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Układ do pomiaru widma fononów w badanej próbce ciała stałego
Przedmiotem wynalazku jest układ do pomiaru

ma fononów emitowanych do badanej próbki. Po¬

widma fononów w zakresie spektroskopii wyko¬

równanie widma fononów przechodzących przez
badaną próbkę ciała stałego z widmem fononów
emitowanych do próbki ciała stałego pozwala na
określenie poziomów
energetycznych domieszek

rzystującej rezonansową absorbcję fononów przy
badaniach spektroskopowych ciał stałych.
Znane metody przeprowadzania badań w zakre¬
sie spektroskopii fononowej wymaga stosowania

absorbujących fonony oraz współczynnika* tłumie¬

przybliżeniem,

nia fononów w badanym materiale. W ten sposób

widma fononów emitowanych przez generator.
W znanych układach badana próbka jest połą¬
czona z jednym nadprzewodnikowym złączem tu¬
nelowym jako generatorem i z jednym nadprze¬
wodnikowym złączem tunelowym jako detektorem

wyeliminowana zostaje konieczność obliczania wid¬
ma fononów wnikających do próbki podczas prze¬
prowadzonego badania.

obliczeń teoretycznych,

z

dużym

io

Zastosowanie

podwójnego

nadprzewodnikowego

złącza tunelowego jako generatora fononowego
sprzężonego z monitorem ich widma, upraszcza
procedurę pomiarową oraz poprawia dokładność

fononów.

Celem wynalazku jest opracowanie układu do

pomiaru widma fononów, eliminującego koniecz¬

badań spektroskopowych.

ność przeprowadzania obliczeń

wnikających do badanej próbki ciała stałego, pod¬

Wynalazek zostanie bliżej objaśniony na pod¬
stawie przykładu wykonania przedstawionego na

czas badań spektroskopowych.

rysunku, na którym pokazany jest schemat ukła¬

widma

fononów

Istota układu według wynalazku polega na tym,
że nałożone na badaną próbkę ciała stałego złącza

du pomiarowego.
20

nadprzewodnikowe, tunelowe, połączone ze źród¬
łem zasilania i układem rejestrującym posiadają

sprzężony z monitorem widma generator fononów
utworzony przez dwa jednakowe złącza rozdzielo¬
ne nałożoną warstwą cienką sprzężenia fononowe¬
go. Złącza te są połączone z niezależnymi źródła¬
mi zasilania i włączone do układu rejestrującego.
Rozwiązanie zgodnie z wynalazkiem, zapewnia
jednoczesne określenie widma fononów przecho¬

dzących przez badaną próbkę ciała stałego i wid¬
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Generator fononów sprzężony z monitorem wid¬
ma umieszczony jest na jednym końcu badanej
próbki P a pojedyncze nadprzewodnikowe złącze
tunelowe ZD pełniąc funkcję detektora, usytuowa¬

25

ne jest na przeciwległym końcu próbki P.
Złącza ZM i ZG rozdzielone warstwą cienką S
tworzą generator fononów sprzężony z monitorem
widma. Złącze ZG zasilane ze źródła napięcia po¬

laryzacji VG pełni rolę generatora fononów i emi¬
tuje fonony symetrycznie poprzez warstwę S do
złącza 7^f, będącego monitorem widma oraz
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bezpośrednio do badanej próbki P. Warstwa S
zapewnia bezstratne sprzężenie fononowe pomię¬

dobrane rezystory. W czasie badań próbka P wraz
z wykonanymi na niej złączami ZG, ZM i ZD
umieszczona jest w kr iostacie K utrzymującym

dzy złączami ZG i ZM. Złącze ZD pełni funkcję

temperaturę, w której następuje

detektora fononów przechodzących przez próbkę
P i umieszczone jest na jej przeciwległym krańcu.
Złącza ZM i ZD są identyczne
i zasilane
ze

efekt nadprze¬

wodnictwa*

Zastrzeżenie

wspólnego źródła polaryzacji napięciowej VD.

Układ do pomiaru
próbce ciała stałego
nonów i detektor w
kowych, tunelowych

Widma fononów emitowanych do próbki P i fo¬

nonów przechodzących przez próbkę określane są
na podstawie charakterystyk transmisyjnych, od¬
powiednio złącze generujące ZG — złącze moni¬

10

patentowe

widma fononów w badanej
wyposażony w generator fo¬
postaci złącz nadprzewodninałożonych na badaną prób¬

torujące ZM oraz złącze generujące ZG — złącze

kę

detektujące ZD.
Charakterystyka transmisyjna złącze ZG — złą¬
cze ZM rejestrowana jest automatycznie przy po¬
mocy rejestratora UM a charakterystyka transmi¬
syjna złącze ZG — próbka P — złącze ZD reje¬
strowana jest przy pomocy rejestratora UD. Ele¬
menty R służą do zapewnienia odpowiedniego do¬
pasowania elektrycznego elementów współpracu¬
jących w układzie pomiarowym i zależnie od je¬

i rejestratorem, znamienny tym, że posiada sprzę¬
żony z monitorem widma generator fononów
utworzony przez sprzęgnięte co najmniej dwa złą¬
cza tunelowe (ZM) i (ZG) między którymi, znaj¬
duje się nałożona warstwa cienka (S) sprzężenia

15

materiału i połączonych ze źródłem zasilania

fohonowego, przy czym złącze monitorujące (ZM)
połączone z niezależnym źródłem
20

zasilania (VD)

i złącze generujące (ZG) połączone z drugim nie¬

zależnym źródłem zasilania (VG) włączone są do
rejestratorów.

go konkretnej realizacji mogą to być odpowiednio
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