
Elektrónový transport v mezoskopických systémoch 

Ak je elektrický vodič dostatočne malý, vodivostné elektróny ním prechádzajú bez 

zrážok s kmitmi atómovej mriežky a aj bez zrážok s ostatnými elektrónmi. Vtedy sa  

správajú ako vlny a ich vlnové vlastnosti sa priamo prejavujú v makroskopických  

vlastnostiach vodiča, napríklad v jeho vodivosti. Vodič sa nazýva mezoskopickým, 

pretože jeho vlastnosti sú určované mikroskopickými fyzikálnymi zákonmi (kvantovou 

mechanikou) napriek tomu, že je tvorený makroskopickým počtom atómov.  

Obzvlášť zaujímavý je mezoskopický vodič prstencového tvaru, ktorý predstavuje 

najelementárnejší elektrický obvod.  Keď cez otvor mezoskopického prstenca preteká 

konštantný magnetický tok, v prstenci cirkuluje perzistentný prúd bez vonkajšieho zdroja 

napätia a bez disipácie Jouleovho tepla. Cieľom nášho výskumu je popísať tieto 

mezoskopické vodiče teoreticky, vychádzajúc z prvých princípov kvantovej a štatistickej 

fyziky. Vyvinuli sme kvantovú počítačovú simuláciu vodivosti/prúdu v mezoskopickom 

vodiči/prstenci s realistickým disorderom ktorý spôsobujú polykryštalické zrná, 

prímesové atómy a drsné okraje vzorky.  Zaoberáme sa tiež výpočtami elektrónovej 

vodivosti a perzistentného prúdu v mezoskopickom prstenci, ktorý je pripojený na dva 

prúdové kontakty a ktorého otvorom preniká konštantný magnetický tok. Analyzovaná 

fyzikálna situácia je pevnolátkovým nanoelektronickým analógom javu Aharonova-

Bohma, známeho z elementárnej kvantovej mechaniky. Zaujíma nás najmä vplyv silného 

magnetického poľa v režime kvantového Hallovho javu a vplyv magnetickej selfindukcie 

v režime, keď sa nad seba umiestni niekoľko sto takých prstencov. Výsledky týchto 

výpočtov pomáhajú pochopiť fyzikálne javy, ktoré súvisia s miniaturizáciou mikro-

elektronických súčiastok k mezoskopickým rozmerom. 

 

Z hľadiska praktických aplikácií je dôležité teoretické štúdium elektrónového transportu 

v nanokryštalických oxidoch kovov ako je TiO2, SnO2, HfO2,Ta2O5 a podobne. Tieto 

kovové oxidy sa z hľadiska elektrickej vodivosti chovajú ako izolanty, resp. ako 

polovodiče so širokou energetickou medzerou. Rozmanité využitie má najmä TiO2 , ktorý 

nachádza komerčné využite ako senzor nebezpečných plynov (napríklad vodíka) a 

zároveň je kandidátom na nový typ neprchavej pamäte na báze odporového prepínania. K 

týmto dvom aplikáciám sa viaže aj náš teoretický výskum elektrónového transportu v 

TiO2.  

 

Výskum senzorov plynov  je v súčasnosti zameraný o.i. na vývoj vysokocitlivých  TiO2 

senzorov  vodíka pracujúcich pri izbovej teplote a  kompatibilných s polovodičovou 

technológiou. My sa zaoberáme transportnou teóriou  senzora  na báze Pt – TiO2 - Pt 

nano-sendviča.  Senzor  sa skladá z tenkej ( ~ 30 nm ) nanokryštalickej  TiO2 vrstvy   

s veľkosťou zŕn  ~ 10 nm,  ktoré sú umiestnené medzi spodnou  elektródou tvorenou Pt 

vrstvou  a  vrchnou Pt elektródou tvaru dlhého úzkeho pruhu (so šírkou  w klesajúcou až 

ku 80 nm ). Keď do TiO2 vrstvy vniknú molekuly vodíka, časom sa zviažu na vodu so 

záporne nabitými molekulami kyslíka. Tie pri reakcii uvoľnia vodivostný elektrón, čo sa 

prejaví poklesom odporu. Experimenty našich kolegov z FMFI UK ukazujú, že keď w 

klesne na 100 nm a menej, senzor vystavený vzduchu s 1 % H2 ukazuje  nárast  

odporovej odozvy Rair/Rair+H2 až na hodnotu 10
7
a pokles reakčnej doby na niekoľko 



sekúnd, a to aj pri izbovej teplote. Našim cieľom je tieto experimentálne dáta vysvetliť 

teoreticky, čo vyžaduje vypočítať elektrický odpor Pt – TiO2 - Pt nano-sendviča v 

atmosfére bez vodíka a s vodíkom. Pretože nanokryštalické zrná sú vystavené obrovským 

elektrickým poliam (~ 4x10^5 V/cm), ide tu o elektrónový transport ďaleko od 

termodynamickej rovnováhy, o tzv. transport horúcich elektrónov. Navyše je nutné 

uvážiť aj priestorovo nehomogénnu rezistivitu TiO2 vrstvy, spôsobenú difúziou vodíka 

pod vrchnú Pt elektródu.  

 

Konečne, TiO2 pamäť na báze odporového prepínania je opäť tenká vrstva TiO2 

umiestnená medzi dvomi kovovými elektródami. TiO2 sa v ideálnom prípade chová ako 

intrinzický polovodič so širokým zakázaným pásom. Ak však obsahuje kyslíkové 

vakancie, tieto spôsobujú takú zmenu valenčnosti katiónovej submriežky, že sa chovajú 

ako donory. Pri izbovej teplote sú tieto donory ionizované a  TiO2 vykazuje elektrickú 

vodivosť n typu. Zmenou aplikovaného elektrického poľa je možné meniť priestorovú 

distribúciu donorov ktorá vykazuje veľký elektrónový odpor, na priestorovú distribúciu s 

malým elektrónovým odporom, a opačne. Toto tzv. odporové prepínanie sa deje pri 

elektrických poliach, ktoré sú rádovo 10
6
 - 10

7
 V/cm, teda ešte o jeden rád väčšie ako 

polia v senzoroch plynov. Iónový pohyb zodpovedný za odporové prepínanie sa zvykne 

popisovať štandardnou driftovo-difúznou teóriou, v ktorej je driftovo difúzny pohyb 

iónov tepelne akcelerovaný Jouleovým ohrevom mriežky a teplota iónov je rovná teplote 

mriežky. Našim cieľom je vypracovať mikroskopickú teóriu, v ktorej elektróny, ióny 

(kladne nabité kyslíkové vakancie) a kryštalická mriežka majú vo všeobecnosti rôzne 

teploty, závisiace od mikroskopických interakcií medzi tromi systémami. Chceme 

vysvetliť nedávno namerané odporové prepínacie časy, ktoré sa nepodarilo vysvetliť 

pomocou štandardnej teórie.  


