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A kutatások előzménye

A magashőmérsékletű kuprát szupravezetőket Georg Bednorz és Alex Müller

fedezte fel 1986-ban. A felfedezés a fizika történetében páratlan lelkesedést váltott

ki nem csak a fizikusokból, de a nagyközönségből is. Noha ebben legnagyobb szerepe

természetesen a szobahőmérsékletű szupravezetők – sajnos azóta is beteljesületlen

– víziójának volt, a felfedezés számos új, azóta is lezáratlan fejezetet nyitott a szi-

lárdtestfizikában. Ma, amikor már megtanultuk a gyakorlatban is alkalmazni ezeket

az anyagokat, még mindig nem értjük jól azokat a disszipációs mechanizmusokat,

melyek korlátot szabnak az alkalmazásoknak.

A másodfajú szupravezetők műszaki alkalmazásainak legtöbbjében a szuprave-

zetőben folyó nagy áramok által keltett nagy mágneses tereket használják. A gya-

kori hiedelemmel ellentétben ilyenkor nem a felső kritikus tér szab határt a nulla

ellenállású vezetésnek, hanem a mágneses tér által keltett örvényáramok (vortexek)

mozgása. A vortexáramlásból származó disszipáció lehetősége nem sokkal a vortexek

felfedezése után merült föl – a szuperfolyékony héliummal való analógia alapján. Ezt

a disszipációt a vortex normál elektronokat tartalmazó magja okozza. Konvencionális

szupravezetőkre Bardeen és Stephen megmutatta, hogy a vortexek áramlásából szár-

mazó ellenállás arányos a mágneses térrel és a felső kritikus mágneses térnél eléri a

normál fázis ellenállását. Magashőmérsékletű szupravezetőknél is többen vizsgálták

a Bardeen–Stephen-törvény érvényességi körét, de az egyezés nem volt egyértelmű.

A kételkedő álláspontot erősíti, hogy a magashőmérsékletű szupravezetőkben a

rendparaméter d-hullámszimmetriájú, bizonyos irányokban csomópontjai vannak,

tehát a kvázirészecske gerjesztések spektruma lényegesen eltér a konvencionális

szupravezetőkétől.

A magashőmérsékletű szupravezetők felfedezése számos új elemmel gazdagította

az amúgy is összetett kérdést. Ezen anyagok rendkívül anizotrop és réteges szerkezete

folytán egészen más disszipációs mechanizmussal kell számolni a szupravezető

rétegeken belül, mint az erre merőleges irányban. Ugyancsak az anizotrópia miatt

számos kutatás foglalkozott a vortexrendszer dimenziójával.

A magashőmérsékletű szupravezetők vortexfolyadék fázisában sokan vizsgálták

a vortexek okozta Hall-effektust. A rögzített vortex fázisban azonban – részben

technikai okok miatt – nem sikerült Hall-effektust kimutatni. Ugyanakkor ismert,

hogy véletlen elrendezésű hibákkal kölcsönható rugalmas, periodikus 2D rendszerek

a rögzítésről való leszakítás után csatornákban mozognak, melyek elhagyásához – így

a valóban szabad áramlás eléréséhez – még nagyobb erő szükséges. Ekkor a csatornák

mentén történő kényszermozgás akadályozza meg a Hall-effektus létrejöttét. Emiatt
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indokolt lehet a rögzített vortex fázisban a Hall-effektus keresésekor minél nagyobb

meghajtóáramokat alkalmazni.

Kísérleteim többségét a Magyar Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai és

Optikai Kutatóintézetében végeztem, ahol 20 éves hagyománya van a magashőmér-

sékletű szupravezetés tanulmányozásának. Ezen kívül lehetőségem nyílt Francia-

országban is dolgozni F. I. B. Williams laboratóriumában (Saclay, CEA, SPEC).

Célkitűzések

Doktori munkám során az erősen anizotrop magashőmérsékletű szupravezető

Bi2Sr2CaCu2O8+δ (BSCCO) egykristályokban fellépő disszipáció kísérleti vizsgálatá-

val foglalkoztam nagy transzportáramok és nagy mágneses tér esetén.

Kutatócsoportunkkal korábban megmutattuk, hogy a vortexrendszer hőmérsék-

let – mágneses tér fázisdiagramján a rögzített vortex fázisban létezik egy metastabilitás

vonal, amely vonal alatt – a korábbi nézetekkel ellentétben – a térben hűtött minta

kevésbé stabil, mint a tér nélkül hűtött [B. Sas et al., Phys. Rev. B, 2000]. Célom

ezen fázisvonal természetének megértése volt. Ennek érdekében méréseimet kiter-

jesztettem aluldópolt mintákra is, megvizsgálva a mágneses tér, a hőmérséklet illetve

a transzportáram által keltett perturbációk hatását.

Mivel a BSCCO egykristály mintákon – erősen anizotrop elektromos tulajdon-

ságaik következtében – mindig egyszerre lépnek fel a vezető síkokon belüli és a

vezető síkok közötti disszipatív folyamatok, ezért szükséges a disszipatív tartomány

alakjának meghatározása. Ennek érdekében olyan mintákra volt szükségünk, melyek

felületére különböző mélységű lépcsőket maratva egyszerre mérhettük a különböző

mélységekben fekvő vezető síkokon fellépő feszültségeket.

Vortexfolyadék fázisban a nagyáramú határesetben vizsgáltam a vortexmozgásból

adódó disszipációt. A csoportunk által korábban végzett kísérletekből látszott, hogy

a hagyományos szupravezetők esetén tapasztalt Bardeen–Stephen-törvény BSCCO

egykristály mintákon nem teljesül. Megpróbáltam ennek okát felfedni, a mérések

során kapott eredményeket értelmezni.

A rögzített vortex fázisban a korábbiakban nem tudtak Hall-feszültséget kimutatni.

Az általam alkalmazott nagy transzportáramok adta lehetőséget kihasználva megkí-

séreltem ebben a tartományban a Hall-effektus kimutatását.
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Vizsgálati módszerek

A kísérletekhez szükséges BSCCO tömbök Forró László laboratóriumában

(Lausanne, EPFL) készültek, olvadékból történő, folyamatosan szabályozott lassú

hűtéses technikával. Ebből a minták hasítása és kontaktálása az esetek többségében

Debrecenben (ATOMKI), illetve Lausanne-ban történt. A tömbökből téglatest alakú

optikailag sima mintákat hasítottunk, és ezeket 2 órán át oxigén áramoltatása mellett

900 K hőmérsékleten hőkezeltük. Ennek célja az oxigén-dópolás optimalizálása és

stabilizálása volt. Az aluldópolt minták dópolása prazeodímiummal történt, ami a

kálcium helyére épül be.

A méréseket a Quantum Design cég által gyártott Magnetic Property Measurement

System (MPMS-5S) műszerrel végeztük. Ebben található a kriosztát, a szupravezető

mágnes, a hőmérsékletet illetve a mágneses teret szabályzó rendszer, továbbá a SQUID

detektor. A berendezés vezérlése számítógéppel történt.

A vortexrendszerek dinamikáját főként transzportmérésekkel vizsgáltam, külön

erre a célra kifejlesztett rövid impulzushosszú, nagy áramú impulzustechnikával.

Széles mágneses tér- és hőmérséklet-tartományban vizsgáltam a disszipáció fel-

léptének kritikus áramát és magát a disszipációt a kritikus áram felett. Legtöbb

következtetésemet a nagy áramtartományban felvett áram–feszültség karakterisztikák

elemzéséből vontam le.

A transzportméréseket egyéb vizsgálatokkal – többek között mágnesezettség mé-

résekkel – is kiegészítettem. Ötvözés segítségével vizsgáltam a szupravezető síkok

elektronkoncentrációjának hatását. Transzportméréseim jobb értelmezhetősége cél-

jából különleges domborzatú és kontaktuselrendezésű kristályokat is vizsgáltam.

Egyes minták esetén a minta teljes hosszában pár száz nm-es mélységű teraszokat

marattunk. Ezek a speciális kialakítású minták a saclay-i laboratóriumban (Saclay,

CEA, SPEC) készültek.

Az árameloszlás és a nagy áramoknál fellépő disszipáció értelmezéséhez numeri-

kus modellezést alkalmaztam.
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Új tudományos eredmények

1. Megmutattam, hogy hasonlóan az optimálisan dópolt BSCCO magashőmérsék-

letű szupravezető egykristályokhoz az erősen aluldópolt egykristályok fázis-

diagramja is rendelkezik az úgynevezett Tms metastabilitás vonallal. Az alul-

dópolt minták esetén ezen Tms hőmérséklet alatt a térben hűtött minták (FC)

nem csupán mágneses perturbációval, hanem áram perturbációval is átvihetők

a stabil, tér nélkül hűtött (ZFC) állapotba. A ZFC állapot viszont hőmérséklet-

változtatásra mutat irreverzibilitást. Áthaladva a metastabilitás vonalon akár

a hőmérséklet, akár a mágneses tér változtatásával a kritikus áram mágneses

tértől való függését leíró kitevő ugrásszerűen megváltozik. A metastabilitás egy

dinamikus átalakulásra, míg a mágneses tér-függés exponensének ugrása inkább

egy elsőrendű fázisátalakulásra utal. Mindkét lehetőséget megvizsgáltam és

megmutattam, hogy a dinamikai modell kielégítő választ ad a fent leírt jelen-

ségekre. A modellen belül a metastabilitás vonal a vortexeket rögzítő csapdák

termikus lecsatolódásának kezdetét jelenti és egy log H ∝ 1/Tms függést ad, ami

jól egyezik a mért adatokkal mindkét dópolás esetén.

2. Nagy pontosságú lépcsősen maratott mintákon elvégeztem a fluxus-transz-

formátor mérést alacsony hőmérsékletek mellett és a vortexrendszer 2D–3D

átmenetéhez tartozó mágneses térnél kisebb terekben, ahol a vortexrendszer

háromdimenziós. A kisszögű neutronszórás kísérletekből tudjuk, hogy FC eset-

ben alakul ki a 3D vortex-struktúra. Ezzel szemben a ZFC módon előkészített

mintákon kaptam azonos kritikus áramot a minta felső lapján és a különböző

mélységben lévő lépcsők felszínén, FC előkészítés esetén azonban a két kritikus

áram különbözött.

Egy árameloszlási modell segítségével megmutattam, hogy a magashőmérsék-

letű szupravezetőkben a disszipációt nem a vortexrendszer dimenziója, hanem

az erős anizotrópia által kialakult árameloszlás határozza meg.

3. Újraelemeztem a csoportunk által korábban BSCCO egykristályokon végzett

nagyáramú transzportméréseket. Kellően nagy, a hőveszteség felléptének kü-

szöbáramát többszörösen meghaladó áramoknál a minta differenciális ellen-

állása állandóhoz tart. Ennek a nagyáramú ellenállásnak a hőmérséklet- és

mágneses tér-függése volt elemzésem tárgya.

Megmutattam, hogy egykristály mintáknak a jól vezető ab-síkon elhelyezett

érintkezőkkel mért Rf nagyáramú ellenállása a vortexfolyadék fázisban a
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Hc2 felső kritikus mágneses térrel skálázódik. Skálázás alatt azt értem, hogy

a különböző hőmérsékleteken azonos H/Hc2 érték mellett mért ellenállások

megegyeznek, vagyis Rf = f (H/Hc2), ahol H a mágneses tér, és az f függ-

vény független a hőmérséklettől. Megmutattam, hogy az f függvény alakja

f = Rn[1 + α log(H/Hc2)], ahol Rn a minta normál ellenállása a Tc kritikus hő-

mérsékleten és α = 0, 20± 0, 03. Rámutattam, hogy mivel a kritikus hőmérséklet

közvetlen közelében az áram–feszültség jelleggörbe lineárissá válik, ebben a –

munkatársaimmal korábban pontosan körülhatárolt – tartományban mód van a

szakirodalomban közölt pontos kisáramú mérésekkel való összevetésre.

Elemeztem Busch és munkatársai [R. Busch et al., Phys. Rev. Lett., 1992] kisáramú

adatait és megmutattam, hogy kvantitatívan egyeznek az általam felállított

skálatörvénnyel (α = 0, 23). Ugyanezen kisáramú adatok elemzésével megmu-

tattam, hogy a fajlagos ellenállás az ab-síkban ρab = ρn
ab(H/Hc2)

β, ahol ρn
ab a

fajlagos ellenállás a normál fázisban, és a β kitevőre 3/4 értéket kaptam, ami

különbözik a Bardeen–Stephen-törvénnyel leírt és a konvencionális szupraveze-

tőkben megfigyelt β = 1 kitevőtől.

Ezt az összefüggést és az Rf-re kapott skálatörvényt felhasználva analitikus

alakot kaptam a c-irányú ρc fajlagos ellenállásra is, amely jól egyezik a szakiroda-

lomban található mérési eredményekkel. A c-irányú mágneses ellenállásra adott

elemzésem jól egyezik a mágneses ellenállásban korábban leírt és sokat vizsgált

maximummal; az általam leírt modellben ez a tér függvényében monoton nö-

vekvő állapotsűrűségből és csökkenő alagutazási valószínűségből természetesen

adódik. Rámutattam, hogy a fenti leírás a rögzített vortex fázisban érvényét

veszti, valószínűleg a palacsintavortexek közötti térbeli korreláció megváltozása

miatt.

4. Megmutattam, hogy kellően nagy meghajtó áramok esetén a rögzített vortex

fázisban is megjelenik a Hall-feszültség. Ezzel igazoltam, hogy a vortexrács a

véletlenszerű hibák potenciálterében – hasonlóan más kétdimenziós rugalmas

rácshoz – a hibákról való leszakadás után csatornák mentén mozog. Ezen

csatornák elhagyásához egy újabb, még nagyobb kritikus áram szükséges, ennél

nagyobb meghajtó áramot alkalmazva a vortexek valóban szabadon mozognak.

Eredményeim szerint a csatornák elhagyásához ötször nagyobb erő szükséges

mint a vortexek leszakításához.
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