau komt neemt de effectieve breedte van de barrière 

af. Dit veroorzaakt een duidelijke afname van de weerstand. 



.. 
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Doordat de beide uittreepotentialen niet aan elkaar gelijk zijn zal de 1-V curve 

asymmetrisch zijn ten opzichte van de oorsprong. De 1-V curven voor figuur 2.17b en 

2.17c zullen eerst divergeren en vervolgens convergeren. Hierbij zullen de beiden 1-V 

curven elkaar kruisen. 

2.3.8 Invloeden op 1-V karakteristieken 

Wanneer geëxperimenteerd wordt met contacten tussen grote, niet precies 

gedefiniëerde oppervlakken kunnen allerlei verstoringen optreden, een aantal zullen 

hieronder besproken worden. 

Niet optimale produktie 

Bij het produceren van de nieuwe keramische supergeleiders komen vele verschillende 

stappen voor. Het is daardoor vrijwel onmogelijk om een uniforme supergeleider te 

verkrijgen. Op microscopische schaal zijn er allerlei verschillen, zoals gapgrootte, 

korrelgroot te, wel of niet supergeleidend e.d. Bij het maken van een puntcontact zal er 

altijd sprake zijn van een aantal contacten bij elkaar, dit leidt tot samengestelde 1-V 

karakteristieken. Vaak is er echter sprake van één contact dat domineert. 

Degradatie van het oppervlak 

Vele van de nieuwe hoge Tc supergeleiders bevatten barium, wat reageert met de 

waterdamp in de lucht. Blootstelling aan lucht zal een vervuild oppervlak geven. Bij het 

maken van een puntcontact kan het dan moeilijk zijn om door het vervuilde oppervlak 

heen te dringen. 

Opwarming van het contact 

De in een contact gedissipeerde vermogens kunnen, afhankelijk van de weerstand van 

het puntcontact en de er door heen gestuurde stroom, enkele mW's bedragen. Door de 

kleine afmetingen van een puntcontact kan dit tot opwarming van het contactgebied 

leiden. Deze opwarming zorgt voor een verlaging van de kritische stroom. De 1-V 

karakteristiek zal hierdoor tijdens het meten overgaan naar verschillende curven (figuur 

2.18, [17]). 
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V 

Figuur 2.18 Invloed van opwarming. 

Deze opwarmeffecten leiden bij het op en neer meten van een 1-V karakteristiek tot 

hysterese. 
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3 Experimentele opzet 

Gedurende de afstudeerperiode is gebruik gemaakt van twee verschillende 

opstellingen, die beide in §3.1 besproken worden. In §3.2 worden de meetmethoden 

besproken, waarna in §3.3 de gebruikte programmatuur beschreven wordt. 

3.1 Puntcontactopstellingen 

3.1.1 Kryogeen gedeelte 

Voor het experimenteren bij lage temperaturen wordt bij beide opstellingen gebruik 

gemaakt van twee kryostaten. Een kryostaat bestaat uit twee glazen buizen waartussen 

vacuüm heerst om warmtegeleiding tegen te gaan. Op de binnenwanden is een zilverlaag 

aangebracht om warmte uitwisseling door straling te beperken. In figuur 3.1 is het 

kryogeen gedeelte afgebeeld. 

Figuur 3.1 Het kryogeen gedeelte. 

binnen

kryostaat 

buiten

kryostaat 

De buitenste kryostaat wordt gevuld met vloeibare stikstof (T = 77 K). De binnenste 

kryostaat kan met vloeibaar helium (T = 4.2 K) gevuld worden. Nog lagere 

temperaturen (tot T ~ 1.2 K) kunnen bereikt worden door de heliumdamp af te pompen. 
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3.1.2 Druk- en magneetveldafhankelijke meetopstelling 

Met deze opstelling kan een contact tussen twee materialen gemaakt worden dat van 

buiten het kryogeen gedeelte veranderd kan worden. Het ene materiaal is een grondplaat 

en het andere een punt . De grondplaat is een supergeleider die onder in de opstelling 

(figuur 3.2) geplaatst wordt. Deze grondplaat wordt met behulp van zilververf (Auromal 

35) voorzien van vier draden (kern van montagesnoer van vertind koper, 0.15 mm2) . 

Deze draden gaan vervolgens via een printplaatje, RVS coaxkabels en een 

vacuümdoorvoer naar de meetkast. 

1. Ophanging pot 

2. Aansluiting stook 

3. Printplaatje 

4. RVS coaxkabels 

5. Punthouder 

6. Grondplaat 

7. Spoeltjes 

8. Siliciumdiode 

Figuur 3.2 De druk- en magneetveldafhankelijke opstelling. 
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De punt, meestal ook een supergeleider, wordt in een houder geplaatst die via een 

st;:a.ng verbonden is met een micrometer buiten het kryogeen gedeelte (figuur 3.1). Aan 

de punt worden met zilververf twee draden bevestigd die via een print plaatje, RVS 

coaxkabels en een vacuümdoorvoer naar de meetkast lopen. Door aan de micrometer te 

draaien kan de punt ten opzichte van de grondplaat op en neer bewogen worden. 

D~ wijze waarop het puntcontact gemaakt wordt, zorgt ervoor dat niet als functie 

van de temperatuur gemeten kan worden: bij verandering van de temperatuur zal 

namelijk zowel de ophanging van de grondplaat als van de punt inkrimpen dan wel 

uitzetten. De druk van het puntcontact is dus een functie van de temperatuur. 

Ter hoogte van het puntcontact zijn twee spoeltjes loodrecht op elkaar geplaatst, 

zodoende kan evenwijdig aan de grondplaat iedere richting van het magneetveld 

aangelegd worden. Deze spoeltjes leveren ter plaatse van het contact een magneetveld 

van ongeveer 2.5 mT per 100 mA [18, blz30]. Het veld ter plaatse van het puntcontact 

kan niet nauwkeurig bepaald worden omdat de hier aanwezige supergeleiders i.v.m. het 

Meissner effect zorgen voor een verhoging van de veldlijnen dichtheid. 

Ongeveer 15 mm van het contact is een tegen de temperatuur geijkte siliciumdiode 

geplaatst (figuur 3.2) die werkzaam is in het temperatuurgebied van 1.4 K tot 475 K. 

Deze siliciumdiode wordt gevoed met een stroom van 10 J.LA. Door de spanning over de 

diode te meten, kan hieruit de temperatuur berekend worden (Appendix A). 

Om het puntcontact en de spoeltjes heen wordt een messing pot gehangen. Aan de 

buitenkant van de pot zit een stookspiraal (tantaaldraad, 100 0) om de temperatuur in 

de pot te kunnen verhogen. Onder aan de pot hangt een stookweerstand (100 0, 2.5 W) 

die gebruikt kan worden om het vloeibaar helium uit de binnenkryostaat te stoken. 

Wanneer stoor magneetvelden van buiten de kryostaten uitgesloten moeten worden 

kan een loden pot om het puntcontact en de spoeltjes gehangen worden. De loden pot is 

onder 7.23 Kelvin supergeleidend en zorgt dan voor een magnetische afscherming van 

het experiment. De loden pot reflecteert in dat geval tevens het interne veld, dit kan het 

aangelegde veld ruwweg met een factor twee verlagen. 

De meetkast 

Voor de verdere afhandeling van de signalen is buiten het kryostaten stelsel een 

meetkast aanwezig (figuur 3.3). 

De meetkast bestaat uit twee gedeelten: het samplegedeelte (At/mD) en het 

omgevingsgedeelte (E tfm H). 
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A B c D 
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Figuur 3.3 De meetkast bij de druk- en magneetafhankelijke opstelling. 

Onderdeel A bestaat uit een 15-pins connector en een aardpunt. De 15-aderige kabel 

verbonden •net het kryogeen gedeelte komt hier de meetkast binnen. Het aardpunt is 

verbonden met de mantels van de coaxkabels die naar het kryogeen gedeelte lopen. 

Van de 15-pins connector gaan 6 kabels naar onderdeel B. Hier zijn de 6 

aansluitingen (vier aan de grondplaat plus twee aan de punt) overzichtelijk en makkelijk 

bereikbaar aangesloten. 

Onderde1en C en D zorgen voor de stroomvoorziening. De schakeling is geschetst in 

figuur 3.4. Op de Reference aansluiting wordt een spanningsbron (AC of DC) 

aangesloten. De hoge tak van de spanningsbron gaat over een meetweerstand en wordt 

verbonden met een van de aansluitingen op onderdeel B. De lage aansluiting wordt 

direct verbonden met een aansluiting van onderdeel B. Door nu de meetweerstand (10 n 
tot 10 MO) en/ of de grootte van de spanningsbron te veranderen kan de grootte van de 

stroom door het puntcontact gevariëerd worden. Met behulp van de monitorspanning 

over de meetweerstand kan de stroom door het puntcontact gemeten worden. 
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Ref 

f• - fw - f -: ______ ._ l• -
1 1 1 .............. -·-·-······ 1 I Ho o g 

Figuur 3.4 Schakeling stroombron. 

Om de spanning over het puntcontact te meten kunnen twee van de vier op onderdeel 

B overgebleven aansluitingen gebruikt worden. 

Onderdeel E bestaat eveneens uit een aansluiting voor een 15-aderige kabel plus een 

aardverbinding. Vier kabels van de 15-aderige kabel worden gebruikt om de 

temperatuur te meten, dit gebeurt via onderdeel F waarvan de schakeling hieronder 

getekend is. 

Thermo 

siliciumdiode 
Mon 1 MOhm. 

Ref 

Figuur 3.5 De schakeling voor de siliciumdiode. 

De spanning over de met 10 J.LA gevoede siliciumdiode is een maat voor de temperatuur 

(appendix A). 

Onderdeel G bevat de aansluitingen voor de stookspiraal en de stookweerstand. 

Onderdeel H tenslotte bevat de aansluiting voor de magneetspoeltjes. 
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3.1.3 De temperatuuurafhankelijke meetopstelling 

Met deze opstelling kan een contact worden gemaakt dat vrijwel eenduidig als functie 

van de temperatuur is. De opstelling bestaat uit een grondplaat die met behulp van 

dubbelzijdig plakband op een IC-voetje wordt geplakt. Op twee verschillende manieren 

kunnen contacten aan de grondplaat bevestigd worden, zie figuur 3.6. 

\/SP Contact Zilververf Contact 

IC voetje 

Grondplaat 

Figuur 3.6 De twee verschillende aansluitingen aan de grondplaat. 

Net als bij de vorige opstelling kan gebruik gemaakt worden van zilververf. Een tweede 

manier om de aansluitingen te maken zijn verenstalen pootjes. Deze stugge verenstalen 

pootjes zijn in zo'n vorm gebogen dat ze in rust net iets boven het IC-voetje zweven. 

Wordt een grondplaat onder een pootje geplaatst, dan drukt deze hierop met een geringe 

kracht. Zodoende ontstaat een contact tussen het verenstalen pootje en de grondplaat. 

Tussen het verenstalen pootje en de grondplaat kan een materiaal geplaatst worden. 

Wanneer de grondplaat doorgemeten wordt (figuur 3.9) moet dit materiaal ervoor 

zorgen dat de contactweerstanden zo laag mogelijk zijn. 

Wordt het contact tussen de grondplaat en het tussengevoegde materiaal 

doorgemeten (figuur 3.10), dan is het van belang welk materiaal als contactmateriaal 

wordt gebruikt. De contactweerstand kan zowel hoog- als laagohmig zijn. 

Het IC-voetje wordt in een ZIF-socket onderin het kryogeen gedeelte geplaatst 

(figuur 3. 7). De pootjes van het IC-voetje zijn via coaxkabels en een vacuümdoorvoer 

doorverbonden met de meetkast. 

Boven het ZIF-socket bevindt zich een tegen de temperatuur geijkte siliciumdiode 

voor de temperatuurbepaling (§ 3.1.2). 
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Om de ZIF-socket wordt een koperen pot gehangen met een stookspiraal van 

tantaaldraad (85 0) en een stookweerstand (100 0, 2.5 W). 

2. 

1. Aansluiting stook 

2. Ophanging pot 

3. ZIF-socket 

4. Grondplaat 

5. Siliciumdiode 

Figuur 3. 7 De temperatuurafhankelijke meetopstelling . 

De meetkast 

De elektrische signalen uit het kryogeen gedeelte worden naar de meetkast gevoerd, 

zie figuur 3.8. Net als bij de andere opstelling kan de meetkast opgesplitst worden in 

twee gedeelten. Het eerste gedeelte (A t/m C) zorgt voor de afhandeling van de signalen 

van het sample, terwijl het tweede gedeelte zorgt voor de stook en de 

temperatuurmeting. De aansluitingen van het kryogeen gedeelte komen aan de 

achterkant van de meetkast binnen. 

Onderdeel A bevat de vier aansluitingen aan de grondplaat, per contact aan de 

grondplaat zijn er twee kabels naar het elektronisch gedeelte geleid. Dit is gedaan om 

vierpunts aan een puntcontact te kunnen meten. 
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Figuur 3.8 Meetkast van de temperatuurafhankelijke opstelling. 

Onderdelen B en C zorgen voor de stroomvoorziening (figuur 3.4). Onderdeel Dis 

voor de temperatuurmeting (figuur 2.5) en onderdeel E bevat de aansluitingen voor de 

stook. 

3.1.4 Apparatuur 

Om de beide opstellingen te kunnen aansturen en uitlezen wordt gebruik gemaakt van 

de volgende apparaten: 

* Keithley 197 Multimeter; nummers A, B en C, allen voorzien van een IEEE 

interface en een optisch ontkoppelde analoge uitgang; 

* EG&G Princeton Applied Research 5210 Lock-In Amplifier; twee-fase, 

digitaal, voorzien van een 12-bits DAC en een IEEE interface; 

* Keithley 148 Nanovoltmeter; 
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* PC-XT; met een IEEE kaart, IO-tech; 

* Plotter HP 7090A, met IEEE interface; 

* DC power supply (Delta 50 V- 0.5 A ; Delta 18 V- 0.6 A (2 maal); 

* X-Y schrijver BBC SE790. 

3.1.5 Elektrische aarding 

Voor het zorgvuldig meten met de genoemde opstellingen is het van belang dat de 

aardverbindingen goed gekozen zijn. In de hier gebruikte opstellingen zijn alle 

aardverbindingen en de aarde van de DC voeding aan de aarde van de Lock-In gelegd. 

3.2 Meetmethoden 

3.2.1 De vierpuntsmethode 

Voor de bepaling van R-T, I-V of dV /dl-I karakteristieken wordt gebruik gemaakt 

van de vierpuntsmethode. De praktische uitvoering is weergegeven in figuur 3.9 . 

V 

..... , 
Neer•tan4 ~ •• ,..t." .. 

Volt - 1 2 
rneterL "••t Weeretantf 

Grond - Volt 
meter 

plaat 

oedlng -f 3 4 
/ Contac:t rnr.tact 

' ........ t.~ ......... W\4 

Figuur 3.9 De praktische uitvoering van een vierpuntsmeting over de 

grondplaat. 

De stroom wordt in figuur 3.9 door de contacten 1 en 3 gestuurd. Door nu de spanning 

over de contacten 2 en 4 te meten wordt alleen de spanningsval over de grondplaat 

gemeten en spelen de kabel- en contactweerstanden geen rol. Door de spanning over de 

meetweerstand te meten kan de stroom door de grondplaat bepaald worden, waaruit 

samen met de over de grondplaat gemeten spanning de weerstand berekend kan worden. 
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Figuur 3.10 De praktische uitvoering van een vierpuntsmeting over contact 1. 

In figuur 3.10 staat als voorbeeld hoe contact 1 door gemeten kan worden. Door de 

contacten 1 en 3 wordt weer stroom gestuurd en over contacten 1 en 4 wordt nu de 

spanning gemeten. 

Wordt hierna over het sample gesproken dan zowel de grondplaat als een van de 

contacten aan de grondplaat bedoeld worden. 

3.2.2 R-T meting 

Het principe van de AC R-T meting staat in figuur 3.11. 
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Figuur 3.11 Het principe van een AC R-T meting. 
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Met behulp van de Lock-In oscillator wordt via de meetweerstand een AC stroom door 

het sample gestuurd. De grootte van deze stroom wordt bepaald met de Keithley 197 A. 

De spanning wordt met de Lock-In gemeten. Door deling van de spanning en stroom is 

de weerstand van het sample bekend. De spanning over de temperatuur gevoelige 

siliciumdiode wordt gemeten met de Keithley 197 C. 

3.2.3 I-V meting 

Om DC I-V karakteristieken te meten wordt gebruik gemaakt van het onderstaand 

schema. 
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Figuur 3.12 Het principe van een DC I-V meting. 

De stroom wordt met de Keithley 197 A gemeten over de meetweerstand. De 

spanningsval over het sample wordt gemeten met de Keithley 197 B. Om kleine 

spanningen (kleiner dan 10 J.LV) te kunnen meten kan de Nanovoltmeter gebruikt worden 

die dan door de Keithley 197 B uitgelezen wordt. 

Tijdens een meting wordt met de DC voeding de stroom door het sample gevariëerd. 

Het is bij stromen tot orde mA's ook mogelijk om de stroom aansturing te laten 

gebeuren via de computer. In dat geval wordt de DC voeding vervangen door een DAC 

(Digitaal Analoog Converter). Deze DAC, die zich in de Lock-In bevindt, wordt via de 

IEEE bus aangestuurd met de computer. 
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3.2.4 dV /dl-V of -1 meting 

Het principe van een dV /dl-V meting staat geschetst in figuur 3.13. 
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Figuur 3.13 Het principe van een dV/di-V meting. 
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Door het sample wordt een DC stroom met daarop gesuperponeerd een kleine AC 

stroom (maximaal 10% van de DC stroom) gestuurd. De DC en AC spanningen over het 

sample worden gemeten. Door deling van de AC spanning en AC stroom wordt de 

dynamische weerstand bepaald. De DC spanning wordt gemeten met behulp van de 

Keithley 197 B. 

Ook is het mogelijk om een dV /dl-I meting te doen. De Keithley 197 B wordt dan 

gebruikt om de spanning over de meetweerstand bij de DC voeding te meten. 

Gedurende een meting wordt de stroom door het sample gevariëerd door de variabele .. 
DC voeding en/ of de meetweerstand te veranderen. De computer kan ook de DC stroom 

aansturen, dit gebeurt dan met behulp van de DAC van de Loek-In. 

3.2.5 B-V meting 

Bij het meten van B-V oscillaties wordt een constante DC stroom door het sample 

gestuurd. Het B-veld wordt aangelegd door een stroom door de spoeltjes te sturen, de 

grootte van de stroom wordt bepaald met de Keithley 197 A. De spanning over het 

contact wordt gemeten met de Keithley 197 B (figuur 3.14). 
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Figuur 3.13 Het principe van een B-V meting. 

Behalve de grootte van het B-veld kan ook de richting van het B-veld gevariëerd 

worden, dit gebeurt door verschillende stromen door de twee spoeltjes (figuur 3.2) te 

sturen. 

3.3 Programmatuur 

3.3.1 Meetprogrammatuur 

Om een meting m.b.v van de computer te registreren kan gebruik worden gemaakt 

van de volgende programma's: 

CRRT: Computer Recorded R- T measurement (figuur 3.11). Dit programma 

leest tijdens de meting de Keithley 197 A, de Lock-In en de Keithley 197 C 

uit. Door de uitlezing van de Keithley 197 A te delen door de meetweerstand 

is de AC stroom door het sample bekend. Delen van de AC spanning door de 
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AC stroom levert de weerstand van het sample. De uitlezing van de Keithley 

197 C wordt m.b.v. een Chebychev polynoom omgerekend naar een 

temperatuur (appendix A). De weerstand en temperatuur waarden worden 

weggeschreven naar een datafile. 

CRIV: Computer Recorded I- V measurement (figuur 3.12). Voor en na de 

meting wordt de temperatuur bepaald via de Keithley 197 C en weggeschreven 

naar een datafile. Tijdens de meting worden de Keithley's 197 A en B 

uitgelezen. Met het IEEE commando GET wordt ervoor gezorgd dat beide 

Keithley's tegelijk hun meting starten. De stroom waarde wordt bepaald uit 

deling van de uitlezing van de Keithley 197 A en de meetweerstand. De 

spannings waarde is gelijk aan de uitlezing van de Keithley 197 B. Bij gebruik 

van de nanovoltmeter moet de uitlezing van de Keithley 197 B nog vermenig

vuldigd worden met een schaalfactor, afhankelijk van de instelling van de 

nanovoltmeter. De stroom en spannings waarden worden weggeschreven naar 

een datafile. 

CCARIV: Computer Controlled And Recorded I- V measurement. Dit pro

gramma doet hetzelfde als CRIV met het verschil dat de DC stroom nu 

aangestuurd wordt via een DAC. 

CRdVdiV: Computer Recorded dV /dl- V measurement (figuur 3.12). De 

temperatuur voor en na de meting wordt met de Keithley 197 C gemeten en 

weggeschreven naar een datafile. Tijdens de meting worden de Lock-In en de 

Keithley's 197 A en B tegelijkertijd uitgelezen (via het IEEE commando 

GET). De dynamische weerstand wordt bepaald door deling van de uitlezing 

van de Lock-In en de uitlezing van de Keithley 197 A gedeeld door de 

meetweerstand. De spannings waarde is gelijk aan de uitlezing van de Keithley 

197 B (eventueel gemeten met de nanovoltmeter). De dynamische weerstand 

en spanning worden weggeschreven naar een datafile. 

CRdVdll doet hetzelfde als CRdVdiV met het verschil dat dit programma de 

DC stroom meet in plaats van de DC spanning. 
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CRBV: Computer Recorded B - V measurement (figuur 3.14). Dit programma 

meet voor en na de meting de temperatuur en schrijft deze weg naar de 

datafile. Tijdens de meting wordt met de Keithley 197 A de stroom u!tgelezen 

die door het spoeltje loopt. De spanning wordt gemeten met behulp van de 

Keithley 197 B (eventueel met de nanovoltmeter). De stroom door het spoeltje 

(maat voor het B-veld) en spanningswaarden worden weggeschreven naar een 

datafile. 

3.3.2 Bewerkingsprogrammatuur 

Voor de bewerking van de meetdata kan gebruik gemaakt worden van het volgende 

drietal programma's: 

AGORA: Dit is een dataverwerkingsprogramma, waarmee de meetdata 

ingelezen kan worden. De ingelezen data kan op het scherm, op een printer of 

op de plotter afgebeeld worden. Verder kan de data gefit worden. Dit gebeurt 

met behulp van de Levenberg Marquardt methode [15). 

RTfromlV: Met dit programma kan uit een aantal 1-V metingen als functie 

van de temperatuur, een R-T meting bij een bepaalde stroom bepaald worden. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een lineaire interpolatie methode. 

SIMPLEX: Dit programma fit N-dimensionaal de meetdata met behu!p van 

de simplex methode, Caceci [16]. 
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4 Resultaten 

4.1 De gemeten contacten 

Gedurende de afstudeerperiode is gebruik gemaakt van de oude supergeleiders: 

wolfraam (Tc= 15 mK), indium (Tc= 3.40 K), tin (Tc= 3.72 K), lood (Tc= 7.23 K) 

en niobium (Tc= 9.25 K). Verder is gebruik gemaakt van het niet supergeleidende 

platina en zilververf. 

De volgende hoge Tc supergeleiders zijn gebruikt: YBa2Cu30 7_x ("YBCO", Tc = 90 

K) waarvan de R-T kromme gegeven is in figuur 4.1, YBauLa0•2Cu30 7 ("YBCOL", Tc 

= 85 K), Bi2CaSr2Cu20 ("BI CASCO", Tc= 95 K) en Bi2CaSr2Cu20 met een andere 

bereidingswijze ("BICASC0 2", Tc~ 20 K). 

i -• 

T (IC) 

Figuur 4.1 R-T meting over de YBCO grondplaat. 

Met de hierboven genoemde materialen zijn de volgende puntcontacten doorgemeten 

in de druk- en magneetveldafhankelijke opstelling: 

* BICASCO -+ BICASCO 

* YBCO -+ YBCO 

* W-+ YBCO 

* W-+ BICASC0 2 

*Sn-+ Nb 

*Sn-+ YBCOL 
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Bij de temperatuurafuankelijke opstelling moet rekening worden gehouden met het 

feit dat er nooit een eenduidig puntcontact is. De weerstand zal altijd bestaan uit een 

bijdrage van de verenstalen poot, een bijdrage van het contact tussen de verenstalen 

poot en het contactmateriaal en van het contact tussen het contactmateriaal en de 

grondplaat (figuur 3.6). De eerste twee bijdragen zijn orde mfl's en kunnen in het 

algemeen verwaarloosd worden t.o.v. de laatste contactweerstand. 

De volgende contacten zijn doorgemeten: 

*In -1 YBCOL 

*In -1 YBCO 

*Pb -1 YBCO 

* Ag-verf -1 YBCO 

* Pt -1 YBCO 

*Sn -1 YBCO 

* BICASC0 2 met zilververf contacten 

In de literatuur [20, 21] wordt voor het classificeren van contacten gebruik gemaakt 

van de volgende benamingen: 

* Type I : hoogohmig, R >~ 250 n, weinig structuur aanwezig bij metingen. 

* Type II : 50 n ~< R <~ 250 n, iets structuur aanwezig bij metingen. 

* Type III: laagohmig, R ~< 50 n, meerdere structuren aanwezig bij 

metingen. 

Deze benaming zal hieronder gehanteerd worden. 

4.2 Resultaten R- T metingen 

Bij een R-T meting aan een In -1 YBCO puntcontact van het type UI is sprake van 

een weerstandssprong van ongeveer 0.25 n bij de Tc van YBCO (figuur 4.2). 

Deze weerstandssprong is het gevolg van het supergeleidend worden van de YBCO 

grondplaat. Vergelijking met de weerstandssprong van de grondplaat (figuur 4.1) geeft 

dat deze een factor 80 kleiner is. Dit is het gevolg van de veel hogere stroomdichtheid in 



Resultaten------------------------------ 38-

het puntcontact, dan in de grondplaat. Hierdoor wordt in normale toestand een hogere 

spanning over het puntcontact gemeten, die bij het supergeleidend worden van de 

grondplaat verdwijnt. 
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Figuur 4.2 R-T meting aan een In.,.. YBCO puntcontact, i = 50 J.LA. 

Bij meten aan een In.,.. YBCOL puntcontact van 35 0 (type 11 / Ill) werd bij 85 K 

een weerstandssprong van 1 0 gevonden. Deze sprong is een factor 250 groter dan de 

overgang van de YBCOL grondplaat. 

De weerstandssprong bij een Ag-verf.,.. YBCO puntcontact van het type Ill bedroeg 

0.31 0 en bij een Pt.,.. YBCO puntcontact 0.55 0. 

Een tweetal metingen aan Sn.,.. YBCO puntcontacten leverde geen laagohmige 

contacten op, zodat de overgang hierbij niet is waargenomen. 

Uit I-V metingen als functie van de temperatuur kunnen m.b.v. het RTfromiV 

programmaR-T krommen berekend worden. In figuur 4.3 zijn een aantal krommen 

weergegeven. 
Uit figuur 4.2 volgt dat de weerstand bij dalende temperaturen stijgt. In figuur 4.3 is 

echter zichtbaar dat voor stromen groter dan 10 mA de weerstand onder 90 K vrijwel 

gelijk blijft. Er is zodoende sprake van een verschil tussen lage en hoge stromen, de 

oorzaak hiervan is onbekend. Bij In.,.. YBCOL puntcontacten is hetzelfde gedrag 

waargenomen. 
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Figuur 4.3 Uit I-V metingen berekende R-T krommen voor een In -1 YBCO 

puntcontact bij verschillende DC stromen. 

Een uit I-V metingen gehaalde R-T kromme aan een Pb -1 YBCO puntcontact van 3 

0 (bij T = 100 K, type III) laat een overgang van 1 0 bij 92 K zien, overeenkomend 

met figuur 4.2. Onder 92 K blijft de weerstand constant. Ook bij een laagohmig 

Pt -1 YBCO puntcontact is een overgang bij Tc waargenomen. 

Hoogohmige Pb -1 YBCO en Pt -1 YBCO puntcontacten lieten een continue afname 

van de weerstand bij stijgende temperatuur zien. 

Over bovenstaande resultaten kan gezegd worden dat de type I contacten een dalende 

weerstand bij stijgende temperaturen vertonen. Bij de type II contacten blijft bij hogere 

stromen de weerstand constant onder de Tc van de grond plaat. En bij de type III 

contacten is hierbij nog een overgang bij de Tc van de grondplaat zichtbaar. 

Een BICASC0 2 met zilververf contact, een hocgohmig Sn -1 YBCO puntcontact en 

een Ag-verf -1 YBCO puntcontact lieten een instabiel R-T verband zien. 
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4.3 Resultaten I - V metingen 

Wanneer een puntcontact gemaakt wordt, is het mogelijk om een Ie te krijgen. Voor 

een SIN contact kan dit t.g.v. het proximity effect, voor een SIS contact kan dit 

wanneer de isolator laag zo dun is dat de golffuncties elkaar overlappen. 

In de I-V meting van figuur 4.4 is zichtbaar dat bij een Sn -t YB COL puntcontact er 

onder de Tc van tin een Ie aanwezig is. Het IcRN produkt van dit puntcontact is 0.16 

mV. De meting boven de Tc van tin bevat geen Ie· 
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Figuur 4.4 I-V meting aan een Sn -t YB COL puntcontact bij twee 

temperaturen, ----: 1.4 K, --: 4.2 K. 

Bij een BICASCO ..... BICASCO puntcontact ontstaat al bij een lichte druk een Ie· Dit 

komt omdat het BICASCO geen t.g.v barium vervuilde oppervlakte laag heeft. Bij 

hogere drukken was het mogelijk om een contact met een IcRN produkt van 10 mV te 

maken. De meting vertoont dan een duidelijke hysterese. Tot ongeveer 80 K blijft er nog 

een Ie aanwezig in de meting. 

Een Sn ..... Nb puntcontact had bij 1.6 Keen IcRN produkt van 0.36 mV. Voor een 

YBCO ..... YBCO puntcontact is het moeilijk gebleken om een Ie te maken, dit wordt 

veroorzaakt door het t.g.v. het barium ontstane vervuilde oppervlak. 

Een in de temperatuurafhankelijke opstelling doorgemeten Pb > YBCO puntcontact 

had bij 4.2 K een Ie van 0.16 mA . Hierbij zat nog wel een restweerstand van 0.4 n, 
mogelijk t.g.v. het verenstalen pootje en andere restweerstanden. 

De BICASC02 grondplaat had een Ie van 100 mA. 
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Van verscheidene In~ YB COL puntcontacten zijn I-V metingen als functie van de 

temperatuur gedaan. Een achttal krommen van één meting is getekend in figuur 4.5. 
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Figuur 4.5 Een achttal I-V krommen voor een In~ YB COL puntcontact bij 

verschillende temperaturen. 

De I-V metingen vertonen bij toename van de stroom een min of meer parabolisch 

verloop. Deze kromming kan verklaard worden met behulp van normaal elektron 

tunneling (§2.3. 7). Ook het naar links lopen van de krommen bij stijgende temperatuur 

wordt beschreven door de theorie van normaal elektron tunnelen [22]. 

De krommen blijken goed beschreven te kunnen worden met de fenomenologische 

formule: 

met I0 een van het experiment afhankelijke offset stroom, R0 de weerstand in de 

oorsprong, V 0 een karakteristieke spanning en a een karakteristieke ma.cht. 

(4.1) 

Wanneer de I-V krommen van figuur 4.5 gefit worden aan (4.1) met behulp van 

AGORA wordt tabel 4.1 verkregen. 
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Tabel 4.1 De parameters van de I-V metingen in figuur 4.5. 

T (KJ Io l11 A J Ro [Q 1 Va (V 1 0( 

5 16.8 234 0.104 0.950 
50 14.9 216 0.115 0.893 

100 4.47 145 0.246 1. 27 
140 4.21 117 0.295 1.35 
190 7.03 92.6 0.335 1.43 
230 6.36 76.9 0.365 1.49 
260 4.22 64.9 0.386 1. 59 
280 3.20 56.6 0.404 1. 67 

Uit tabel 4.1 volgt dat R0 afneemt bij stijgende temperatuur, wat overeenkomt met 

figuur 4.2. Zowel de V0 als de a nemen toe bij stijgende temperaturen. Toenemen van a 

wil zeggen een sterkere kromming, toenemen van V 0 een zwakkere kromming. V0 neemt 

in rlit geval een factor 4 toe, a een factor 1.8, het verminderen van de kromming heeft 

dan ook de overhand, wat ook blijkt uit figuur 4.5. 

Voor de kromme van 280 Kis in figuur 4.6 het residu van de fit gegeven. 
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Figuur 4.6 Residu van de fit voor 280 K. 

In het residu is geen structuur aanwezig, de fit is dus van een goede kwaliteit. De 

orde van grootte van het residu ligt in de buurt van de 10• 
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Opvallend is dat de krommen van 5 K tot 100 K door elkaar lopen, terwijl voor 

temperaturen hoger dan 100 K de curven duidelijk naar links lopen. Dit verloop komt 

overeen met het verloop van de R-T krommen voor grotere stromen (figuur 4.3). Voor 

kleinere stromen neemt de weerstand continu af bij stijgende temperatuur (figuur 4.2), 

overeenkomend met de gevonden fitwaarden. 

I-V metingen aan een aantal In-+ YBCO en Pt-+ YBCO puntcontacten lieten 

hetzelfde beeld zien. 

Ook zijn I-V metingen als functie van de temperatuur aan contacten van het type I 

gedaan. De paraboolachtige krommen verschoven hierbij continu naar links bij stijgende 

temperaturen. 

Aan een W-+ YBCO puntcontact zijn bij 4.2 KI-V metingen voor toenemende 

puntdrukken gedaan (figuur 4.7). Deze I-V metingen zijn met SIMPLEX aan (4.1) gefit. 

De resultaten van deze fit staan in tabel 4.2. Hierin neemt de puntdruk van A naar F 

toe. 
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Figuur 4. 7 I-V metingen aan een W-+ YBCO puntcontact voor van A naar F 

toenemende puntdrukken bij 4.2 K. 

Uit tabel 4.2 volgt dat de weerstand in de oorspong afneemt bij toenemende druk, 

wat te verwachten was. De V0 neemt af, overeenkomend met een toenemende kromming. 

De a neemt eveneens af, overeenkomend met een afnemende kromming. Wat de totale 

kromming doet is niet geheel duidelijk. 
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Tabel 4.2 De parameters van de 1-V metingen in figuur 4.7. 

Puntcontact Io [mA] Ro [Q] Vo [V 1 a: 

A -2.83 66.8 1.65 2.36 
B -1.95 45.1 1.09 1. 57 
c -1.75 33.8 0.765 1. 33 
D -2.52 22.4 0.861 1.49 
E -2.42 16.5 0.783 1. 53 
F -1.70 10.0 0.698 1. 29 

Het blijkt mogelijk te zijn om alle zes de metingen via schaling in de stroomrichting 

over elkaar te leggen. Om puntcontact AoverF te leggen moeten de stroom waarden 

van F door 15 gedeeld worden. Bij een Pt -1 YBCO puntcontact zijn twee overlappende 

metingen met een schaalfactor van 195 gemeten! 

Deze drukonafhankelijkheid van de kromming blijkt niet direct uit de parameters V 0 

en a. Een mogelijke reden hiervoor is dat de drie parameters sterk aan elkaar 

gP.correleerd zijn (correlatie waarden van ongeveer 0.95 ). Hierdoor zal de afname van R0 

de overige parameters ook beïnvloeden. 

Eenzelfde meting aan een W -1 BICASC0 2 puntcontact leverde afnemende R0 en V0 

waarden, en een gelijk blijvende a waarde. 

Door het verschillende gedrag van de parameters is het toenemen van de druk niet te 

vergelijken met het toenemen van de temperatuur. 

Van een In -1 YBCO puntcontact is een I-V meting voor zowel negatieve als positieve 

stromen gedaan (figuur 4.8). De meting is asymmetrisch, wat verklaard kan worden 

m.b.v. de asymmetrische barrière bij het normaal elektron tunnelen. Fit ten aan ( 4.1) 

levert: positief: 10 = 110 J.LA, R0 = 18.6 0, V0 = 148 mV en a= 0.681. 

negatief: 10 = -130 J.LA, R0 = 16.6 0, V0 = 249 mV en a= 0.976. 

.. Uit de beide krommen van figuur 4.8 kunnen de uittreepotentialen en de barrière 

dikte gehaald worden. Dit gebeurt door de formules gegeven in [22] te fitten. Gevonden 

wordt dat <fJ 1 = 0.57 eV, </J 2 = 0.31 eVen s = 29 Á. De fermi-energie is hierbij 4 eV 

gekozen. Dit zijn aannemelijke waarden voor de uittreepotentialen en de breedte van de 

isolerende laag. 
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Figuur 4.8 1-V meting aan een In-i YBCO puntcontact bij 4.2 K. 

4.4 Resultaten aanleggen magneetvelden 

Aan een Sn -i Nb puntcontact zijn B-V oscillaties waargenomen (figuur 4.9). 
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Figuur 4.9 B-V meting aan een Sn -i Nb puntcontact bij 1.6 K, I = 300 ~JA. 

Uit figuur 4.9 volgt dat de periode van de B-V oscillaties ongeveer 1.4 IJT is, 
overeenkomend met een omsloten oppervlak (vgl. 2.11) van 1500 jlm2. De amplitude van 

de oscillaties is ongeveer 20 p,V. De meting vertoont geen hysterese. 
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Voor het BICASCO-+ BICASCO puntcontact is het onmogelijk gebleken om 

oscillaties te realiseren. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat het BICASCO bestaat 

uit kleine korreltjes, wat bij een macroscopisch puntcontact leidt tot vele contacten 

parallel. Het B-V gedrag zal hierdoor onduidelijk zijn. 

Een YBCO -+ YBCO puntcontact liet een B-V oscillatie met hysterese zien. De 

oeriade van de oscillaties was 45 11-T (overeenkomend met een omsloten oppervlak van 

46 11-m2) met een amplitude van 111-V. 

Wanneer over een puntcontact magneetvelden van de orde van mT's aangelegd 

worden, dringt het magneetveld in het materiaal door waardoor het supergeleidend 

effect verminderd. Dit leidt tot een meetbare afname van de Ie· 

4.5 Resultaten dV /dl-I of -V metingen 

In figuur 4.10 zijn dV /dl-V metingen aan een Pt-+ YBCO puntcontact (t.ype III) als 

functie van de temperatuur gegeven. 
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Figuur 4.10 dV /dl-V metingen aan een Pt-+ YBCO puntcontact als functie 

van de temperatuur, Imax = 150 mA, i = 50 11-A. 
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Beneden de Tc van YBCO wordt in figuur 4.10 een dip bij I = 0 mA in de meting 

zichtbaar. De breedte van deze dip, gedefiniëerd als de spanning bij maximale 

weerstand, is mogelijk een maat voor de gap van het YBCO. De breedte van curve A is 

0 mV, van curve B 40 mV, van curve C 65 mV, van curve D 85 mV en van curve E 110 

mV. 

Voor lage temperaturen worden in figuur 4.10 rond I = 0 mA meerdere structuren 
zichtbaar. De tweede dip bij I = 0 mA die zichtbaar is bij 4.2 K, wordt mogelijk 

veroorzaakt door het proximity effect. De overige structuren kunnen veroorzaakt worden 
parallelle koppeling van meerdere puntcontacten. Hierbij kunnen effecten als de 
Josephson effecten, SET, parallelle koppeling van SIS en SIN contacten en overige 

invloeden op de contacten optreden (§2.3). 

Aan een Sn -1 YB COL puntcontact (type lil) zijn ook dV /dl--V metingen als functie 

van de temperatuur gedaan (figuur 4.11 ). Hierbij bleef de druk tussen het Sn en het 

YBCOL niet constant, zodat de weerstandswaarden niet vergeleken kunnen worden. 
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Figuur 4.11 dV /dl-V metingen aan een Sn -1 YB COL puntcontact bij 

verschillende temperaturen, Imax = 5 mA, i = 10 p,A, (A) 15 K, (B) 62 K, (C) 

79 K. 
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De meting bij 15K (figuur 4.11A) vertoont rond V= 0 mVmeerdere structuren. Deze 

structuren kunnen veroorzaakt worden door koppeling van meerdere puntcontacten, 

hierbij kunnen een aantal in §2.3 besproken effecten optreden. Van deze contacten 

kunnen ook de oppervlakten, de gapwaarden, de samenstelling e.d. verschillen. De 

dynamische weerstand nPemt bij nog verdere toenemende spanning toe tot een 

maximum, waarna een afname volgt. 

De meting bij 62 K vertoont al minder structuur. Terwijl bij 79 K nog slechts een dip 

bij V = 0 m V overgebleven is. 

Boven de Tc van YB COL is geen structuur in de meting meer aanwezig, de weerstand 

neemt voorbij V = 0 m V direct af, overeenkomend met het paraboolachtig verloop van 

een 1-V meting. 

Een W -1 YBCO puntcontact is als functie van de contactdruk doorgemeten (figuur 

4.12). 
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Figuur 4.12 dV /dl-I metingen aan een W -1 YBCO puntcontact voor van A 

naar G toenemende contactdruk bij 4.2 K, i = 50 JLA. 



-49------------------------- Resultaten 

De contactweerstand neemt af bij hogere drukken, zoals verwacht mocht worden. De dip 

bij I = 0 mA die zichtbaar wordt is mogelijk een indicatie voor de gap van het YBCO. 

Deze dip komt naar voren bij lagere weerstanden {kromme B tfm D, type 11) terwijl 

deze niet zichtbaar is bij hoge contactweerstanden {kromme A, type I). Voor nog lagere 

weerstanden {kromme D tfm G, type lil) neemt de absolute grootte van de dip af, de 

relatieve grootte neemt toe. Dit is een logisch gevolg van het feit dat hoe groter de druk, 

hoe dunner de barrière, waardoor eerder een Ie mogelijk wordt. 

De breedte van de dip wordt gedefiniëerd als de stroom bij maximale weerstand maal 

die weerstand. Voor curveDis de breedte 7.5 mV, voor curve E 6.4 mV en voor curve F 

7.2 mV. De gap waarde voor YBCO zou zodoende ongeveer 7 mV zijn. 

Het afnemen van de kromme voor verder toenemende stromen duidt op het min of 

meer parabolisch verloop van een 1-V meting {§4.3). 

Aan een W ..... BICASC0 2 puntcontact is eenzelfde meting verricht, hier werd ook een 

dip bij I = 0 mA zichtbaar voor hogere drukken. De breedte van de dip lag rond de 7 

mV. De mogelijk hieruit volgende waarde van 7 mV voor de gap van BICASC02 is erg 

hoog t.o.v. van de gap van YBCO! 

Aan een Sn ..... YBCOL puntcontact zijn ook dV /dl-V metingen voor verschillende 

drukken gedaan (figuur 4.13). 
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Figuur 4.13 dV /dl-V metingen aan een Sn -1 YB COL puntcontact voor 

verschillende contactdrukken bij 4.2 K, i = 10 ~-tA, Imax = 500 ~-tA, 

dV /dl(V=O) = (A).2 .0 0, (B) 6.6 0, (C) 142 0. 
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De kromme van figuur 4.13C vertoont een asymmetrie overeenkomend met de I-V 

meting van figuur 4.8. 

Bij het laagohmige contact (A, type 111) zitten meerdere structuren in de meting, 

mogelijk veroorzaakt door enkele in § 2.3 besproken effecten. Het hoogohmige contact 

(C, type I) laat slechts het afvallen van de weerstand bij toenemende stromen zien, 

overeenkomend met het varaboolachtig verloop van de 1-V kromme. 

Bij de temperatuuraf11ankelijke opstelling kan een contact bij verschillende 

weerstandswaarden bekeken worden door verschillende meetseries te doen. In figuur 4.14 

is zichtbaar dat de structuur bij het laagohmig contact (kromme A, type 111) over gaat 

in enkel een dip (kromme B, type II) en er tenslotte een plateau rond I = 0 mA 

overblijft (kromme C, type I). 
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Figuur 4.14 dV /dl-I of-V metingen aan In~ YBCO puntcontacten bij 4.2 K, 

(A) i = 25 p.A, (B) i= 50 p.A, (C) i = 10 nA, Imax = 5 p.A. 
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In figuur 4.14 (A en B) is zichtbaar dat de metingen niet symmetrisch zijn t.o.v. I = 0 

mA, dit kan verklaard worden m.b.v. het bestaan van een asymmetrische barrière 

waarover normaal elektron tunneling plaats vindt. 

Voor meting A neemt de weerstand nog toe tot 2.1 n bij 3 mA (niet zichtbaar in 

figuur) gevolgd door een afname van de weerstand. De breedte van dit miniurnurn is dan 

6 mV. De breedte van het minimum in metingBis eveneens 6 mV. De breedte van het 

plateau in figuurDis 5 mV. Hieruit volgt een mogelijke gapwaarde van 6 mV voor het 

Sn ..... YBCO puntcontact. 

In onderstaande tabel 4.3 is een overzicht gegeven van verschillende metingen aan 

contacten op YBCO. Alle metingen zijn gedaan met de temperatuurafhankelijke 

meetop stelling. 

Tabel 4.3 Overzicht van verschillende contacten op YBCO. 

Puntcontact T l K} dV/dl(O) breedte dip/plateau 

Ag-verf 4.2 14 a 12.5 mV dip 
In 4.2 15 4.5 dip 
Sn 4.2 100 30 dip 
Pb 4.2 272 5.4 plateau 
Pb 4.2 500 10 plateau 

Ag-verf 4.2 600 10 dip 
Sn 4.2 250 kO 35 plateau 

Pb 80 2 n 2 dip 
Pt 80 4 50 dip 

Ag-verf 80 2 30 plateau 
-

Contacten vertonen bij 4.2 K vrijwel altijd een structuur rond I= 0 mA. De breedte is 

mogelijk een maat voor de gap van het YBCO en ligt in de orde van 10-20 mV. 

Bij hogere temperatuur vertonen alleen laagohmige contacten structuren rond I = 0 

mA. 

Voor een zeer hoogohmig Pb ..... YBCO contact (dV /di(I=O) = 0.57 MO) is er rond I 

= 0 mA ook een structuur aanwezig (figuur 4.15). Deze structuur verdwijnt niet boven 

de Tc van lood of van YBCO en is dus geen supergeleidend effect. De relatieve grootte 

van de piek neemt wel af. Voorbij de piek daalt de weerstand, overeenkomend met het 

min of meer parabolische verloop van de I-V krommen. De oorzaak van deze structuur 

is onbekend. 
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Figuur 4.15 dV /dl-I metingen aan een Pb -1 YBCO puntcontact bij 

verschillende temperaturen, i= 20 nA, (a) 4.2 K, (b) 37 K, (c) 80 K, 

(d) 100 K. 

Wanneer bij een In -1 YBCO puntcontact de temperatuur onder de Tc van In wordt 

gebracht, verandert de dip bij I= 0 mA in een piek (figuur 4.16). 
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Figuur 4.16 dV /dl-I metingen aan een In -1 YBCO puntcontact bij (A) 4.2 K 

en (B) 1.6 K, i = 50 p.A. 
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Wanneer meting A van figuur 4.16 vertaald wordt naar een I-V kromme, dan wordt een 

kromme als in figuur 2.14 met een f3c > 15 verkregen. De restweerstand bij I = 0 komt 

waarschijnlijk van het veren stalen pootje en van mogelijke fluctuaties. Mogelijk is hier 

sprake van het proximity effect. 

Voor de vertaalde I-V kromme van meting B geldt dat die een tunneling 

karakteristiek oplevert (figuur 2.8A). Voor de barrière moet dan gedacht worden aan een 

dunne isolerende laag op het YBCO. 

Het verschil tussen 4.2 K en 1.6 Kis menigmaal gemeten, de oorzaak van het verschil 

is onbekend. Verwacht zou worden dat de tunneling op zou treden bij 4.2 Ken het 

proximity effect bij 1.6 K. 

Wanneer de krommen tot grotere stromen wordt gemeten en een zelfde kromme bij 

80 K wordt gemeten, dan hebben alledrie in de limiet voor grote stromen dezelfde 

weerstand. De structuren rond I = 0 mA bij 1.6 Ken 4.2 K lijken gesommeerd te zijn 

bij de curve van 80 K. 

4.6 Elektrolyse supergeleiders bij kamertemperatuur 

Na het meten van een I-V curve tot 200 mA aan een hoogohmig Pb-+ YBCO 

puntcontact bij kamertemperatuur bleek rood poeder onder het contact gevormd te zijn. 

Bekijken van het poeder onder een microscoop leverde dat er waarschijnlijk koperpoeder 

gevormd was. 

Nadere experimenten toonden aan dat dit vormen van koper veroorzaakt wordt door 

grote stromen. Het koper onstaat uit elektrolyse van het koperoxide van de 

supergeleider. De zuurstof verdwijnt hierbij en het koper blijft achter als poeder. 

Bij het doormeten van de contacten bij kamertemperatuur moet er dan ook 

zorgvuldig gehandeld worden zodat er geen elektrolyse optreedt, wat het contact 

vervuilt. 
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5 Conclusies en Discussie 

Voor dalende temperatuur tot de kritische temperatuur van de grondplaat neemt de 

weerstand van een puntcontact altijd toe. 

Is er sprake van een laagohmig puntcontact (R <~ 50 0) dan is er een weerstands

sprong bij de Tc van de grondplaat zichtbaar. Deze sprong wordt veroorzaakt door het 

supergeleidend worden van de grondplaat. Voor stromen orde J.tA's neemt de weerstand 

weer toe bij verder dalende temperatuur. Voor stromen orde mA's blijft de weerstand 

echter constant. De reden van het verschil tussen hoge en lage stromen is onbekend. 

Voor een hoogohmig contact neemt de weerstand altijd toe bij dalende temperatuur. 

Deze toename kan verklaard worden m.b.v. normaal elektron tunneling. De 

weerstandssprong is mogelijk wel aanwezig, maar niet zichtbaar. 

Bij de meeste puntcontacten is het mogelijk om een Ie te verkrijgen. Daarvoor moet 

dan wel de temperatuur onder de beide kritische temperaturen zijn. Ook moet de 

aanwezige isolator laag niet te dik zijn. Voor een YBCO ~ YBCO puntcontact is dit 

moeilijk ten gevolge van het met zuurstof reagerende barium. 

De 1-V krommen over de contacten blijken min of meer parabolisch te verlopen bij 

grotere stromen (orde mA's) en kunnen goed beschreven worden met de 

fenomenologische kromme ( 4.1 ). De krommen zijn over het algemeen asymmetrisch 

t.o.v. de oorsprong. Deze twee effecten zijn waargenomen in verschillende soorten 

puntcontacten en bij verschillende contactweerstanden. Dit kan verklaard worden m.b.v. 

normaal elektron tunnelen. 

Voor hoogohmige puntcontacten verschuiven de I-V krommen bij stijgende 

temperaturen naar links ten opzichte van elkaar. Dit is eveneens verklaarbaar m.b.v. 

normaal elektron tunnelen. 

Bij laagohmige contacten lopen de paraboolachtige 1-V krommen door elkaar heen 

bij temperaturen onder Tc· Dit komt overeen met het constant blijven van de weerst:1nd 

voor temperaturen onder de kritische temperatuur. 

De kromming van de paraboolachtige 1-V krommen blijkt onafhankelijk te zijn van 

de druk tussen punt en grondplaat, alleen de weerstand in de oorsprong verandert. 
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B-V oscillaties kunnen zeer moeilijk gerealiseerd worden bij een 

BICASCO -1 BICASCO puntcontact. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door de kleine 

korrelgrootte van BICASCO, waardoor altijd sprake 1-al zijn van vele parallelle 

puntcontacten. Aan YBCO -1 YBCO en Sn -1 Nb puntcontacten zijn wel B-V oscillaties 

waargenomen. 

In dV /dl-I metingen over laagohmige puntcontacten (R <:::: 50 0) bij 4.2 K is rond 

I = 0 mA een dip in de meting zichtbaar. Deze dip wordt mogelijk veroorzaakt door het 

proximity effect. De breedte van de dip is waarschijnlijk een maat voor de gap van het 

puntcon tact. Hieruit volgt voor YBCO een gap van ongeveer 10 mV. Voorbij de dip 

vertonen de dV /dl-I krommen een afnemende weerstand, overeenkomend met het 

paraboolachtig gedrag van de I-V krommen. 

De dip wordt kleiner bij stijgende temperaturen en is geheel verdwenen bij 

temperaturen boven de Tc van de grondplaat. 

Bij toename van de contactweerstand (R >:::: 100 0) is de dip niet meer zichtbaar. In 

sommige gevallen verandert de dip in een plateau. 

Bij laagohmige contactweerstanden (R <:::: 10 0) zitten in de dV /dl-I kromme 

meerdere structuren rond I = 0 mA. Deze structuren kunnen wellicht verklaard worden 

door parallelle koppeling van meerdere puntcontacten. Hierbij kunnen dan effecten als 

de Josephson effecten, tunneling, SET, parallelle SIS en SIN contacten en overige 

invloeden op I-V karakteristieken optreden. 

De vorm van de dV /dl-I krommen is onafhankelijk van aangelegde magneetvelden. 

Een dV /dl-I meting aan een Sn -1 YBCO puntcontact laat voor 4.2 K en 1.4 K een 

verschillend beeld zien: bij 4.2 K is een dip aanwezig, mogelijk duidend op het proximity 

effect, terwijl bij 1.4 Keen piek aanwezig is, duidend op tunneling van electrone11. 

Verwacht zou worden dat beide effecten juist andersom zouden optreden. 

Bij het experimenteren aan macroscopische puntcontacten is er nooit sprake van één 

duidelijk contact. Bij vele verschillende contacten treden vele verschillende effecten op. 

Een eenduidige verklaring voor de waargenomen effecten zal dus moeilijk te geven zijn. 

Het paraboolachtig verloop en de asymmetrie van de 1-V krommen kan goed 

beschreven worden met normaal elektron tunneling. Hierbij wordt de kromme 

waarschijnlijk gedomineerd door het contact met de kleinste barrière. 
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6 Aanbevelingen 

Bij verder experimenteren moet erop gelet worden dat met zuivere materialen 

gewerkt wordt, dat er geen aardlussen aanwezig zijn en er bij kamertemperatuur geen 

grote stroom door de nieuwe type supergeleiders wordt gestuurd. 

Omdat bij macroscopische puntcontacten vrijwel altijd sprake is van meerdere 

contacten, zou bekeken kunnen worden om contacten via opdamptechnieken te maken. 

Bij de temperatuurafhankelijke meetopstelling is de druk van het puntcontact niet 

geheel temperatuuronafhankelijk. De verenstalen poot zal namelijk uitzetten bij 

stijgende temperatuur. Mogelijk kan een constructie bedacht worden die dit 

compenseert. 

Voor verder onderzoek kunnen nog vele R-T, B-V, I-Ven dV/dl-1 metingen aan 

verschillende contacten gedaan worden. Hierbij zijn verscheidene variaties in materialen 

mogelijk. 

De effecten die nogmaals bekeken kunnen worden zijn: 

* Verloop van de weerstand als functie van de temperatuur, bij verschillende 

stromen; 

* Het asymmetrische en paraboolachtig verloop van de 1-V curve; 

*De dip in de dV /dl-I kromme; 

Een stagiair is bezig om de theorie over het normaal elektron tunnelen verder uit te 

werken. Deze theorie kan verder toegepast worden op de gemèten resultaten. 
~ 
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Aprendix A 

Bepaling temperatuur met behulp van siliciumdiode 

Om de temperatuur te bepalen is gebruik gemaakt van een siliciumdiode. Deze diode 

is van het type Lakeshore model DT-470-Sd-13. Wanneer door deze diode een stroom 

van 10 ~J.A wordt gestuurd is de temperatuur afhankelijke spanning gelijk aan de waarde 
in figuur A.l. 
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Figuur A.1 Uitgangspanning voor een DT- 470 silciumdiode als functie van 
de temperatuur bij Iin = 10 !J.A. 

De curve in figuur A.1 kan beschreven worden met behulp van Chebychev 
polynomen, gegeven door: 

T(x) = l an tn(x) (A.1) 
n =0 

hierin is T(x) de temperatuur in graden Kelvin, an de Chebychev coëfficiënten gegeven 
in tabel A.1 en tn(x) een Chebychev polynoom gegeven in (A.2) 
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Tabel A.1 De Chebychev fit coëfficiënten 

24.51o 100.0 K 
2.0 lo 12.0 K A(O) = 71.818025 

A(O) = 7.556358 A(1) = -53799888 
A(1) = -5.917261 A(2) 1.669931 
A(2) = 0.237238 A(3) 2.314228 
A(3) = -0.334636 A(4) = 1.566635 
A(4) = -0.058642 A(5) ,. 0.723026 
A(5) = -0.019929 A(6) = -0.149503 
A(6) = -()020715 A(7) = 0.046876 
A(7) = -0014814 A(8) -o.388555 
A(8) = -0 008789 A(9) = 0.056889 
A(9) = -().008554 'A(10) = -0.116823 

12.0 lo 24.5 K A(11) = · 0.058580 
A(O) 17.304227 100 lo 475 K 
A(t) -7.894688 A(O) .. 287.756797 
A(2) = 0.453442 A(1) = -194.144823 
A(3) = . 0.002243 A(2) -3.837903 
A(4) = 0.158036 A(3) = -1.318325 
A(5) -0.193093 A(4) -().109120 
A(6) = 0.155717 A(5) -().393265 
A(7) -0.085185 A(6) = 0.146911 
A(8) 0.078550 A(7) = -() 111192 
A(9) ·0 018312 A(8) 0.028877 
A(10) = 0.039255 A(9) = -() 029286 

A(10) = 0.015619 

tn•t(x) = 2 x tn(x)- tn-t(x) 
t 0(x) = 1 

t 1(x) =x (A.2) 


