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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo a investigação de ate-

nuáçao de ondas acústicas superficiais (OAS) em filmes
finos

granulares supercondutores de PbO e Pb depositados por "sputte-

ring" reativo em substratos piezoelétricos de liNb03 e quart

zo (ST). As medidas de atenuação de OAS em função da temperatu-

ra foram efetuadas para diferentes potências de rádio-frequên-

cia, e em frequência variando de 550 MHz a - 700 MHz.

A atenuação de OAS medida em filme granular de chumbo
o

(550 A), dotada de alta resistividade de filme (de 1000 n/o) se.
manifesta piezoeletricamente induzida e proporcional à resisti-

vidade do filme. No estado supercondutor esta medida de atenua-

ção excede esta simples relação. Esta atenuação excedente

atribuida à resistência local produzida pela presença de dipo-

10s de vórti ce-antivórti ce .

ABSTRACT

The subject of this work is the investigation of sur-

face acoustic waves (SAW) on superconducting Pb and Pbo granular

thin films deposited by "sputtering" on piezoelectric substrate

(LINb03 and quartz ST).

The SAW attenuation was measured as a function of the

temperature (l,3K to 20K) for different r.f. power, in fre

quencies from 550 MHz to 700 MHz.

The SAW attenuation, measured on granular lead film
o

(550 A) with high sheet resistivity (1000 n/o) appears to be

piezoelectrically induced and should be proportional to the

sheet resistivity. In the superconducting state the measured.
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1ttenuation exceeds this simple relation. This excess attenua

tion is ascribed to the local resistance produced bY the pre

sence of vortex-antivortex dipoles.
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

A pesquisa discutida nesta dissertacão teve como obje. -

tivo o estudo da atenuação de ondas acústicas superficiais(OAS)

em filmes finos granulares de chumbo.

À investigação de propriedades supercondutoras em sis

temas a duas dimensões (2D) é recente e de considerável interes

se. Beasley et all foram os primeiros a mostrar a possibilidade

da existência de transição topológica do tipo Kosterlitz-Thou

less2 em filmes finos supercondutores. Hebard et a13 investiga

ram a relação entre a resistividade de filme fino no estado nor

mal e o fenômeno de localização em filmes finos granulares de

chumbo.

A escolha da utilização do método de onda acústica su

perficial é um recurso ideal para a investigação dos sistemas

a duas dimensões (2D) como por exemplo em filmes superconduto

res, uma vez o fluxo de potência da referida onda é limitado a

uma profundidade de alguns poucos comprimentos de onda da super

fície. Com o objetivo de tornar viável a experiência de atenua

ção acústica superficial, um filme fino granular de chumbo foi

depositado sobre uma superfície de um substrato

(LiNb03), no qual um par de eletrodos metálicos

piezoelétrico

(transdutores)

interdigitais foi depositado previamente. ° referido filme gra

nular de chumbo foi depositado utilizando-se o método de extra

ção de partículas através do bombardeio de íons de gás inerte

(Ar+) em presença de gás reativo (02) sobre um eletrodo (alvo)

catodo de chumbo de alta pureza. Em terminologia inglesa, mais

conhecido como "sputtering" reativo. Um dos transdutores inter-
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digitais foi utilizado para gerar a onda acústica superficial e

o outro'utilizado como receptor. A técnica microlitofotográfica

usada para a fabricação dos transdutores interdigitais, bem co

rno o m~todo de "sputtering" reativo utilizado, serio 5iscutidos

no capí tu 10 11.

Teorias sobre interação éntre ondas acústicas superfi

ciais em substrato piezoe1étrico cobertos com filme fino semi

condutor foram sugeridas por campbel14, IngebritsenS, Tseng6 e

Adler7. Para efeitos de análise de dados experimentais utiliza-

mos o modelo de Adler para a atenuação de OAS em filmes no esta

do normal que será discutido no capítulo 111. Os cálculos de

Adler para a atenuação de OAS mostram que a atenuação é propor-

cional à resistividade do filme, o que está de acordo com os

resultados experimentais de atenuação para o filme no estado

normal. Porém se a resistividade do filme mostra diminuir gra-

du~lmente até se anular no estado supercondutor, a atenuação de

DAS apresenta um valor que excede esta relação simples, isto é,

a curva de atenuação em função da temperatura próximo e abaixo

da temperatura de transição supercondutora, Tc' apresenta valor

residual (excesso). Este excesso é atribuido à existência de re

sistência local devido à presença de dipolos vórtice-antivórti

ce do tipo Kosterlitz-Thouless13. A análise de vórtice-antivórti

ce é efetuada seguindo os cálculos de Turkevich15 no capítilloIV.

Rayleigh8 foi o primeiro a estudar as ondas superfi-

ciais que são perturbações elásticas que se propagam nos limi-

tes de um sólido e decaem exponencialmente com a profundidade,

resolvendo o caso de contorno plano entre um semi espaço elás

tico isotrópico e o vácuo. Segundo Victorov9, na onda acústi

ca superficial, a partícula do meio descreve uma trajetó-

ria elíptica cujo eixo maior é normal
..a superfície e o eixo

menor é paralelo à direção de propagação da onda. A excentrici-
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relação

de Poisson do meio. Para o maior deslocamento da partícula da

superfície do sólido o sentido de movimento da partícula é opo~
~

to' ao veto r de onda k.

A análise da onda acústica s~perfícial em substrato

piezoelétrico coberto de filme fino metálico é muito comple

va sob o ponto de vista teórico. Campbell e Jones4 obtiveram s~

luções para o caso de substrato piezoelétrico cobertos de fil

mes finos semicondutores. Hemphillll mediu a atenuação de OAS

em substratos piezoelétricos dotados de valores elevados de

fator de acoplamento eletromecânico (LiNb03) durante a

ção de filmes finos de ouro e alumínio, por evaporação a

e encontrou bom acordo com a teoria proposta por Adler.

deposi-

~
vacuo

Maio-

res detalhes de dados em propagação de ondas acústicas superfi-

ciais para diferentes orientações em substratos piezoelétricos

. l~ t' - d d f .•. 10e nao p1ezoe e r1CO sao a os na re erenC1a .

Em geral a onda acústica superficial é aerada e detec~ -
tada em superfície de material piezoelétrico utilizando-setran~

dUD~interdigitais(TID), que são constituídos de eletrodos me

tálicos microscópicos de forma geométrica semelhante a um pente

depositados sobre um substrato piezoelétrico, utilizando-se téc

nica microlitofotográfica. Quando um sinal de rádio-frequência

(UHF) é aplicado a um destes TIDs, uma onda acústica superfi-

cial de mesma frequência é gerada em ambos os, sentidos, em dir~

ção perpendicular ao do arranjo dos transdutores interdigitais.

° comprimento de onda acústica superfícial, correspondendo
-
a

frequência fundamental, é de duas vezes a distância existenteen

tre dois eletrodos adjacentes.

Akao12, 1969, foi o primeiro a obter a atenuação de

onda acústica superficial em filmes finos de chumbo e índio ob-

tidos por evaporação à vácuo, em substratos de cristais de
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quartzo de corte ST, e encontrou bom acordo da atenuação de DAS

determinada pela teoria de &rrdeen, Cooper e Schriefer (BCS) pa-

ra supercondutores.

Fredricksen et al13 investigaram a atenuação de DAS

em filmes finos supercondutores de Nb3 Sn e Nb N, de alta resis

tividade depositados em substratos de LiNb03. Para o filme de

Nb3Sn otiivaam resultado experimental da atenuação em bom acordo

com a teoria prevista por BCS. Todavia para o filme supercondu-

tos de NbN obtiveramaten uação de comportamento muito interessan-

te e intrigante com resultado bem distinto ao previsto via BCS

para um supercondutor simples.

Recentemente, tentamos medidas de atenuação de ondas

acústicas superficiais em filmes finos de chumbo de alta pureza,

de baixa resistividade, e observamos variação de atenuação de

aproximadamente 0,2 dB/cm, cuja observação, próxima à temperat~

ra crítica de transição é limitada. pela estabilidade do gerador

de UHF, utilizado para excitar o transdutor interdigital.

Em geral, a transição do tipo Kosterlitz-Thouless

tem sido observada em filmes supercondutores dotados de alta re

sistividade no estado normal 1 kO/o) que em geral são de na-

tureza granular. Maekawa14 observou que se fosse necessária a

produção de filme homogêneo de alta resistividade feito de me-

tal puro, o mesmo teria uma espessura menor que o espaçamento

interatômico, o que é de realização inviável experimentalmente.

Os filmes supercondutores de chumbo de alta resistividade (obti

dos por "sputtering") por serem de natureza granular, apresen-

tam vantagem adicional de possibilitar através de oxidação con-

trolada, obtermos resistividade de filme fino a um valor conve-

niente para investigação, seguindo o procedimento descrito por

3
Hebard et aI •



- 5 -

A investigação experimental descrita nesta disserta

ção, mostra que a medida de atenuação de OAS em fiL~es finos

supercondutores granulares de alta resistivi~adê (R ) 1 kn/~),

depositados em substratos piezoelétricos de fator de acoplamen-

to eletromecânico elevado (LiNb03 de corte y.z) constitui um

bom método pata ~ investig~ção da e;~i5tência de dipolo5 de vór

tice-antivórtice prevista por Beasley et alI que extenderam a

teoria proposta por Kosterlitz e Thouless2, cvjos cálculos fo

ram efetuados por Turkevich15•

Beasley et alI, obtiveram urna relação simples entre a

temperatura crítica de Kosterlitz-Thouless e a resistividade de

filme fino no estado normal, embora Kosterlitz ou Thouless men-

cionassem que a interação logarítmica de alcance finito em fil-

mes finos supercondutores destruísse a analogia precisa aos fil

mes finos de hélio. Beasley et alI mostraram que sistemas supeE

condutores (bidimensionais), em que se o parâmetro Àl = À; (on

ê.eÀ e d são respecti vamen te a profundic1ade de London efetivo e

d a espessura do filme) é suficientemente grande (da ordem de

alguns milímetros), praticamente não apresentaram diferenças em

relação a filmes de hélio. O parâmetro Àl efetua o papel de pr~

fundidade de penetração magnética para campos perpendicularesro

filme. Esta dissertação ~ efetuada na sequência seguinte:

- No capítulo 11, uma descrição de preparação de amos

tra, do método experimental e do equipamento utilizado para ô

geraçao de ondas acústicas superficiais, bem corno a medida de

atenuação da referida onda e o sistema de resfriamento e contro

le de baixas temperaturas utilizado na experiência.

- No capítulo 111 são descritos: o modêlo para expli

car a atenuação de OAS em substrato piezoelétrico em presença de
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filme metálico em sua superfície e a análise de vórtice-antivór

tice proposta por Kosterlitz e Thouless baseada sobretudo em re-

sultados dos cálculos obtidos por Turkevich15. O capítulo IV
~e

.~.,Jicado aos dados experimentais e análise e finalmente no capí

tulo V, as conclusões.
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CAPiTULO 11

ARRANJO EXPERIMENTAL E PROCEDImNTO

2.1 - preparação de substrato e transdutor de onda acústica

superficial

Precedendo a operação de deposição de filme fino su-

percondutor granular de chumbo sobre o substrato de niobato de

lítio, efetuamos a fabricação de transdutores interdigitais uti.
lizando processo microlitofotográfico que é descrito a seguir.

Um substrato piezoelétrico retangular de dimensões 25,4mm de

comprimento por l2,7mm de largura, dotado de superfície optica-

mente polida (de niobato de lítio (LiNb03), corte y.z) e fervi-

do durante cinco minutos e em seguida submetido por mais cinco

minutos em limpeza ul~a$ônica em três solventes orgânicos dif~

rentes. Primeiro, em tricloroetileno, segundo em acetona pura e

terceiro em metanol e finalmente em água deionizada. Para cada

solvente os Frocedimentos de aquecimento de solvente é limpeza

ultrasônica foram repetidos para descontaminar a superfície de

resíduos graxos o melhor possível. Após efetuado cada processo

de limpeza de substrato, o mesmo era submetido a uma corrente

de gás nitrogênio, a fim de se obter uma superfície seca. Uma

vez limpo o substrato, o mesmo foi submetido ã secagem durante

dez horas, à temperatura de 2500C em forno a vácuo, afim de eva

porar todo resíduo de água contido em seu interior. Após efetua

da a secagem, uma gota de solução de ''photoresist" positivo (Azo

plate AZ 1350 H, filtrado através de filtro de microporos de

l~m e 0,25~m) foi depositada sobre a superrície do substrato.Em

seguida, o substrato foi submetido a movimento de alta rotação



- 8 -

em um dispositivo denomidado "spinner" a 7.000 r.p.m. durante

0,25 segundos e em operação contínua a 3.000 r.p.m. durante 30

segundos. Com o procedimento de girar o substrato conforme des

crito acima, a solução de fotoresistência é distribuida em for-

ma de camada fina e homogênea. Após esta operação, ° substrato

dotado de camada de fotoresistência foi sUnleüdo a aquecimento

à ternperatura de 800e por 10 minutos, rorno obj eti vo de evaporar

o solvente da camada de filme fotoresistente. O procedimento da

deposição da referida camada é efetuada sob luz amarela.

O substrato coberto de camada de fotoresistência, nes

te estágio estava preparado para ser submetido ao proces~o mi

crolitofotográfico.

O processo microlitofotográfico segue o esquema mostra

do na figura 1 é descrito a seguir .

. Uma vez preparado o substrato, uma máscara laminar de

vidro, dotada de padrão de geometria ilustrada na figura 2, é

justaposta sobre o substrato em contato com a sua superfície,

mantido através da utilização de quatro presilhas magnéticas pa

ra fixação. Para que a superfície da máscara se mantivesse para

leIa à superfíc2.e do substrato, as referidas presi lhas foram

ajustadas de forma que as franjas d~ interferência de luz obti

das se mantivessem em parelelo, o que constitui, em geral, um

bom critério para obter uniformidade para a justaposição uni

forme da máscar~.

Uma vez justaposta a máscara sobre o substrato, figu

ra 1.3, o conjunto é exposto à luz ultravioleta (lâmpada de

hidrogênio) durante cerca de 15 a 20 segundos. As regiões tran~

parentes da máscara, correspondentes aos eletrodos interdigi

tais, de configuração ilustrada na figura 2, permitiram que a

luz penetrasse atravé~ das mesmas atingindo a camada de pelícu

la de fotoresistência ocorrendo desta forma reação fotoql,írnica.
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A revelação das partes expostas à luz, foi efetuada aspergindo

se 30cm3 de solução de 10% de ácido acético, operação em que fo

raro retiradas as porções da fotoresistência correspondentes
..
a

,

configuração dos eletrodos interdigitais, figura 1. 4. Em se-

guida, a superfície do substrato foi enxaguada em água deioniz~

da e submetida a uma secagem preliminar rápida sob um jato de

gás nitrogênio (N2). O padrão revelado obtido sobre o substrato

foi cuidadosamente observado utilizando-se um microscópio para

verificar as definições dos contornos da configuração resultan-

te, bem como o aparecimento eventual de falhas, fatores estes'

que determinam o sucesso na obtenção dos eletrodos

tais.

interdigi-

Em sequênciar foi efetuada a deposição metálica à vá

cuo sobre o substrato impresso com padrão de TID, sob pressao

inicial de cerca de 5xlO-7 Torr. A deposição ã vácuo de prata
_ o

foi efetuada numa razao de 150 A/minuto, até que se obtivesse
o

uma espessura de 1500 A, monitorada por um medidor digital de
o

espessura. Um filme de cromo, de 50 A, foi depositado previame~

te sobre a superfície do substrato, para assegurar melhor ade-

rência do filme de prata sobre o mesmo substrato. A fim de com-

pletar o processo de revelação por t1lift-off", o substrato me

talizado foi mergulhado em acetona pura, o que provocou a diss~

lução da camada de fotoresistência restante, deixando somente o

padrão metalizado de transdutor interdigital sobre o substrato.

Para viabilizar'o emprego prático de TIDs, quatro fios

terminais de ouro foram conectados por terrnocompressão (Unitek)

aos terminais dos eletrodos para a posterior aplicação de si-

nais de rádio-frequência. Uma vez efetuadas as operações acima

descritas, os transdutores interdigitais de OAS, estavam prepa-

rados para que fossem efetuadas as deposições de amostras de
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tllmes tlnos por "sputtering", o que ser~ discutido na seç~o de

"preparac:ãc. de amostras". Porém, an tes de ser efetuada a deposi. -
ção da amostra, o desempenho dos transdutores interdisitais foi

testado através de medidas de perdas de inserção que são descri

tas a seguir.

2.2 - Medidas de perdas de inserção em transdutores interdigi

tais de OAS

A fim de testar a eficiência dos TIDs, utilizamos um

arranjo experimental, cujo diagrama esquemático é mostrado na

figura 3, para medirmos perdas por inserção.

O método basicamente, consiste em aplicar um trem pe

riódico de ondas de rádio-frequência (--700 MHz), próximas
..a

fundamental. O referido trem de ondas é obtido utilizando-se um

gerador de ultra alta frequência (UAF), cujo sinal é modulado

por um gerador de pulsos. A modulação é obtida

urna unidade misturadora à diodo.

uti lizando-se

O trem de onda de r.f. é aplicado a l~ dos transduto-

res interdigitais que por sua vez produz uma onda acústica su-

perficial que se 'propaga em direção perpendicular à direção em

que estão dispostos os eletrodos interdigitais. O segundo tran~

dutor interdigital é utilizado como receptor de onda acústÜ2 su

perficial, reconverte a mesma em pulso elétrico que émonitorado

por um osciloscópio, após ser amplificado. A amplitude do pulso

- .,
referente a OAS e comparada a do pulso obt1do a sa1da de um ate

nuador de décadas. Esta comparação é efetuada comutando-se al-

ternadamente o pulso correspondente a OAS e o pulso proveniente

da saída do atenuador de décadas ligado à saída do gerador.
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Figura 3 - Diagrama de blocos do sistema uti lizado para éa medi.da de perda de inse rção

de transdutores interdigitais de OAS
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Ambos os pulsos são monitorados através de um oscilas

cópia, ajustando-se a atenuação de décadas até equiparar as am

plitudes do pulso correspondente a OAS e o que provém do ate

nuador. A condição de melhor transmissão de potência aos trans-

dutorêS ê obtida utilizando linhas triplas de ajuste de impedâ~

cia, sendo que uma foi conectada aos terminais de entrada e ou

tra aos terminais de saída dos transdutores de DAS.

O valor da leitura de atenuação obtido para equiparar

ambas as amplitudes de pulsos, é o valor correspondente à per

da por inserção do transdutor de DAS em decibéis (dB). Em ge

ral, se a perda por inserção for inferior a 20 dB/cm, o emprego

do transdutor é viável para objetivos de nossas experiê~cias em

filmes supercondutores.

2.3 - Preparação da amostra

Deposição de filme fino supercondutor granular de

chumbo em substrato de LiNb03.

2.3.1 Máscara para deposição do filme

Com o objetivo de obter um filme de contornos níti

dos, depositado sobre o substrato de LiNb03, ao longo da dire

ção de propagação z, o referido substrato foi colocado dentro

de uma base metálica (Al) dotada de fenda de forma geométrica

semelhante à do substrato parte do conjunto do suporte de más

cara, para que fosse mantida em posição fixa. A seguir, uma más

cara de lâmina de aço inoxidável foi disposta sobre o suporte

da mesma, espaçado de O,5rnrn da superfície dosubstrato. Este es
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paçamento é mantido o mais próximo à superfície do substrato,

suficiente para proteger as conexões elétricas (contatos de ou-

ro) dos transdutores interdigitais, bem como evitar descargas

de alta tensão sobre os transdutores durante o processo de depo

sição do filme amostra.

A máscara de aço inoxidável utilizada, dotada de Q~a

fenda de forma retangular cujas dimensões (lOmm por 6mm), dete~

minaram aproximadamente as dimensões do filme depositado dispo~

ta na configuração ilustrada na figura 4.

2.3.2 Equipamen to para "sputtering" a rádio frequência

procedimento

e

o sistema de "sputtering" reativo a rádio-frequência,

constit\ddo de ~m gerador de potênc~a de R.F. (R.D. Mathis, mo

delo SP.3l0), cuja frequência de operação era de 13,5 MHz, dot~

da de potência variável e uma unidade de medida de tensãode pola-

rização acoplada ao circuito do catodo através de uma unidade

com ajuste de impedância (R.D. Mathis M-1700), corno está ilus

trado no diagrama de blocos da figura 2.5. O princípio de fun-

cionamento de "sputtering" a rádio-frequência bem corno o aspec-

_. _. _ . 30,31,32
to gener1co sao descr1tos em detalhes nasreferenc1aS .

Para a geração de rádio-frequência, basicamente há

'uma unidade excitadora que gera um sinal de 13,5 MHz, cuja am-

plitude pode ser ajustada a um valor conveniente para controlar

a potêncicl a ser entregue ao catodo. O sinal de rádio-frequênc:ia

gerado pelo circuito excitador é processado iterativamente em

dois circuitos: um de sintonização e outro de ajuste de impedân

cia a fim de obter melhor transferência de potência. Desta forma,

o sinal do excitador é aplicado à entrada do amplificador de po

tência de rádio-frequência, que por sua vez transfere um sinal

de alta potência ao catodo (chumbo) do sistema de "sputtering" .
•
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Uma unidade adicional constituida de elementos reativos ajustá-

veis é utilizada entre a saída do circuito amolificador de rá-~

dio-frequ~ncia e o catodo do sistema de "sputtering" com o obje

tivo de obter melhor transferência de potência, minirnizando-se

a componente refletida do sinal de r.f. por minimização taxa de

onda estacionária. O trabalho de "sputtering" é precedido pela

preparação do sistema de vácuo e disposição prévia da
--

mascara

para o filme a ser depositado, conforme descrito na seção 2.4.

2.4 - Preparação do sistema de vácuo

o sistema de vácuo utilizado para a deposição do fil

me era do tipo convencional de bomba de difusão a óJeode silicone,

dotada de armadilha refrigerada a nitrogênio líquido, sendo a

mesma assistida por uma bomba mecânica (Eêwards ED-150).

Após o procedimento da preparação do catoeo (ativo}de

chumbo o que é descrito posteriormente neste capítulo, o supor

te de máscara do filme foi colocado sobre a base de anodo ater-

rado. Um obturador metálico, móvel é disposto entre o'plano da

máscara do filme e o plano do catodo do metal a ser depositado

(chumbo) .

o procedimen to para a obtenção de vácuo também é a:nv~

cional, isto é, o sistema é bombeado previamente para se obter

pressao de aproximadamente 50 ~mHg, em seguida com a atuação de

uma bomba de difusão a óleo, foi obtido vácuo necessário no si~

tema, com pressão residual de 5xlO-7 Torr, suficiente para evi-

tar contaminação de gases no processo de "sputtering".

Uma vez obtido o vácuo, acima descrito, o sistema es-

tava preparado para iniciar o procedimento de bombardeio ionico

(argônio) sobre o alvo metálico, a fim de se efetuar a limpeza de



UNIDADE EXCITAOORA DE
R. F. (13,5 MHz)

UNIDADE DE AJUSTE DE
ACOPLAMENT() E MEDIDA
DE TE,.",SÃO D E POLARIZA -

- çÃO D.e

II CAT~DO 11

- Argónio
- Oxigênio

Figura 5 - Diagrama de blocos do sistema de "sputtering" a R.F.

I
VA'CUO

( Bomba Difusoro)

f--I
eu



- 19 -

sua superfície e posteriormente efetuar a admissão de gás reati

vo (02) para a obtenção de filmes finos granulares de PbO ou Pb

que será discutido na seção 2.6.

2.5 - Especificações do alvo metálico utilizado e procedimen-

to para sua montagem

o alvo (eletrodo) metálico utilizado era feito de

chumbo policristalino de alta pureza (99,999%), de Scm de diâme

tro e O,64cm de espessura de fabricação CERAC CHEMICAL ..O mesmo

alvo, foi colocado sobre um suporte circular de alumínio, utili

zando um adesivo Epoxi Armstrong. O referido suporte de alumLuo

era dotado de rosca para permitir sua instalação em seu suporte

dotado de sistema de refrigeração a água para evitar superaque

cimento do alvo durante o processo de bombardeio iônico.

2.6 - Bombardeio iônico

O procedimento de bombardeio de íons de argônio sobre

o alvo metálico (catodo) foi utilizado para a limpeza de sua

superfície. Em geral, a superfície do alvo metálico adquire con

taminação, devido à oxidação e substância do sistema de vácuo.

Para o alvo de chumbo, a duração do processo de bombardeio iôni

co foi de uma hora, sob pressão de 5 a 6 ~Hg com a aplicação de

tensão de r.f. de aproximadamente 2 kV.

Afim de iniciar o processo de ionização foi utilizado

o procedimento descrito a seguir: O sistema de vácuo foi utili

zado a fim de se obter uma pressão residual de cerca de 10-6 Torr.

Uma vez alcançado, este valor de pressão, a válvula de vacuo
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principal foi completamente fechada e em seguida, o gás argônio

admitido para dentro da câmara de vácuo, até que a pressão de

25 ~Hg fosse obtida. Esta pressão foi controlada pela exaustão

do'gás argônio através da ação da bomba difusora, ajustando-se

a abertura da válvula principal de vácuo ao mínimo suficiente pa

ra permitir a manutenção da pressão de Ar constante dentro da

campânula. Este procedimento foi utilizado para evitar a ascen-

ção de corrente de óleo da bomba de difusão, que geralmente po-

de ocorrer se aumentarmos o fluxo bombeado de Ar (p >

50 ~Hg). A pressão do manômetro instalado à saída do cilindro

que contém argônio foi ajustada para 6,9xl04 Pa,enquanto que a

';~lvulatipo agulha de fabricação Nupro, teve o ajuste micromé

erico em 19 divisões. Uma vez alcançada a pressão de argônio pa

ra 25 ~Hg, uma tensão de rádio-frequência gradualmente aumenta-

da foi aplicada ao catodo (alvo de chumbo), de forma suficiente

para obter ionização do gás (argônio). Em operação contínua, a

potência de rádio-frequência foi ajustada de forma a se obter

o máximo de tensão de polarização do catodo na unidade de aco-

plamento, ajustando-se iterativamente os controles de saída e

carga, enquanto se efetuava a pressão de gás argônio, a um va-

lor mínimo, cerca de 5 ~Hg, suficiente para manutenção de des-

carga estável.

A tensão de polarização do catodo foi ajustada em ce~

ca de 2 kilovolts. Foi verificado experimentalmente que o con

trole do valor da tensão de polarização é um parâmetro mais

efetivo que o controle de potência de R.F. para obtermos repro-

dutibilidade.

Uma tensão de polarização de catodo de 2 kV foi manti

da durante uma hera ou mais afim de se obter a limpeza do alvo

metálico.
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2.7 - Admissão de gás reativo (02) e cronometragem

ApÓS efetuada a limpeza do alvo através de bombardeio

iônh;o (Ar+), com o sistema ainda em ionização, foi admi tido gás

oxigênio (02) para dentro da campanu1a à vácuo, com o ajuste mi

crométrico da válvula-agulha correspondente ajustada a 8,9 divi

sões, o que fez corresponder um aumento de pressão de argônio

inicialmente de 5,5 ~Hg para 6,2 ~Hg de pressão total de mistu

ra de gás argônio e oxigênio. Esta 9peração foi efetuada redu-

zindo-se a tensão de polarização de catodo para 1,2 kV, reajus-

tando-se o nível de potência de R.F., cinco minutos antes de

processarmos a admissão do gás reativo para dentro da

Ia.

-
campanu-

A admissão de oxigênio foi efetuada, aguardando-se um

tempo de três minutos adiciona~s para obter mistura homogênea

de gases. Em seguida, pela abertura do obturador mecânico por

20 (vinte) segundos foi obtida a deposição do filme de espessu-
o

ra situada na faixa de 300 a 400 A e de resistividade de cerca

a 500 nlo , apropriada para as finalidades das nos-

sas experiências.

o critério para cronometrar o processo utilizado após

a deposição e os valores de ajustes de pressões são explicados

a seguir.

Após o término da deposição que se efetuou após o fe

chamento do obturador mecânico, o gerador de rádio-frequência fui

desligado e a câmara de vácuo (campanula) foi evacuada para eli

minar a mistura de gases utilizada. Em seguida, gás argônio pu

ro foi admitido para a mesma câmara até que a pressão equalizas

se a pressao externa. Tal procedimento foi empregado para evi

tar oxidação repentina da amostra.

A resistividade do filme fino granular de chumbo obti
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do foi determinada a temperatura ambiente, utilizando-se o méto

do de quatro terminais. A configuração dos referidos terminais,

feitos de platina pura, é ilustrada na figura 15. Dois dos ter

cor-(I e I ) externos, foram utilizados para injetar+ -

rente contínua de intensidade de 10 ~A e dois terminais inter-

minais

nos foram utilizados para a medida de diferença de potencialp~

porcional a resistência no intervalo em que estão em contato.

Ao determinar a resistividade do filme granular de

chumbo obtido através do procedimento descrito anteriormente,o~

servamos através das figuras 6 e 7, características típicas

interessantes de variação de resistividade em função do tempo

de exposição quando asarnostras foram submetidas a oxigenação atr~

vés de exposição ao ar. Observa-se nas curvas características,

que inicialmente. a resistência diminui de valor rapidamente atin

gindo um valor minimo, e após longa exposição a mesma grandeza

aumenta monotonicamente devido ao processo de oxigenação.

O mecanismo deste comportamento de diminuição inicial

de valor da resistividaóe ainda não foi precisamente determina-

do. Uma possibilidade é que o filme finos tenham absorvido oxi

gênio no processo de deposição e que este sejalentara1tel.íbe:rad:>d=s..a

estrutura. Uma análise utilizando-se raio-X, possivelmente se-

ria necessária, para determinarmos este comportamento.

Para a finalidade de nossa investigação, uma vez que o

valor da resistividade do filme atinq.illseu valor mínimo, a re-

ferida amostra foi montada sob vácuo e refrigerada a temperatu

ra de nitrogênio líquido; procedimento que mantém estável o fil

me, com resistividade inicial de aproximadamente I kn/o' As

amostras obtidas por "sputtering" apresentaram estabilidade. ex-

cepcional para a finalidade de nossas experiências. Hebard et aI

mencionaram as vantagens das amostras obtidas por técnica de

"sputtering" a feixe de íons sobre as obtidas por evaporaçao, o

qual pode ser comprovado.
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2.8 - Seleç~o de par~metros utilizados para efetuar "sputte

ring" reativo

Devido à natureza complicada do processo de "sputte

ring" reativo para a deposição de filme granular de chumbo em

sistemas de "sputtering" a diodo, uma vez que o alvo metálico I o

gás reativo e o substrato estão imersos no plasma, a determina

ção das condições para a obtenção de filmes granulares de alta.
resistividade e determinadas espessuras, necessárias para o

presente trabalho, foram obtidas através de tentativas (75), uti

lizando-se observações empíricas e intuitivas, cujo conj~nto de

parâmetros escolhidos foi descrito em seções anteriores - deste

capítulo. A seguir, descrevemos o resultado de observações que

nos dondüziram à escolha dos parâmetros de "sputtering" anteri

ormente descritos.

Inicialmente, observamos experimentalmente, durante o

processo de deposição do filme, a-existência de uma mínima ten

são de polarização para sustentar o sistema ionizado a pressões

em torno de 5 l-lHg.No sistema de "sputtering" utilizado, a mín!.

ma tensão de polarização necessária para manter estável o~plas

ma, era de 900 V, a pressão de argônio mantida em 5 l-lHg.A dis

tância entre o plano do alvo metálico e o substrato em que o

filme foi depositado era de 2,5 em. A melhor condição para o

"sputtering" recomendada pelo fabricante do equipamen to, era de

efetuar a deposição do filme à menor pressão do gás argônio, su

ficiente para sustentar o plasma estável. No sistema utilizado,

esta pressão foi mantida em 5,5 l-lHg.Também observou-se que a

pressões inferiores, ao admitirmos gás oxigênio para efetuar o

"sputtering" reativo, era mui to difíci I obter estabi lidade para

manutenção da ionização. Um procedimento importante utilizado

para obter reprodutibilidade de características de filmes no
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sistema de "sputtering" reativo a R.F., foi cronometrar a opera

ção de admissão do gás 02 (oxigênio), urnavez que neste sistema

era inevitável a oxidação parcial da superfície do alvo metáli-

co~ Um procedimento não menos importante é a escolha da tensão

de polarização do catodo, pois observamos que se a mesma fosse

superior a 1,5 kV, mesmo utilizando concentrações de gás oxigê-

nio superiores a 15% em ambiente de Ar+, obtivemos filmes de

baixa resistividade, variando de 2 a 8 ohms~ . Utilizando-re t~

são de polarização de 2,5 kV mesmo a pressão parcial de 02 su-

perior a 15%, obtivemos filmes de baixa resistividade. Posteri-

~
ormente, tentamos a deposiçao, utilizando a mesma pressao par-

cial de 02' à uma tensão de polarização de 1,2 kV e

filmes isolantes de PbO.

obtiveIT).os

Para uma tensão de polarização mantida em 1,2 kV, com

uma concentração de 02 de cerca de 9%, observamos que o interva

10 de tempo utilizado para a admissão de 02 para obter a mistu-

ra de gases, antes de se efetuar a deposição, tem consequência

importante para se obter reprodutibilidade de características.

Enquanto que, efetuando-se a deposição sob concentração de 12%

a oxidação das partículas constituintes ocorria rapidamente, du

rante a admissão da mesma na camada de vácuo. Observou-se com

o procedimento acima descrito que para obter reprodutibilidade

de filmes granulares de chumbo bàsicamente controlamos a conta-

minação (oxidação parcial) da superfície do alvo, cronometrando

-se o tempo de admissão do 02, antes de se efetuar a deposição.

Enquanto que com a redução da tensão de polarização do catodo,

obtinhamos maior tempo de vôo das partículas ejetadas do alvo,

e mesmo a baixas concentrações de 02 (4%), aumentava-se a chan

ce de se obter maior oxidação de partículas de chumbo. Utiliza~

do-se o procedimento acima descrito, foi possível obter filmes

cujas resistividades eram de aproximadamente 1 kn~ e de espes-
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nossas

investigaç5es. A an&lise do processo de "sputtering" reativo,

ainda, constitui um problema complicado, cujo mecanismo nao
-
e

completamente conhecido para explicar a estequiometria. Acredi-

tamos que para fins práticos, cada sistema deve ser tratado es-

pecificamente em se tratando de "sputtering" reativo, com auxi-

lio de diagnóstico de análise de plasma.

2.9 - Caracterização da microestrutura

A caracterização da microestrutura dos filmes granula

L' obtidos foi testado utilizando-se microscópio de varredura

de elétrons, com aumento máximo de 30.000 (trinta mil) vezes.

Porém, devido a limitação de resolução (- 1000 Â), as dimensões

de grãos constituintes não puderam ser determinadas. Hebard et

a13, utilizaram microscópio eletrônico de transmi$são (TEM) com

relativo sucesso. A possibilidade de utilizar esta técnica está

limitada pela natureza diferente dossubstratos utilizados, pie-

zoelétricos e não piezoelétricos.

2.10 Determinação de espessuras de filmes

Devido à baixa dureza da superfície do filme granular

de chumbo, não foi possível utilizar uma determinação direta do

monitor de perfil (espessura) de fabricação da Dektak.A fim de

contornar o problema, depositamos uma camada de tungstênio so-

bre o filme de chumbo utilizando também a técnica de "sputte-
o

ring". A referida camada, de aproximadamente 3000 A de espessura
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Figura 8 - Micrografia (SEM) de filme granular de Pb com au-

mento x 10.000
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apresenta superfície de dureza, insensível aos efeitos de ponta

de prova do monitor de espessura. Medindo-se a altura do perfil

de filmes, depositadas sob mesmas condi9ões, pudemos determinar

a taxa de deposição (espessura em função do tempo de deposição

do filme). O monitor de perfil de filmes utilizado, de fabrica-

ção Dektak (Sloan) foi previamente calibrado, utilizando-se um

_ o

padrao de 7700 A de espessura, depositado em substrato de quart

ZOe

2.11 Equipamento eletrônico para geração, deteção e medidas

de OAS

O arranjo experimental de equipamento eletrônico uti-

lizado para gerar, detetar e medir ondas acústicas superficiais

e apresentado em forma de diagrama de blocos na figura 9.

Um gerador de UHF (HP 612) modulado por um gerador de

pulsos, fornece pulsos de rádio-frequência que são convertidos

em ondas acústicas superficiais através de transdutores interdi,

gitais (TID). As ondas acústicas superficiais, após se propaga

rem através da amostra (filme e superficie do substrato) sao re

convertidas piezoeletricamente em sinal elétrico através de

segundo transdutor interdigital (receptor). O sinal detetado

um

-e

processado através de uma unidade amplificador-misturador com

o auxilio de um oscilador local e heterodinizado a uma frequên-

cia intermediária (FI) de 30 MHz. O sinal de FI é processado

através de um amplificador logaritmico e detetado através de um

integrador sincrono ("box-car"). O referido integrador analisa

o sinal detetado fornecendo uma tensão de C.C., em sua saida,

proporcional à amplitude do pulso de R.F., obtido no TID (receE

tor), que por sua vez é enviada a um registrador tipo X-y e



À sincronismo

Gerodor
II

o
de pUlsos

I•••I•
I

Osciloscopio

Bo)(cor~

•••IReQlstrodor

IL

I
-' I

X-y

I

, I

••••

JL
~

GerOd:J

I.l\f\-:!JO~Z~

de UHF

Misturodor
~OMHZ

1-fo

fJf ~fo·~MHZ

o

I

.rw- fo

I Ate~uodor de I
Amostro

•• I
Decodos

Oscllodor

Local

Figura 9 - Diagrama de blocos do sistema eletrSni~o uti~izado para produz~r,

detetar e medir atenuação de ondas acústicas superficiais

LUo



- 31 -

também a um computador (Tektronix 4503) através de um conversor

analógico digital, para posterior armazenamento em fita magnéti

ca.

Um gerador de ultra-alta frequência de fabricação

Hewlett-Packard, modelo 612 A, roi utilizado para excitar um

dos transdutores interdigitais para gerar OAS. A potência máxi

ma de rádio-frequência fornecida era de aproximadamente 10 mili

watts, com estabilidade de ± 0,1 dB. A unidade misturadora (de

fabricação LEL Varian Assoe., modelo UFK-2-30-12-50) utilizada

é dotada para operar na faixa de frequência de 200 a 1000 MHz.

2.12 Termômetro utilizado

Um termômetro de gerrnâniode fabricação Cryocal Inc.

foi utilizado para.medir temperaturas de 1,5 K a 20 K. O mesmo

dispositivo era alimentado por um gerador de corrente contínua

de 10 ~A de intensidade, através de dois terminais. O valor da

resistência foi determinado medindo-se a diferença de potencial

existentes entre outros dois terminai~ intermediários. O supor

te da amostra e o resistor de aquecimento foram montados sobre

uma ponta de prova feita de cobre, que durante as experiências

funciona imerso em He4 líquido. Um invólucro de latão encerran

do o suporte da amostra em vácuo dotado de selagem feita de fio

de índio foi submetido ao teste de vazamento antes de introdu-

zirmos hélio líquido dentro do "Dewar" duplo do sistema de re

frigeração.
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Sistema de resfriamento a He4

o sistema de resfriamento a He4 cujo diagrama é ilus-

trado na figura (10), é constituido de dois "dewars", dispos-

I

•

tOS coaxialmente. C externo toi utilizado para pr~-resfriar o

sistema à temperatura de nitrogênio líquido, enquanto que o se

gundo "dewar" (interno) era utilizado para conter He4 liquido.

Após o "dewar" externo ser preenchido de nitrogênio liquido,uma

pequena quantidade de gás nitrogênio (N2) foi introduzida para

dentro da parede a pressão de (- 300 ~Hg) de isolação ("jacket")

do "dewar" interno, para ocorrer o pré-resfriamen to do "de\tlar"

ir~terno,_através de transferência de calor. Observando-s_e que o

"dewar" interno era previamente evacuado e a seguir preenchic10

com gás de He4, até atingir pressão de cerca de 38 cmHg. Em se

guida o pólo contendo a amostra foi preenchido com gás He4 a

uma pressao de 1000 ~Hg desta forma a amostra era termicamente

acoplada ao banho de nitrogênio líquido. Posteriormente, quando

a temperatura da amostra atingisse 77 K, o hélio líquido

transferido para o "dewar" interno após a parede isolante

era

("ja

cket") ser evacuada, para ser isolada termicamente do "dewar"

externo, contendo nitrogênio. Uma vez efetuada a transferência

do hélio líquido, após alguns segundos ocorrendo equilíbrio tér

mico da amostra com o banho de hélio, reduzia-se a pressão do

pólo de resfriamento da amostra, através da utilização de bomba

mecânica para obtermos temperaturas em torno de 1,3 K. Desta

forma, o sistema de resfriamento a He4 se encontrava preparado

para a atuação do controlador de temperatura, cuja descrição

efetuada a seguir.

-
e
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Controle de temperatura

o sistema constituído de resistor de aquecimento e

:,ccrnômetrofoi montado em contato com o suporte da amostra. O

diagrama dê blocos do controlador é ilustrado na figura 11.

Basicamente, o controle é efetuado ligando-se o sen-

sor (um resistor de carbono) que constitui um dos braços de uma

ponte de resistores. O outro braço da ponte, constituido por um

potenciômetro helicoidal ("helipot") acoplado mecanicamente

um motor síncrono, utilizado como varredor de 'temperatura,

ajustado a uma temperatura de partida (inicial).

a

.-e

o circuito em ponte de resistores, é alimentado por

uma fonte de tensão alternada, derivada da rede de alimentação.

Se eventualmente fosse estabelecido um desequilibrio entre o va

lar da resistência acoplada ao motor e o valor da resistência

do termômetro (sensor), uma tensão alternada (sinal erro) pro-

porcional ao desequilíbrio era estabelecida. Esta última é am-

plificada e aplicada à entrada de um circuito detetor sensível

à fase que tem por referência o sinal de frequência da rede de

alimentação (60 Hz). O detetor de fase por sua vez fornece em

sua saída uma tensão contínua (C.C.) proporcional à amplitude

do sinal erro obtido junto ao circuito em ponte. Essa tensão

(contínua) é aplicada à entrada de um amplificador de potência,

que fornece corrente ao resistor de aquecimento. Um circuito adi

cional para controlar a constante de tempo é acoplado ao circui

to do resistor de aquecimento para afrouxar a resposta de con-

trole, bem como a entrada do circuito amplificador era dotado

de controle de ganho para evitar instabilidades.
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CAPITULO III

TEORIA

3.1 - Atenuação de onda acústica superficial em filmes finos

metálicos depositados em substrato piezoelétrico

A onda acústica superfical se propagando em cristais

piezoelétricos é afetada pelas propriedades eletromagnéticas do

meio adjacente. Segundo Campbell e Jones4, um me~o sem perdas

(não dissipativo) influencia a velocidade de fase e um meio dis

sipativo causa atenuação. Devido ao in teresse em guias de ondas

e amplificação, uma considerável atenção foi dedicada ao estudo

d - d d f' .. f'1 f' 16,17 Ae propagaçao e on as super 1C1a1S em 1 mes 1nos • o

relatar medidas de variações relativas de velocidades de ondas

acústicas superficiais causadas por um filme fino condutor depo

sitado sobre um substrato piezoelétrico, Schulz e Matsinger18,

observaram a condição t.emporária em que ocorria alta atenuação

simultaneamente com uma rápida variação de fase devido à varia

ção em velocidade do som com o substrato sem deposição de filme

e em curto circuito. Foi observado que o efeito era maior para

materiais dotados de constante de acoplamento eletromecânkoele

vados como o LiNb03'

A atenuação de ondas acústicas superficiais em mate-

riais recobertos de filme semicondutor foi investigada por

Ingebritsen5. Adler7, utilizando um método elementar, baseado

em intuição física obteve resultado seme liEnte, com tratamento

menos rigoroso que o utilizado por Ingebritsen. Para a interpr~

tação de nossos resultados de medidas de atenuação, a expressão

obtida por Adler é mais conveniente. Portanto o modelo utiliza-

do por Adler é descrito a seguir.
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3.2 - Modelo de Adler

Segundo descriç~o proposta por Adler, quando t~a onda

acústica se propaga em um material piezoelétrico, somente parte

de sua energia potencial é utilizada para produzir deformação

elástica, o restante produz campo elétrico que acompanha a on-

da. A fração de energia potencial total em forma elétrica é K2,

onde R ~ denominado fator de acoplamento eletromecânico. Na su-

perfície livre estes campos elétricos se estendem no espaço aci

ma do meio piezoelétrico. Se a referida superfície livre se tor

na um bom condutor (por exemplo, depositando-se' um film~ metáli

co), os campos elétricos que se estendem vão se anular, - • pois

as cargas induzidas no condutor irão se mover livremente no

mesmo, cancelando os campos. A presença do filme tem efeito so

bre um dado alongamento elást'ico ~ e a energia potencial da on

da é reduzida por ,urnafração K2

Portanto, da cefinição de K2, temos

flo

1
2" flo ~2

1
2

_ 1 2
"2 fl S

s2 (3.1)

onde fl e flo são as constantes de rigidez para os casos "em cur-

to circuito" e em aberto,respectivamente.

A mesma relação (3.1), pode ser simplesmente reescri-

ta:

fl - flo = _ K2

fl o

(3.2)

em que a variação relativa da constante de rigidez dá uma medi

2
da de K .
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p.3)

onde v é a velocidade do som e p densidade do meio,

se K2 « 1, a fração da redução na velocidade é dada

por:

{jV = v - Vo

vo vo

(3.4)

o vetor de onda de som k, para uma frequência
..

, e

K = ~ =
v

w. w
(1 + K2)

2
(3.5)

Portanto, a fração de incremento do vetor de onda po-

de ser expressa como:

{jk = k - ko (3.6)

A superfície condutora faz com que o campo elétrico

distribuido se anule devido ao efeito de reposição de cargas li

vres no condutor. Num condutor não ideal, esta reposição ocorre

numa razão finita e caracterizada por uma exponencial se aproxi

mando do equilíbrio com uma constante de tempo T. Para uma onda

se propagando através da superfície do substrato, há uma onda

de carga induzida com um atraso (de fase), que depende da condu

tividade do filme metálico. Uma situação análoga é um simples

circuito RC (figura 12). o módu10 da diferença de potencial Vc

nos terminais do capacitor é dado por:
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Figura 12 - Circuito análogo para o modelo de Adler para a

atenuação de OAS

Vs----, -r = RC

tg ~ = w -rVc = Vs cos ~Vl = Vs cos ~ sen ~
Vl=Vs

·w -r

2l+(w-r)

Figura 13 - Diagrama de fasores correspondente
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v = Z 11\

iVs
(3.7)

= (- -)
C C I \_J:.. + RIwc wc

onde:

VsW ç ~ impedância total em sérieIrl = -,
Z

e i = I=T

Z = R + l/iwc

Portanto,

vc=zc\II
= - i (3.8)

Se T = RC é o tempo de relaxação,

V

= - i
Vs

(3.9)c (w2 T2 + 1)

1/2

é a tensão nos terminais do capacitor que aparece com atraso de

fase igual a:

<p = arctg (- .1:..)
WT

(3.10)

o sinal negativo na expressão de Vc indica que a ten

sao no capacitor surge atrasada em relação à tensão de excita-

ção, ou seja:

V = V cos <pc s
= vs

1
(2 2 1/2W T + 1)

(3.11)

A resistência neste modelo representa o filme metáli-

co nao perfeitamente condutor, enquanto que o campo elétrico no



1

Figura 14- Diagrama de fasores com a componente de

Vc (imaginária): v1
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capacitor representa o campo elétrico através da interface. A

componente da tensão do capacitor (está com fase de

em relação à tensão do gerador) é denominada VI e representa a

componente imaginária de Vc (figvra 14) •

A mesma tensão pode ser expressa como:

V sen ~ =c V cos ~ sen~s

= (3.12)

Em termos mecânicos, a onda de cargas induzidas que

segue a onda superficial resulta em variação da constante de

propagaçao em número de onda. A analogia nos leva a concluir a

componente em quadratura desta variação constitui uma perda (de

energia) por radiano para a onda superficial, que é igual a

a/ko (figura 15).

A perda por radiano é dada por:

a = sen <p cos <p (3.13)

ou, reescrita corno:

a = ( W T
1 +w 2

(3.14)

que e a expressao para o coeficiente de atenuação para a onda

superficial de frequência W e a velocidade Voe Na expressão aci

ma, resta determinar T, o tempo de relaxação. Assume-se a situ~

çao com um substrato de permissividade E, recoberto de filme fi

no resistivo de condutividade o, acima do qual está o ar de peE

missividade EO. A uniformidade do campo elétrico acima do subs-
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trato, permite a combinação de permissiviàades, da mesma forma

dos capacitores associados em paralelo.

Portanto,

o

o está relacionada a R através da seguinte relação:

R _ 1
at.

(3. 16 )

onde t é a espessura do filme.

Resolvendo a equação de Laplacé:

+ = O (3.17)

com cp independente de y,

Com a condição de contorno, para z = O, cp(x, O) = cpo

sen kx~ e impondo a solução do tipo cp(x, z) = CPo sen kx e-kz

Ao substituirmos a mesma na equação de Laplace, aci-

ma, temes:

Ú2 -kCPo

= - k sen kx e Z

dx2

e a2 -kz= k sen kx e CPo
dZ2 (3.18)

(3.19)
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Figura 16 - Densidade de corrente de deslocamento em elemento

de filme
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A componente normal do deslocamento é

D
z

- _ c d~
dZ

(3.20)

Após o gerador ser desligado, a corrente de desloca-

mento é:

••
D = E:k~2

ou sobre a superfície do filrr.e
o o

D (z=O) = Ek<!>z (z=O)

(3.21)

A densidade de corrente no filme é:

j = a E = ax (- ~)
dX

(3.22)

A corrente por unidade de largura (y) é dada ·por:

onde:

dI'. d <!>
= J8 = - a8 -

dy dX

8 é a espessura do filme

(3.23)

Assumindo que qualquer aumento na intensidade de cor-

rente ao longo de x, deva ser através de uma injeção da corren-

te de deslocamento,

di1 __ D (z = O)-- - z
dX

Substituindo a expressão em termos da equaçao

e equaçao (3.21)

(3.24)

(3.23)

- Ek~ (3.25)
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AR
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Figura 17- Cargas induzidas pelo substrato piezoelétrico em

a) filme resistivo

b) condutor perfeito
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Lembrando que:

Portanto,

(3.26)

ou

(3.27)

~
o

~+~=o
(~.2g)

a8k
cuja solução é da forma:

<P= <p e-tiL

(3.29)o

e o <Po -tiL

(3.3O)
<P= - - e

L

= - ! L

Substituindo-se (3.29) e (3.30) na equação (3.28), re

sulta

E

a8k
(3.31)

De onde, resulta

1
L

= a8k ou L =
a8k

(3.32)

Considerando-se dois semi-espaços (adjacentes) análo

go a associação de dois capacitores em paralelo, temos:

(E + EO) R
k

(3.33)
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T nao possue dependência explícita da espessura do filme mas

somente da resistividade do filme, Ro.

Para a medida de resistividade de nossa amostra, uti-

lizamos eletrodos de platina dispostos da maneira mostrada na

figura (2.4). Se I é a distância entre os eletrodos (intermediá

rios) utilizados para a medida de tensão, W a largura do filme

e 8 a sua espessura, a resistência do filme é dada pela rela-

-
çao:

R = p l:.
8w

onde p é a resistividade (volumétrica).

(3.34)

Se R = Po -
8

ser expressa por:

Ra=RW

é a resistividade do filme, a mesma pode

(3.35)

que nao possue dependência explícita em termos da espessura 8.

Porém, somente da relação w/l e do valor da resistência R medi

da entre os contatos.

3.3 - Análise de Vórtice-Antivórtice

De acôrdo a teoria proposta por Kosterlitz e Th:>uless2,

uma transição em sistema a duas dimensões pode ocorrer, onde a

"ordem topo16gica" é destruida acima da transição devido ã disso

ciação de pares v6rtices-antivórtices termicamente excitados.

No modêlo de Kosterlitz-Thouless, a energia de excita
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ção de um vórtice simples depende logaritmicamente da dimensão

da amostra e as referidas excitações ocorrem abaixo da tempera-

tura de transição. A energia de excitação de dipolo vórtice-an-

termodinâmi-tivórtice é finita e os dipolos contribuem para a

ca. Para T > O, as flutuações térmicas determinam a
-

separaçao

média de um vórtice de seu respectivo par antivórtice. Nesta

temperatura crítica TKT esta separação diverge desta forma libe

rando vórtices livres, que podem implicar numa transição metal

iso lante.

Kosterlitz e Thouless argumentaram que para um filme

supercondutor não ocorre estritamente a transição de fase. A

energia de uma linha de fluxo é finita e as linhas estão- sem-

pre presentes por efeito térmico.

Para estabelecer quando a transição de Kosterlitz-~

less deve ser observável, Beasleyl et al reconsideraram a rela

ção (análoga) ent~e TKT e a densidade de superfluido, n~D, obti

da por Nelson e Kosterlitz19.

Para o limite:

lim 1
= - ~

2
(3.36)

quando T se aproxima a TKT pela esquerda a razão m*2 kBT/112ps(I'),

se aproxima de uma constante universal, independente de qual-

quer efeito externo que possa influenciar n2D.p (T) está relas s
. 2D ~ -

c~onada a n atraves da relaçao:s

(3.37)

onde, m* é a massa da partícula de superfluido.

A expressão (3.36) foi reescrita por Beasley et al co

mo:
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(3.38)

onde, no caso de supercondutor m* = 2m, m é a massa do eletron.

Beasley, expressou a relação (3.36) em forma mais

útil, relacionando a densidade superficial n2D em termos da dens

~idade (volurnétrica) de par de superfluidos ns do filme, e aden

sidade volurnétrica em termos da profundidade de penetração À,

como:

2Dns (3.39 )

onde, d é a espessura do filme e ns está relacionada a profundi

dade de penetração de London:

2
1/2

À =

m*
c (3.40)L 4 ~ ns q

2

onde:

q = 2eé a carsa do superelétron

m* = 2m

m é a massa do elétron

ns é a concentração do superelétron em três dimensões.

- 2D
Portanto a relaçao (3.39) n r pode ser expressa por:s

=nd=ls -2
d

~
(3.41)

Substituindo a expressão de n2D em (3.38):s

1
32

= J:
32

(3.42)
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~

he

onde,
=

o 2e

c ~ ~

(3.43)

=
e

é o guanturn de fluxo supercondutor.

De (3.42), temos:

À2 =

~ 2
d (3.44)

o

32 1]2 kB TKT

e a profundidade de penetração efetiva Àl, pode ser escrita co

mo:

=~=
d

0,98

TKT (K)

em (3.45)

Para estimar Àl e TKT em termos de Ro' foi utilizada a expres

são de Àl, no limite sujo, relacionado ao parâmetro de largura

de banda ~(T) de BCS, apropriado para filme multo fino:

{ô (T) tanh
t:.(0) }-l

B ~ (T) (3.46)

Se as expressoes seguintes:

2
2 m c

À - 2
L 4 ~ ne

(3.47)

(3. 48) ~(O) = 1,76 k Te (3.49)

2 ~ 11 c
2e

= hc

e
, ou

2
<1>0

(3.50)

forem substituidas na equaçao (3.46) resulta em:



d

2
m c-2

4f1 ne d

-1f
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(3.51)

onde f é a expressão entre chaves da equação (3.46).

Se
2

a = (TI e 1)

m

(3.52)

A expressão (3.46) pode ser reescrita como:

2 2
= c -11 Rc CPo

'i1• 4 'i1. 1,7 6 kT c 4 'iJ2 11

=

=

onde, e2

~ = Pc = 4,12 knl.
o

Substituindo-se (3.53) em (3.45), temos:

(3.53)

(3.54 )

TKT -1?KT) = 4'iJ5-TIf
(32 'iJ2)(1,78)

·2
Te

Te e Ro

Re

= 2,18 - Rl:]



Se f = li (T)

6 (O)

li (T)

2kT
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Para T = T c' com li(T) « 1

f
6(T) 6(T)

li (O) 2kT

li 2 (T)

2kT c ~ (O)

- li (T) T 1/2
e, a relaçao ---- = 1,74 (1 - --)
, li(O) Te

para T = Te, /::,(T) «1

portanto, substituindo as relações (3.56) em (3.55):

(3~56)

f li (O)

2kT
(1, 74) 2 (1 - ..!...)

Te

f ( /::,(O)) (T~) (1,74) (1 _ 1-)
2kTc T Te

(1,76) (1,74) 2
2

(1 - ..!...)

Te

-(1,76) (1,74) 2
(Te _ 1) (3.57)

-
2

T

para T = TKT e

(Te - TKT « 1)

TKT

---Te = 2,18
Re

(3. 58)
--

(1,76) (1,74)2
(Te _ 1)Ro

T
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ou

Tc

2

Tc
RtJ

- 0,172 -= O
TKT

TKT Rc

que paral~:1 < 1, resulta:
TI\T = 11 + Ô, 1'~ R~~

-1
l~.~~~T Rc

c

relação obtida por Beasley et all

. h15 - . d .-Turkev1c obteve a expressao para a energ1a e exc1taçao para

a dissociação de par de vórtice-antivórtice, distante de r um

do outro:

~F - 2 2
par - ~ d ~

(3.60)

onde No e 50 são respectivamente as funções de Neuman e 5truve

d d ~ d' t-' d' d' 1 . 2 À 2e or em zero, r e a 1S anC1a entre 01S 1pO os, A = --, on-d
de À é a profundidade de London efetiva para o limite sujo, d

é a espessura do

dau-Ginzburg e ~

filme,~ é o comprimento de coerência de
h

= -S quantum de fluxo.
2e

Ian-

No limite assintótico, e para pequenos argumentos

expressao geral para No (z), segundo Abramowitz21 r/A « 1

~/A « 1, pode ser escrita como:

a

e

ao

L
k=l

(-1) k J2k (z)

k
(3.61)
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onde, a forma limite para pequenos argumentos da função de Bes

sel, quando v é fixo e z -t- O:

J \l (z) - (~Z ) v/ r (v + 1)

em particular

e o segundo termo da série (No (z)), tem a forma

(3.62)

(_l)k (~z)2k/ r(2k + 1)

k
=

= (-1) 1 (.!. z) 22

(1) r(3)
+

(.! z) 42

(2) r (5)
+ .... o (3.63)

....
e desprez1ve1 quando z O

Portanto, No (z) = ~ [tn (f z) + r]

para pequenos argumentos

r/A «1 e ~/A« 1

e

(3.64)

+ •.•

Portanto, So (z) = O, ou explicitamente para o nosso

caso

So (r/A) = O

e So (E./ A·) = O (3.65)
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NO (r/A) : ~(ln r/2A +y)~

No (~/A) - ~(ln ~/2A +y)
~

(3.66)

o primeiro termo de(3.60) ~Fpar é dado por:

2

cp22
Hc 1(19 termo) = 2 ~ d ~

-
- 16~2

~

8~
A

(3.67)

I
pOJ.s, H =c

cI>o

2 /2 ~ ~ À

e

su1ta

E o segundo termo (escrito em termos de No, 50)' re-

<p2

(29 termo) = -U [~8~ ~ (ln r/2A +y) - ~ (ln </2A + Y)]

Portanto, 6Fpar pode ser escrito

2 2

~F _ 1 <p <p l
par -:-:-:2 ~ + -...O. ~ (r/~)16 ~ A 8 ~A 1í

(3.68)

ln (r/O + ~
4

(3.69)

Portanto, a expressão de ~Fpar para r/A « 1 e ~/A « 1 pode

ser reescrita como:

r
(ln - + y) -

2A

(3.70)
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ou, substituindo-sê a ê~prêssão dê Hc êm função dê $0' (ê À

22 -
(Tinkhan ), na equaçao (3.70), temos:

(3.71)

o primeiro termo da expressão (3.60) ~Fpar pode ser reescrita

corno:

2 ~ d ~2 _ d- -')
21."

com A =

e a forma assintótica de 6Fpar é dada por:

6Fpar = 4~~ lin r/~ + 1](4~)2A 4
(3.72)

De forma semelhante, utilizando-se a expressão calculada para

a energia de excitação de vórtice simples orientado perpendicu

larmente ao filme obtido por pear123:

(3.73)

onde R é a dimensão da amostra.

onde para x = R/A » 1

No
(R/A)- 80(R/A)

= ~ [ !_~+ 12. 2 +
~ x x3 x5

12.32.52 ]

= O
7 + ... x

(3.74)
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e So (~)A~~ Ó para t)A « 1, como visto anteriormente

No «(IA) = ~ [ ln (l2A + y]

onde y = 0,577216 é a constante de Euler-Mascheroni.

(3.75)

f ,'" I di'"Port:anto, a orma assJ.ntotJ.ca e L}~vorte expressa co-
mo:

2

t:.F t = ~ d ~2 tCB) + ~ [-.e.n[J2!1. - y] (4J~/16~!I.)vor 8~ ~

6Fvort = ~ d ~2 [- Út (~/2A ) - y] .

t:.F
vort = ~ d ~2 (H~) +!L [ in (2A/O - yJ8~ . 8 ~A

= ~ d ~2

H2 2

[ 4À 2 J

( ....,Ç.) + ~
ln (~) - y8~

8~A

= ! (-.t) 2 d + (4Jo)2 d

[ 4À 2 ]4 4~ ):2 4~ -;?
ln(~) - y

(3.76)

a expressao acima (3.76), é a proposta por Turkevich15 para

energia de excitação de vórtices

a

3.3.1 Distância quadrática média de separação de vórtice is:>

lado

Seguindo o procedimento descrito por Kosterlitz-Thou

less , Turkevich~5 também calculou a distância média quadrática
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de separação entre um vórtice e seu antivórtice associado, uti-

liz~ndo ~ telação

2 (r) )
IdA r ex~ (-6 Ep=~=-t__

(r) )
JdA exp (-B Epar

cem a temperatura de Kosterlitz-Thouless definida por:

(3. 78)

e da definição de TKT de (3.78), a expressão de Epar pode ser

reescrita:

Epar = 4 k TKT [ ln (r/O + ~]
(3.79)

que substituida na expressão de
2

r , resulta:

2<r >

1
Joo 2 -8 4 k TKT ln (r/ç) e-S 4 k TKT 4 2~r dr

_ Çr e ~- 1
,IXJ -S 4 k TKT ln (r/U e-S 4 k TKT 4 2~r dr

Jç e

r.. r3 e-4 (TKT/T)ln (r/ç) dr
=~ 00

e-4 (TKT/T)ln(r/ ) dr
Jç r

= J~r3 (r/ç)- 4 TKT/T dr

00

(r/ç)- 4 TKT/T dr
Jç r

=

4
r -:4 TFT/T
4 - 4 TKT/T

r2 - 4 TKT/T

. 2 - 4 TKT T



t"2 (T - 1: T)= c, KT 2

(TKT - T)

3.3.2 - Densidade de v~rtices nv
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(3.80)

Em prosseguimento, Turkevich, também obteve a densida

de ny de vórtices, através da relação:

n - 1 Q
V -::2 e -~ Ey

~~

(3.81)

(~ probabilidade de haver um vórtice em área ~~ 2 : área do vór .

tice.

portanto:

(3.82)

1e -2 TKT/T [ ln
41.2 1](-) - y + -- ~l;2

l;d 4

1

-.tn
[ 41.2 2

T: ]
2 TKT/T

1
(-) (y - -)

- ~l;2

e
l;d

e 4

[ 4À 2 - 2 TKT /T )
(-)
l;d

(3.83)
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Densidade de dipolos

Â expressao densidade de dipolos lv~rtice-antiv~rtice)

calculada por Turkevich, provém da relação:

(J,84)

2~
IdA = f de r dr =

O ,-

mais, explicitamente~

2 ~r dr

2~r dr

~ç;2
e 1... 4k TKTkT

= _1_ foo ~ r(l- 4 TKT/T) ç;4 TKT/T e- TKT/T dr
2~ç;2 ç; ~ç;

=

e-TKT/T
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que pode ser reescrita na forma obtida por TurkevichlS, como

T

2 TK'11 - T

(3.85)

Observação: A expressão (3.85)
...

ac~ma, sera utilizada

para análise de dados experimentais. (Capitulo IV).
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CAP!TULO IV

4.1 - Dados experimentais e análise

As medidas de atenuação de ondas acústicas superfici-

ais em filmes finos supercondutores (granulares) de chumbo, de-

positados sobre substrato de LiNb03, corte XY, foram efetuadas

em diferentes frequências (de 550 MHz a 725 MHz), em função da

temperatura. O filme granular de chumbo foi depositado s~guindo

o procedimento descrito no capítulo 11.

A amostra PbO-l, possui espessura de cerca de

10rnrnde comprimento e 6rnrnde largura.

o

400 A,

A atenuação de OAS foi medida para diferentes potên

cias de rádio-frequência (na faixa de 1 mW a 15 dB abaixo de

1 mW, para diferentes frequências de 550 MHz (figura 18) ,

600 MHz (figura 19),675 MHz (figura 20), 700 MHz (figura 21)

e 725 MHz e com a temperatura da amostra variando no intervalo

de 1,5 K a 18 K, o arranjo utilizado para a geração e deteção

de DAS se encontra descrito no capítulo 11, bem corno a descri-

ção do controlador de temperatura.

Com o objetivo de evitar problema de deriva na opera-

çao de equipamento eletrônico (tais como o gerador de ultra

alta frequência - UHF e a unidade misturadora de sinais), todo

o sistema foi submetido a aquecimento preliminar de pelo menos

72 (setenta e duas) horas antes de efetuarmos as medidas de ate

nuação de DAS, com a utilização de linhas de ajustes de impedâ~

cia, para melhorar a transmissão de sinais, recurso este neces-

sário no caso de transdutor depositados em substratos de quart-

zo.
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amostra

foi submetida a aquecimento de 1,5 K a 18 K, com variação contí

nua de temperatura da dura~ão de cerca de 20 (vinte) minutos.

Este procedimento foi utilizado para testar a reprodutibilidade

das medidas.

Simultaneamente a medida de atenuação de OAS, foi ob-

tida a medida de resistividade do filme fino, através do empre-

~o 09 rn~toooo~ ~~atro terminais( para d~t~tminar a temperatura

crItica supercondutora (figura 4.4).

A resistividade do filme granular de chumbo, pode ser

ajustada a um valor adequado através de sua exposição a~ ar, a

fim de obter maior oxidação de suas partículas (grãos) à~tempe

ratura ambiente, ou submetido ao aquecimento sob exposição de

luz infravermelha. Para estab~zar a resistividade, a amostra é

submetida a resfriamen'toa vácuo, à temperatura de nitrogênio

líquido. Com este,procedimento, as amostras de filmes finos de

chumbo apresentaram resistividades constantes por mais de 6 (se

is)meses (- 1 kS1/o).

4.2

4.2.1

Dados de PbO - 1

PbO - 1 depositado sobre LiNb03 - yz

Para efeitos de análise de dados, consideramos a ate-

nuação de OAS para a frequência de 700 MHz (figura 21) que

apresentou maior variação próxima à temperatura Tc = 6,7 R, que

é a temperatura crítica de transição supercondutora. Esta fre-

quência de 700 MHz, corresponde a frequência fundamental dos

transdutores interdigitais utilizados.
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Em frequência de 725 MHz a curva da atenuaçao relati-

va em função da temperatura apresentou aspecto di ferente daque-

le obtido para a frequência de 700 MHz, possivelmente devido

à interferência entre dois modos, um correspondente a DAS e

outro correspondente ao modo que propaga através do volune ("bulk

skin mode") .

A atenuaçao de OAS em 700 MHz (figura 21),
..
e mui to

maior que o valor da atenuação produzida pela interação eletron

fonon, descrito por Pippard24 em sua teoria. Para o filme fino

o .

de chumbo, de 500 A' de espessura e resistividade de 1000 n/. , ao

atenuação calculada, considerando-se este tipo de interação, se

ria-de 2,7 x 10-2 dB/cm. Este cálculo foi efetuado utilizando a

expressao obtida por Snider, Fredricksen e Schneider25

Os referidos autores, obtiveram a expressão de atenua

ção válida para o limite kh « li expresso como:

onde:

a. = A n kh

n é a viscosidade dada por n = t Nm v; L

(4.1)

3
= r Nm vF l

A é a constante que depende sobretudo dos parâmetros

do material

K é o vetor de onda

h é a espessura do filme

N é a concentração de elétrons

m é a massa do elétron

vF é a velocidade de Fermi

l é o caminho livre médio do elétron

-2
Para a amostra considerada, o produto kh = 6,4 x 10
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que resulta um valor da atenuação a = 0,21 dB/m, obtida da rela

'fão (4.1).

Para a determinação de ~ para a amostra PbO - 1, assu

mimos o valor do caminho livre médio do elétron igual a
o

270 A,

empregando-se o critério discutido por Tachiki e outros26. Sug~

riram ~ue num filme metálico, o caminho livre médio relevante

para a determina~ão do valor de atenua1ão, é o caminho livre m~

dio do elétron nos grãos metálicos e não menor que o obtido da

resistividade elétrica. Assumindo-se que o caminho livre médio

é dado pelo espalharnentodifuso sobre a superfície de uma esfe

ra, obtiveram 1= ; d, onde d é o diâmetro da esfera. Do traba

lho de Vanderberg, Nakahara e Hebard27, estimamos que as dimen-

__ o o

soes dos graos devem variar de 200 a 600 A. Se tornarmosd=400A,
_ o

ternosl = 270 A.

A viscosidade ~ é dada por:

3· 28 -3 -31 6
~ = - (l3,2xlO m ) (9,1x10 kg) (1,83x10 m/s)5

-10 -4
(270x10 m) = 35,6x10 poise

Portanto, a atenuação para a amostra PbO - 1, seria:

_ (35,6x10-4)
- -4 •

(2,75xlO)
(0,21 dB/m)

-2
= 2,7x10 dB/cm

o valor da atenuação acima é de duas ordens de grandeza

(4.2)

menor

que o observado experimentalmente (figura 21). Isto é a atenua
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ção próxima à T = Tc é de a = 4,4 dB/cm.

Ao invés da suposição acima, cremos que a atenuação no

estado normal aparece piezoeletricamente induzida,

mecanismo sugerido pelo modelo de Adler7, descrito

seguindo o

no capí tu Ia

111. No estado normal, a atenuação piezoeletricamente induzida

é dada pela relação(3.14}:

a =
W

2

W T

lt(úl1)2

onde K2 é o fator de acoplamento eletromecânico do substrato

piezoelétrico, Vs é a velocidade da onda acústica superf~cial,w

é a frequência angular e T o tempo de relaxação que pode ser ob

tido da expressão seguinte:

onde E:e E:o são as constantes dielét:r:icas do substrato e vácuo

respectivamente e ~a resistividade do filme fino. No limite

quando R se aproxima a zero, as cargas induzidas no filme acomo

panham, em fase, o campo elétrico que viaja através do substra-

to piezoelétrico e não há absorção de energia. Para R0700, onde

não há cargas induzidas, novamente a atenuação é nula.

Para valores intermediários de Rd as cargas induzidas

estarão fora de fase com os campos elétricos do substrato, ab-

sorvendo energia da onda acústica superficial. As cargas induzi

das de fase em atraso, serão arrastadas no meio dissipativo.

o tempo de relaxação T está associado (analogicamen-

te) com o de um circuito RC. A resistividade do filme atua corno

R e o atraso em fase associado ao elemento C.

No caso do filme considerado (PbO - 1):
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WT = 9,9xl0

e portanto, a atenuação é dada por:

• 74 •

(4.3)

onde, E = 30 EO' para o substrato de LiNb03 e K2 = 0,045, o que

resul ta:

a = 2,3 dE/cm

Este valor é comparável ao observado experimentalmen-

te (figura 21), onde a = 4,4 dB/cm.

Podemos observar que o valor previsto para a atenua~

çao está sujeito a erro dependente da determinação de R . Emnos

so caso, a resistividade do filme fino é dada pela relação:

R = R ~I

onde R é a resistência medida entre os terminais utilizados pa-

ra a medida de tensão (figura 4), distante de 1=(2,O±O,3) mm

um em relação ao outro. Observando-se que o erro é limitado pe-

Ia incerteza na determinação da la-gura dos terminais, isto

igual a O,3mm.

-
e,

Enquanto que a largura do filme era de =(6,OO±O,05)mm.

A resistividade do filme é dada por:

R = R ~ = (l, O ± O, 2) k n/LII (4.5)

o que afeta a pressão no valor previsto de atenuação de 20% de

incerteza.

Esta incerteza poderia ser diminuida, aumentandc-se a
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distância entre os terminais utilizados para as medidas de re-

sistência do filme. A referida distância é limitada pelo compr~

mento f!sico do filme. Porém, ainda que a medida em R seja me-

lhorada para valores de resistividades mais baixos « I Mn/c) ,

os valores experimentais de atenuação são maiores que os previ~

tos pelo modelo de Adler7. Por exemplo, Hemphillll determinou a

atenuação de OAS em função de Ro' encontrando valores experime~

tais de atenuação em filmes finos de prata maiores que os pre-

vistos pelo modelo de Adler para resistividades menores que 1

Mn/c' Estas discrepâncias podem surgir em consequênciada sim-

plicidade do modelo que não envolve qualquer mecanismo microscó

pio para baixas resistividades de filme fino. Isto constituiain

da um problema aberto e necessita de melhor formulação teórica

para sua exPlicação.

4.2.2 Atenuação de OAS para T < Tc

De acordo com a expressão da atenuação DE" OAS, discu

tida até o presente, o valor da atenuação deveria ser proporcio

nal a resistividade do filme fino. Isto é, se considerarmos~ a

curva da resistividade para temperaturas, T < Tc, a atenuação de

OAS deveria diminuir suavemente até para zero no estado super-

condutor (figura 21). Todavia, a curva da atenuação de OAS

(figura 21) apresenta valor residual, mesmo abaixo da tempera-

tura critica Tc, supercondutora, o que foi atribuido por Teji

ma, H,; Schmidt, J.; Figura, C. e Levy, M.28, à presença de di-

polos vórtice-antivórtice descrito por Kosterlitz e
2

Thouless .

As regiões dos caroços destes vórtices e aEtivórtices correspon

dem as porções do filme no estado normal.

Portanto, se assumirmos que a atenuação de OAS é pro-

porcional à resis~ividade localmente existente, os caroços (no



estado normal) dos dipolos vórtice-antivórtice devem

uma atenuação proporcional às suas áreas.
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produzir

A razão da área (no estado normal) ocupada pelos pa-

res vórtice-antivórtice para a área total pode ser obtida atra

vés da expressão obtida por Turkevich15 para a densidade de di-

palas vórtice-antivórtice:

fo
_ A (normal)

A (total)

= T

1 TKT - T

exp
T

(4.6)

onde

nD : é a densidade de dipolos vórtice-antivór~ice da-

da pela expressão (3.85)

é o raio do caroço do vórtice

A temperatura de transição supercondutora foi determi

nada como.Ti = 6,7 K, foi determinada como posição de máxima in

clinação,tanto dos dados de atenuação de OAS e daI
resistência

(figuras 2l.a e 2l.b). Os dois conjuntos de dados fornecem a

temperatura de transição, sendo que uma delas 0,01 K deslocada

em relação a outra.

Utilizando-se a expressão (3.59) a temperatura

obtida por Beasley e outros:

T [ ]-1
KT = 1 + 0,173 ~
Tc Rc

TKT,

onde Rc = 4,12 kS"2/o é uma constante.

Para o caso da amostra, PbO - 1, R = 1 kS"2/o' o que r~

sulta a temperatura de transição de Kosterlitz-Thouless de TK~

0,96 Tc.
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~ interessante observar que a curva de atenuação de

DAS, apresenta maior inclinação em T = 0,953 Tc, (figura 22).

Substituindo-se o valor calculado de TKT, na equação

(4.'6),a mesma pode ser expressa corno:

f = A (normal) -o -
A (total)

t
1,92 - t

exp
_ 0,96

t
(4.7)

onde t = T/Tc é a temperatura reduzida. A atenuação de OAS nor-

malizada no est~do supErcondutor, deveria ser igual a esta quan

tidade sem qualquer parâmetro ajustável.

Na figura (21), temos as curvas de atenuação reduzi

da (as/an) e de resistência do filme em função da temperatura,

como também a curva correspondente a expressão teórica (equação

4.7) para a atenuação no estado supercondutor. A referida curva

teórica prevê aproximadamente, a ordem de grandéza correta para

a atenuação resid~al no estado supercondutor de t = 0,3 a t =

0,8. Nesta região, a diferença entre as duas curvas pode ser

uma indicação da existência de um mecanismo que pode estar pro-

duzindo uma atenuação adicional. As ondas acústicas superfi-

ciais podem produzir oscilações na separação de vórtices que

poderiam resultar nesta atenuação. Por exemplo, as cargas induzi

das poderiam ser conduzidas pela onda superficial e uma força

de Lorentz que por sua vez produziria forças alternadas nas li

nhas de fluxo dos pares, que podem oscilar em uma dada direção

ou girar um em relação ao outro.

Em amros os casos, é esperado que o movimento fique

fora de fase com o sinal de excitação imposto o que consequente

mente seria dissipativo. O movimento de carg~s dentro das li-

nhas de fluxo podem experimentar perdas por corrente de Foca~,

isto é, os campos magnéticos dentro das linhas de fluxo podem
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ter a curvatura as tra]et;rias tornadas pelas cargas indu2id~s.

Isto poderia resultar em urna resistência adicional que aurnenta-

ria a atenuação.

Obtivemos curvas de atenuação de OAS, em função datem

peratura para diferentes intensidades de corrente contínua (O;

0,1; 1; 100 e 1000 ~À) injetadas atrav~s dos terminais de medi-

das de resistência, bem corno para diferentes potências de
~

ra-

dio-frequência (de 0,3 a 1 mW) aplicadas aos terminais do trans

dutor interdigital. Observou-se que não houve, aparentemente,de

pendência significativa da atenuação, tanto com a intensidade

de corrente quanto com a potência de rádio-frequência.

A resposta da atenuação à resistência local pode de-

pender sobretudo do defasamento das cargas induzidas. Este defa

sarnento calculado é dado por:

tjJ = v
_ o

S T - 8 A

onde

T = 9,9xlO-4

(4.8)

w

. o o

Estlmamos Ço sendo de 37 A em TKT e 8 A em OK. O ca-

minho livre médio (estimado pela resistividade do filme) é de

o ~

aproximadamente 0,1 A. Este valor e menor que o espaçamento

teratômico do chumbo. Kadin, Epstein e Goldrnan21 mostraram

in-

que

poderiam utilizar tais valores para determinar o comprimento de

coerência para filmes homogêneos de ligas de Hg-Xe.

Se utilizarmos a metade do valor do espaçamento inte-

ratômico para o caminho livre médio, deveríamos obter Ço =
o

39A



em T = OK. Em ambos os casos, o atraso de fase deve ser
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menor

que o di~metro dos caroços de vórtices. Acredita-se que desde o

atraso de fase de cargas induzidas esteJa contido dentro de uma

linha de fluxo particular, o modelo é aplicável.

Para temperatura reduzidas superiores a t = 0,9, os

valores téóricos de atenuação começam a divergir dos dados, sen

do que a discrep~ncia se torna maior em Tc' Um pequeno patamar

ocorre em t = 0,8. Turkevlchl5 obteve uma expressao para a sep~

ração quadrática média entre um vórtice e seu par antivórtice.

2 (T - 1
<r > = ~2 KT 2" T)

(TKT - T)

1
2 (0,96 - "2 t)

= ~ ----
(0,96 - t)

(4.9)

onde ~ é a distância de coerência e t é a temperatura reduzida.

Da expressao
2 2

(4.9), <r > < 4~ para t < 0,82, se as-

sumirmos que a área dos dipolos é reduzida pela superposição de

vórtices, obteremos uma curva que está cerca de 7% abaixo da

curva tracejada (figura 22), que é o ponto de maior desvio.

4.2.3 Atenuação de OAS normalizada para diferentes frequên-

cias

Para efeitos de comparação, foram obtidos dados de

atenuação de OAS para frequência de 550 MHz (figura 23), 600

MHz (figura 24), 675 MHz (figura 25) e 700 MHz (figuras de

traço contínuo).

As curvas de atenuações normalizadas, obtidas para di

ferentes frequências, foram traçadas em comparação com a obtida
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na frequência fundamental de 700 MHz, (linha contínua). Observ~

-se que não há diferença substancial entre as atenuações reduzi

das, havendo boa concordância entre as curvas obtidas para f =

550 MHz e f = 700 MHz.

4.3

4.3.1

Dados de Pb-5

Pb depositado em substrato de quartzo - corte ST

o

A amostra Pb-5, de 1000 A de espessura e resistivida-

de de filme fino R = 3,6 n/o, foi depositada em um substrato

de quartzo, de corte ST. Os transdutores interdigitais utiliza-

dos para éi produção de OAS, eram dotados de 32 eletrodos. Por-

tanto, de caracteristicas mais sintonizadas que os depositados

em substratos de LiNb03 que possuiam 10 elementos ou eletrodos.

A configuração dos eletrodos de platina utilizados p~

ra medidas de resistência do filme é a mesma que a utilizada pa

ra a amostra PbO-l.

Para a obtenção da amostra Pb-5, por li sputtering" ,foi

utilizado apenas gás argônio durante a deposição, a fim de se

obter filme de chumbo de alta pureza. A tensão de polarização

do catodo para a deposição da referida amostra foi fixada em

2,4 kV.

As dimensões do filme de forma retangular era de 7,0

mm de comprimento por 5,0 mm de largura, foram limitadas pelo

espaço existente entre os dois transdutores previamente deposi-

tados sobre o substrato.
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Atenuação de OAS no filme Pb-5

A curva de atenuação de OAS em função da temperatura,

27), que apresentou maior variação de atenuação, foi

obtida para a frequência de 580 MHz, sendo que o valor àestaate

nuação foi de aproximadamente 0,07 dB, próxima ã temperatura de

transição Tc'

Para efeitos de observação da temperatura Tc, foi ob

tida simultaneamente a variação da resistência do filme (figu-

ra 26) •

De acordo com os cálculos de atenuação devido à inte-

raçao elétron-fonon (expressão 4.2 ), efetuada anteriormente,
o

para a amostra PbO-l, o caminho livre médio do elétron de 270 A

resulta em uma atenuação de 2,7 x 10-2 dB/cm, para a espessura
o

do filme de 500 A, à frequência de DAS de 700 MHz.

Se a espessura do filme é de 1000 Â,
..

como e no caso

do filme Pb-5, a atenuação deveria ser igual a 5,4xl0-2 dB/cm.

Foi calculado anteriormente que o caminho livre médio

do elétron, para resistividade de filme R

o

para espessura de 500 A.

Das relações seguintes:

= 1000 ~VD é 0,1
o

A,

R = E.. t = (.{) 1
W t W at

(4.10)

R = 1
at

1
a = R t

Ne2

(4.11)
a =--

m
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Temos a relação:

am =
T = -~2

Ne

1
R t

(4. 12)

Se considerarmos a relação (4.12), podemos considerar

para dois fi lmes de diferentes E:spe.ssurase resistividades de

filme, a relacão:.

=

ou

(4.13)

Para a amostra Pb-S teremos:

R = l,~ x 3 = 3,6 n/o

ot = 1000 A

que resulta:

u

1 = (lO OO n/c) (5 OO A) x O, 1 À

2 ( 3, 6 n/o ) ( 100 O fi.. )

o
14 A (4. 14)

Portanto, sendo a atenuação proporcional a i, temos:

=
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isto é:

a2 == al

11
-

(4.15)

l2
onde

O

11 == 2'0 A

O

.t2 == 14 A

-2
al == 2,7 x 10 dB/cm

portanto,
-2

14
o

a2 ==

(2,7 x 10 dB/cm) A
o

270 A

-3
== 1,4 x 10 dB/cm

Se assumirmos que o caminho livre médio é maior que
o

l2 == 14 A, devido à resistência determinada pelo espalharnentoen

tre os grãos, então poderiamos assumir que o caminho livre
-

me-

dio é determinado pela dimensão do grão. Neste caso, os graos
o _

poderiam ser de 1000 A em dimensao:

Portan to,

2 - ol == - d - 666 A (4.16)
3

e

-2
x 666 A

a2 == 2,7 x 10 dB/cm
o270 A

ou seja
-2

a2 == 6,6 x 10 dB/crn
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ou melhor,

U2 = 0,067 dB/em

ObservanJo-se a ~igura (27}, me1hor dado de atenua-

ção de OAS, para a amostra Pb-5, verificamos que a atenuação

pe maior~ ~os c~lculos anteriores em 700 MYz, esper~vamos a ate

nuação de 0,067 dB/em. Em 580 MHz, a atenuação deveria ser me

nor, devido à sua dependência em w3, o que resulta no fator:

1,72 (4.17)

Portan to, ao invés de 0.2 = 0,067 dB/cm, deveríamos ter

ai = 0,067 dB/cm = 0,039 dB/cm
1,72

(4.18)

Urna outra forma de interpretação dos dados de Pb-5
o

afirmar que i2 ~ 666 A, porém igual à:

-e

o 0,07 _

i~ = 666 A x 0,039

o

1200 A (4. 19)

Nesta amostra, a variação da atenuação de OAS devido

ã inibição piezoe1étrica, deveria ser de aproximadamente

a = 4, 4 dB/ cm x 3, 6 rG/o
1000 rG/o

-2
= 1,6 x 10 dB/cm

= 0,016 dE/cm (4.20)

valor este que pode ser subtraido do observado na figura (4.10)

ou seja: a' = 0,07 - 0,016 = 0,054 dB/cm



e o novo l seria:

II = 666 A x 0,054 : 920 A

O,03~

que possivelmente é o novo caminho livre médio para Pb-5.
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(4.21)
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CAPITULO V

CONCLUSÃO

5.1. - Medidas de OAS

As medidas de atenuação de onda acústica superficial

foram efetuadas em filmes finos granulares supercondutores de

Pb e PbO, em função da temperatura (de 1,5 K a 20 K).

Da amostra PbO-l, de resistividade de filme fino de

o _

1 kQ/a e 500 A de espessura, obtivemos medidas de atenuaçao de

OAS, na faixa de frequências de 550 MHz a 700 MHz para diferen-

tes potências do gerador de rádio-frequência (10 mW, 1 mW e

0,1 mW). Como resultado, observ2mo8 que a variação de atenuação

de OAS, para temperaturas próximas a Tc = 6,7 K, excede o valor

correspondente à interação elétron-fonon, calculado por Snider,

Schneider e Fredricksen.

Para temperaturas T < Tc, a existência de uma atenua-

ção residual constitui um fenômeno intrigante. Ao observarmos

as curvas de atenuação de OAS normalizada e da resistência nor-

malizada para T > 0,98 Tc, notamos que a atenuação É proporcio

nal à resistividade.

A propriedade acima, aliada à sensibilidade de dete-

çao de OAS, torna conveniente a utilização da tÉcnica de atenua

çao de OAS, produzidas com transdutores interdigitais deposita

dos em substratos de LiNb03 para determinar a resistência loca-

lizada, mesmo com o filme no estado supercondutor, para filmes

dotados de resistividade no estado normal superiores a 1 kQ/o ,

fenômeno que não é diretamente detectável pela utilização de ou

tras técnicas (medidas de resistividade DC ou AC, característi-

cas corrente-tensão, etc).
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A concord~ncia dos dados de atenuaç~o normalizada de

OASpara temperaturas T < Te, com os cálculos de densidade de

dipolos de vórtice-antivórtice, obtidos por Turkevich, leva a

refor~ar que a atenuarão de OAS constitui um método conveniente

para a deteção direta da existência de pares de vórtices e anti

v~rtices e da transiç~o de Rosterlit~ ê Thoulé~~ êm filmê~ fi

nos supercondutores prevista por Beasley et aI.

Por outro lado, as atenuações de OAS em filmes finos

de chumbo de baixa resistividade, a temperaturas próximas a Tc'

apresentam variação de atenuação que excede o valor teórico cal

culado por Snider et aI. Dado que implica em existência de um

mecanismo diferente para sua análise.

5.2. - Comentário e sugestões

Um dos efeitos mais intrigantes para filme de resisti

vidade mais alta (- 28 k~/o)' quase no limite de condução metá

lica, foi obtido por H.P. Fredricksen ao medir a atenuação de

OAS em filmes finos de NbN. Observa-se em seus dados que a tem

peratura em que ocorre a transição supercondutora (medida atra

ves de condutividade DC), difere consideravelmente daquela em

que ocorre a variação brusca da atenuação de OAS.

Na tentativa de buscar uma análise para a amostra aci

ma, tomamos o valor de TKT' obtido por Beasley et aI, para com

parar os cálculos de Turkevich com os dados de atenuação norma

lizada, o que não resultou em acordo razoável.

Para futura experiência sugeriríamos medidas de ate

nuaçao de OAS, com o mesmo filme (PbO-I) variando-se gradativa

mente os valores de Ro, entre 1 k~/o e 30 k~/o, através do pro

cesso de oxidação. Os resultados experimentais possiv~lmente
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serviriam para investigar as previsões feitas por Beasley et al

para os valores de TKT'

Urna investigação adicional sugerida de bastante inte

resse para a próxima etapa, seria em obter medidas de atenuação

de OAS com aplicação de campo magnético, bem como medidas de re

sistividade AC com arranjo experimental mais apropriado.

O método de atenuação de OAS utilizado para análise de

vórtice-antivórtice em filmes finos supercondutores depositados

em substratospiezoelétricos de fator de acoplamento eletromec~

nico (LiNb03 - yz), em frequências de microondas, constitui um

recurso valioso para investigar o fenômeno intrigante, corno a

transição prevista por Kosterlitz e Thouless.



- 94 -

REFERtNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BEASLEY, M.R. & MOOIJ, J.E., Phys. Rev. Lett., 42 (17): llffi

68 (1979).

2. KOSTERLITZ, J.H. & THOULESS, D.J., J. Phys. C6, 1181-203

(1972).

3. HEBARD, A.F. & VANDERBERG, J.M., Phys. Rev. Lett, 44, 50

(1980).

4. CA_~BELL, J.J. & JONES, W.R., IEEE Trans. Sonics Ultrasonics

15, 209 (1963).

5. INGEBRITSEN, K.A., J. Appl. Phys., !Q., 2681-86 (1969).

6. TSENG, C.C. & WHITE, R.M., J. Appl. Phys., ~, 4274 (1967).

7. ADLER, R., IEEE Trans. Sonics/Ultrasonics, 18, (3): 115

(1971) •

8. RAYLEIGH, (Lcrd), London Math. Soc. Proc., 17, 4

(1887) •

9. VIKTORCV, I.A., Rayleigh and Lamb Waves - Physical Theory

and Applications (Plenum Press), N. York (1967).

10. SLOBODNIK, A.J.; CONWAY, E.D.; DELMONICO, R.T., Microwave

Acoustic Handbook, lA, Air Force Cambridge Research La

boratories (1973).

11. HEMPHILL, R.B., Ultrasonics Sy~posium Proc. 340 (1972).

12. AKAO, F., Phys. Lett., 30A, n9 7 (1969).



- 95 -

13. FREDRICKSEN, H.P., Ph.D. Thesis, U~~ (l~êl~.

14. }1AEKAWA, S.; FUKUYAMA, H.; KOBAYASHI, S., 501.' ~t. ~omrn.,

37, 45 (1980).

15. TURKEVICH, L.A. J. Phys. C 12, L 385 (1979).

16. TIERSTEN, H.F., J. Appl. Phys., 40, 770 (1969).

17. MORGAN, D.P.; ASH, E.A. e ENG, C., Proc. Inst. Engrs., 116,

1125 (1969).

18. SCHULZ, M.B. & MATSINGER, J.H. App1. Phys. Letter, ~, 367

(1969) .

19. NELSON, D.R. & KOSTERLITZ, J.M., Phys. Rev. Lett,~, 1201

(1977).

20. KITTEL, C., "Introduction to Solid State Physics", McGraw

. a·
Hl11, 5- ed., p. 374

21. ABRAMOWITZ & STEGUN, "Tab1e of specia1 functions", Dover

Pub1., p. 364, 1970.

22. TINKHAN, M., Introduction to Superconductivity, McGraw Hi11

N. York, 1975.

23. PE~~L, J., Low Temp. Phys., ~, 566-70.

24. PIPPARD, A.B., Phi1. Mag., ~, 1104 (1955).

25. SNIDER, D.R.; FREDICKSEN, H.P.; SCHNEIDER, S.C., J. App1.

Phys., 52, 3215, (1981).

26. TACHIKI, M.; SALVO, H.; ROBINSON, D.A.; LEVY, M., Sol. St.

Cornrn.,17,635 (1975).



- 96 -

27. VANDERBERG, J.M.; NAKAHARA, S.; HEBARD, A.F., J. Vac. Sci.

Tech., 18, 268 (1981).

28. TEJIMA, H.; SCHMIDT, J.; FIGURA, C.; LEVY, M. (Comunicação

privada).

29. KADIN, A.M.; EPSTEIN, K.; GOLDMAN, A.M. (comunicação priv~

da) •

30. SIGMUND, P., Phys. Rev., vo1. 184, n9 2 (1969).

31. ECKERTOVÂ, L. - "Physics of thin fi1ms", p. 18 - Traduzido

por BRATINKA, P., publicado pela P1enurn Pub. Co. e SNTL

Praga, Tchos1ovaquia (1977).

32. MATHIS, R.D. - "Operation Manual".


