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RESUMO

i ilmes finos de Niobio (Nb) em estrutura multi-
granular e tnonocristalína [110] com 3.000 A de espessu
ra foram depositados a diferentes temperaturas sobre
substrato monocristalino de safira {1102] pela técnica
de evaporação a alto vácuo (10~°Torr). O processo de
evaporação e algumas das propriedades estruturais dos
filmes são descritos. Junções de tunelamento do tipo
Josephson foram fabricadas sobre os filmes através de
oxidação térmica superficial, processamento fotolito -
grafico e evaporação do contraeletrodo (Pb) de modo a
completar a estrutura capacitiva (Nb/NbO^b). 0 proces^
so de oxidação I estudado indiretamente através das ca
racterlsticas das curvas de corrente vs voltagem (I vs
V) medidas a baixa temperatura (4.2K). A partir desses
estudos, mostra-se que grande parte das .nomalias en -
contradas nas relações I vs V de junções superconduto-
ras de estrutura Sb(policristalino)/NbOx/Pb podem ser
removidas depositando-se o Nb na forma tnonocristalina.
Sugerimos que tais anomalias estão associadas com a
formação preferencial de suboxidos de Nb nas regiões in
tergranulares.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas a tecnologia de deposição e
processamento de filmes finos condutores e isolante gjj
rantiu indelevelmente um lugar histórico no desenvolvi
mento científico e tecnológico de nossa sociedade. Des_
taca-se aqui o estudo das propriedades físicas e estru
turáis de filmes finos, suas interfaces e superfície».
Uma das áreas de pesquisa intensa compreende a tecnol£
gia de deposição de filmes finos de metais de transi -
ção e um particular o Niobio (Nb) e suas ligas de es -
trutura A-15, especificamente no que tange suas proprie
dades supercondutoras para aplicações en mícroeletrôní
ca. Junções de tunelamento do tipo Josephson, além de
inúmeras aplicações tecnológicas [1], são ainda utili-
zadas em pesquisa básica como espectroscopia de tunela
mento [2]. Inúmeros estudos têm sido realizados sobre
junções supercondutoras do tipo Josephson de base Nb
[3]. A razão disso deve-se as excelentes propriedades
mecânicas do Nb, o qual quando depositado na forma de
filme fino policristaliuo (da ordem de 1 micron) supo£
ta as tensões causadas pelo tratamento térmico necessl
rio a indução do estado supercondutor, sem detrimento
às figuras de mérito dos dispositivos fabricados [4].
Embora o Nb retenha as mais promissoras propriedades me
canicas e supercondutoras entre os elementos existen-
tes, o mesmo não ocorre com as propriedades de trans -

porte eletrônico dos óxidos de Nb crescidos na superfT
cie dos filmes polieristalinos os quais desempenhara pa
pel de suma importancia no funcionamento dos disposi-
tivos fabricados [ 5 ]. T̂ .das as aplicações praticas das
junções do tipo Josephson têm seu princípio de funcio-
namento baseado na complexa relação corrente-volcagem
(I vs V) a qual por sua vez é determinada príncipalmen
te pelas propriedades isola.tes do fino oxido (da or -
dem de algumas camadas monoatómicas) existentes entre
os eletrodos supercondutores. Usualmente as junções de
base Nb exibem fortes anomalias nas características 1
vs V em relação ao comportamento teórico previsto [6].
Essas anomalias sao associadas ã presença de suboxidos
dp Nb(NbOe NbO2)na região da barreira de tunelamento, a
qual é composta preferencialmente do isolante Nb2O^[7].
Tais problemas sao em parte contornados pela deposição
de uma fina camada de passivação sobre a superfície n:e
tálica ainda não oxidada [8], Essa camada de passiva -
ção é formada pela oxidação controlada do material de-
positado. Os elementos empregados com maior sucesso pa
ra esse propósito compreendem alguns semicondutores co
mo o InSb, a-Ge [9] e metais como o Al [10] , ZreTi[ll|.
Entretanto, essa camada de passivação, quando apenas
parcialmente oxidada, atua como uma camada de aproxima
ção [12] entre o isolante e o eletrodo supercondutor(Ny
a qual por sua vez gera novas anomalias deteriorando as
figuras de mérito dos dispositivos fabricados.

Esse trabalho tem por objetivo mostrar que to -
das as anomalias presentes nas características I vs V
das junções de bast Nb (policrístalino) podem ser re -
movidas utilizando-se filmes de Nb na forma que acredj
tamos ser de monocristal. Detalhes da técnica i'e fabri
cação dos filmes são descritos a seguir. Os filmes fo-
ram caracterizados por estudos de difração de raios-X,
difração e reflexão por elétrons (RED), microscopía e~
letrónica de transmissão (TEM) e espalhamento de Ru -
therford por canal ("Backscarter Channeling"). Tais rae
didas foram corre acionadas com as características ele
trónicas dos filmes e das junções obtidas através de es
tudo* da temperatura de transição, razão da resisten -
cía residual r s R(300K)/R(i.OK) e principalmente pela
própria técnica de espectroscopia de tunelamento des -
crita a seguir. A partir dos estudos das propriedades
estruturais dos filmes e de suas correlações com as_fj_
guras de mérito da* características I vs V das junções
conclui-se que as anomalias até então consideradas in-
trínsecas as propriedades do oxido nativo do Nb estão
associadas a existência de grãos na região da_ junção.
Sugerimos que o processo de oxidação nas regiões íntej:
granulares leva a formação de suboxidos de Nb naqueles
locais, os quais não sendo bons i solantes levam a de -
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gradaçao das propriedades de tunelamento das junções
[13J.

EXPERIMENTAL

Os filmes de Nb foram depositados sobre mono -
cristais de saiir» (AI7O3) olivados coma direção [1102]
perpendicular a superficie. A temperatura dos substra-
tos (T ) ficou entre 70 e 800°C. Monocristais de Nb fo
ram obtidos depositando-se os filmes a temperatura
T = 700 - 800°C. A técnica empregada para a deposição
foi a de evaporação por feixe de elétrons. A pressão de
base do sistema de vácuo permaneceu na escala de 10~"
Torr durante o processo de evaporação. Os filmes de Nb
[lio], de espessura de 5000$, foram depositados a uma
taxa de lOÂVs. Após completada a evaporação, as amos -
tras foram resfriadas a temperatura ambiente o mais rá
pido possível (abaixo de 200 C em 6 minutos) para minî
mi zar o processo de oxidaçao em temperaturas elevadas.
As superfícies dos filmes assim depositados foram ter-
micnraente oxidadas em atmosfera controlada por diferen
tes tempos de oxidaçao (tQJt). 0 processo de oxidaçao e
interrompido pela deposição do contra-eletrodo super -
condutor. A definição da área das junções foi feita qui
micamente através de processamento fotolitogrãfico e
manualmente através da proteção das regiões limítrofes
com uma camada dielétrica de poliestireno (Q-dope) a -
plicada com pincel. Esta última, técnica embora não ad£
quada para defini, pequenas e uniformes áreas das jun-
ções, evita a cc f a inação das superfícies a qual é ine_
rente ao procef o < tolitográfico. As junções são fi -
nalmente comp] .. * pela disposição de chumbo (Pb)
(Í.3 ±0.2) ''• m que atua como contra-eletrodo, e
e evaporado e ts ca padrão através de máscara mecani
ca.

A tem t. .1 :a de transição ao estado supercondu
tor foi medi.* ^e o método indutivo [14]. Filmes depo-
sitados a al£> T apresentaram uma transição estreita
(í 0.05K) cert» 1 .% em 9.2K. Filmes depositados a tempe_
ratur.is maíf ' -xas, os quais apresentaram caracterís-
ticas policf vjlínas, se caracterizaram por transições
mais larga.- .5 - 1.0K) centradas em 9.1K. Esses da -
dos estão 7 <lecionados com os valores das razões da
resistência , .sidual (r) obtidos. Filmes depositados en
tre 700 e 81'. C tem valores de r - 120 ± 30 enquanto que
fílrcps deport: '.ados a temper atua ambiente mostraram va-
lores ben. nâís baixos (r - 10 ± 5). Os estudos _ de
TEM e RED n» mostraram nenhuma evidencia da existen -
cia de grãot os filmes depositados sobre substratos em
alta temper*!-ra (T > 700 C) o que contrasta comapre
senca de gri « (diâmetro médio 103 i) cm filmes deposT
tados a baixa i temperaturas. A presença de grãos refl£
te também no vjlor c* resiatividade dos filmes (p). En
quanto por um lado os filmes com alto grau de cristalT
nidade apresentaram valores de ç, • (12 ± 3) uft.cm em
concordância com valores para monee ,'iftaíi [15], filmes
policristalinos mostraran valores mais elevados
p - 22 - 30 micro-ohm.cm, Foi observada ainda uma for-
te correlação entre o grau de cristalinidade X das a -
mestras medido pelo espalhamento de Rutherford (ER) e
a razão da resistência residual (r) dos filmes. Valo -
res de X . " 0.026 foram obtidos a partir da técnica
de ER oí^quais são próximos do valor teórico esperado
para um monccristal. Por outro lado a resistência r«si_
dual de nossos filmes "monocrístalínos" (r 1 100) sug£
re que grande parte do meoarismo de espelhamento de e~
letrons está atsociado a presença de grãos nos filmes
policristalinos (r -v- 10).

PISCUSSÂ'. DOS RESULTADOS

A existência de contornos de grãos na região da

Figura 1. Características da curva Ivs|r de uma iunção
Nb(monocristal)/Nb202/Pb medida a 4.2K. Rx =
6.6xl0-4 ohm cm2, tOx*1.3ti. C/A = 2uF/cm

2 .
Escalas: horizontal ImV/div, vertical norma-
lizada em 4mV.

area da junção pode alterar todo o processo de oxida -
çao naqueles contornos comprometendo desse modo a homo
genidade do oxido formado. Estudos de espectroscopia d?
raios-x foto-estimulados (XPS) realizados por Kwo e co
laboradores [16] em filmes policristalinos de Nb cober
tos com finas camadas de Al (< 30A) evidenciam uma sur-
preendente difusão do Al superficial para o interior
dos contornos de grãos. Esse processo de difusão pode-
ria explicar a redução das anomalias das característi-
cas I vs V observados por Rowe11 [!7] em junções de b£
se Nb policristalino cujas superfícies forampassivadas
era quantidades de Al insuficiente para causar as mod_i_
ficações detectadas. Com o objetivo de eliminar carac-
terísticas espúrias as quais poderiam estar associadas
a existência de contornos de grãos na região das jun -
çoes, nós fabricamos os filmes de Nb em estrutura que
acreditamos ser monocristalina. Ko que segue passamos
a discutir os resultados obtidos a partir do estudo de
junções fibriçadas sobre o eletrodo de base Nb em es -
trutura monocristalina, comparando os resultados com
filmes policristalinos.

A figura 1 mostra as características típicas de
corrente va voltagem (I vs V) obtidas a 4.2K de uma jun
ção fabricada sobre filme monocrístalíno. A corrente
de Josephson Io (centro da figura) apresenta o valor
teórico previsto, bem como o fazem os ramosantisimétr¿
cos relativos ao tunelamento de quasi-eletrons através
do isolante (NI32O5). 0 brusco aumento da condutividade
nas voltagens equivalentes a soma dos "gaps" de ener -
gia (A) dos dois supercondutores (Nb e Pb) e a contí -
nua aproximação (por baixo) ao comportamento ohmico se
moldam em total concordância com a teoria de BCS [18].
0 alto produto Vm - I0R(2mV) - 30 ± 10 mV o qual é uma
das mais importantes figuras de mérito das junções evi_
dem-ia a excelente qualidade isolante do oxido térmica
mente obtido. Tais características são bastante supe -
riores aquelas observadas (e nio ilustradas) em jun -
ções fabricadas sobre filmes de Nb em estrutura poli -
cristalina.

Outra importante figura de mérito das junções de
tunelaawnto do tipo Josephson (JJs) é a capacitancia es_
pecífíca (C/A) das mesmas ou alternativamente o valor
da constante dielétrica do oxido formado. Baixos valo-
res dt C/A são desejáveis de modo a reduzir o tempo de
resposta dos dispositivos a estímulos externos. Os va-
lores de C/A das junções foram inferidos pelo mátodo
de indução por campo magnético externo de modos de re£
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sonancia je micro-onda no interior das junções. Tal pro
cedimento e conhecido por "Fiske steps' [ 19] .Valores da
capacitancia específica entre 1.8 e 2.2 iiF/cm foram ob
tidos em junções com resistência entre 7 x 10"^ e
1 x 10~3 ohm.cm . Tais valore»; são pelo menos uma or -
dem de grandeza inferior aqueles obtidos em junções era
estrutura policristal ina <% 30 uF/cm2). Nós comentamos
abaixo sobre as possíveis razões dos baixos valores ii»
feridos .

730 *C

150

Figura 2,

-100 -10 0 50

VCLTACB1 (mV)

ICO 150

Condutancia dinâmica (dl/dV) vs ' oitagem de
3 junções denositadas a diferentes temperatu
ras
(1) TS = 7OC, t o x « 7 0 h , RT * 2.4 x KT ôhro cm2

(2) TS""i00C, t o x = l h , RT- 2.5 x IcHohm cm2

(3) Ts»75OC, t o x = 2.3h, RT » 4 x 10-3ohm cm2

As características em altas voltagens (V >> A/e)
da relação I vs V de uma junção de tunelamento depende
das propriedades da barreira isolante. Este estudo e s -
pectroscópico do fenômeno de tune lamento é de grande
auxílio para uma melhor con.preensao das característi -
cas de tune lamento dos óxidos crescidos sobre a super-
f íc ie do eletrodo de base. Nós apresentamos na Fíg. 2
medidas das condutividac.es dinâmicas de 3 junções fa -
bricados sobre filmes de base Nb depositados a diferen
tes Ts (indicados na figura). Cada curva ê representa-
tiva de sua própria classe. Todas as barreiras foram
produzidas pela oxidaçao térmica em atmosfera ambiente,
controlada temporalmente. As curvas estão deslocadas
verticalmente e normalizadas pelos valores das conduti
vidades dinâmicas a 10 mV. Torna-se evidente pela com-
paração das 3 curvas na Fig. 2 que o comportamento de
alta voitagem de junções obtidas pela evaporação do Nb
a altas temperaturas é marcadamente dist into aas cara£
teríst ícas daquelas junções construidas sobre filmes de
menor grau de cristalinídade (Ts • 70 e 400°C). E&sas
curvas forair. paremetrizadas de modo simples uti l izan -
do-se o modelo de ba/reira retangular e a tecriade Sim
mons [20, 21]_. Neste modelo cada curva é caracterizada
por dois parâmetros, a espessura da barreira de tunela
mentó (Weff) e sua altura méJia em energia ($) medida
desde o nível de Ferrai no isolante até a parte inferi-
or de sua banda de condução. A utilização desse modelo
leva aos seguintes valores. 0 oxido crescido sobre f i l
mes policristalinoü depositados a T8 • 70 C(r " 8 ) ?
caracterizado por uma baixa barreira de tune lamento
($ « 0.3 eV) e por uma espessura efetiva de W „ " 2 5 Í .
?or outro lado, filmes depositados sobre suBítrato»
mais quentes (Tg - 400 e 750°C)(r - 70 e 130 respecti-
vamente) desenvolvió) barreiras mais elevadas 0.33 eV
(W f £ - 21Ã) i 0.7 cV (W . - 20À) respectivamente. Es_
ses vaWes foram obtiJ-^ parametrízando-se somente a
parte di.-eita das curvas na Fig.2. Devido a assimetri-
as nestas curvas causadas em parte i>or impurezas na re

gião da barreira [22], a parametrização do lado esquer
do das curvas conduz a valores levemente superiores dal
alturas das barreiras de tunelamento. Tais diferenças
nao afetam entretanto as conclusões gerais deste traba
lho. Os valores de $ obtidos a partir da parame triza ~
çao das curvas da Fig.2 evidenciam a formação de um o-
xido bem mais isolante sobre a superfície de filmes mo
nocristalinos. Torna-se importante frisar que esses va
lores representem médias espaciais sobre toda a ãreã
das junções.

10

Figura 3. Resistência de tunelamento R em função do ten
po de oxidaçao tox para diversas junções de-
positadas a Tg

0 aprimoramento das características isolantesdo
oxido térmicamente crescido na superfície de filmes mo
nocristalinos, evidenciado na Fig.2 t inferido pelo bai
xo valor da capacitancia específica sugere que o oxido
furmado sobre tais superfícies é mais perfeito e homo-
gêneo. Embora não tenham sido realizadas medidas dire-
tas das propriedades do isolante, os resultados de es-
tudos sobre o processo cinético de oxidaçao suportam es_
sa interpretação. Esses resultados encontram-se na Fig.
3. Nela mostramos a dependência da resistência de tu
nelamento RT (medida a 10 mV) em função do tempo de o-
xidação das superfícies de diversos filmes depositados
a 400 e 75O°C. As propriedades das barreiras isolantes
crescidas sobre superfícies policristalinas (Tg « 400t)
são distintas daquelas obtidas em filmes monocristali-
nos (T( » 7S0°C) como resultado do mesmo processo de
oxidaçao. Junções fabricadas sobre superfícies mono -
cristalinas, após a rápida etapa inicial de cxidaçuo,£
presentan um aumento de R? (para um mesmo t^) de apro-
ximadamente duas ordens de magnitude relativamente ã -
quelas fabricadas scbre superfícies policristalinas.Ba
seado na dependência experimental de R-j com o tempo de
oxidaçao tox (Fig.3), uma equação de difusão pode ser
utilizada para a parametrização dos dados da Fig.3. A
constante de difusão do processo cinético de oxidaçao
pode ser inferida diretamente da inclinação das curvas
Rj vs tor}H na Fig.3. Em uma primeira aproximação a
resistência de tunelamento R? é governada pela fórmula
WKB:

a exp(l.C75 (1)

onu» 5 (em eV) e W . , (em X) são os :.* sinos parâmetros
obtidos a partir do modelo ' 2 0 « 2 1 ' . Assumindo-se um
coeficiente de difusão D constante para o processo de
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oxidação, após a fase inicial, o aumento da espessura
do oxido fiWeff pode ser relacionado coro o intervalo de
oxidação £tox através da relação

¿Wef£ • (4DAtox)
1/2

eliminando assim Wgff da Eq,(l). A variação da resis -
tencia de tunelamento fica então reescrita como

a exp
>l/2

(3)

onde rScí é a inclinação da reta no gráfico log}Q R? vs
tox1^2 da Fig.3. Ura valor médio de ? • (0.7 ± 0.1) eV
para as junções monocristalinas conduz ao valor D -
(5 i 3) x 10~21cn)2/s> 0 quai £ da mesma ordem de magni-
tude do coeficiente de difusão do oxigênio em monocris^
tais de Nb [23].0 mesmo procedimento descrito acima nao
pode ser empregado para as junções fabricadas sobre fU
mes policristalinos dado que a nao homogeneidade espa-
cial do oxido formado afeta totalmente o processo de
transporte através do mesmo Uma grande fração da cor-
rente fluirá neste caso pelas regiões intergranulares
menos resistivas. Entretanto, os dados experimentais do
processo de difusão em filmes de Nb policristalinos ob
tidos através de medidas de elipsometria por Villegier
e Mat he ron [24] podem ser parametrizados pela Eq.2.Tais
resultados são mostrados na Fig.4. Um valor de D •
(0.7 i 0.1) x 10 cm /s é obtido a partir dos dados
experimentais. A razão da maior rapidez no processo de
oxidação de filmes granulares e provavelmente causado
pela difusão intergranular como observada por outros
pesquisadores [7]. Valores de R? obtidos para tox mais
longos do que os indicados na Fig.3 não seguem a mesma
dependência sugerindo que em filmes mais espessos (di-
gamos de 30 - SOA) a taxa de crescimento do oxido é go
vernada por um mecanismo distinto do considerado aci -
ma.

40r

¿20
T<« • 20»C

50

<&

Figura 4. Paiametrízação dos dados experimentais sobre
a espessura do oxido vs tox obtidos através
de elipsometria por Viilegier [24].

CONCLUSÕES

Apresentamos neste trabalho diversas evidencias
de que a existência de contornos de grãos na regíio que

define a área das junções é responsável pelas anomali-
as geralmente observadas nas curvas I vs V de junções
de tunelamento construidas sobre filmes multigranula -
res de Nb. Os óxidos formados nas regiões intergranula
res provavelmente deficientes em oxigênio (suboxidos
Nh0f NbOj) vão contribuir para os altos valores de ca-
pacitancia específica de tais junções. Superfícies de
filmes monocristalinos formam o oxido nativo (Nb2Ü5) c
qual é intrínsecamente um bom isolante (5 «0.7 eV) e
pode ser utilizado na fabricação de barreiras de tune-
1 amen to mais homogêneas e de menor constante dielêtri-
ca. Conclui-se portanto que os altos valores de C/A ob-
tidos em junções fabricadas sobre filmes tnultigranula-
res são causados essencialmente pelas regiões intergra
nulares. Nossas investigações mostram que as propried«i
des intrínsecas do NboC^ são altamente satisfatórias do
ponto de vista tecnológico. Os promissores resultados
obtidos em filmes monocrisfalinos de Nb talvez possam
ser extendidos a outros metais de transição, bem como
suas ligas e compostos. Uma vez estabelecidas as prin-
cipais causas das anomalias na relação 1 vs V o proceŝ
so de oxidação pode ser alterado com a finalidade de
se obter junções com características mais adaptáveis ãs
distintas aplicações tecnológicas.
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