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1. fejezet

Bevezetés

Napjainkban a 10 nm-es kapuhosszakat elér® CMOS (Complementary Me-
tal Oxide Semiconductor) technológia további miniatürizációja már komoly
�zikai korlátokba ütközik [1]. Emiatt komoly igény mutatkozik újszer¶, a
CMOS-tól eltér® technológiák kutatására.

Ígéretes jelöltnek mutatkoznak a rezisztív kapcsolók vagy memrisztorok
[3], amelyek alkalmazásával a legkorszer¶bb technológiák technikai paramé-
tereit is túlszárnyaló memóriaelemek is létrehozhatóak. Ezen túlmutatóan a
memrisztorok speciális tulajdonságainak köszönhet®en újszer¶ architektúrák
felépítése is lehetséges, amelyek olyan számítástechnikai feladatok elvégzését
teszik lehet®vé, amiket hagyományos számítástechnikai módszerekkel nem
vagy csak nem hatékonyan valósíthatóak meg. Ennek fényében érthet®, hogy
a memrisztorok ipari alkalmazásával és kutatásával ma már olyan óriás tech-
nológiai vállalatok foglalkoznak, mint az IBM [4], a Western Digital [5] vagy
a Samsung [6].

Memrisztor alatt általánosan olyan kétpólusú, passzív áramköri elemet
értünk, melynek ellenállása a memrisztorra adott feszültség segítségével ne-
millékony módon hangolható [7]. Jellegzetes memrisztor áram-feszültség ka-
rakterisztikát illusztrál az 1.1.a) ábrán látható görbe, melynek rögzítése a
bels® ábráknak megfelel®en egy hegyes fémt¶ és egy fémelektróda között lé-
v® vékonyrétegb®l álló struktúrára kapcsolt háromszögjellel történt. Zérus
feszültségnél a kiindulási ROFF ellenállású állapotból a feszültséget növelve a
vékonyrétegben bekövetkez® bels® átrendez®dés révén egy kisebb ellenállású
RON állapotba kerül a rendszer, melyb®l ellentétes polaritású feszültséggel
juttatható vissza az eredeti ROFF állapotba. A gerjeszt®jel amplitúdójával és
hosszával a rendszer állapotai tetsz®legesen, folytonos léptékben állíthatóak;
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1.1. ábra. (a) A memrisztor tipikus áram-feszültség karakterisz-
tikája. Az ábra a [2] referencia alapján készült. (b) A memrisz-
tornak a dolgozatban használt áramköri jele.

ezt a tulajdonságot nevezzük analóg hangolhatóságnak.
Ennek köszönhet®en a memrisztor analóg memóriaként viselkedik, lehet®vé
téve a bináris adattároláson túlmutató, többszintes (multilevel) memóriatá-
rolást [8]. Ez a tulajdonság hardveres neurális hálózatok kialakítását is le-
het®vé teszi [9]. A memrisztoralapú, úgynevezett RRAM (Resistive Random
Access Memory) eszközök technológiai paramétereit összehasonlítva a mai
�ash technológiával az aktív mérettartomány csökkenése mellett nagyobb
adatsebesség, kisebb fogyasztás, jobb megbízhatóság és akár egy nagyság-
renddel megnövelt élettartam jellemzi [10]. Jóllehet, az ipari alkalmazásuk
már a küszöbön áll, a memrisztorok pontos bels® �zikai m¶ködése sok anyag
esetén még nem teljes mértékben tisztázott, és így a kés®bbi alkalmazás és op-
timalizáció szempontjából létfontosságú azok alapkutatásbeli feltárása, mely
ma is intenzíven zajlik.

A memrisztorok létezését már 1971-ben megjósolták [3] és bár a rezisztív
kapcsolás jelenségét a 2000-es évek el®tt is többen vizsgálták [11, 12], az igazi
tudományos áttörést Strukov és kollégáinak �The missing memristor found �
cikkének megjelenése hozta, mely 2008 után kutatócsoportok százait ösztö-
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nözte e terület vizsgálatára [13].
A doktori munkám során különféle memrisztív rendszereket tanulmányoz-

tam. A kutatási eredményeim bemutatása el®tt elengedhetetlen ezen mem-
risztorokkal kapcsolatos alapvet® fogalmak és általános ismeretek kifejtése.
A disszertációm 2. fejezetében így az általam vizsgált memrisztorok felépí-
tését, a rezisztív kapcsolás bels® folyamatait, továbbá a legf®bb alkalmazási
területeit, valamint karakterizációs módszereit részletezem.

Mivel a kutatómunkám eredményei két, egymástól jól elkülöníthet® té-
makörben születtek, ezért két külön fejezetben összegzem ezeket. A disszer-
tációm 3. fejezetében egy nagyfrekvenciás memrisztorkapcsolás vizsgálatára
alkalmas mér®rendszer fejlesztését, valamint ezüst-jodid memrisztorban meg-
valósított nanoszekundumnál gyorsabb kapcsolás elemzését mutatom be. A
memrisztorok kapcsolási sebessége különböz® rendszereken végzett mérések
alapján néhányszor tíz nanoszekundumos id®skálán széleskörben igazolt [14].
A nanoszekundumos vagy annál gyorsabb kapcsolás vizsgálata bár komoly
méréstechnikai kihívást jelent [15], a jöv®beli alkalmazások szempontjából el-
engedhetetlen.
Kutatásom második felében különféle memrisztorok elektronikus zajviszo-
nyait tanulmányoztam és hasonlítottam össze, melyr®l részletesen a dolgoza-
tom 4. fejezetében írok. A zajmérés egy kiváló méréstechnikai eszköz nehe-
zen hozzáférhet® rendszerek bels® dinamikájának feltárásában, így a rezisztív
kapcsolás tanulmányozásában is. Segítségével a különféle rendszerekben je-
lenlév® ellenállás-�uktuációt okozó �zikai folyamatok eredete és dinamikája
tárható fel, amely mind az alapkutatás, mind az alkalmazások szempontjából
lényeges.

A kutatási eredményeimet bemutató mindkét fejezetet a tudományte-
rülethez kapcsolódó szakirodalmi áttekintéssel kezdem, majd ismertetem a
célkit¶zéseimet és motivációimat. Az eredményeim bemutatásához szükséges
elméleti alapok ismertetése után méréstechnikai, rendszerfelépítési megfon-
tolások és mintakészítési eljárások részletei következnek, majd az elvégzett
méréseket és azok elemzését, legfontosabb eredményeit részletezem. A jöv®be-
li kutatási terveimr®l, továbblépési lehet®ségekr®l a kitekintésben írok, végül
az egyes fejezeteket a területhez kapcsolódó lényegi konklúziókkal zárom.
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2. fejezet

Kutatási terület bemutatása

2.1. A rezisztív kapcsoló, memrisztor

Általánosan rezisztív kapcsolás alatt (resistive switching) egy olyan �zikai ef-
fektust értünk, amelynél egy kétpólusú rendszer elektromos stimulus hatására
nemillékony módon megváltoztatja az ellenállását [16]. A nemillékonyság azt
jelenti, hogy a rendszer a változás utáni ellenállásértékét a stimulus megsz¶-
nése után is hosszú ideig meg®rzi. Fontos kitétel, hogy a rendszer reverzibilis
legyen, vagyis megfelel® stimulussal visszajuttatható a kezd®állapotba, és e
két folyamat egymás után ismételhet®.

Gyakran hívják ezeket rezisztív kapcsolókat memrisztoroknak, illetve az
ebb®l kialakított eszközöket memrisztív rendszereknek. Maga a memrisztor
szó az angol memory és resistor szavak szóösszerántásával jött létre, mivel
az ellenállás értéke függ a rendszer múltbeli állapotától, tehát egyfajta me-
móriával rendelkezik [17]. A memrisztor kifejezést L. Chua vezette 1971-ben
elméleti megfontolások alapján [3]. A kés®bbiekben ez a kifejezés annyira
találónak bizonyult, hogy a kísérleti szakirodalomban sokszor Chua pontos
elméleti de�níciójától valamelyest elszakadva, minden memóriával rendelkez®
ellenállást, azaz rezisztív kapcsoló memóriát memrisztornak hívnak. Ebben a
dolgozatban is konzisztensen szinonimaként fogom használni a rezisztív kap-
csoló memória és a memrisztor fogalmakat.

A gyakorlatban a rezisztív kapcsolás jelenségét igen sokféle �zikai rend-
szerben sikerült kimutatni, úgy mint kalkogenidek [18], szelenidek [19], poli-
merek [20], grafén-oxid [21] és különféle fém-oxidok [22]. Ez a tény arra utal,
hogy bár a kapcsolási e�ektus univerzális tulajdonságokat mutat, a jelenséget
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különböz® �zikai háttér okozza az egyes rendszerekben. Mivel e disszertáció
keretein túlmutat ezen szerteágazó anyagi rendszerek részletes bemutatása,
ezért a továbbiakban a tudományos eredményeim szempontjából fontos re-
zisztív kapcsoló rendszerek bemutatására koncentrálok.

A kutatásaim során vizsgált rendszerek az úgynevezett nanoionos redox-
alapú rezisztív kapcsolók (nanoionic redox-based resistive switching) kategó-
riájába sorolhatóak, vagyis a kapcsolásért felel®s mechanizmus a nanométeres
skálán végbemen® ionok vándorlása, melyek a folyamat során redukálódnak
[16]. A redoxalapú rezisztív kapcsolók tipikusan egy fém-szigetel®-fém �zi-
kai struktúrában hozhatóak létre. Ez a rétegstruktúra felépíthet® litográ�ai
módszerekkel kialakított szendvicsszerkezettel, illetve a fels® fémelektróda
helyettesíthet® egy pásztázó alagútmikroszkóp (STM = Scanning Tunneling
Microscope) t¶jével. Az utóbbi elrendezést STM-pontkontaktusnak nevezzük.

2.1. ábra. Az elektrokémiai fémesedés folyamatábrája az ala-
csony ellenállású állapotba történ® kapcsolás során. [23]

Ahogyan már említettem, a kapcsolás mechanizmusa igen változatos ké-
pet mutat. A kutatómunkám szempontjából két nagy csoportot szeretnék
röviden taglalni. Az egyik az elektrokémiai fémesedésen alapuló rezisztív kap-
csolók (ECM = ElectroChemical Metallization) csoportja, melynek a kés®b-
biekben tárgyalt PtIr/AgI/Ag és PtIr/Ag2S/Ag rendszer is a képvisel®je.
Ezekben legalább az egyik fémelektróda kémiailag aktív, és dönt® szerepet
játszik a kapcsolásban. Jellemz®en ezüst- vagy rézionok [24] használatosak. A
másik, kémialag inert elektróda anyaga lehet platina, irídium, volfrám, arany
és még számos egyéb fém [25].

5



Az elektrokémiai fémesedés bels® folyamatait a 2.1. ábrán mutatom be. A
kémiailag aktív elektródára pozitív el®jel¶ feszültséget adva pozitív töltés¶
kationokat bocsát ki a szigetel® mátrixba (lásd a 2.1. ábra (A) fázisa). A
struktúrában kialakult elektromos tér ezen ionokat a negatív elektróda felé
mozgatja (B), majd a kémiailag inaktív elektródát elérve egy elektront felvé-
ve semleges atommá alakul át (C). A térer®sségviszonyoknak köszönhet®en
a pozitív ion is az inert elektróda felületén kialakuló aktív elektródához fog
kapcsolódni (D), tovább építve azt egy fémes �lamentummá (E). Id®vel ez
a fémes vezeték olyan közel kerül az aktív elektródához, hogy szigni�káns
alagútáram tud folyni a két elektróda között (F), amely lecsökkenti a cel-
la ellenállását. Adott esetben akár teljesen összekötheti a két elektródát a
�lamentum. Ennek a beírásnak (set) nevezett folyamatnak a végeredménye-
képpen jutunk az RBE ellenállású bekapcsolt állapothoz (ON state vagy LRS
= Low Resistance State). Fordított polaritást alkalmazva az ionok elvándo-
rolnak a vezet® csatornából, a csatorna leépül, ami megfelel a nagyobb RKI

ellenállású kikapcsolt állapotnak (OFF state vagy HRS = High Resistance
State). Az RBE → RKI átmenetet visszaállításnak (reset) nevezzük.
Természetesen az el®bbiekben vázolt folyamatok csak határesetek a m¶ködés
szempontjából, a valóságban a vezet® �lamentumot nem bontjuk le teljesen,
a két állapot közötti kapcsolások során a vezeték egybefügg® is maradhat,
amelynek a legsz¶kebb keresztmetszete változik csak meg [26]. A szakiroda-
lomban gyakran erre csak köztes állapotként (IRS = Intermediate Resistive
State) hivatkoznak, a kikapcsolt állapotot pedig a nem egybefügg® �lamen-
tummal azonosítják. Értekezésemben a rezisztív kapcsolás alacsonyabb el-
lenállású állapotát bekapcsolt, míg nagyobb ellenállású állapotát kikapcsolt
állapotnak fogom hívni, függetlenül a �lamentum bels® struktúrájától. Al-
kalmazások szempontjából kiemelt tulajdonsága a memrisztoroknak, hogy
ellenállásuk analóg módon hangolható, vagyis a kapcsolásban létrejött RBE

és RKI ellenállások értéke folytonosan változtatható. Ennek következményei-
r®l a 2.2. részben írok részletesen.

A memrisztorok másik nagy csoportját a vegyértékváltozáson alapuló re-
zisztív kapcsolók (VCM = Valence Change Mechanism) adják. Ebbe a cso-
portba tartozik a legtöbb átmenetifémoxid-alapú rezisztív kapcsoló [22], így
a 4. fejezetben tárgyalt Nb2O5 és Ta2O5-alapú memrisztorok is. Ezeknél két
különböz® oxigéna�nitású és/vagy kilépési munkájú fémelektróda helyezke-
dik el a fémoxidréteg két oldalán. Mivel a kiindulási állapotban a szigete-
l®réteg ellenállása több nagyságrenddel nagyobb, mint a m¶ködés közbeni
kikapcsolt állapotoké, jellemz®en egy úgynevezett formázási (electroforming)
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folyamatot végeznek a normál m¶ködtetés el®tt. A beírásnál használt feszült-
ségnél jóval magasabb meghajtást alkalmazva kontrollált dielektromos letörés
megy végbe a szigetel® rétegben. Ennek hatására aktív ionos defektusok, hi-
bahelyek keletkeznek, amelyekb®l egy oxigénhiányos vezet® �lamentum kezd
kialakulni. Az elektromos tér hatására az ionos hibahelyek nanométeres ská-
lán vándorolnak, polaritástól függ®en felépítik, illetve leépítik a két elektró-
da közötti �lamentumot. Erre a folyamatra úgy is tekinthetünk, mint ha az
ECM-rendszereknél kulcsszerepet játszó kationok (pl.: Ag+) helyett oxigén
vakanciákat mozgatnánk az elektromos térrel, és az oxigénhiányos tartomány-
ban alakul ki a fémesen vezet® �lamentum.

A rezisztív kapcsolók m¶ködtetésénél kétfajta üzemmódot alkalmaznak:
a feszültségsöprés (voltage sweep) és az impulzus üzemmódot. Az el®bbinél
egy háromszögjellel meghajtva a rezisztív kapcsolót, annak áram-feszültség
karakterisztikája térképezhet® fel, míg az impulzus üzemmód során rövid im-
pulzusokkal változtatjuk meg rezisztív kapcsoló állapotát.
A 2.2.a) ábrán ezüst-jodid-alapú rendszer rezisztív kapcsolása során rögzített
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2.2. ábra. (a) Ezüst-jodid-alapú memrisztor áram-feszültség ka-
rakterisztikája háromszögjellel mérve. A bels® panel a kiadott UG

meghajtójel és annak hatására a memrisztoron es® UM feszültség
id®fejl®dését mutatja. (b) Rövid impulzusokkal megvalósított re-
zisztív kapcsolás AgI memrisztoron. A bels® ábrán a két panelhez
tartozó mérési elrendezés látható.
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áram-feszültség görbékkel szemléltetem egy memrisztor I(V ) karakterisztiká-
ját. A bels® ábrán lév® UG a memrisztorra kiadott háromszögjelet, míg UM az
ennek hatására a memrisztoron es® feszültséget mutatja. A háromszögjel els®
negyedében az Uk+ feszültségküszöb eléréséig a rendszer kikapcsolt állapot-
ban van (lásd a 2.2.a) bels® ábrán a halványpiros sáv). A küszöbérték felett
a korábban tárgyalt ECM mechanizmus révén bekapcsolt állapotba kerül.
Kiemelném, hogy ebben az esetben a 2.2.b) ábra bels® paneljén lév® kap-
csolásban megjelen® memrisztorral sorba kötött ellenállás akadályozza meg a
bekapcsolt állapot túlságosan alacsony ellenállású állapotba kerülését, ugyan-
is az UG feszültség nagy része az RS soros ellenálláson fog esni, amennyiben
RS > RBE. A bekapcsolt állapot ellenállásának limitációja azért nagyon fon-
tos, mert a tapasztalatok szerint bizonyos ellenállásérték alatt a memrisztor
többé nem kapcsolható vissza a kikapcsolt állapotba. Bevett technika a szak-
irodalomban RBE limitálására a meghajtójel áramának korlátozása is [16].
A memrisztor bekapcsolt állapota a meghajtójel negatív tartományában lév®
Uk− szintjéig megmarad (lásd a 2.2.a) bels® ábrán a halványkék sáv), majd
a visszaállítás hatására a kiindulási RKI állapotba kerül vissza. Felmerül a
kérdés, hogy ennél az átmenetnél pontosan milyen folyamat akadályozza meg
az RKI egészen szakadásig történ® növekedését. Korábban bemutattam, hogy
az elektrokémiai fémesedés során negatív meghajtófeszültség hatására a fé-
mes �lamentum leépül, amelynek során Ag+ ionok oldódnak a �lamentum
környezetébe. Ezen ionok koncentrációja nem n®het minden határon túl, a
befoglaló mátrix telít®dni fog, így a �lamentum leépítése megáll.

A fent megfogalmazott folyamatokban a polaritásnak igen fontos szerepe
van, mivel pozitív feszültséggel csak beírás, negatív feszültséggel csak vissza-
állítás lehetséges, ezért ezt a fajta rezisztív kapcsolást bipoláris kapcsolás-
nak nevezzük. Léteznek továbbá unipoláris kapcsolású rezisztív rendszerek
is, amelyeknél kizárólag a feszültség amplitúdója számít. A bipoláris jelleget
nem csak az anyagi aszimmetria, hanem egy jól de�niált geometriai aszim-
metria is okozhatja [27]. A méréseim során vizsgált STM-pontkontaktusos
minták esetében a fels® elektróda szerepét betölt® hegyes fémt¶ olyan lokális
aszimmetriát okoz, amely meghatározza, hogy mely polaritásnál kapcsol be,
illetve ki a rendszer.

A memrisztor m¶ködtetéséhez használt másik módszer az impulzusok-
kal történ® kapcsolás, amelyet a 2.2.b) ábrán megjelenített ezüst-jodid-
rendszeren végzett méréseimmel prezentálok. Ebben az esetben változó
hosszúságú és amplitúdójú, megfelel® polaritással rendelkez® négyszögjelek-
kel (impulzusokkal) történik a beírás és visszaállítás. A két átmenet alatt
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bekövetkez® ellenállás-változás dinamikájáról megállapítható, hogy egy össze-
tett, nem exponenciális folyamatról van szó [2]. Ennek az elemi memrisztor-
tulajdonságnak köszönhet®, hogy különböz® amplitúdójú meghajtójel ese-
tén más-más id®skálán megy végbe rezisztív kapcsolás. A kutatócsoportunk
ezüst-szul�d-alapú memrisztorokon végzett vizsgálatai szerint a kapcsolást
jellemz® karakterisztikus id® nyolc nagyságrendben változott a meghajtójel
paramétereinek függvényében [2]. Ez a viselkedés teszi lehet®vé, hogy kell®en
alacsony mér®feszültséggel kiolvassuk a memrisztor ellenállását anélkül, hogy
a kiolvasás alatt megváltoztatnánk azt; ezt �gyelhetjük meg a 2.2.b) ábrán.

2.2. A rezisztív kapcsolók, memrisztorok fel-
használása

Moore-törvény által leírt több mint ötven éve tartó exponeciális technoló-
gia fejl®dés praktikus végállomását az 5 nm-es kapuhosszú MOSFET (Metal
Oxide Semiconductor Field E�ect Transistor) eszközök jelenthetik [28]. A to-
vábbi méretcsökkentés �zikai korlátjain túl komoly kihívást jelent az energia-
fogyasztás csökkentése is [29]. Egy harmadik, nagy problémakör a Neumann-
architektúrából származik, amelyben a memória és processzor szétválasztása
miatt a két egység közti nagy mennyiség¶ adatátvitel sebessége limitálja a
teljes rendszer hatékonyságát.
A memrisztorok alkalmazása egyfel®l képes lehet áthidalni az el®bb felsorolt
nehézségeket, másfel®l speciális tulajdonságainak köszönhet®en bizonyos fel-
adatok esetén új implementációs lehet®ségeket teremt a számítástechnikában.

A memrisztorkutatással kapcsolatos f®bb fejlesztési irányokat három
kategóriába sorolják: memória/adattárolás, neurális hálózatok (neuromor-
phic/bioinspired computing) és a memóriában történ® adatfeldolgozás (in-
memory computing) [30].

Lévén, hogy a memrisztorhálózatok (memristor crossbar) kialakítása
kompatibilis a mai CMOS-eszközökkel [31], akár 3D-s struktúrában felépítve
is megvalósíthatóak [32], valamint a jelenlegi legmodernebb �ash memória-
lemeknél gyorsabb és nagyobb adats¶r¶ség¶ m¶ködésre képesek [10], ezért a
legkézenfekv®bb felhasználás a processzorba integrálni egy memrisztoralapú
memóriaréteget [33]. A memrisztorról mint memóriaelemr®l a 2.2.1. alfeje-
zetben írok.

Manapság igen népszer¶ a mesterséges neurális hálózatok alkalmazása
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olyan kognitív és nagy mennyiség¶ adat feldolgozásával kapcsolatos felada-
toknál, melyeknek a kezelése �hagyományos módon� nem, vagy csak ko-
moly er®források révén lehetséges (pl.: képfelismerés, gépi tanulás stb.). Mi-
vel ezek megvalósítása jelenleg konvencionális hardverekkel történik, ezért
a Neumann-architektúra drasztikusan visszafogja a terület kiaknázását. A
memrisztorok analóg hangolhatósága teszi lehet®vé, hogy a természet által
inspirált hardveres neurális hálózatot hozzunk létre, melynek alapjait a 2.2.2.
részben mutatom be.

A memrisztorokból, mint alapvet® épít®elemekb®l logikai kapukat is fel
tudunk építeni számos elrendezésben [34]. Az igazán izgalmas terület, mikor
ötvözzük ezt a felhasználást a RRAM-mal, hiszen ugyanazokból az épít®ele-
mekb®l ez integráltan, egyetlen hálózatot felépítve megvalósítható. A szak-
irodalomban e két terület in-memory logic [35] és in-memory computing [36]
néven található meg.

2.2.1. Rezisztív kapcsoláson alapú memóriák

A 2.1. alfejezetben tárgyalt tulajdonságok lehet®vé teszik, hogy a rezisztív
kapcsolókat memóriaelemként hasznosítsuk. Az adattároláshoz elengedhetet-
len a nemillékony viselkedés és a hosszútávú stabilitás. Mindemellett láthat-
tuk, hogy a memrisztorok számos olyan különleges tulajdonsággal is rendel-
keznek, amelyek potenciálisan kiemelhetik a RRAM eszközöket a korszer¶
CMOS-alapú és kísérleti stádiumú adattárolási technológiák közül. Ezt tá-
masztja alá számos technológiai szempontot �gyelembe véve a tudomány mai
állása szerinti 2.3. táblázat [10].

A következ® pár bekezdésben � az el®bbi táblázatból néhány szempontot
kiemelve � röviden összefoglalom a RRAM eszközök el®nyös tulajdonságait
a teljesség igénye nélkül.
A miniatürizáció korában a skálázhatóság igen fontos tényez®. A rezisztív
kapcsolók alsó méretkorlátja atomi mérettartományba esik, hiszen láthat-
tuk, hogy a kapcsolásért felel®s mechanizmusban atomi nagyságrendbe es®
keresztmetszet¶ vezet® �lamentum képz®dik.
A memrisztív rendszerek korábbiakban tárgyalt analóg hangolhatósága miatt
ugyanakkor a RRAM adattárolás lehet®vé teszi a binárison túli, többszintes
(multilevel) tárolást is, miközben az egyes tárolóelemek mérettartománya
nem változik, vagyis a potenciális adats¶r¶ség növelhet®.
Igen fontos tényez® az írási sebesség. A mai RRAM eszközök írási sebessége
tipikusan 1�10 ns-os nagyságrendbe esik, de a szakirodalomban rendre talál-
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2.3. ábra. Korszer¶ és kísérleti fázisban lév® adattárolási techno-
lógiák összehasonlítása különböz® technológiai paraméterek sze-
rint. [10]

kozhatunk nanoszekundum alatti kapcsolási sebességekkel is [15, 37]. Err®l
a témakörr®l részletesen írok a 3.1. irodalmi áttekint®ben. Az írási sebes-
ség mellett a kiolvasás módja is számottev®, amely RRAM eszközöknél nem
destruktív módon történik, szemben a �ash technológiával.
A RRAM eszközök igazi el®nye az er®sen nemlineáris viselkedésükb®l fakad,
melynek megnyilvánulása az úgynevezett feszültség-id® dilemma (voltage-
time dilemma) [38]. Ennek következménye, hogy a memrisztorra kapcsolt
feszültség lineáris csökkentésével exponenciálisan megn® a kapcsolási id®.
Ezt kihasználva kell®en nagy (néhány voltos) feszültséget alkalmazva nano-
szekundumos id®skálán megtörténik az információ beírása, viszont alacsony
(tipikusan <100 mV-os) feszültségnél a kiolvasás gyakorlatilag nemillékony
módon történik.
Információt kapacitásra felvitt töltés segítségével is tárolhatunk, ahogy ezt a
DRAM (Dynamic Random Access Memory) technológiában a tranzisztorral
kapcsolható kapacitások meg is valósítják. Itt azonban a rendszer kiolvasáskor
és íráskor hasonló RC-kört alkot, így az íráshoz szükséges id®, és kiolvasáskor
az információ elvesztésének id®skálája azonos nagyságrendbe esik. Emiatt az
információt minden olvasás után újra kell írni.

Egy memóriaelemnél meghatározó jellemz® az élettartam, ami jól leírható
azon kapcsolások maximális számával, amelynél a rendszer még elfogadha-
tó tartományban m¶ködik. RRAM esetében anyagcsoporttól függ®en ez az
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érték széles skálán változik, tipikusan 106 − 108 kapcsolás között mozog, de
találhatunk a szakirodalomban ennél nagyobb, 1012-es értéket is [39].

Mindezek fényében nem meglep®, hogy nagyon sok kutatócsoport foglal-
kozik rezisztív kapcsolókkal az alapkutatásban és iparban egyaránt. Bár a
területben rejl® potenciál határait még messze nem sikerült elérnünk, keres-
kedelmi forgalomban már kaphatóak RRAM eszközök [40].

2.2.2. Memrisztoralapú neurális hálózatok

A neurális hálózatok olyan számítási rendszerek, melyek az emberi agyhoz
hasonlóan összekapcsolódó neuronokból épülnek fel, melyek általános m¶-
ködését a 2.4.a) ábra foglalja össze. Az els® oszlopba rendezett szürke körök
reprezentálják az egy réteghez tartozó neuronokat (xi, xi+1, ...xN), melyek va-
lamilyen hálózat szerint összeköttetésben állnak a fehér körökkel jelölt másik
rétegbeli neuronokkal (yj, yj+1, ...). Az emberi agy m¶ködésének analógiájára
az összeköttetéseket szinapszisoknak hívjuk, amelyek rendelkeznek egy bizo-
nyos wij súlyfüggvénnyel. A jelterjedés (inferencia) során a 2.4.a) ábra szerint

2.4. ábra. (a) A neurális hálózat általános m¶ködése [41]. (b)
Passzív memrisztorhálózattal megvalósított neurális hálózat [42].

az egyes neuronokból származó értékek szinaptikus súlyokkal vett összegének
valamilyen f függvénnyel képezett eredményét adja az yj neuron. A két ne-
uronréteg közötti x → y átvitelt matematikailag az y = Wx vektor-mátrix
szorzással írhatjuk le, ahol W a wij súlyokból képezett mátrix. Bár ez a m¶-
veletsor nagy számításigény¶, kutatások alapján a neurális hálózatok teljes
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energiaigényének tipikusan 10�20 %-át adja csak a számítások elvégzése, a
fogyasztás nagy része az adatok memóriából történ® elérésére és mozgatásá-
ra fordítódik [43]. Nem meglep® ezek alapján, hogy a mai neurális hálózatok
egyik nagy problémaköre az energiahatékonyság, amelynek súlyát egy konk-
rét példával érzékeltetem.
A gó nev¶ játékra sokáig úgy tekintettek, mint a klasszikus játékok közül
a legnagyobb kihívást jelent® feladatra a mesterséges intelligencia számára.
Éppen ezért komoly mérföldk® volt, amikor 2015-ben egy gépi tanuláson ala-
puló AlphaGo nev¶ számítógépes program legy®zte a pro� Európa-bajnok
gójátékost [44]. Az AlphaGo program futtatásához 1202 processzorra és 176
GPU-ra (Graphical Processing Unit) volt szükség, amelyek összfogyasztása
megközelít®leg 170 kW-ra tehet® [45].

Az energiahatékonyságban és még számos területen nyújthat továbblépést
a memrisztorok alkalmazása, melyekkel hatékony hardveres neurális hálóza-
tok építhet®ek fel. A legfontosabb el®nye a memrisztorhálózatoknak az, hogy
natív módon képesek a neurális hálózatok m¶ködésének alapját adó vektor-
mátrix szorzás elvégzésére, melynek elvi megvalósítását a 2.4.b) ábra mutatja
be. A m¶veletben szerepl® W mátrix értékeit � azaz a szinaptikus súlyo-
kat � a metszéspontokban lév® memrisztorok vezet®képessége kódolja. A
mátrixelemeket egyesével címezve, megfelel® impulzusok kiadásával állíthat-
juk be, kihasználva a memrisztorok analóg hangolhatóságát és nemillékony
természetét. A szorzás másik elemét, vagyis az x bemen® vektort az egyes
sorokban kiadott impulzusok amplitúdójával adjuk meg. A m¶velet elvégzé-
sekor az egyes vezet®képességek és a bemen® impulzusok függvényében az
Ohm-törvény és Kirchho�-féle csomóponti törvény alapján a vektor-mátrix
szorzás y eredményének megfelel® áramok fognak megjelenni. Amennyiben
a W mátrixelemek rögzítettek (betanított hálózat), úgy különböz® x vekto-
rok esetén vektor-mátrix szorzás nagyon kis energiabefektetéssel, ráadásul a
mátrix méretét®l függetlenül, egyetlen lépésben megvalósítható.
Természetesen egy gyakorlatban is m¶köd® hardveres neurális hálózat ki-
alakításához a 2.4.b) ábrán vázolt elrendezéshez képest még számos további
elemre van szükség. A vitathatatlan el®nyök mellett memrisztorok alkalma-
zása miatt számos technikai nehézség is felmerül a hardveres neurális hálózat
építésekor. Mindezek ellenére a szakirodalomban jó néhány sikeres megvalósí-
tással találkozhatunk. Li és kollégái 128× 64 méret¶, HfOx memrisztorokból
felépített, 5-8 bites felbontású kép- és jelfeldolgozásra alkalmas hardveres ne-
urális hálózatot mutattak be [46]. Cai és kollégái 54× 108-as WOx memrisz-
torhálózat integrálásával készítettek teljes érték¶ hibrid CMOS-memrisztor
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integrált áramkört [47]. Lin és kollégái nyolcréteg¶, háromdimenzióban integ-
rált memrisztorhálózattal demonstráltak kézírás-felismerést és éldetektálást
[32].

2.3. A memrisztorok karakterizálása

A memrisztorok vizsgálatának legkézenfekv®bb módja a 2.1. részben ismerte-
tett elektromos karakterizáció, melynek során valamilyen elektromos gerjesz-
t®jellel vizsgáljuk a mintát. Folytonos háromszögjel alkalmazásával a mem-
risztor áram-feszültség karakterisztikája térképezhet® fel, míg impulzusokkal
az analóg hangolhatóság vizsgálható. A karakterizáció során a memrisztor
viselkedését a gerjeszt®jel frekvenciája és amplitúdója együttesen határoz-
zák meg. A memrisztor kapcsolási dinamikájának vizsgálata megvalósítható
egy háromszögjel frekvenciájának és amplitúdójának széles tartományban
történ® söprésével [48], illetve egy impulzus hosszának és amplitúdójának
változtatásával is. Mindkett® technikát alkalmaztam az AgI-alapú memrisz-
tor karakterizációja során, amelyr®l a 3. fejezetben írok részletesen.

Az elektromos karakterizáció egy speciális fajtája a memrisztorok elekt-
ronikus zajvizsgálata, mellyel tanulmányozható a rendszerek bels® dinami-
kája, az ellenállás-�uktuációkat okozó folyamatok tulajdonságai. A szakiro-
dalomban számos memrisztív rendszeren végzett zajméréssel kapcsolatos ta-
nulmány található, amelyeket a disszertációm 4.1. alfejezetében mutatok be.
Emellett a memrisztorok zajmérésével kapcsolatos saját eredményeimet rész-
letesen taglalom a 4. fejezetben.

A rezisztív kapcsolás tanulmányozásához létrehozott struktúra karakte-
rizálását általában valamilyen mikroszkópiai módszerrel végzik, amelyek a
topográ�ai információk mellett számos egyéb �zikai paraméter tanulmányo-
zására is alkalmasak. A szakirodalomban a leggyakoribb az STM és a SEM
(Scanning Electron Microscopy), illetve a TEM (Transmission Electron Mic-
roscopy) alkalmazása [49].

A pásztázó alagútmikroszkóp m¶ködése az elektronok hullámtermésze-
téb®l fakadó, két közeli fémelektróda között mérhet® alagútáramon alap-
szik, amelynek mérésével, illetve szabályozásával vezet® felületek topográ-
�ája térképezhet® fel. A memrisztorok vizsgálata szempontjából egyfel®l az
STM-elrendezésben használt hegyes fémt¶vel vékonyrétegminták felültéhez
közelítve [50], illetve a felülethez hozzáérintve kísérletileg jól szabályozható
memrisztor kialakítása lehetséges. A kutatásom során vizsgált memrisztorok
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zömét ezzel a módszerrel hoztam létre. Az STM-méréstechnikával másfel®l a
vezet®képesség térbeli eloszlása akár atomi felbontással is mérhet® [51], ezért
széleskör¶en alkalmazzák a rezisztív kapcsolók vizsgálatánál.

A SEM tulajdonképpen egy alapvet®en képalkotásra szánt mikroszkópiás
módszer, amelynél egy elektronnyaláb a vizsgált mintáról való visszaver®dése
révén alkotunk képet. Az elektronok anyaggal történ® nagy kölcsönhatási tér-
fogata miatt nem képes atomi felbontásra, ellenben kiválóan alkalmas nano-
struktúrák méreteinek meghatározására, így gyakran láthatunk SEM-képeket
a memrisztorral kapcsolatos cikkekben. Ugyanakkor a SEM nem alkalmas
mélységi információval szolgálni, így inkább planáris kialakítású minták ka-
rakterizálásánál alkalmazzák [49].

A TEM-méréstechnikánál a SEM-hez hasonlóan egy keskeny elektron-
nyalábbal pásztázzuk végig a vizsgált felületet, viszont itt a mintán áthala-
dó elektronokat vizsgáljuk, amelyek sokrét¶ �zikai információt hordoznak a
mintáról. A képalkotás mellett az elektrondi�rakció révén kristályszerkeze-
ti, spektroszkópián alapuló módszerrel pedig anyagi, valamint kémiai kötési
információkat is nyerhetünk. Ahhoz, hogy az elektronok képesek legyenek
áthatolni a mintán, egy igen vékony (< 100 nm) preparátum kialakítása
szükséges. Habár ennek elkészítése meglehet®sen körülményessé teszi a TEM-
méréstechnikát, segítségével egyedülálló módon képesek vagyunk közvetlenül
a rezisztív kapcsolásért felel®s �lamentum tulajdonságait vizsgálni, vertikális
kialakítású minták esetén is. Továbbá a TEM lehet®vé teszi az in situ képal-
kotást és vizsgálatot, így akár a teljes rezisztív kapcsolás folyamata komplex
információkkal rögzíthet® [52]. Erre mutat példát a 2.5. ábrán látható SiO2-
alapú rezisztív kapcsoló beírása és visszaállítása után készített TEM-felvétel
[53].

Kevésbé ismert, de kit¶n® módszer a rezisztív kapcsolásban kialakuló �la-
mentum vezet® csatornáinak tanulmányozására az Andreev-spektroszkópia
[26, 54, 55]. A módszerrel egyedülálló módon a rezisztív kapcsolásért felel®s
�lamentum nyitott csatornáinak száma és transzmissziós együttható értékei
határozhatóak meg, amiket pusztán vezet®képesség mérésével nem lehetséges
megállapítani. Ilyen módon kísérletileg különbséget lehet tenni egy alagút-
átmenet tartalmazó és néhány atomos egybefügg¶ vezeték között, melyek
azonos vezet®képességgel rendelkeznek [55]. A módszer hátránya, hogy csak
szupravezet® fémekkel megvalósítható az említett méréstechnika, illetve eb-
b®l kifolyólag alacsony h®mérsékleten kell a méréseket végezni.
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2.5. ábra. Az (a) panel bels® ábráján látható felépítés¶, SiNx

membránon kialakított SiO
2
-alapú planáris memrisztor rezisztív

kapcsolásának TEM-képei (a) az elektroformázás el®tti állapot-
ban, majd a formázást követ® (b) a beírás és (c) visszaállítás után.
A fehér nyilak a Pt és Ag elektródák között kialakuló ezüst�la-
mentumokat jelölik. Az ábrákon lév® fehér vonallal jelölt méret-
skála 200 nm-nek felel meg. [53]
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3. fejezet

Nanoszekundumos
memrisztorkapcsolás

3.1. Motiváció

A rezisztív kapcsoláson alapuló eszközök alkalmazásai szempontjából lé-
nyeges, és az elterjedésüket is meghatározhatja a megvalósított eszközök
sebessége. Míg a néhányszor tíz nanoszekundumos id®skáláig a memrisz-
torkapcsolás lehet®sége különböz® anyagcsaládokra széles körben igazolt
[14], nanoszekundumnál gyorsabb kapcsolást csak néhány esetben sikerült
kimutatni, melyeket alább részletezek.

A szubnanoszekundumos rezisztív kapcsolás technikai kihívásairól
Torrezan és kollégiáinak úttör® munkássága mutat betekintést [15]. Az
ultragyors kapcsolás megvalósításának els® nehézségét a megfelel® impul-
zus el®állítása jelenti, ugyanis a kapcsoláshoz nélkülözhetetlen egy gyors
felfutású és kell®en nagy amplitúdójú impulzus. Kísérleti elrendezésükben
az ultrarövid impulzusok kiadására egy 100 ps-nál rövidebb felfutási idej¶
függvénygenerátort használtak. A kiadott impulzust egy nagyfrekven-
ciás er®sít®vel 28 dB-lel növelték meg, hogy a kapcsolás el®idézéséhez
kell®en nagy amplitúdóval rendelkezzen. Egy másik lényeges feladata az
ultragyors kapcsolás méréstechnikájának a nagyfrekvenciás jelterjedés
hatékony kivitelezése, melynek kétségkívül legkényesebb pontja mintatartó
megfelel® kialakítása. A kutatócsoport által megvalósított Ta2O5-alapú
rezisztív kapcsoló és annak környezete a 3.1. ábra fels® részén látható. A
litográ�ás módszerrel létrehozott minta közepén helyezkedik el a vizsgált
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3.1. ábra. Torrezan és kollégái által litográ�ás módszerekkel
kialakított koplanáris struktúra mikroszkópos képe látható bal-
ra fent. Jobbra a Ta

2
O
5
planáris memrisztor elektronmikroszkó-

pos képe látható. Alul az elrendezéssel ekvivalens áramköri kap-
csolás jelenik meg, külön jelölve a hullámvezet® bels® és kül-
s® erét. A fels® sorban lév® elemek értékei Rseries = 67 Ω és
Cmemristor = 0, 12 pF. Az alsó sorban megjelen® vezeték a hul-
lámvezet® földpotenciálon lév® küls® elektródáját reprezentálja.
[15]

memrisztor. A minta kialakításának köszönhet®en lényegében egy koplanáris
hullámvezet®, amelyen az ultragyors impulzus minimális veszteséggel és a
párhuzamos kapacitástól függ® torzulással halad keresztül. A veszteséget a
memrisztorhoz vezet® elektródák ohmikus ellenállása okozza, melyet a 3.1.
ábra alsó panelén lév® ekvivalens kapcsolásban Rseries soros ellenállással
vettek �gyelembe. Mivel a memrisztor fém-szigetel®-fém struktúraként
épül fel, ezért mindenképpen megjelenik a memrisztorral párhuzamos
Cmemristor parazitakapacitás is, ami jelent®sen befolyásolhatja a minta ered®
impedanciáját. A minta kialakítása azaz a hullámvezet® és a memrisztor
speci�kus mérete szimulációval optimalizált, hogy az impedanciaillesztési és
párhuzamos kapacitás csökkentési feltételeknek egyszerre tegyenek eleget.
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3.2. ábra. Torrezan és kollégái által felhasznált mérési elrendezés
ultragyors memrisztorkapcsolás tanulmányozására. [15]

Torrezan és kollégái által kialakított nagyfrekvenciás mér®rendszer fel-
építése a 3.2. ábrán látható. Az adatokat egy 20 GHz-es sávszélesség¶, két-
csatornás, valósidej¶ oszcilloszkóppal rögzítették. Az összes általuk használt
jelvezeték 50 Ω impedanciájú, alacsony veszteség¶ volt. A kapcsoló impulzus
2Vinc amplitúdóval egy jelvezetéken keresztül egy nagyfrekvenciás feszültség-
osztóra kerül. Innen a jel egyik fele a rezisztív rendszerre, a másik közvetlenül
az oszcilloszkóp Ch 2-es csatornájára jut. A vizsgált rendszerr®l az impedan-
ciájának függvényében az impulzus egy része visszaver®dik (Vrefl), egy kisebb
része pedig áthalad rajta (Vtrans). A re�ektált impulzus a feszültségosztón
keresztül feleakkora amplitúdóval jut az oszcilloszkóp Ch 2-es csatornájára.
Felhasználva a két csatorna adatait és a mintára es® Vinc impulzus nagyságát,
a mintán folyó Isample áram id®fejl®dése számolható, amelyb®l a memriszto-
ron (Imem), valamint a párhuzamos kapacitáson folyó áram (IC) meghatá-
rozható. A rezisztív kapcsolás megvalósulását a kapcsolás után végrehajtott
alacsony feszültség¶ áram-feszültség karakterizációval igazolták. A fent is-
mertetett méréstechnika segítségével Torrezan és munkatársai Ta2O5-alapú
rendszeren sikeresen valósítottak meg 120 ps-nál gyorsabb rezisztív kapcso-
lást. Az általuk kialakított mérési elrendezésb®l kiindulva más kutatócsopor-
tok 100 ps alatti kapcsolási id®t értek el Pt/SiO2 [56] rendszerben, valamint
85 ps alatti átmeneteket produkáltak nitridalapú rendszerek esetében [57].
Egy további friss kutatás során 50 ps-os beírást tudtak el®idézni ZrOx mem-
risztorokon [37].
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Az elért kapcsolási sebességet a felsorolt cikkekben a mér®rendszer korlá-
tozza, azonban érdemes megismerni a kapcsolási id® �zikai korlátjait is, me-
lyet Menzel és kollégáinak kutatása alapján ismertetek [58]. VCM és ECM
mechanizmusú rendszerek esetében a rezisztív kapcsolásban szerepet játszó f®
folyamatok a következ®ek: ionos hibahelyek migrációja a szigetel®rétegben,
redukciós folyamatok a fém/szigetel® határfelületen, illetve nukleáció vagy
elektrokristályosodás (electro-crystallisation) a szigetel®ben. Menzel és mun-
katársai analitikusan vizsgálták e folyamatokat, melyek sebességét a mem-
risztorra kapcsolt Joule-f¶tés vagy az elektromos térer®sség határozza meg.
Elméleti megfontolások alapján arra jutottak, hogy mindhárom folyamat ese-
tében a végs® limitációt a kapcsolásért felel®s aktív tartomány anyagának fo-
nonfrekvenciája adja. Ennek tipikus nagyságrendje 1�10 THz, így amennyi-
ben már egyetlen fononátmenet elegend® a kapcsoláshoz, úgy a kapcsoláshoz
szükséges lehet® legrövidebb id® elméletben mindössze néhány pikoszekundu-
mos nagyságrendbe esik. Szimulációkkal megmutatták, hogy mind az elekt-
rokémai fémesedésen, mind a vegyértékváltozáson alapuló memrisztoroknál
létrehozható olyan kell®en nagy elektromos tér, melynél egységesen a fenti ef-
fektus jelentheti a kapcsolási sebességre vonatkozó végs® �zikai korlátot [58].

Pár évvel ezel®tt a kutatócsoportunk is részletesen tanulmányozott STM-
pontkontaktusos PtIr/Ag2S/Ag memrisztorokat, vizsgálva azok sebességi
korlátait. Geresdi és munkatársai reprodukáló rezisztív kapcsolást tudtak lét-
rehozni Ag2S-alapú rendszerben 10 ns-os impulzusokkal [26]. Gubicza Ágnes
segítségével egy speciális, szubnanoszekundumos jelgenerátorral és a nagy-
frekvenciás jelterjedés szempontjából optimalizált mér®rendszerrel tizenöt-
ször gyorsabb kapcsolást is sikerült eszközölniük [59]. Az elért eredmények
ellenére komoly hátrány volt, hogy általuk használt speciális unipoláris im-
pulzusgenerátor miatt csak egyetlen beírási vagy visszaállítási átmenetet tud-
tak létrehozni, de a kiindulási állapotába már nem tudták visszakapcsolni a
rendszert, csakis jelent®s id® elteltével (> 1 s), amely a rendszer mechanikai
instabilitása miatt megnehezítette a reprodukálhatóságot.

A kutatócsoportunk célul t¶zte ki a korábbi eredményeken túlmutató, re-
petitív memrisztorkapcsolás megvalósítását, melyet a korábban alkalmazott
unipoláris impulzusgenerátorok egy újfajta elrendezésével lehet elérni. Téma-
vezet®m irányításával, Molnár Dániellel közösen fejlesztettük, karakterizáltuk
és teszteltük ezt az új nagyfrekvenciás mér®rendszert. Az Ag2S memrisztorok-
nál tapasztalt mechanikai instabilitás kiküszöbölésére PtIr/Nb2O5/Nb rend-
szereket karakterizáltunk els®ként. A méréseink alapján a nióbium-pentoxid-
alapú rendszerrel stabil, több ezer oda-vissza kapcsolást tudtunk megvalósí-
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tani a nagyfrekvenciás mér®rendszerrel. A Nb2O5-ra jellemz®, er®sen nemli-
neáris áram-feszültség karakterisztikájának köszönhet®en a kialakított mem-
risztor kell®en nagy amplitúdójú, rövid impulzusoknál az 50 Ω-hoz közeli
impedanciája miatt a nagyfrekvenciás jelterjedés szempontjából nagyon el®-
nyösen viselkedik [S1]. Ugyanakkor éppen a nemlineáris I(V ) karakterisztika
miatt csak 5�6 ns múlva bizonyosodhatunk meg a rezisztív kapcsolás végbe-
menetelér®l, ugyanis nem tudjuk meghatározni a rendszer impedanciáját a
kapcsoló impulzus alatt.
A kialakított nagyfrekvenciás mér®rendszerben rejl® potenciál kiaknázásához
egy lineáris áram-feszültség karakterisztikájú rendszerre volt szükség. Így ke-
rült el®térbe a doktori munkám elején részletesen vizsgált PtIr/AgI/Ag rend-
szer nagyfrekvenciás mérése. Kutatásom során AgI-alapú memrisztor nano-
szekundumos kapcsolását demonstráltam és elemeztem. Mindamellett, hogy
a szakirodalomban a vizsgált anyagra fellelhet® leggyorsabb kapcsolási se-
bességet legalább egy nagyságrenddel sikerült meghaladnom [60], a kutató-
csoportunk által fejlesztett nagyfrekvenciás méréstechnika lehet®vé tette a
kapcsolás id®beli lefutásának bizonyos szint¶ elemzését is. Ez az eredmény
túlmutat a szakirodalomban fellelhet® kutatásokon, mivel ezekben az ultra-
gyors memrisztorkapcsolások létrejöttét csak a kapcsolást követ®en, a kapcso-
ló impulzus félértékszélességéhez képest lényegesen több id® elteltével tudták
igazolni. Ezzel szemben az általunk fejlesztett nagyfrekvenciás elrendezésben
a vizsgált rendszer ellenállása szinte bármikor meghatározható, így a kapcsoló
impulzus el®tti és utáni közvetlen szakaszokon is. Emellett bizonyos megszo-
rításokkal a vizsgált rendszer impedanciája is tanulmányozható a kapcsoló
impulzus alatt. Ennek köszönhet®, hogy a rezisztív kapcsolás ténye a vizs-
gált AgI-alapú rendszerben már kapcsolásért felel®s impulzus felfutó élénél
megállapítható volt [S2].

3.2. Nagyfrekvenciás mér®rendszer fejlesztése

A második tézispontomhoz kapcsolódik a mér®rendszer fejlesztése és az AgI-
alapú memrisztor nagyfrekvenciás kapcsolásának elemzése, így ebben az al-
fejezetben a nagyfrekvenciás mér®rendszer felépítésér®l és a fejlesztés során
felmerül® problémákról írok. Miel®tt a technikai részletekbe belemennék, rö-
viden ismertetem a kialakított rendszer alapvet® m¶ködését és funkcióit.

A nagyfrekvenciás mér®rendszer egyszer¶sített blokkdiagramja a 3.3.
ábrán látható (a részletes felépítését lásd a 3.7. ábrán). A kapcsolást két
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oszcilloszkóp
CH1

AgI

Ag

PtIr
500 ps-os
impulzus-
generátor

oszcilloszkóp
CH2

DC
mérőfeszültség

500 ps-os
impulzus-
generátor

3.3. ábra. A nagyfrekvenciás mér®rendszer egyszer¶sített fel-
építése. A két impulzusgenerátor alkalmazásával repetitív rezisz-
tív kapcsolást lehet létrehozni a bal oldalon kinagyított STM-
pontkontaktusban. A DC mér®feszültség alkalmazásával a minta
ellenállása monitorozható. [S2]

unipoláris impulzusgenerátorral végezzük, amelyek felváltva adnak ki rövid
impulzusokat. A generátorok kimenetér®l egy-egy T-elosztón keresztül az im-
pulzus egy része a vizsgált rendszerre, a másik része pedig az oszcilloszkóp
egyes csatornáira kerül. Az elosztóról a mintára érkez® kapcsoló impulzus
bizonyos hányada áthalad mintán, míg másik hányada visszaver®dik róla:
e két jelet rögzítjük az oszcilloszkóp CH1 és CH2 csatornáin. Látni fogjuk,
hogy az áthaladó és re�ektált impulzusok amplitúdóarányából a memrisztor
impedanciája meghatározható, ami az elhanyagolható kapacitás miatt gya-
korlatilag megegyezik a memrisztor ellenállásával. Ezzel a módszerrel akár a
nanoszekundumos impulzus alatt is követhet® lehet a memrisztor ellenállá-
sának változása.
A fenti módszeren túl DC méréstechnikával is monitorozzuk a memrisztor el-
lenállását, azaz az ellenállás kiolvasásához az egyik impulzusgenerátoron ke-
resztül egy konstans feszültség¶ mér®jelet keverünk az impulzusokhoz. Ilyen
módon a CH1-2 jelalakok egyenfeszültség¶ szakaszait felhasználva ponto-
san megadhatjuk a pontkontaktus ellenállását. Fontos azonban megjegyezni,
hogy a DC méréstechnika az impulzusok id®skáláján értelmét veszíti, hiszen
az impulzusok mér®rendszeren való áthaladásának az ideje a véges (mintegy
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2/3 fénysebességnyi) jelterjedési sebesség miatt lényegesen nagyobb az impul-
zus hosszánál. Az impulzusok közötti egyenfeszültség¶ szakaszokon azonban
az STM-pontkontaktus véges stabilitása miatt hasznos a DC ellenállás folya-
matos monitorozása.

A gyakorlatban a fenti funkciók optimális m¶ködéséhez számos fejlesztés-
re és technikai megfontolásra volt szükség, melynek részleteit tartalmazza az
alábbi fejezet. A rendszerfejlesztést Molnár Dániel MSc-hallgatóval közösen
végeztem. A mér®rendszer csillapításának elemzését, a mér®fej optimalizá-
cióját és a PtIr/AgI/Ag rendszeren végzett nagyfrekvenciás méréseket ön-
állóan végeztem. Molnár Dániel Csontos Miklós irányítása mellett végezte
a mér®rendszer mechanikai kialakítását és kábelezésének nagy részét, vala-
mint az STM-mér®fej alapvet® összeállítását. Emellett részletesen vizsgálta
PtIr/Nb2O5/Nb rendszer rezisztív kapcsolását a kialakított mér®rendszerrel
[S1].

3.2.1. Memrisztor kölcsönhatása a feszültségimpulzussal

Ebben a részben a kapcsoló impulzusnak a memrisztorral való kölcsönha-
tását fogom modellezni a távíróegyenletek segítségével, síkhullámokkal. A
modellünk szerint a nagyfrekvenciás jelek a memrisztort kivéve ideális, Z0

hullámimpedanciájú koaxiális hullámvezet®ben propagálnak. A kölcsönha-
tás leírásához egy ilyen hullámvezet® bels® erére helyezzük el a pontszer¶
memrisztort, melyet véges ZM impedanciával veszünk �gyelembe, a 3.4. áb-
rának megfelel®en. Bár a gyakorlatban szigorúan véve nem valósítható meg
ilyen elrendezés (az STM-pontkontaktusnál nem lehetséges koaxiálisan kör-
bevenni a memrisztormintát sem fémes árnyékolással, sem dielektrikummal),
a 3.2.7. részben kifejtett validáló mérések alapján a 3.8. ábrán bemutatott
STM-mér®fejjel jól közelíthet® a levezetésben alkalmazott ideális elrendezés.
Ez annak köszönhet®, hogy az 1 GHz-es elektromágneses hullámhoz tartozó
∼ 20 cm-es hullámhosszhoz képest a pontkontaktus, valamint annak a két
oldalán lév® nagyfrekvenciás kábelek közötti, nem ideális hullámvezet®ként
viselked® centiméteres szakasz hatása a jelterjedésre elhanyagolható.

A hullámterjedés �zikai leírásához tehát induljunk ki a Maxwell-
egyenletekb®l levezethet® távíróegyenletekb®l, amelyek

∂U(x, t)

∂x
= −L̃∂I(x, t)

∂t
(3.1)

∂I(x, t)

∂x
= −C̃ ∂U(x, t)

∂t
(3.2)
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alakban írhatóak fel. További átalakításokat követ®en a �zikában jól ismert
hullámegyenletekhez jutunk

∂U(x, t)

∂t
=

1

L̃C̃

∂2U(x, t)

∂x2
(3.3)

∂I(x, t)

∂t
=

1

L̃C̃

∂2I(x, t)

∂x2
, (3.4)

amelyek egy v = 1/
√
L̃C̃ sebesség¶ elektromágneses hullám terjedését írják

le az L̃ fajlagos induktivitással és C̃ fajlagos kapacitással jellemezhet® veze-
téken (a vezeték ohmikus ellenállását elhanyagoljuk).
Egyetlen irányban terjed® hullámra felírt megoldása a hullámegyenleteknek

U(x, t) = U0e
i(ωt−kx) (3.5)

I(x, t) = I0e
i(ωt−kx) (3.6)

ω körfrekvenciájú, k = ω/v hullámszámú síkhullám lesz.
Legyen a ZM impedanciájú pont a koordináta-rendszerünk origója (x = 0),

ZM

x=0

𝑈B
+𝑒𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑥 )

𝑈B
−𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝑘𝑥 )

𝑈J
+𝑒𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑥 )

Z0

3.4. ábra. A memrisztorra érkez® feszültségimpulzus jelterjedé-
sének modellezése síkhullámokkal, koaxiális kábelben.

amelyre a 3.4. ábrán feltüntetett geometriában balról egy síkhullám érkezik.
Általános esetben az impedancia függvényében a fent leírt síkhullám egy része
visszaver®dik (re�ektált hullám), másik része pedig továbbhalad (transzmit-
tált hullám) a 3.4. ábrának megfelel®en. A távíróegyenletek a kábelben ter-
jed® feszültség- és áramhullám között teremtenek kapcsolatot, segítségükkel
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a 3.4. ábrán feltüntetett feszültséghullámokból

IB(x, t) =
U+

B

Z0

· ei(ωt−kx) − U−B
Z0

· ei(ωt+kx) (3.7)

IJ(x, t) =
U+

J

Z0

· ei(ωt−kx) (3.8)

egyenletekkel írhatjuk fel a ZM impedancia két oldalán kialakuló áramhul-

lámokat, ahol Z0 =
√
L̃/C̃ a kábelt jellemz® hullámimpedancia. Továbbá a

hullámamplitúdók fels® indexe a hullám terjedési irányát jelöli (+ a jobbra, -
pedig a balra haladást kódolja), az alsó indexe pedig azt mutatja meg, hogy
a ZM impedanciától balra (B) vagy jobbra (J) helyezkedik el.
A kontinuitás miatt a ZM impedancia közvetlen két oldalán megegyezik az
áram (IB(x = 0) = IJ(x = 0)), így az egyes hullámok amplitúdóira felírható,
hogy

U+
B − U

−
B = U+

J . (3.9)

A vizsgált impedancia két oldala közötti UM feszültség megegyezik a bal
oldalon lév® teljes feszültségnek (bejöv® és a visszavert hullám összegének) és
jobb oldalon lév® feszültségnek (áteresztett hullám) a különbségével, amelyre
az Ohm-törvényt alkalmazva x = 0-ban az alábbi egyenlethez jutunk:

UM = U+
B e

iωt + U−B e
iωt − U+

J e
iωt = ZM · IJ(x = 0). (3.10)

További egyszer¶sítések elvégzése után végül azt kapjuk, hogy

U+
B + U−B − U

+
J = ZM ·

U+
J

Z0

. (3.11)

Felhasználva a (3.9) egyenletet, az egyes feszültségamplitúdók hányadosait
rendre kifejezhetjük az alábbi képletek segítségével:

U−B
U+

B

=
UR

UBE

=
ZM

ZM + 2Z0

(3.12)

U+
J

U+
B

=
UT

UBE

=
2Z0

ZM + 2Z0

(3.13)

U+
J

U−B
=
UT

UR

=
2Z0

ZM

. (3.14)
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Az egyenletekben lév® három feszültségamplitúdót a könnyebb átláthatóság
kedvéért nevezzük a továbbiakban U+

B ≡ UBE bejöv®, U+
J ≡ UT transzmittált

és U−B ≡ UR re�ektált amplitúdóknak. Érdemes megemlíteni, hogy a (3.13)
egyenletben szerepl® hányados csak ZM = 0 esetén lesz egységnyi, vagyis
kizárólag ekkor nem tapasztalunk visszaver®dést, ami konzisztens az elvárá-
sainkkal (ideális koaxiális vezeték).
Amennyiben a diszperzió jelensége elhanyagolható a jelterjedésben,(aminek
legfontosabb feltétele, hogy a memrisztor ellenállásként viselkedik, azaz ZM =
RM) úgy a fenti levezetésben kapott egyenletek érvényesek lesznek különbö-
z® ω körfrekvenciájú síkhullámok lineáris kombinációjából képzett bármilyen
jelalakra, így egy impulzusra is.
A fenti három egyenlet közül a (3.14) egyenletben nem szerepel a bejöv®
impulzus UBE amplitúdója. Ezt kihasználva pusztán a transzmittált és ref-
lektált impulzusok amplitúdóinak arányából meghatározható a keresett ZM

impedancia, vagyis ez egy potenciális méréstechnikai módszer a rezisztív kap-
csolás monitorozására, melynek részleteir®l a 3.2.7. részben írok.

A tervezésnél kiemelt szempont, hogy az alkalmazott generátor által ki-
adott impulzus képes legyen rezisztív kapcsolást el®idézni. Ehhez meg kell
határoznunk, hogy mekkora feszültség esik a ZM impedancián az impulzus
hatására. A (3.9) és (3.11) egyenletekb®l könnyen levezethet®, hogy a mem-
risztoron es® maximális feszültség éppen a re�ektált impulzus amplitúdójá-
nak kétszerese lesz,

UM = 2UR = UBE ·
2ZM

ZM + 2Z0

. (3.15)

A rezisztív kapcsolás feltétele, hogy a fent kapott UM feszültség meghaladja
a kapcsolási küszöböt. Ahhoz, hogy a mintára közvetlenül beérkez® impulzus
UBE amplitúdóját megadjuk, ismerni kell a generátor közvetlen kimenetén
kiadott impulzust, illetve azt a csillapítást, amelyet a generátor és a mem-
risztor közötti szakaszon szenved el. Az impulzusgenerátorról és a kiadott
impulzusról a 3.2.3. alfejezetben, míg a csillapításról a 3.2.5. részben írok.

A beérkez® impulzus félértékszélességéhez tartozó frekvencián érvényes
kapcsolási küszöb becslése alacsony frekvencián végzett mérések segítségével
lehetséges, amelyet a 3.4. alfejezetben részletezek majd.
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3.2.2. Bipoláris kapcsolás kialakítása

A motivációs részben leírtak szerint a rendszerfejlesztés legfontosabb felada-
ta a mindkét irányú kapcsolás megvalósítása a rendelkezésre álló unipoláris
impulzusgenerátorokkal.

CH1 CH2

R

RM

T

CH1 CH2

T

RM

R

GG G G

3.5. ábra. Az unipoláris impulzusgenerátorok bipoláris alkalma-
zásának sematikus ábrája. Az ábrán felváltva tüzelnek impulzus-
generátorok, így alternálva kerülnek a transzmittált és re�ektált
impulzusok az oszcilloszkóp csatornáira.

A megvalósításunk alapvet® ötlete, hogy a kétpólusú memrisztor két ol-
dalára helyezünk egy-egy impulzusgenerátort a 3.5. ábrának megfelel®en. A
transzmittált és re�ektált impulzusok rögzítését egy kétcsatornás digitális
oszcilloszkóp végzi az ábrán jelölt CH1 és CH2 pozíciókban.
Habár maguk a feszültségimpulzusok mindig egyféle polaritással érkeznek, a
memrisztoron es® potenciálkülönbség kétféle el®jel¶ lehet attól függ®en, hogy
az impulzus melyik oldalról jön (lásd a 3.5. ábrán a kétféle elrendezést). A
generátorok megfelel® id®zítésével képesek vagyunk egymás után beírási és
visszaállítási kapcsolásokat eszközölni a memrisztoron.
Fontos tisztázni, hogy ezen elrendezés magával vonja azt a tényt is, hogy a
memrisztor transzmittált és re�ektált impulzusai váltakozva kerülnek az osz-
cilloszkóp egyes csatornáira, így kézenfekv®nek t¶nik, hogy szimmetrikusan
kell kialakítani a rendszert: a jelterjedés szempontjából érdemes ugyanolyan
utakat biztosítani a két impulzusnak, így azok szinkronban érkeznek az osz-
cilloszkóp bemen® csatornáira.

Noha a 3.5. ábrán felvázolt elrendezés elegánsnak t¶nhet, további nehéz-
ségeket is behoz a fejlesztésbe. A f® problémát a T-alakú elágazások jelentik.
E problémakörr®l és a megoldásokról részletesen írok a 3.2.5. alfejezetben.
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3.2.3. A kapcsoló impulzus el®állítása és elemzése

A szubnanoszekundumos impulzusgenerátor kapcsolási rajza és az általa ki-
adott feszültségimpulzus a 3.6. ábrán látható. A generátorok a tranzisztor la-
vinae�ektusán alapulva adnak ki egy nagyon rövid impulzust, melynek nagy-
sága és félértékszélessége az áramkör passzív elemeinek értékeivel beállítható
[61]. A kapcsolási rajzon látható kimeneten megjelen® impulzus létrehozásá-
hoz a bemenetre kell egy 40 V-os, néhány mikroszekundumos impulzust adni,
amely az 1 MΩ-os ellenálláson keresztül fogja feltölteni a 2 pF-os konden-
zátort. Mivel a tranzisztor negatív irányban van el®feszítve, ezért az adat-
lapjában megadott 40 V-os letörési feszültségig [62] az emitter és kollektor
között nem folyik áram. Amint a kondenzátor feszültsége meghaladja a letö-
rési feszültséget, a lavinae�ektus miatt a tranzisztor pillanatnyi id®re kinyit
és a kondenzátorban tárolt töltést áteresztve egy nagyon rövid impulzus je-
lenik meg a tranzisztor emitterén. Ez a folyamat a kondenzátor feltöltésével
megismételhet®. A tranzisztor bázisán lév® 1 kΩ-os ellenállás feladata, hogy
limitálja az áramot a letörés során.

A vizsgált rendszer ellenállásának monitorozásának érdekében a rövid
impulzusok mellett egy egyenfeszültség¶ mér®jelet kötünk az impulzusgene-
rátor 3.6.a) ábrán látható DC mér®feszültség¶ bemenetére. A célunk az volt,
hogy az oszcilloszkóp két csatornáján mért UCH1 és UCH2 konstans feszültség-
jeléb®l meghatározzuk az RM mintaellenállást. A fenti összefüggés felírásához
induljunk ki a 3.5. ábrán lév® kapcsolásból. Figyelembe véve az oszcilloszkóp
két csatornájának 50 Ω-os bemen® impedanciáját, valamint az impulzusgene-
rátorok 50 Ω-os kimeneti ellenállásait végül a 3.6.c) ábrán vázolt egyenáramú
ekvivalens kapcsoláshoz jutunk. Az Ohm-törvényt alkalmazva könnyen leve-
zethet®, hogy a minta RM ellenállása az UCH1 és UCH2 feszültségjelekkel

RM =

(
UCH1

UCH2

− 1

)
· 25Ω (3.16)

alakban írható fel. Vegyük észre, hogy az egyenletben nem szerepel az ellen-
állás kiolvasásához használt UDC mér®feszültség értéke. Fontos továbbá, hogy
az egyenáramú helyettesít® kapcsolás alkalmazása miatt a fenti összefüggés
kizárólag id®ben állandó feszültségjelek esetén alkalmazható, így a kapcsoló
impulzus alatt a (3.16) képlet érvényét veszti; ekkor a memrisztor-ellenállásra
a re�ektált és transzmittált impulzusok feszültségének arányából lehet követ-
keztetni (lásd (3.14) képlet).

A konstans mér®feszültség¶ módszer lehet®séget ad arra, hogy megha-
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3.6. ábra. (a) A szubnanoszekundumos impulzusgenerátor kap-
csolási rajza. (b) A G1-es impulzusgenerátor kimenetén közvetle-
nül mért, tízezer görbe átlagolásával kapott nagy felbontású im-
pulzus. (c) A nagyfrekvenciás mér®rendszer egyszer¶sített egyen-
áramú helyettesít® kapcsolása. Az egyes ellenállások értéke RM

kivételével rendre 50 Ω.

tározzuk a rezisztív kapcsolás kiindulási és végállapoti ellenállásait. A mé-
résekben használt oszcilloszkóp fejlett szoftvere lehet®vé teszi, hogy a mért
csatornák jeleib®l a (3.16) egyenlet szerint in situ ellen®rizhessük a vizsgált
rendszer RM ellenállását a mérések alatt, ami hatalmas segítség a memrisz-
torkapcsolás monitorozásában.
Ugyanakkor technikai hátránya is van a DC mér®feszültség használatának.
Mivel ezt csak egyetlen impulzusgenerátorra érdemes bekötni, ez az áram-
köri módosítás egyfel®l el fogja torzítani a rendszer szimmetriáját, másfel®l
további re�exiókat fog okozni. Ezen problémák kiküszöbölésér®l a 3.2.4. al-
fejezetben írok.

Az unipoláris impulzusgenerátorok által kiadott impulzusok részletes
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elemzése a rendszerfejlesztés organikus része volt. Az oszcilloszkóp beme-
netére közvetlenül rákötött impulzusgenerátor által kiadott jelalakot tízezer
egymást követ® impulzusra átlagolva a 3.6.b) ábrán jelenítettem meg. A jel-
alakok rögzítése során az oszcilloszkóp statisztikai elemzést is készített, mely-
nek a legfontosabb eredményeit a 3.1. táblázatban foglaltam össze.

G1 generátor Négyzetes átlagérték Szórás
Amplitúdó (mV) 8946 63,7
Felfutási id® (ps) 274,4 2,4
Lefutási id® (ps) 560 15,4
Félértékszélesség (ps) 514 4
Terület (nV·s) 8145,1 202,5

3.1. táblázat. A G1-es impulzusgenerátor által kiadott impulzu-
sok oszcilloszkóppal mért �zikai paraméterei, tízezer impulzusra
átlagolva.

A táblázatból kiolvasható, hogy a kiadott impulzus félértékszélessége na-
gyon közel esik az 500 ps-os névleges értékhez. Érdemes megjegyezni, hogy
az oszcilloszkóp adatlapja szerint az eszköz által mérhet® leggyorsabb felfu-
tási id® ≈ 300 ps, vagyis hiába lehet a valóságban az impulzus rövidebb, az
oszcilloszkóp az analóg sávszélessége miatt nem képes azt felbontani.
Továbbá látható, hogy az oszcilloszkóp 50 Ω-os bemen® impedanciája esetén
az impulzus amplitúdója ≈ 9 V-os négyzetes átlagérték¶, vagyis várhatóan
elég nagy a rezisztív kapcsolás el®idézéséhez.
A 3.6.b) ábrán szembet¶n®, hogy az impulzus alakja er®sen aszimmetrikus.
Az impulzus felfutó élénél kismérték¶ alullövés, míg a lefutó élénél az im-
pulzus félértékszélességéhez képest kifejezetten hosszú, 2�2,5 ns széles, az
amplitúdó kb. 10%-nak megfelel® magasságú �kiöblösödés� jelenik meg. En-
nek tulajdonítható a 3.1. táblázatban a felfutó és lefutó él hosszának jelent®s
eltérése is. Többféle áramköri módosítással próbáltuk eliminálni a fent le-
írt torzulást, sikertelenül. Kés®bb kiderült, hogy a �kiöblösödés� adatpontjai
felhasználhatóak a rendszer ZM impedanciájának meghatározásában (a rész-
letek a 3.2.7. részben találhatóak), így a jelenléte tulajdonképpen egyáltalán
nem el®nytelen a nagyfrekvenciás méréseket tekintve.
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3.2.4. A mér®rendszerben felhasznált kábelek

Mint arra már többször kitértem, a mér®rendszer különböz® pontjairól az im-
pulzus egy része visszaver®dik, és az oszcilloszkóp két csatornájának mért je-
lében az elméletileg elvárt egy-egy transzmittált és re�ektált impulzus mellett
véges sok csúcs fog megjelenni (lásd 3.9. ábra). A visszaver®désekb®l szárma-
zó impulzusok tehát egyfajta zavaró jelként nehezítik meg a rezisztív kapcso-
lás elemzéséhez használt hasznos jelek analízisét. A visszaver®dések mértéke
impedanciaillesztéssel bizonyos pontokon csökkenthet®, de a T-elágazások
alkalmazása és a mér®fej kialakítása miatt elméletileg sem szüntethet® meg
teljesen.

A mérni kívánt jelhez képest azonban a zavaró visszaver®dések eltolhatók
id®ben. A csúcsok közötti id®eltolódást � vagyis azok távolságát a mért jel-
ben � a felhasznált nagyfrekvenciás jelkábel hossza és a terjedési sebesség
határozzák meg. Ilyen módon a felhasznált jelkábelek megfelel® méretezésé-
vel � a hasznos jel alakjának ismeretében � megvalósítható a hasznos és a
zavaró jelek szétválasztása.
Ebb®l kifolyólag a megvalósított nagyfrekvenciás mér®rendszerben szokatla-
nul hosszú, több méteres kábeleket alkalmaztunk. A célunk az volt, hogy a
kapcsolásért felel®s impulzus visszavert és áteresztett csúcsa el®tt és után
legyen egy egyéb csúcsoktól mentes, tiszta jelszakasz. Ez egyfel®l lehet®vé
teszi, hogy a DC mér®feszültséggel pontosan meghatározzuk a közvetlenül a
kapcsoló impulzus el®tti és utáni ellenállásokat, másfel®l így kizárjuk annak
a lehet®ségét, hogy a memrisztort egy visszaver®dött impulzus kapcsolta át.

Kábel
típusa

Jelterjedés
sebessége

Csillapítás (dB/100m)
0,4 GHz 1 GHz 3 GHz

RG58 [63] 0,659c 34,8 65,6 177,1
RG178 [64] 0,695c 91,9 150,9 265,7
RG223 [65] 0,660c 26,9 44,0 81,4
SemiFlex .141 [66] 0,700c 25,0 42,0 78,0

3.2. táblázat. A felhasznált kábelek jelátvitelre vonatkozó leg-
fontosabb paraméterei, ahol c a fény vákuumbeli terjedési sebes-
sége. A csillapítási értékek a megadott frekvenciájú szinuszos jelre
értend®ek.

A nagyfrekvenciás mér®rendszer megépítéséhez felhasznált különféle ká-
belek legfontosabb paramétereit a 3.2. táblázatban foglaltam össze. A csilla-
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pításokat nézve jól látható, hogy az alkalmazott kábelek sávszélessége között
jelent®s eltérés mutatkozik, ám a különféle típusok alkalmazásának nem ez
az egyetlen motivációja.

Az RG223-as jelzés¶ kábel kifejezetten nagyfrekvenciás jelátvitelre terve-
zett és a fejlesztéskor rendelkezésre állt bel®le két 1,5 m hosszú, csatlakozóval
szerelt darab. Ezeket az impulzusgenerátorok közvetlen kimenetére helyez-
tük.
A T-elágazásokra csatlakozó többi nagyfrekvenciás kábelt SemiFlex .141-es
típusból készítettük. Magából az árnyékolt vezetékb®l egy hosszú köteg állt
rendelkezésre, melyb®l tetsz®leges méret¶ kábelszakaszokat vághattunk. A
szakaszok végeire SMA (Subminiature version A) csatlakozókat rögzítettünk,
amelyek 0�18 GHz-es frekvenciasávban is hatékony jelátvitelt biztosítanak.
A megfelel® méret¶ kábelek segítségével értük el, hogy a kapcsoló impulzust
megel®z® és azt követ®, ≈ 5 ns hosszúságú szakasz tiszta legyen, melynek
segítségével az impulzus el®tti és utáni ellenállást tudjuk precízen meghatá-
rozni (lásd 3.9. ábra piros sávjai).

A 3.2. táblázatban szerepl® másik két kábeltípus gigahertzes tartomány-
ban drasztikus csillapítással bír, ezeket a nagyfrekvenciás átvitelt nem igényl®
szakaszokon alkalmaztuk. Az RG178-as kábelt az impulzusgenerátor kons-
tans mér®feszültség¶ bemenete és az egyenfeszültség¶ méréshez szükséges
mér®feszültséget kiadó jelgenerátor közé iktattuk be. A mér®rendszer egyéb
részeinek összekötése a laborokban általánosan használt RG58-as kábelekkel
történt.

Ha jobban szemügyre vesszük az impulzusgenerátor kapcsolási rajzát ak-
kor kiderül, hogy a konstans mér®feszültség¶ bemenet és az impulzusgene-
rátor kimenete egy újabb T-elágazást jelent az impulzus számára, amely két
szempontból is hátrányos. Az egyik, hogy memrisztorra jutó impulzus nagy-
sága csökkenni fog. A másik, hogy az elágazás újabb visszaver®désekhez és
nem kívánt csúcsokhoz vezet a mért jelben.

A visszaver®dések hatását képesek voltunk minimalizálni azzal, hogy a
konstans mér®feszültség¶ bemenetre bekötött RG178-as kábel a legkisebb
sávszélességgel bír a táblázatban felsorolt kábelekhez képest. Ennek köszön-
het®n az impulzus jelkábelen való propagálása csak jelent®s amplitúdócsökke-
néssel lehetséges. Ez még inkább érvényes a konstans mér®feszültséget kiadó
jelgenerátor kimeneti impedanciájáról visszaver®d® impulzusra. Az impulzus
csillapítását er®sítend® egy 6 dB csillapítású, szélessávú attenuátort is elhe-
lyeztünk közvetlenül a konstans mér®feszültség¶ bemeneten.
Mindezek következtében a DC mér®feszültséggel ellátott impulzusgenerátor
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kimenetén kiadott impulzus kisebb lesz (UG2 = 6, 902 ± 0, 115 V), mint a
mér®feszültség nélküli generátoré (UG1 = 8, 946 ± 0, 064 V). Mindez nem
okoz különösebb problémát a memrisztor ellenállásának meghatározásában
mindaddig, amíg az impulzusok képesek a rezisztív kapcsolást létrehozni és
képesek fenntartani a bipoláris jelleg¶ kapcsolást.

CH1
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Lineáris
mozgató

XZ
piezó

Vákuumkamra

Földelő
tüske

G2 G1

50 Ω 50 Ω
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3.7. ábra. A nagyfrekvenciás mér®rendszer végs® felépítése. A
releváns kábelek mellett lév® értékek azok hosszát, míg a jelölés-
hez használt színkódok a kábel típusát jelölik. [S2]

A fenti megfontolásokat összefoglalva a nagyfrekvenciás mér®rendszer
végs® kialakítását a 3.7. ábrán teszem közzé. Az alábbiakban röviden kifejtem
a nagyfrekvenciás mér®rendszer m¶ködtetéséhez szükséges további elemeket
és azok funkcióit. Az impulzusgenerátorok meghajtását két Siglent SDG 1025
jelgenerátor és egy-egy Physics Basel SP908 nagyfeszültség¶ er®sít® végzi. A
jelgenerátoron 60 µs-os periódusidej¶, 4 V-os amplitúdójú, 10 µs-os kitölté-
si idej¶ aszimmetrikus négyszögjelet kell az er®sít® bemenetére kiadni, burst
üzemmódban. Az így el®állított jelalakot tízszeres er®sítéssel megnövelve adja
ki a Physics Basel er®sít® az impulzusgenerátor bemenetére. Az impulzusge-
nerátor m¶ködési elve miatt a kiadott impulzus után legalább 10 µs-nak kell
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eltelnie, hogy újra tüzelni tudjon az impulzusgenerátor.
Az oda-vissza történ® rezisztív kapcsolásokhoz szükség van arra, hogy a két
impulzusgenerátor szinkronban legyen, azaz a 3.5. ábra szerint felváltva tü-
zeljen. A legegyszer¶bben ezt a két Siglent jelgenerátor burst üzemmódjának
küls® trigger beállításával lehet megtenni. Ekkor egy küls® jelforrást, vagyis
egy harmadik jelgenerátort rákötve a küls® bemenetekre id®zíteni lehet az
impulzusokat. Az egyik jelgenerátor impulzusát id®ben eltolva könny¶szer-
rel megoldható, hogy nagyjából ugyanakkora id®közönként, felváltva egymás
után jöjjön az egyik, illetve a másik irányú impulzus.

3.2.5. A mér®rendszer elemeinek csillapítása

Az impulzusgenerátorok kimenetén megjelen®, a 3.2.3. alfejezetben bemuta-
tott feszültségimpulzusok a koaxiális kábelek nem elhanyagolható ohmikus
ellenállása miatt a kábelekben történ® terjedés során komoly csillapítás árán
jutnak el az oszcilloszkóp bemeneteire. Ez f®leg a hosszú kábeleknek és a
rendszerben lév® T-elosztóknak köszönhet®.

A rendszerfejlesztés során fontos feladat volt, hogy megismerjük az egyes
részegységek hatását a propagáló impulzusra nézve. Elméletileg a kábelhossz
és -típus, valamint a kábelen terjed® jelalak ismeretében a csillapítás szá-
molható, felhasználva a gyártói adatlapokban szerepl® adatokat (lásd 3.2.
táblázat). Általánosan igaz, hogy a feltüntetett csillapítások adott frekven-
ciájú szinuszos jelre vonatkoznak. Nyilvánvaló, hogy egy tetsz®leges impul-
zus félértékszélességéb®l számított frekvenciára vonatkozó csillapítás nem fog
megegyezni az adatlapban szerepl® értékkel, de nagyságrendi becslésnek meg-
felel® lehet.

Szerencsére a rendszernek a kapcsoló impulzusra vonatkozó csillapítása
könnyen kimérhet®. A kutatómunkám során többféle kon�gurációban vizsgál-
tam a rendszeren, valamint annak részegységein áthaladó impulzust (UCS).
Ismerve az impulzusgenerátor által közvetlenül kiadott jel amplitúdóját (UG)
különböz® elrendezésekben mértem meg a rendszeren áthaladt impulzus
nagyságát. Az el®bbi két mennyiségb®l a csillapítás meghatározható deci-
belben az alábbi képlettel:

D[dB] = 20 · log

(
UCS

UG

)
. (3.17)

A mérési eredményeket a 3.3. táblázatban foglaltam össze. Az els® oszlop-
ban található a rendszer felépítése; balról jobbra, az impulzus terjedésének
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megfelel®en haladva az egyes bet¶k jelölik a részegységeket. Az F kódolja
RG223-as, az S a SemiFlex .141 kábeleket, a T pedig a T-elosztókat. Az S
karakter el®tt lév® szám a szakaszok számára utal (lásd 3.7. ábra). A méré-
sek során a G1-es jelzés¶ impulzusgenerátor alkalmaztam és az oszcilloszkóp
CH1-es csatornáján mértem a csillapított impulzust. A mér®fejben a minta
helyett a t¶vel a minta alatt helyet foglaló elektródát érintettem össze, vagyis
a mér®fej rövidzárlatként viselkedett.

Kon�guráció tp (ns) sp (m) UCS (V) Dp (dB)
G2->CH1 0,0 0,00 8,895 0,00
G2-F->CH1 15,5 1,53 8,553 −0,34
G2-F-T->CH1 15,5 1,53 5,733 −3,82
G2-F-T-S->CH1 (*) 34,0 3,48 5,445 −4,26
G2-F-T-2S->CH1 59,2 6,12 4,914 −5,15
G2-F-T-3S->CH1 84,2 8,75 4,445 −6,03
G2-F-T-4S->CH1 102,7 10,69 4,115 −6,70
G2-F-T-4S-T-S->CH1 (**) 122,7 12,79 2,528 −10,93

3.3. táblázat. A mér®rendszer egyes részrendszereinek jelterje-
déssel kapcsolatos �zikai paraméterei. Az els® oszlop a részrend-
szer kon�gurációját kódolja. tp az impulzus terjedésének idejét,
míg sp a megtett útját jelöli. A Dp csillapítást az impulzus kezde-
ti, illetve rendszeren átjutott UCS amplitúdóinak mérésével szá-
moltam.

Szemléltetés céljából a 3.3. táblázat második és harmadik oszlopában
helyet kapott az impulzus adott kon�guráción való áthaladásának ideje és
megtett útja. Az egyes kábelszakaszokra érvényes áthaladási id®t az oszcil-
loszkópra beérkez® impulzus, majd onnan visszaver®d® és a jelgenerátor ki-
meneti ellenállásáról ismét az oszcilloszkóp csatornájára visszajutó impulzus
id®különbségének a fele adja. Felhívom a �gyelmet arra, hogy minden egyes
kábeltoldás, csatlakozás újabb jelcsökkenést és kismérték¶, de kimérhet® ref-
lexiót jelent. A kábelben használt dielektrikumtól függ® terjedési sebességet
ismerve a kábel hossza megadható a terjedési id® mérésével.
A táblázat utolsó sorában szerepl® teljes sp hosszúságot összevetve a 3.7. áb-
rán megadott kábelszakaszok 12,5 méteres névleges hosszával némi eltérést
tapasztalunk. Ennek oka az, hogy bár a kábelek hossza centiméteres pon-
tossággal mérhet®, a jelterjedéshez szükséges úthosszba bele kellene venni a
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csatlakozók, illesztések és a mér®fej minta környezetének kábeleken kívül es®
szakaszokat is, melyek együttesen néhány deciméteres nagyságrend¶ hibát
okoznak.

Méréseim során a rendszerben lév® T-elágazásokat külön is vizsgáltam.
Megjegyezném, hogy bár SMA szabványú, 50 Ω impedanciájú eszközökr®l
van szó [67], a mikrohullámú méréstechnikában jellemz®en ki�nomultabb,
aktív eszközöket használnak a jelek szétosztására, melyek veszteség nélkül,
egyenl® arányban képesek szétosztani a jelet [68]. Esetünkben nem volt szük-
ségszer¶, hogy ideális elosztóként viselked® elosztókat alkalmazzunk, viszont
a rendszer csillapításainak felmérésekor karakterizálni kellett azok m¶ködé-
sét. Megválaszolandó kérdések, hogy mekkora veszteség van T-elosztón, illet-
ve rendelkezik-e valamilyen anizotrópiával.

Az ezzel kapcsolatos mérési eredményeimet összefoglalva a mér®rend-
szerben alkalmazott T-elosztók az impulzus amplitúdóját tekintve egy
3, 54± 0, 08 dB-es csillapításként írhatóak fel egyetlen ágat nézve. A két ki-
men® ágon megjelen® impulzus amplitúdója hibahatáron belül megegyezik,
a rendszer izotrop viselkedés¶. Emellett a T-elosztón a beérkez® impulzus
teljesítményének nagyjából 10%-a elveszik.

A jöv®beli mérések szempontjából kiemelt jelent®ség¶ a 3.3. táblázatban
a két csillagozott kon�guráció. (*)-os sor adja meg a mintára közvetlenül
beérkez® impulzus paramétereit, illetve a (**) jelöli a teljes rendszerre vo-
natkozó értékeket. A 3.2.1. részben leírtak szerint a mintára érkez® impulzus
nagyságának pontos ismerete elengedhetetlen a memrisztoron es® feszültség
számolásához. Mindez már analitikusan számolhatóvá válik a rendszer egzakt
csillapítását ismerve. Továbbá, a teljes rendszerre vonatkozó csillapítás azért
nagy jelent®ség¶, mert az impulzusgenerátor kimenetén megjelen® impulzus
pontos értéke meghatározható az oszcilloszkóp bemenetén kapott amplitúdót
mérve (ne felejtsük el, hogy kismérték¶ szórást mutat az egyes impulzusok
amplitúdója).

3.2.6. A nagyfrekvenciás STM-mér®fej kialakítása

A 3.2.1. részben a koaxiális kábel belsejében elhelyezett pontszer¶ ellenál-
lással modelleztük az impulzus kölcsönhatását a memrisztorral. Ebben a
geometriában a mérend® ellenállást folytonosan veszi körül a kábelben lév®
dielektrikum és az azt burkoló küls® fémköpeny. STM-pontkontaktus esetén
ez az elrendezés csak korlátozottan valósítható meg.

A kutatócsoportunk sok éve sikeresen alkalmazza az STM-
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pontkontaktusos méréstechnikát rezisztív kapcsolók kialakítására, így a
nagyfrekvenciás rendszer mér®feje is ezen méréstechnikán alapszik. Semati-
kusan az alapvet® elrendezést a 3.7. ábra mutatja be. Egy vékony, hegyes
t¶t piezoelektromos mozgatóval és léptet®motorral együttesen közelítve
alakítunk ki fémes kontaktust a vizsgálandó vékonyréteg-struktúránkkal. Az
impulzus terjedéséért felel®s nagyfrekvenciás kábelek bels® erei a t¶re és a
mintára kapcsolódnak, míg küls® erek a mér®fej tömbi részére csatlakoznak.
Annak érdekében, hogy a kontaktus geometriailag minél hasonlóbb legyen a
koaxiális ideális esethez, számos ponton optimalizálni kellett az elrendezést.

A legfontosabb cél, hogy a bels® ér minél rövidebb szakaszon haladjon
árnyékolatlanul, a t¶-minta páros hullámvezet®t alkosson. Az elkészített
mintatartófejet sematikusan a 3.8. ábra bal oldalán vázoltam, színkódolva a
jelkábel bels® és küls® erének potenciálját.

3.8. ábra. A nagyfrekvenciás mér®rendszer STM-mér®fejének se-
matikus rajza, valamint fényképe.

Az ábra szerint a mér®fej egyik oldalán lév® PtIr t¶ nagy részét körülveszi
a nagyfrekvenciás kábel küls® erének potenciálján lév® árnyékolás. A másik
oldalon elhelyezked® nyáklemez úgy lett kialakítva, hogy a bels® érrel fémes
kapcsolatban lév® mintát körbeveszi a küls® ér földelése. Az oldalak közti
fémes kapcsolatot a bels® érre a t¶, míg küls® érre egy rugós tüske hozza
létre, melyek egy-egy jól meghatározott ponton kötik össze a két oldalt. Ez
a feltétel biztosította a mért jelalak �nomstruktúrájának mintáról mintára
történ® reprodukálhatóságát.
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A nyáklemez a minta rögzítésére szolgál, melyre vezet® ragasztóval, ezüst-
pasztával kerül rögzítésre a vékonyrétegminta. A nyáklemezen lév® lyukak,
valamint a szétcsavarozható SMA csatlakozók teszik lehet®vé a minta egysze-
r¶ cserélhet®ségét a mérések között. Fontos megjegyezni, hogy a mér®beren-
dezés validációjára használt felületszerelt (SMD = Surface Mounted Device)
ellenállások is az AgI mintához hasonló geometriai elrendezésben mérhet®ek
a kialakított mér®fej segítségével.

3.2.7. Validáló mérések sztenderd ellenállásokon

Az elkészített mér®rendszer, valamint a mérési módszerek helytállóságát ter-
mészetesen validálni kellett a memrisztoron történ® mérések el®tt. A validá-
ló méréseket sztenderd SMD ellenállásokkal végeztem olyan elrendezésben,
hogy a méréstechnika a kés®bb bemutatott AgI vékonyrétegminták méré-
sével egyenérték¶ legyen. A mérend® ellenállás egyik kivezetését hozzáfor-
rasztottam a 3.8. ábrán látható nyáklemezre, az AgI minta helyére, majd a
platina-irídium t¶vel a másik kivezetését kontaktáltam ki. A validáló méré-
sek során az STM-mér®fej földelése és árnyékolása, valamint a mér®rendszer
elrendezése egy az egyben megegyezik a memrisztoron végzett mérésekével.
Az oszcilloszkóp vertikális felbontása az egyedüli beállítás, amely különbözik,
mivel ezt a validáló mérésekhez optimalizáltam.

A következ®kben háromféle módszert fogok bemutatni, amelyekkel a vizs-
gált minta RM ellenállása vagy ZM impedanciája határozható meg. Mindhá-
rom megközelítésnél bemutatom a módszer el®nyeit, pontosságát és korlátait,
valamint a sztenderd ellenállásokon végzett mérések eredményeit. Megjegy-
zend®, hogy a validáló mérésekben használt SMD ellenállások ideális ohmikus
ellenállásnak tekinthet®ek, melyek impedanciájának látszólagos ellenállása az
ellenállások névleges értékével egyezik meg, ahogyan ezt a validáló mérések
eredményei is meger®sítik.

RM ellenállás meghatározása egyenfeszültség¶ méréssel

A vizsgált minta ellenállása megállapítható az oszcilloszkóp két csatornáján
rögzített egyenfeszültség¶ jelszintekb®l a (3.16) összefüggés alapján, amelyet
a mér®rendszer egyenáramú ekvivalens kapcsolásának elemzésével vezethe-
tünk le. A módszerhez elengedhetetlen a DC mér®feszültség alkalmazása.
Fontos tisztázni, hogy id®ben változó jelek esetében � így a kapcsoló im-
pulzus alatt � a fenti képlet nem érvényes, így a módszer csak konstans
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feszültség¶ szakaszokon alkalmazható.
A memrisztoron végzett méréseket tekintve a DC feszültségszintekb®l

végzett ellenállás-meghatározás azzal az el®nnyel szolgál, hogy a kapcsoló
impulzus el®tti és utáni konstans feszültség¶ szakaszokon közvetlenül meg
tudjuk határozni a létrehozott memrisztorkapcsolás RKI és RBE ellenállása-
inak értékeit. A kérdés az, hogy a mérési körülményekt®l függ®en mennyire
pontosan tudjuk ezt megtenni. Ennek megválaszolásához el®ször megmuta-
tom, hogy pusztán egyenfeszültség¶ meghajtással mért, ideális körülmények
között felvett sztenderd ellenállások esetében mennyire pontos a módszer.
Ezt követ®en bemutatom az egyenfeszültség¶ ellenállás-meghatározás szem-
pontjából kevésbé ideális, memrisztorral megegyez® mérési körülményekkel
kapott eredményeket.

A (3.16) képletb®l jól látszik, hogy az RM mérési pontosságát a CH2
csatorna zajszintje és ofszethibája fogja meghatározni, mivel az UCH2 a neve-
z®ben van. A zajt az oszcilloszkóp digitális felbontásából ered® jelingadozás
generálja. A gyártó szerint bármelyik feszültségablak esetén a teljes ana-
lóg sávszélességben 7 bites e�ektív felbontásra képes az oszcilloszkóp [69].
Az e�ektív bitek utáni bittel számolva megbecsülhet® ez a zajszint. Ugyan-
akkor a tapasztalatok szerint a mért jelekben megjelenik egy ofszethiba is,
mely ráadásul feszültségfelbontástól is függ; 50 mV/DIV-es feszültségfelbon-
tás mellett ez 2 mV. Ez a jel akkor is megjelenik az egyes csatornákon, ha
semmit sem kapcsolunk az oszcilloszkóp bemeneteire, vagyis méréskor ez a
jelszint hozzáadódik a hasznos jelhez. Bár 2 mV els®re nem t¶nik jelent®snek,
összehasonlítva a 3.4. táblázat második oszlopában szerepl® UCH2 értékekkel,
illetve a a 3.9. ábrán feltüntetett kapcsoló impulzus el®tti UCH2 ≈ 15 mV-os
jelszinttel egyáltalán nem elhanyagolható. Éppen ezért minden mérés el®tt
el®zetesen kimértem a csatornák ofszethibáit és levontam ®ket a mért UCH1

és UCH2 jelszintekb®l. A 3. fejezetben szerepl® táblázatokban és gra�konokon
minden esetben a már korrigált jelszinteket tüntettem fel.

Az egyenfeszültség¶ mérési módszernél a fent ismertetett zajszint és of-
szethiba miatt meghatározó a mérésben alkalmazott DC mér®feszültség nagy-
sága (UDC) és az oszcilloszkóp feszültségablaka (mV/DIV). Rögzített RM

esetében magasabb UDC feszültség nagyobb jelszintet biztosít az oszcillosz-
kóp bemenetein, ami a jel-zaj viszony növekedése miatt pontosabb ellenállás-
meghatározáshoz vezet. Ugyanakkor a mér®feszültség növelésekor ügyelni kell
arra, hogy az egyenfeszültség¶ mér®jel ne idézzen el® rezisztív kapcsolást.
Az oszcilloszkóp UCH1 és UCH2 feszültségablakának növelésével az alapzaj-
szint megn®, ami a jel-zaj viszony csökkenésével jár, vagyis kevésbé pontos
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ellenállás-meghatározást eredményez.

RSMD(Ω) UCH2(mV) UCH1(mV) Rkal(Ω) ∆R/R(%)
46,8 25,0 91,6 45,1 -3,7
98,6 14,8 98,9 97,2 -1,4
219,8 7,6 104,4 223,9 1,9
329,2 5,4 106,4 336,4 2,2
468,0 4,1 107,6 465,9 -0,5
675,0 2,9 108,4 702,8 4,1
808,0 2,5 108,7 842,2 4,2

3.4. táblázat. Különböz® sztenderd ellenállásokon DC mér®fe-
szültséggel végzett validáló mérések a nagyfrekvenciás mér®rend-
szerben. A második és harmadik oszlopban az UCH1,CH2 feszült-
ségszintek hosszú id®re számolt négyzetes átlagértékei szerepel-
nek, amelyekb®l az Rkal = (UCH1/UCH2 − 1) · 16, 67 Ω egyenlettel
meghatározott ellenállások láthatóak a harmadik oszlopban. Az
utolsó oszlop a számolt ellenállások százalékos eltérését mutatja
a négypont-ellenállással mért RSMD ellenállásokhoz képest.

Az RM mérési pontosságának növelése érdekében érdemes tehát a lehe-
t® legnagyobb UDC mellett a lehet® legkisebb mV/DIV-es felbontással mér-
nünk, amelyhez tartozó feszültségablakba mindkét csatorna feszültségszintje
még beleesik. Ilyen, ideálisnak tekinthet® körülmények között mért sztenderd
ellenállások hosszú id®re átlagolt feszültségszintjei, valamint az azokból meg-
határozott RM értékek láthatóak a 3.4. táblázatban. Tekintve, hogy a validáló
mérések során a G2 impulzusgenerátor DC mér®feszültség¶ bemenetére egy
további 50 Ω-os lezáró ellenállást helyeztem a föld felé, ennél az elrendezésnél
a 3.6.c) ábrán feltüntetett kapcsoláshoz képest a CH2-es bemen® impedan-
ciával még egy párhuzamos 50 Ω-os ellenállást kell �gyelembe venni. Így a
(3.16) képletben szerepl® 25 Ω-os szorzófaktor a három párhuzamosan kap-
csolt 50 Ω ered®jének megfelel® 16, 67 Ω értékre módosul a 3.4. táblázatban
lév® értékekkel való kalkulációnál. Az UDC = 300 mV mér®feszültséggel, az
oszcilloszkóp mindkét csatornáján 20 mV/DIV-es felbontással mért konstans
feszültségszintekb®l számolt Rkal ellenállások értéke 5%-on belül megegye-
zik a négypontos ellenállásméréssel meghatározott RSMD értékekkel. A táblá-
zatból az is kiolvasható, hogy a minta ellenállásának növelésével millivoltos
nagyságrendbe esik a CH2 csatornán mérhet® feszültség, ami a korábban tár-
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gyalt alapzaj miatt megnehezíti a ∼ kΩ-nál nagyobb ellenállások mérését.
A továbbiakban az AgI rendszer szubnanoszekundumos kapcsolásának

méréséhez optimalizált beállításokkal felvett, kapcsoló impulzusokkal és kons-
tans mér®feszültséggel végzett mérés látható a 3.9. ábrán, mely egyúttal azt
is szemlélteti, hogy mennyire összetett jelalakot kaptunk a nagyfrekvenciás
mér®rendszer optimalizálása révén.
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3.9. ábra. 330 Ω-os SMD ellenálláson végzett impulzusmérések
feszültségjelei és ellenállásai. A szaggatott fekete vonal a mérés-
ben használt ellenállás névleges értékét, az azt körülvev® sáv pedig
az 5%-os hibasávot jelöli. A jobb tengelyhez tartozó fekete görbe
a (3.16) egyenlettel számolt RM ellenállás 1 ns-os mozgóátlagát
reprezentálja. A piros sávok azokat az impulzushoz legközelebb
es® konstans feszültség¶ tartományokat jelölik, ahol a kapcsoló
impulzus el®tti-utáni ellenállás az 5%-os hibahatáron belül meg-
határozható.

Az ábra bal oldalán lév®, CH1-es csatorna jelében látható els® csúcs a
T-elágazásról közvetlenül az oszcilloszkóp bemenetére jutó � vagyis a mért
ellenállást nem érint® � impulzus jele. Így a vizsgált kapcsolás esetén a
CH1-es csatornán mérhet® a re�ektált, míg CH2-n a transzmittált impul-
zus. Az UCH1 jelben látható kapcsoló impulzust számos, kisebb amplitúdó-
jú visszaver®d® csúcs követi. A két jelalakban egyaránt 200 ns-nál látható
transzmittált-re�ektált impulzus. Érdemes meg�gyelni, hogy e két impulzus
után mindkét csatornán még igen sok nem kívánatos, változó el®jel¶ csúcs
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található. Kiemelem, hogy ezek amplitúdója olyan kicsi, hogy feszültség-id®
dilemma alapján jellemz®en nem okoznak rezisztív kapcsolást a memriszto-
ron végzett mérésekben.
A 3.9. ábra jobb oldalán megjelenítettem a (3.16) egyenlettel számolt el-
lenállásértékek 1 ns-os mozgóátlagát is (fekete görbe), UDC = 160 mV-os
mér®feszültséget alkalmazva. Összehasonlításképpen bejelöltem a mérésében
alkalmazott sztenderd ellenálláshoz tartozó 330 ± 16, 5 Ω-os sávot. Az ábra
alapján elmondható, hogy az egyenfeszültség¶ mérési módszerrel meghatáro-
zott RM értékek az UCH1,CH2 jelek konstans feszültség¶ szakaszain beleesnek a
kijelölt sávba, ugyanakkor a változó feszültség¶ tartományok adatai valóban
nem használhatóak az analízisben.
A memrisztoron végzett mérések szempontjából lényeges, hogy melyek azok
a transzmittált-re�ektált impulzushoz legközelebb es® egyenfeszültség¶ tar-
tományok, amelyeknél már a DC feszültségszint mérésével megállapítható a
pontos RM ellenállás. A 3.9. ábrán halványpiros sávokkal jelöltem azt a két
≈ 5 ns-os szakaszt, amelyeknél már kell® pontossággal meghatározhatóak a
rezisztív kapcsolás kiindulási és végállapoti ellenállásai.

ZM meghatározása a transzmittált impulzus amplitúdójából

A transzmittált impulzus amplitúdójának mérésével meghatározható a min-
ta impedanciája a kapcsoló impulzus alatt a (3.13) egyenlet átrendezésével
kapott ZM = 2Z0(UT/UBE − 1) képlettel. A számolásnál az UBE a mintá-
ra közvetlenül beérkez® kapcsoló impulzus amplitúdója, az UT pedig a rajta
áthaladó impulzus amplitúdója. A mér®rendszer csillapítását tárgyaló 3.2.5.
részben láthattuk, hogy a transzmittált impulzus jelent®s csillapodást fog
szenvedni a mintatartó és az oszcilloszkóp bemenete közötti szakaszokon (lásd
a 3.3. táblázat (*) és (**) sora). Mivel a csillapítás értéke az impulzusra nézve
az amplitúdótól függetlenül rögzített, így a oszcilloszkópra érkez®, ZM = 0
(rövidzár) mellett rögzített UBE kapcsoló impulzus és a véges ZM > 0 im-
pedanciával felvett UT transzmittált impulzus arányosan fognak csökkenni.
Emiatt az el®zetesen rövidzárban megmért UBE értékkel és mintával mért
UT amplitúdókkal számolva pontosan ugyanazt az eredményt kapjuk ZM-re,
mintha a vizsgált impedancia közvetlen környezetében felvett amplitúdókkal
dolgoznánk.
Kísérleti szemszögb®l nézve a módszer megköveteli, hogy olyan feszültségab-
lakban rögzítsük a CH1 és CH2 csatorna jeleit, amelyekbe a teljes transzmit-
tált impulzus belefér. Elviekben a transzmittált impulzus mellett a re�ektált
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impulzus UR amplitúdója is felhasználható a ZM meghatározáshoz a (3.12)
egyenlet szerint. A gyakorlatban az AgI memrisztor rezisztív kapcsolásánál
általában teljesül, hogy ZM > 100 Ω, amely esetben UR > UT, így a re�ektált
impulzus csúcsának felvételéhez a feszültségablakot tovább kéne növelni. A
nagyobb feszültségablak választása rontja a feszültségfelbontást, ezért ahhoz,
hogy párhuzamosan az egyenfeszültség¶ ellenállásmérés módszerét is alkal-
mazni tudjuk, tipikusan a transzmittált impulzushoz optimalizált feszültség-
ablakkal érdemes dolgozni.

A továbbiakban a transzmittált impulzusok mérésével meghatározott,
sztenderd ellenállásokon végzett mérések eredményeit mutatom be a 3.5.
táblázat segítségével. Az UBE értékét rövidzárlat (ZM = 0) esetében tud-
tam meghatározni, tízezer görbére meghatározott átlagból. A 3.5. táblázat
szerint UT mérésével néhány százalékos eltéréssel meghatározható ZM értéke.
Az a tény, hogy a táblázat harmadik oszlopában lév® ZM impedancia a név-
leges, els® oszlopban található RSMD ohmikus ellenállásnak felel meg, az azt
jelenti, hogy az SMD ellenállások kapacitása elhanyagolható az ellenállásuk-
hoz képest, ami az analízis alkalmazásának alapfeltétele. Ett®l függetlenül a
továbbiakban is ZM jelölöm az így meghatározott ellenállást, de ezalatt való-
jában a nagyfrekvenciás méréstechnikával meghatározott ohmikus ellenállást
értem a kapacitív járulék elhanyagolhatósága miatt.

RSMD(Ω) UBE (V) UT (V) ZM(Ω) ∆Z/Z(%)
330 2,445 0,565 333 0,8
555 2,445 0,378 547 -1,5
808 2,445 0,267 816 1,0

3.5. táblázat. Különböz® sztenderd ellenállásokkal végzett vali-
dáló mérések eredményei az UT transzmittált impulzus amplitú-
dóját mérve. UBE = 2, 445 V értékét ugyanazon mérési elrende-
zésben rövidzárban mért kapcsoló impulzusok tízezer görbére vett
átlagolásával kaptam, a G2-es impulzusgenerátort alkalmazva.

ZM meghatározása a transzmittált-re�ektált impulzusok arányával

Egy harmadik módszer szerint a keresett ZM impedancia meghatároz-
ható a (3.14) egyenlet segítségével is, felhasználva a rezisztív kapcsolás
transzmittált-re�ektált impulzusainak arányát. Az oszcilloszkóppal rögzített
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UR re�ektált impulzust az UT transzmittált impulzus függvényében ábrázolva
a kapott görbe meredeksége éppen ZM/2Z0 lesz. Hasonlóan az UT amplitú-
dójának méréséhez ennek módszernek is nagy el®nye, hogy a DC mér®fe-
szültség miatt kialakuló szinteltolódás irreleváns a transzmittált és re�ektált
impulzust tekintve, hiszen az UR(UT) görbére illesztett egyenes meredeksége
rögzített Z0 esetén csakis a ZM impedancia függvénye.
A transzmittált-re�ektált impulzusok arányával meghatározott ZM impedan-
cia nagyon érzékeny arra, hogy az impulzusok tökéletes szinkronban legye-
nek, azaz ne legyen id®beli eltolódás a két jelalak között. Bár a mér®rendszer
fejlesztése során törekedtünk arra, hogy a vizsgált mintáról visszaver®d® és
áthaladó impulzusok pontosan ugyanakkora utat megtéve, egyszerre érkezze-
nek az oszcilloszkóp két csatornájára, a gyakorlatban a mért jelalakok között
a minta geometriájától függ®en két mintavételi pont között eltelt id®nél rö-
videbb, azaz ∆ts < 100 ps id®eltolódás jelenhet meg. A ∆ts pontos meghatá-
rozása körülményes, de megoldható feladat, melyhez nélkülözhetetlen a mért
jelalakok utólagos újramintavételezése valamilyen interpolációs algoritmust
felhasználva. A két jelalak egymáshoz igazítása az impulzusok valamilyen jól
meghatározott pozíciójú elemével (például a csúcs vagy a felfutó él el®tti
alullövés) célszer¶. Természetesen a ∆ts értékét befolyásolja a választott in-
terpolációs algoritmus, a mért jelalakok és még számos egyéb tényez®, ezért
csak jelent®s bizonytalanság mellett állapítható meg a nagysága, a validáló
mérések eredményei azonban a módszer létjogosultságát támasztják alá.
A módszer alkalmazására mutat példát a 3.10. ábrán látható elemzés egy

330 Ω-os sztenderd ellenálláson végzett mérés segítségével. Az a) panelen a
kapcsoló impulzusból származó transzmittált és re�ektált impulzusok id®fej-
l®dése látható, a nyers adatokat és a cubic spline[70] algoritmussal interpolált,
az impulzusok csúcsainak segítségével meghatározott 70 ps-os id®eltolással
kompenzált adatokat is megjelenítve. Amennyiben az id®eltolódást �gyel-
men kívül hagyva a nyers adatokból képezzük az UR(UT) függvényt, úgy a
b) panelen szürke pontokkal jelölt görbéhez jutunk. Látható, hogy a kapott
görbe nem jellemezhet® egyetlen jól de�niált meredekséggel. Ezzel szemben a
folytonos vonallal megjelenített, id®eltolással kompenzált adatsorokból nyert
fekete görbére illesztett m = 3, 4-es meredekség¶ egyenes jól lefedi az UR(UT)
adatpontokat, illetve a meredeksége is konzisztens a 330 Ω-os ellenállásra várt
330 Ω/2 · 50 Ω = 3, 3-as értékkel.
Az el®z®leg bemutatott, a transzmittált impulzus amplitúdóját alkalmazó
módszerrel ellentétben itt nem létfontosságú, hogy a transzmittált és ref-
lektált impulzusok is teljesen beleférjenek a feszültségablakba. Ennek oka

44



(b)1.5

1.0

0.5

0.0

 U
C
H

1
, 

U
C
H

2
 (

V
)

3210-1

 t (ns)

 UT + 70 ps, újramintavételezett
 UT, mért
 UR, újramintavételezett
 UR, mért 

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

U
R  (V

)

0.40.30.20.10.0

UT (V)

m = 3.4
 Δts kompenzált, 

újramintavételezett
 illesztett
 mért

(a)

3.10. ábra. A transzmittált-re�ektált impulzusok arányával meg-
valósított impedanciamérés, 330 Ω-os SMD ellenálláson végzett
impulzusmérésekkel. Az (a) panelen az oszcilloszkópon mért nyers
feszültségjelek, valamint a ∆ts id®eltolódásra kompenzált, újra-
mintavételezett jelalakok láthatóak. A függ®leges pontozott vonal
szemlélteti az újramintavételezett impulzusok csúcsának helyét,
melynek segítségével a kompenzáció történt. (b) A kapcsoló im-
pulzusból képzett UR(UT) függvények. A bal fels® sarokban lév®
ablak a kisfeszültség¶ részt mutatja kinagyítva. Az illesztést a
fekete görbének az impulzus lefutó élhez tartozó adatpontjaira
végeztem el.

a 3.2.3. részben, az impulzusgenerátor által kiadott jelalak tulajdonságai-
nál kifejtett impulzustorzulás, amely az impedanciaméréseknél el®nyös lehet.
Egyrészt könnyen látható, hogy a 3.10.a) ábrán lév® impulzusok �kiöblösödé-
séhez� jóval több adatpont tartozik. Másrészt a 3.10.b) ábra alapján az im-
pulzus felfutó és lefutó éle mentén felvett adatpontok sokkal jobban függnek
a meghatározott ∆ts id®eltolódástól, mint a �kiöblösödéshez� tartozó adat-
pontok. Jól meg�gyelhet® ugyanis, hogy az id®eltolódással nem kompenzált
adatsor �kiöblösödéséhez� tartozó adatpontjai is jól követik a kompenzált
adatsorra illesztett m = 3, 4 meredekség¶ egyenest. Ez a meg�gyelés az AgI
rendszeren mért kapcsolások elemzésénél hasznosul, ahol az impulzusoknak
szinte csak a �kiöblösöd®� része jelenik meg a keskeny feszültségablak miatt.
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3.3. AgI mintakészítés és karakterizálás

Kutatómunkámat az AgI vékonyréteg létrehozásának vizsgálatával kezdtem.
Az eljárás alapját a kutatócsoportunk által kifejlesztett Ag2S mintakészíté-
si módszer adta, melyben egy szilíciumhordozóra felvitt ezüst vékonyréteget
kéng®zbe helyezve az ezüst és a kén közötti kémiai reakció útján alakult ki a
minta felületén az ezüst-szul�d-réteg [59].
Igen hasonló eljárást írnak le Kumar és munkatársai ezüst-jodid el®állításá-
ra. Egy vékony ezüst�lmet helyeznek egy fényt®l és leveg®t®l elzárt henge-
res edény egyik végébe, míg az edény aljára szilárd jód kerül. A kiindulá-
si, mikrométeres vastagságú ezüstfólia 5�24 óráig tartó jódozása nyomán a
2Ag(sz) + I2(g) −−→ 2AgI(sz) kémiai reakció útján alakul át sztöchiometrikus
ezüst-jodiddá [71].
Az ezüst-szul�d mintakészítési eljárást követve kiindulásnak elegend® egy
80 nm-es ezüstréteg a kénezésnél, hogy a memrisztorm¶ködés szempontjából
ideális viselkedés¶, néhányszor 10 nm-es vastagságú Ag2S réteget kapjunk a
minta felületén [72]. Ebb®l kifolyólag várhatóan sokkal rövidebb ideig szük-
séges jódozni az egy nagyságrenddel vékonyabb ezüstréteget, tehát némileg
�nomhangolnom kellett az eljárást.

El®ször az ezüst vékonyréteg kialakítását részletezném, melyben Pósa
László volt segítségemre. A szilíciumhordozóra els®ként 10 nm-nyi titán ta-
padóréteget, majd névlegesen 80 nm vastag ezüstréteget vittünk fel elektron-
sugaras párologtatással. Sajnálatos módon a már néhány másodpercig tartó
jódozás után a jód a teljes ezüstréteggel elreagált, így a memrisztorm¶ködés
szempontjából elengedhetetlen alsó ezüstelektróda is ezüst-jodiddá alakult.
Emiatt kés®bb módosítottuk a jódozáshoz használt ezüstréteg vastagságát
300 nm-re.
Fontos kísérleti tapasztalat volt a mintakészítés szempontjából, hogy az ilyen
módon elkészített ezüstréteg szobaleveg®n könnyen oxidálódik, illetve kéne-
z®dik, ami hosszútávon a jódozást megnehezíti. Emiatt vagy frissen el®állított
ezüstmintát kellett használnom, vagy az elkészített mintákat turbómolekulá-
ris szivattyúval el®állított vákuumban kellett tárolni a jódozásig, melyben a
nyomás 10−7 mbar nagyságrend¶, így az oxidréteg kialakulása hónapos id®-
skálán megy csak végbe.

Az optimalizált jódozási eljárás során ∼ 0, 1 g szilárd jódot helyeztem
egy zárt m¶anyagdoboz aljára, melybe el®zetesen kétoldalú ragasztóval rög-
zítettem az ezüstmintát a 3.11.a) ábrának megfelel®en. Az ezüst-jodid-réteg
vastagsága a jódg®zben tartózkodás idejét®l, valamint a h®mérséklett®l függ,
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3.11. ábra. (a) Az ezüst vékonyréteg jódozásának kísérleti el-
rendezése. (b) Optikai mikroszkópos felvétel az elkészített AgI
minta felületér®l. A középen látható barna foltot az okozta, hogy
nagyobb nagyítással, tehát kisebb foltmérettel el®zetesen �besu-
gároztam� a minta egy részét, ami a fény hatására ezüstre és jódra
vált szét.

melyet egy állítható h®mérséklet¶ f¶t®testtel (hot-plate) kontrolláltam.
Magasabb h®mérsékleten gyorsabb a jód szublimációja, így egységnyi id®
alatt több jód jut az ezüstrétegre. A túlságosan intenzív párolgás azonban
inhomogénebb térbeli eloszlású ezüst-jodid-réteget alakít ki. A szobah®mér-
sékleti párolgásnál a reprodukálhatóság a probléma, mivel a laboratórium
h®mérséklete nagyjából 5◦C-os ingadozást mutathat egy éven belül. Ezen
megfontolások alapján választottam a szobah®mérséklet feletti, nem túl ma-
gas, 40◦C-os h®mérsékleti értéket a jódozáshoz.

A másik optimalizálást igényl® jódozási paraméter az id®. Tapasztalata-
im szerint 60◦C-on már 10 s alatt is stabil rezisztív kapcsolást mutató AgI
réteg alakul ki, azonban a minták reprodukálása igen nehéz. Emiatt célszer¶
a jódozási id®t hosszabbra, a h®mérsékletet pedig alacsonyabbra választani,
ami vastagabb és jól reprodukáló ezüst-jodid-réteget képez.
A túlságosan vastag ezüst-jodid-réteg azonban egyrészt nagyobb ellenállású
RKI állapotot eredményez, másrészt félvezet®szer¶ viselkedést mutat a mem-
risztor áram-feszültség karakterisztikájában. Mint látni fogjuk, ezen e�ektu-
sok hátrányosak a célul kit¶zött nagyfrekvenciás viselkedés tanulmányozásá-
nál, így a jódozási id® megválasztása egyfajta kompromisszum eredménye.
Empirikusan azt tapasztaltam, hogy 30 s-os jódozási id® és 40◦C-os jódozási
h®mérséklet optimális réteget biztosít minden szempontból.
Az elkészített mintát optikai mikroszkóp alá helyezve a fényérzékeny tu-
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lajdonsága rögtön megmutatkozott: a mikroszkóp fényfoltjának hatására az
ezüst-jodid ezüstre és jódra vált szét (lásd 3.11.b) ábra). Bár az el®bbi e�ektus
potenciálisan lehet®séget teremt egy elektromos és optikai elven is kapcsolha-
tó memrisztor kialakítására, a kutatásom során kerültem az ezüst-jodid min-
ták fénnyel való besugárzását. A fényérzékenység tehát kissé megnehezítette
a mintakészítés folyamatát, amelyet küls® megvilágítástól óvva, elsötétített
szobában és infralámpával világítva végeztem. Az elkészített minták tárolása
el®vákuumban, fényt®l elzárt helyen történt.

A mérések megkezdése el®tt szükséges volt a kialakított rétegszerkezetet
valamilyen anyagvizsgálati módszerrel elemezni. A fent részletezett jódozás-
sal elkészített mintákat Rutherford-féle visszaszóródásos spektroszkópiával
(RBS = Rutherford Backscattering Spectrometry) vizsgálta Szilágyi Edit és
Zolnai Zsolt a KFKI telephelyén elhelyezked® ionnyaláb-laboratóriumban.
A mérés során Van de Graa�-részecskegyorsító segítségével létrehozott
3,5 MeV energiájú 4He+ részecskékkel sugározták be a vizsgálandó mintát. A
rétegstruktúrára vonatkozó információt a mintáról rugalmasan visszaszóró-
dó ionok energiaspektruma hordozza. A visszaszóródás hatáskeresztmetszete
ugyanis függ a targetben elhelyezked® atom tömegszámától és a minta felüle-
tét®l való távolságtól [73]. Mivel esetenként a visszaszóródó α-részecskék ener-
giájából egyszerre következtethetünk egy könnyebb, felületi atommal vagy
egy nehezebb, mélyebben fekv® atommaggal való kölcsönhatásra, ezért leg-
alább kétféle szög¶ besugárzó nyalábbal mérik meg a visszaszóródási spekt-
rumokat. A minta meghatározott pontjának felületén lév® atomokról való
szóródás független az α-nyaláb és a minta által bezárt szögt®l, ellentétben a
mélyebben fekv® atomokkal, így egyértelm¶en megállapítható a minta össze-
tétele.
A mért spektrumok kiértékelése egy, a kutatócsoportjuk által fejlesztett RBX
nev¶ program segítségével történt [74], melyben a s¶r¶ségek és a réteg-
vastagságok megadásával tetsz®leges planáris rétegstruktúra elméleti RBS-
spektruma szimulálható, különböz® szög¶ besugárzásokra. Összehasonlítva a
mért spektrumokat az elméletivel, majd néhány korrekciós iterációt elvégezve
a minta pontos szerkezete meghatározható.
Az AgI mintát egy infralámpával való megvilágítása mellett helyeztük a
mintatartóba, a mérés alatt nem érte küls® forrásból származó fény. Az els®
RBS-spektrumok rögzítésénél felt¶n® volt, hogy a minta rétegszerkezete a
4He+ besugárzás hatására kissé változik id®ben. Ennek az e�ektusnak a mi-
nimalizálása érdekében nagyon kicsinek számító, 0,4 µC dózisú besugárzással
rögzítették az egyes spektrumokat, amelyek között nem jelentkezett lényeges
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3.12. ábra. Az AgI mintához tartozó mért és szimulált RBS-
spektrumok. [S2]

különbség, a minta szerkezete stabil maradt.
A rögzített és az RBX-programmal szimulált 7◦ és 60◦-os besugárzási szö-
g¶ RBS-spektrumokat az AgI mintára a 3.12.b) ábrán jelenítettem meg. A
szimulált és a mért spektrumok jó egyezést mutatnak, a minta rétegei a spekt-
rumok alapján homogénnek tekinthet®ek.

A kiértékelések alapján az általam elkészített AgI minta összetétele a kö-
vetkez®: 200 nm AgI* /22,5 nm Ag3I

� /43 nm Ag /12 nm Ti/115 nm SiO2

a szilíciumhordozón. Az RBS-mérések tehát meger®sítették, hogy a felüle-
ten sztöchiometrikus AgI alakult ki, valamint egy átmeneti réteg alatt tiszta
ezüstréteg is maradt; mindkét réteg kulcsfontosságú a memrisztorm¶ködés
szempontjából.

*5, 68g/cm3-es átlags¶r¶séggel számolva.
�Összetétel alapján súlyozott s¶r¶séggel kalkulálva.
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3.4. Alacsony frekvenciás mérések AgI-on

A kutatócsoportunk többféle egyedi STM-mér®rendszert is készített, melye-
ket alapvet®en STM-pontkontaktus kialakítására és mérésére használtak.
Az eszközök vezérlésére Magyarkuti András egy komplex mér®- és vezér-
l®szoftvert fejlesztett LabVIEW környezetben, amellyel a pontkontaktus
kialakítása és háromszögjellel való áram-feszültség karakterisztika felvétele
is megvalósítható. A mérések során használt összes STM-pontkontaktusos
mér®rendszer a kontaktus mechanikai stabilitása érdekében egy professzi-
onális rezgésmentesít® asztalon foglalt helyet . Az ezüst-jodid esetében
továbbá egy rotációs vákuumszivattyúval 10−2 mbar nyomást állítottam el®
a mér®rendszerben a mérések alatt.

A mintatartóba behelyezve a vizsgált AgI mintát a fémt¶ óvatos közelí-
tésével kezdtem a méréseket. A vezérl®szoftver segítségével a léptet®motort
és t¶t együttesen használva kis lépésekben toltam a t¶t a minta felületéhez,
miközben a ráadott mér®feszültséggel és a mintára kötött áramer®sít®vel
folyamatosan monitoroztam a kontaktus ellenállását. Tapasztalatok szerint a
vizsgált struktúra az árammér® zajától eltekintve ∼ 100 kΩ-os nagyságrend¶
ellenállás mutat, mikor a t¶ az AgI réteg felületéhez ér, illetve abba kissé
bele is nyomódik. A közelítési folyamat ekkor automatikusan leáll, mert
elérte az el®re beállított ellenállás-küszöbértéket. Dedikált elektroformázás
az AgI minta esetén nem szükséges, az Ag2S mintákhoz hasonlóan a folya-
matos háromszögjel néhány periódusa alatt alakul ki a fémes �lamentum a
pontkontaktusban, innent®l pedig a minta stabil kapcsolást mutat.
Tipikus, 2,5 Hz-es periódusidej¶ háromszögjellel felvett áram-feszültség
karakterisztika látható a 3.13. ábrán. A ki- és bekapcsolt állapotokhoz húzott
egyenesek azt mutatják, hogy a kapcsolási küszöbig haladva az ezüst-jodid
alapvet®en lineáris viselkedés¶ (szemben a kés®bbiekben tárgyalt, 4.13.
ábrán lév® átmenetifémoxid-rendszerekkel). Ez arra utal, hogy mindkét
állapotban összefügg® fémes �lamentum alakult ki a pontkontaktusban.
A bal fels® sarokban lév® bels® ábra a dolgozatban használt feszültségin-
dex konvencióját rögzíti: UG jelöli a generátor által kiadott UM pedig a
memrisztoron es® feszültséget. A kapcsolásban látható RS soros ellenállás
szerepe az áram korlátozása. Túlságosan nagy amplitúdójú jel esetén a
memrisztor olyan alacsony ellenállású állapotba kerül, amelyb®l már nem
lehet visszakapcsolni. Az RS megválasztásával gyakorlatilag az elérhet®
legkisebb RBE ellenállást lehet limitálni, mely a tapasztalatok szerint a
soros ellenállás értékének körülbelül kétharmada. A méréseim során az RS
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3.13. ábra. Az AgI memrisztor tipikus áram-feszültség karakte-
risztikája. A bal fels® sarokban lév® ábra az I(V ) karakterizáció
mérési elrendezését mutatja, míg a jobb alsó sarokban az AgI
minta RBS-mérésekkel feltárt rétegszerkezete látható. [S2]

értéke 50�1050 Ω között volt. A memrisztoron ténylegesen es® feszültséget
UM = UG−I ·RS képlettel számolta a mér®szoftver, amelyben a mintán folyó
I áramot a mintával sorba kötött áramer®sít®vel mértem. A mérések során
a kétpólusú pontkontaktusra kiadott feszültség konvenció szerint pozitívnak
számít, amennyiben a minta ezüstelektródája van magasabb potenciálon a
t¶höz képest.
A mér®rendszer nemcsak háromszögjel, hanem tetsz®leges jelalak kiadására
is alkalmas néhány kilohertzes frekvenciákig. A PtIr/AgI/Ag rendszer ka-
rakterizálását els®ként a 3.14.a) ábrán megjelenített lila jelalak segítségével,
milliszekundumos impulzusokkal kezdtem.
A memrisztor zölddel jelölt feszültséggörbéje a beírás és a visszaállítás alatt
bekövetkez® dinamikus ellenállás-változást szemlélteti. Az Ag2S rendszer
esetében megmutatták, hogy a konstans kapcsolófeszültség hatására létrejött
ellenállásváltozás nem-exponenciális lefolyású, a feszültség csökkentésével
lassul a kapcsolás folyamata [2].
A kapcsolások el®tti és utáni 50 mV-os abszolútérték¶ szakaszok a kapcsolási
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3.14. ábra. Milliszekundumos impulzusokkal történ® kapcsolás
vizsgálata. Az (a) panelen a kiadott és a memrisztoron es® feszült-
ség id®fejl®dése látható. A b-c) paneleken különböz® feszültség¶
beíró és visszaállító impulzusok mellett mért több száz egymást
követ® kapcsolás átlagolásával kapott RBE, RKI és RKI/RBE át-
laga és szórása került megjelenítésre. A bels® ábra UG = 0, 5 V-
os kapcsoló impulzusokkal megvalósított, ∼300 stabil kapcsolást
szemlélteti. [S2]

események el®tti és utáni ellenállások kiolvasására szolgálnak (RBE és
RKI, színkódolva mindkét panelen). A kétféle polaritásra az ofszethiba
kompenzálása miatt van szükség. A kapcsoló impulzusok amplitúdóját vál-
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toztatva, amplitúdónként több száz egymást követ® kapcsolás eredményeit
átlagolva jelenítettem meg a 3.14.b) panelen az RBE, RKI értékeket, valamint
azok hányadosának átlagát és szórását. A bels® ábrán az UG = 0, 5 V-os
meghajtással rögzített, nagyjából háromszáz egymást követ® kapcsolást
felölel® sorozat id®fejl®dését mutatom be. Itt jól meg�gyelhet® a kapcsolás
stabilitása és ami a memrisztoroknál tipikus, hogy a kikapcsolt állapotok
nagyobb mértékben szórnak.
A bevezet®ben tárgyalt analóg hangolhatóságot jól mutatja, hogy az ampli-
túdó növelésével a ki- és bekapcsolt állapotok ellenállása széles tartományban
változtatható. A kapcsolás exponenciális gyorsulása a RKI/RBE hányadosban
mutatkozik meg, amely logaritmikus skálán lineárisan növekszik a kapcsoló
impulzus növelésével (lásd a 3.14.c) panel). Érdemes meg�gyelni továbbá,
hogy az UG változtatásával mindkét állapot ellenállása megváltozik, nemcsak
a kikapcsolt állapoté.

A nagyfrekvenciás mérések megkezdése el®tt szükséges volt az AgI rend-
szer kapcsolásának frekvenciafüggését is kimérni, hogy becsülhet® legyen a
rezisztív kapcsoláshoz szükséges impulzusok amplitúdója. Ennek érdekében
öt nagyságrendet átfogó frekvenciatartományban vizsgáltam a memrisztor
áram-feszültség karakterisztikáját állítható amplitúdójú és frekvenciájú
háromszögjelekkel.

RM
RS

AGILENT 33220A
függvénygenerátor

Picoscope 6402B
10 bites oszcilloszkóp

ChC ChB

3.15. ábra. Mérési elrendezés a több nagyságrendet átfogó frek-
venciasávban történ® memrisztorkapcsolás vizsgálatához. A jel-
generátor által kiadott háromszögjel frekvenciája és amplitúdója
el®re meghatározott tartományon söpör végig.

Az STM-pontkontaktusos mér®rendszerben megvalósított stabil memrisz-
torkapcsolás kialakítása után egy programból vezérelhet® relé segítségével
kapcsoltam át a 3.15. ábrán bemutatott mérési elrendezésbe. Egy digitális
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oszcilloszkóp két csatornáját együttesen mérve határoztam meg a memrisz-
toron es® UM feszültséget, mely a két csatorna jelének különbségével egyezik
meg, UM = UC − UB. Továbbá az UB és UC ismeretében a vizsgált rendszer
RM ellenállása is minden id®pillanatban meghatározható a

RM = RS

(
UC

UB

− 1

)
(3.18)

képlettel. Egy általam elkészített LabVIEW programmal az Agilent jelgene-
rátorral burst üzemmódban egy el®re de�niált sorrend szerint adok ki három-
szögjeleket különböz® paraméterekkel. Egy adott fmin kiindulási frekvencián
a háromszögjel amplitúdóját lineáris léptékkel növelve Umin értékt®l egészen
Umax értékig mérem a rendszer I(V ) karakterisztikáit. Ezután a soron kö-
vetkez® frekvenciával megismétlem a folyamatot. A frekvenciát logaritmikus
léptékben növelem az fmax határfrekvenciáig. Az fmin frekvenciát a pontkon-
taktus stabilitása limitálja, míg az fmax értékét a jelgenerátor korlátozza. Az
egyes adatpontok felvétele közötti várakozás minimális, a mérések gyakorlati-
lag folytonosan zajlanak. Ezzel a módszerrel automatizáltan kimérhet® egyet-
len pontkontaktus UG ∈ [Umin, Umax] meghajtófeszültség¶ és f ∈ [fmin, fmax]
frekvenciájú tartományra érvényes kapcsolási dinamikája.

A fenti módszerrel, összesen ezer darab I(V ) görbe rögzítésével kapott,
egyetlen PtIr/AgI/Ag pontkontaktuson végzett mérési eredményeimet köz-
löm a 3.16.a) ábrán. Minden egyes adatpont esetén húsz egymást követ®
háromszögjel elemzésével nyert RKI/RBE arányt ábrázoltam a háromszögjel
amplitúdójának és frekvenciájának függvényében, a kapcsolás mértékét szín-
skálával jelölve. A két másik panelen rögzített frekvenciájú és változó ampli-
túdójú, valamint rögzített amplitúdójú és különböz® frekvenciákon rögzített
I(V ) görbéket ábrázoltam. Meg�gyelhet®, hogy adott frekvencia mellett az
amplitúdót növelve az RKI/RBE arány n®, míg rögzített amplitúdó mellett a
frekvenciát növelve RKI/RBE pedig csökken. E két trend a memrisztorokra
jellemz® feszültség-id® dilemma megnyilvánulása [38].
A 3.14.a) ábra azonos szín¶, vagyis konstans RKI/RBE arányú pontjai jól
illeszthet®ek

UG = a · log(f) + b (3.19)

egyenlettel, ahol UG és f a meghajtó háromszögjel amplitúdója és frekvenciá-
ja, a és b paraméterek pedig a kontaktusra jellemz® konstansok, melyek függ-
nek a kijelölt RKI/RBE hányadostól is [2]. Segítségükkel azonos kontaktuson,
rögzített RKI/RBE hányadosú kapcsoláshoz tartozó meghajtójel frekvenciája
és amplitúdója becsülhet® meg.
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3.16. ábra. (a) Egyetlen pontkontaktuson mért, egymást követ®,
különböz® frekvenciájú és amplitúdójú háromszögjelekkel létre-
hozott rezisztív kapcsolások RKI/RBE hányadosának színtérképe.
(b) A függ®leges fehér egyenes mentén elhelyezked® adatpontok
1 kHz-es frekvenciájú, különböz® amplitúdójú háromszögjelekkel
mért I(V ) görbéi. (c) A vízszintes fehér egyenes mentén elhe-
lyezked® adatpontok 0,6 V-os amplitúdójú, különböz® frekvenci-
ák mellett rögzített I(V ) görbéi. [S2]
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3.5. Nagyfrekvenciás mérések AgI rendszeren

Az alacsony frekvenciás mérések tanulsága alapján a vizsgált PtIr/AgI/Ag
rendszer a kapcsolási küszöb alatt alapvet®en lineáris viselkedést mutat,
analóg módon hangolható és kell®en nagy stabilitással bír. A 3.4. alfeje-
zetben a változtatható amplitúdójú és frekvenciájú háromszögjellel kimért
kapcsolási dinamika alapján (lásd a 3.16. ábrán) egy durva becslést adha-
tunk arra, hogy mekkora kapcsolási küszöb tartozik a fél nanoszekundumos
impulzus félértékszélességéb®l számolt 2 GHz-es frekvenciájú háromszögjel-
hez. RKI/RBE = 3 kapcsolási arányhoz a (3.19) egyenletben feltüntetett
a = 0, 130 V és b = 0, 145 V paramétereket használva a keresett ampli-
túdó 1,35 V-nak adódik. RKI = 300 Ω és RBE = 100 Ω ellenállások esetén a
közvetlenül a mintára érkez® impulzus amplitúdójával (UG1 = 4, 63 V) kal-
kulálva, valamint felhasználva a 3.2.1. részben levezetett (3.15) egyenletet
a memrisztoron es® feszültségek UM,KI = 4, 63 V és UM,BE = 6, 95 V lesz-
nek. Ezek alapján joggal feltételezhetjük, hogy elvben lehetséges a kapcsolás
el®idézése, az impulzusgenerátorok által kiadott jel nagysága kell®en nagy.
Természetesen az el®bbi számolás több okból is csak egy nagyságrendi becs-
lésnek tekinthet®.

Egy másik megfontolandó tényez® az AgI mintával párhuzamos CM pa-
razitakapacitás nagyságrendje. Amennyiben az ebb®l számolt |ZC| = 1/ωCM

impedancia gigahertzes frekvencián jóval nagyobb, mint a memrisztor RM

ellenállása, akkor ennek a parazitakapacitásnak a hatása elhanyagolható, és
az egyes mérési módszerekkel kapott RM és ZM értékek közel azonosak lesz-
nek. A párhuzamos kapacitás értékének becslésére a kutatócsoportunk által
fejlesztett, STM-elrendezéssel kialakított pásztázó kapacitásmérésen alapuló
mikroszkóppal mért STM-pontkontaktus kapacitását vettem alapul, amely-
nek nagyságrendje 10�100 aF [75]. CM = 100 aF-dal számolva f = 2 GHz-es
frekvencián |ZC| ≈ 800 kΩ adódik, amire a nagyfrekvenciás mérések során
tapasztalt, tipikusan RM = 100−1000 Ω ellenállású minták esetében valóban
teljesül, hogy |ZC| � RM. Ezen becslés alapján azt várjuk, hogy elhanyagol-
ható lesz a parazitakapacitás a nagyfrekvenciás memrisztorkapcsolás során.

A következ®kben a PtIr/AgI/Ag rendszeren végzett nagyfrekvenciás mé-
rések legfontosabb eredményeit foglalom össze. A kontaktus kialakítása az
alacsony frekvenciás részben leírtaknak megfelel®en történt, a korábbi mé-
résekhez hasonlóan az AgI vékonyréteget el®vákuumban (10−2 mbar), meg-
világítástól mentes körülmények között mértem. A kapcsoláshoz megfelel®
memrisztor-ellenállást a piezoelektromos mozgató �nom állításával hangol-
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tam, miközben az impulzusgenerátorok folyamatosan tüzeltek. Az oszcillosz-
kópot 100 ps-os id®alappal, egylövéses (single-shot) üzemmódban m¶ködtet-
tem, egyetlen rögzített adatsorba száz darab egymást követ® kapcsolás fért
bele. A DC mér®feszültség szintjét fokozatosan növelve úgy állítottam be,
hogy még éppen ne idézzen el® rezisztív kapcsolást, vagyis a kapcsoló impul-
zusok közötti feszültségszintben ne legyen hosszútávú változás.
A 3.2.7. részben már említettem, hogy a DC mér®feszültség alkalmazása na-
gyon hasznos a memrisztorkapcsolás monitorozásánál. Ez kiváltképpen az
STM-pontkontaktusos mérések kivitelezésekor nagyon fontos, mivel a kontak-
tus mechanikai stabilitása korlátozott, azaz jellemz®en szekundumos skálán
lehet csak stabil nagyfrekvenciás kapcsolásokat mérni. Ezért kulcsfontosságú
volt az, hogy a mintegy 200 µs-os id®skálán (ami alatt mintegy 10 bekapcsoló
és 10 kikapcsoló impulzus éri a mintát), jól látszódjon a stabil és repetitív kap-
csolás, amelyet a kapcsoló impulzusok közötti konstans, jól de�niált feszült-
ségplatók jellemeznek. A kapcsolás nanoszekundumos tartományú lefolyását
csak ilyen, kell®en reprodukáló esetben vizsgáltam tovább. Fontos megjegyez-
ni, hogy a kapcsolások közötti mintegy 10 µs-os skálán a kapcsoló impulzushoz
köthet®, mér®rendszerben tapasztalható re�exiók már rég lecsengtek, így már
a mérések kivitelezésekor jól láthatók a DC feszültségszintek, és kiértékelhet®
bel®lük az ellenállás. Ezek pontos meghatározása azonban kompromisszumot
követel: DC a feszültségszint felbontásához kell®en érzékenyre kellett állíta-
ni az oszcilloszkóp bemenetét, és így a transzmittált-re�ektált csúcsok nem
voltak felbonthatók a méréshatáron belül.

Egy konzisztens nagyfrekvenciás memrisztorkapcsolás elemzését ismer-
tetem a 3.17. ábra segítségével. Az adatsor oszcilloszkóppal rögzített UCH1 és
UCH2 jelalakjait az a-c) paneleken (a továbbiakban feszültségpanelek), illetve
az ezekb®l (3.16) képlet segítségével számolt RM ellenállásokat a d-f) panele-
ken (ellenálláspanelek) jelenítettem meg. Az ábra a) és d) panelje mutat be
egy ilyen mérésb®l öt, egymást követ® kapcsolást. Ezekb®l két kiválasztott
kapcsolást kinagyítva is megjelenítettem a 3.17. ábrán, nanoszekundumos
id®skálán: a kék (bordó) nyíllal jelölt visszaállításhoz (beíráshoz) tartozó fe-
szültségjeleket és ellenállásokat külön-külön paneleken, kék (bordó) keretben.
A b) panelen vázolt visszaállítás esetén a zöld UCH1 jelalakban jelenik meg
a transzmittált impulzus és a kék UCH2 görbéhez tartozik a re�ektált impul-
zus. A mér®rendszer geometriájából adódóan c) panelen ábrázolt beírásnál
ez megcserél®dik: a CH2-es csatornán rögzített (kék) impulzus lesz a transz-
mittált impulzus és UCH1 görbéhez tartozó (zöld) pedig a re�ektált.
A feszültségpaneleken a repetitív rezisztív kapcsolás két végállapotának meg-
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3.17. ábra. Repetitív nanoszekundumos rezisztív kapcsolás PtIr/AgI/Ag rendszeren mérve. Az (a) panelen a
µs-os id®skálájú CH1-2 csatorna jeleinek id®fejl®dése látható. A színkódolt nyilakkal jelölt pozíciókban mért
kapcsoló impulzusok kerültek megjelenítésre a b-c) ablakokban. A három panelen végigfutó színes sávok
a rezisztív kapcsolás két végállapotának megfelel® feszültségszinteket jelölik. A b-c) paneleken megjelen®
barna és fekete szaggatott vonalak a nagyfrekvenciás mér®rendszerben a memrisztorral azonos körülmények
között mért 810 és 330 Ω-os sztenderd ellenállások transzmittált jeleit mutatják. Az alsó három panelen a
(3.16) egyenlettel számolt RM ellenállásokat ábrázoltam, melyeket a fels® három panel adataiból kaptam. A
vízszintes halványkék sávok a kapcsolás két egyensúlyi állapotához tartozó ellenállássávot, míg a szaggatott
vonalak az átlagos ellenállásokat jelölik. A függ®leges, halványpiros sávok a 3.9. ábrának megfelel®, DC
jelszint elemzésre alkalmas szakaszokat mutatják. [S2]
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felel®, az UCH1 (UCH2) jelalakokhoz tartozó feszültségsávokat kék (barna) sá-
vokkal jelöltem. Pusztán ezek segítségével a b-c) panelek alapján is szemre
megállapítható az ultragyors rezisztív kapcsolás létrejötte: az egyes kapcsoló
impulzusok el®tti és utáni feszültségszintek két, jól elkülöníthet® feszültség-
sáv között alternálnak, konzisztensen az a) panelen lév® feszültségplatókkal.
Az ellenálláspaneleken megjelenített kék (piros) szaggatott vonalak-
kal a rezisztív kapcsolás két stabil állapotának megfelel® RBE = 325 Ω
(RKI = 792 Ω) átlagos ellenállásokat szemléltetem; ezeket az értékeket a d)
panelen lév® kapcsolások közötti ellenállásplatók átlagolásával kaptam. A re-
zisztív kapcsolások közötti, egyensúlyi ellenállássávokat halványkék sávokkal
vetítettem az e-f) panelekre. Ezek segítségével jól nyomon követhet® a két
kiválasztott kapcsolás.
A memrisztor ellenállásváltozását a kapcsoló impulzusok környezetében az e)
és f) paneleken jelölt piros függ®leges sávoknál lehet kiértékelni. Ezek azok
a kapcsoló impulzus el®tti és utáni ≈ 4 ns hosszúságú konstans feszültség¶
szakaszok, amelyeknél a DC mér®feszültséggel már meghatározható a mem-
risztor kiindulási és végállapoti ellenállása (vö. a 3.9. ábrán lév® sávokkal).
Sztenderd ellenállásokon végzett validáló méréseim alapján nagyjából a kap-
csoló impulzus felfutó élét®l számított 10 ns múlva cseng le teljesen az impul-
zus, így ennél el®bb nem állapítható meg a kapcsolás végállapoti ellenállása,
hiszen a (3.16) képlet id®ben változó jelekre nem érvényes. A kapcsolás utá-
ni, id®ben állandó szakasz alapvet®en azért ilyen keskeny, mert az impulzus
után nagyjából 20 ns múlva jelenik meg az els® mér®rendszeren belüli re�e-
xiós csúcs, amelynél ismét nem lehet kiértékelni az RM ellenállást.
Az e) panelen látható visszaállításnál az RBE értékhez közeli állapotból a
kapcsoló impulzus hatására az RKI átlagnál alacsonyabb, de még a kékkel je-
lölt, végállapoti ellenállássávba es® állapotba jutunk. Hasonlóan az f) panelen
ábrázolt beírásnál RKI ellenállás körüli kezd®állapotból a rendszer átkapcsol
egy RBE-nél alacsonyabb ellenállású végállapotba. Mivel mindkét kapcsolás
után a jelölt ellenállássávok határán mozog az RM ellenállás, azért arra kö-
vetkeztethetünk, hogy egyes rendszeren belüli visszaver®d® csúcsok csekély
mértékben ugyan, de mégis módosítják a kapcsolás után közvetlenül mért RM

ellenállást, hiszen a kapcsoló impulzusok után még nem kerülünk pontosan
a kapcsolások közötti, d) panelen lév® ellenállássávokba. Végeredményben a
DC mér®feszültség¶ módszer alapján mintegy 10 ns-mal a kapcsoló impulzus
után megállapíthatjuk, hogy valóban megtörtént a kapcsolás.

A transzmittált és re�ektált impulzusok elemzésével további informáci-
ókat nyerhetünk a mért rendszer ZM impedanciájával kapcsolatban, melyre
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kiváló módszer a 3.2.7. részben nem ismertetett komparatív méréstechni-
ka. Ennek során azt vizsgáljuk meg, hogy milyen jelalakokat kapunk, ha a
memrisztor helyett a rezisztív kapcsolás kiindulási és végállapoti ellenállá-
sának megfelel® rögzített ellenállásokkal végezzük el a méréséket, majd eze-
ket összehasonlítjuk a memrisztorkapcsolásban mért jelalakokkal. Ehhez a
DC mér®feszültséggel megállapított RBE és RKI értékekhez legközelebb es®
sztenderd ellenállásokon (RBE,SMD = 330 Ω és RKI,SMD = 810 Ω) végeztem
nagyfrekvenciás méréseket, méréstechnikailag a memrisztorkapcsolással min-
denben egyez® módon. Kiszámolható, hogy a megadott ellenállások közötti
kapcsolások során a transzmittált impulzus relatív változása jóval nagyobb,
mint a re�ektált impulzusé, így az összehasonlító elemzéshez a transzmittált
jeleket használtam fel: a 3.17.b-c) ábrán szaggatott fekete vonallal a 810 Ω-
os, míg barnával a 330 Ω-os ellenállás transzmittált impulzusai láthatóak.
A b) panelen vázolt visszaállítás esetén meg�gyelhet®, hogy a kapcsolás el®tt
a memrisztor UCH2 feszültségszintje megegyezik a 330 Ω-os ellenálláséval,
míg az impulzus lefutó éle után a 810 Ω-os szinthez konvergál. A kapcsoló
impulzus alatti szakaszról azonban nem tudjuk megállapítani, hogy melyik
állapotban lehet, ugyanis a két SMD ellenálláshoz tartozó, valamint a mem-
risztoron mért görbék nem különíthet®ek el egyértelm¶en.
A c) panelen megjelenített beírásnál már sokkal konklúzívabbak az ered-
mények, hiszen mindkét ellenálláshoz tartozó transzmittált impulzus csúcsa
beleesik a mért feszültségablakba, ráadásul a két ellenálláshoz tartozó UT

értékei kettes szorzófaktorban különböznek, így egyértelm¶en megadható a
rendszer állapota a kapcsolás közben. Az impulzus el®tti UCH2 konstans fe-
szültség¶ szakasz alapján az RKI ellenállásnak megfelel® jelszintr®l indul a
rendszer, de már impulzus felfutó éle mentén az RBE végállapothoz tarto-
zó szaggatott vonal mentén halad tovább, és egyértelm¶en a végállapotnak
megfelel® ellenállású görbére simul. Amennyiben a kezdeti állapotban lév®
nagyobb ellenállásban lett volna a memrisztor, úgy lényegesen kisebb transz-
mittált impulzust kellett volna tapasztalnunk. Megállapítható tehát, hogy a
beírás a kapcsoló impulzus felfutó éle alatt, azaz egyértelm¶en az 500 ps-os
félértékszélességnél rövidebb id® alatt megtörtént.

A kapcsoló impulzus közbeni impedancia monitorozására egy másik le-
het®ség a 3.2.7. részben taglalt transzmittált-re�ektált impulzus arányának
felhasználása. Ennek során a 3.17.b) és c) ablakokban megjelenített mem-
risztoron mért impulzusok felhasználásával ábrázoltam a transzmittált im-
pulzusok függvényében a re�ektált impulzusokat a 3.18. ábrán. A könnyebb
átláthatóság érdekében a kapcsoló impulzus felfutó és lefutó éleihez tartozó
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UR(UT) adatpontokat színkódoltam, a bels® ábrákon látható UT(t) és UR(t)
jelalakoknak megfelel®en. Fontos kérdés, hogy mennyire korrelálnak egymás-
sal a transzmittált-re�ektált impulzusok arányából származó ZM impedan-
ciaértékek a DC mér®feszültségb®l kapott RBE és RKI ellenállásokkal, ezért
az ábrán kék, illetve piros szaggatott vonalakkal jelöltem az ellenállásoknak
megfelel® meredekségeket.
Az elemzés során a 3.2.7. részben ismertetett eljárás szerint kompenzáltam
az oszcilloszkóp két csatornája közötti id®eltolódást. A mérésben alkalmazott
keskeny feszültségablak miatt a két csatorna közötti szinkronizációt az im-
pulzusok csúcsa helyett az impulzust megel®z® alullövéssel végeztem. Ebben
nehezít® körülmény volt, hogy a beírásnál konzisztensen dupla csúcsú alullö-
vés jelenik meg, így ebben az esetben a második csúccsal dolgoztam. További
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3.18. ábra. Az AgI memrisztor 3.17.b-c) ábrákon bemutatott
visszaállítás és beírás adatsoraiból képzett UR(UT) függvények,
∆ts = 30 ps id®eltolódással korrigálva. A bels® ábrák az UT(t)
és UR(t) jelalakokat mutatják, az egyes analízisben megjelen® im-
pulzusszakaszokat színkóddal jelölve. A zöld szakaszok nem al-
kalmasak az elemzésre. A két panelen lév® szaggatott egyenesek
a kapcsolások DC mér®feszültséggel meghatározott RBE és RKI

ellenállásainak megfelel® meredekség¶ek és állapot szerint szín-
kódoltak.
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nehézséget okoz, hogy az UCH1 jelalakját nézve a DC mér®feszültségb®l szár-
mazó jelszinteltolódás és a keskeny feszültségablak miatt a vizsgált impul-
zusok felfutó éléhez tartozó adatpontok száma mindössze 3�4 darab (id®ben
300�400 ps). Figyelembe véve az oszcilloszkóp 300 ps-os elméleti felfutási
idejét ez azt jelenti, hogy a felfutó élnél az oszcilloszkóp felbontóképességé-
nek határán vagyunk, így itt (narancssárga szakaszok) az UR(UT) függvény
elemzése nem konklúzív, kiváltképpen a beírásnál. Ellenben a lefutó élnél
(sötétkék szakaszok) az impulzus �kiöblösödése� miatt kell® számú adatpont
áll rendelkezésre az impedanciaviszonyok analíziséhez. A visszaállítást vizs-
gálva a 3.18.a) ábrán elmondható, hogy a lefutó él adatpontjai alapján az
átkapcsolás valószín¶leg csak az impulzus legvégén történik meg, a görbe
nagy részén inkább az RBE ellenálláshoz közeli meredekséget tapasztalunk.
A b) panelen lév® beírásnál viszont világosan látszik, hogy a teljes kiérté-
kelhet® szakaszon egyetlen meredekséggel jellemezhet® az UR(UT) függvény,
ami igen közel esik a kék vonallal jelölt RBE ellenálláshoz tartozó impedanci-
ához. Hangsúlyozom, hogy a fenti két kapcsolás részletesebb elemzéséhez egy
nagyságrenddel nagyobb analóg sávszélesség¶ és gyorsabb mintavételezés¶
oszcilloszkópra lenne szükség, ugyanis az UR(UT) analízist jelenleg az osz-
cilloszkóp felbontóképessége korlátozza. Ennek köszönhet®, hogy az elemzés
nem szerepel a nagyfrekvenciás memrisztorkapcsolást taglaló publikációban.
Ezen módszer inkább a továbblépés irányát jelöli ki, azaz megmutatja, hogy
lényegesen nagyobb sávszélesség¶ mérés esetén hogyan lehetne a rezisztív
kapcsolás folyamatát követni az ultragyors kapcsoló impulzus alatt.

A 3.18. ábrán végzett analízisben látható impedanciaviszonyok jó egyezése
a DC mér®feszültséggel kapott RBE és RKI ellenállásokkal arra enged követ-
keztetni, hogy a nagyfrekvenciás mérésekben használt STM-pontkontaktusos
memrisztor RM ellenállása és az azzal párhuzamos CM parazitakapacitás
ered® impedanciáját valóban az RM ellenállás dominálja. Ez lényeges kü-
lönbség Torrezan és kollégái által megvalósított planáris mintával szemben,
amelynek 0,12 pF-os párhuzamos kapacitása érdemben befolyásolta a min-
ta párhuzamos RC-körének impedanciáját, lehetetlenné téve az imént be-
mutatott méréstechnikai módszert. Ez alapján kifejezetten el®nyös lehet az
STM-pontkontaktusos minták alkalmazása a nagyfrekvenciás karakterizáció
során.
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3.6. Kitekintés

A fejezetben bemutatott nagyfrekvenciás mér®rendszer és a vizsgált minta
monitorozására alkalmas méréstechnikai módszerek elvben akár sokkal gyor-
sabb rezisztív kapcsolás kimutatására és tanulmányozására is alkalmasak le-
hetnek. Méréstechnikai szempontból a sz¶k keresztmetszetet oszcilloszkóp
1 GHz-es analóg sávszélessége és véges felbontása adja, melyek érdemben
korlátozzák a gyorsabb kapcsolási id® igazolását, illetve vizsgálatát. A méré-
sek kiterjesztéséhez így mindenképpen szükséges egy nagyobb sávszélesség¶
és felbontású oszcilloszkóp alkalmazása.

A PtIr/AgI/Ag rendszer nagyfrekvenciás tanulmányozása során demonst-
rált 500 ps-on belüli beírási id® bár impozáns eredmény, a visszaállítást is
hasonlóan kellene vizsgálni ahhoz, hogy a PtIr/AgI/Ag rendszer szubnano-
szekundumos rezisztív kapcsolását teljeskör¶en igazoljuk. A 3.2.7. részben
kifejtett módszereknél részletesen kitértem arra, hogy miért is körülményes
ez. Az alapvet® nehézséget az adja, hogy a DC mér®feszültségb®l számolt RM

ellenállás és a transzmittált csúcsból vagy az UT(UR) függvényb®l származta-
tott ZM impedancia együttes meghatározása csak kompromisszummal lehet-
séges: nagy feszültségablakban a ZM, kis feszültségablakban pedig RM mér-
het® optimálisan. Az el®relépést az jelentheti, ha kétféle felbontással mérnék
párhuzamosan (például 50 mV-os és 5 V-os feszültségablakban), kihasználva
az RTO1014-es oszcilloszkóp rendelkezésre álló mind a négy csatornáját. Eh-
hez azonban újabb T-elosztókat, pontosabban a meglev®k helyére négyutas
elosztókat kellene építeni a mér®rendszerbe, ami az újabb visszaver®dések
miatt ismételt optimalizációs lépéseket kíván a rendszerfejlesztésben.

Ugyanakkor érdemes meggondolni azt is, hogy az RM és ZM párhuzamos
mérésére tulajdonképpen akkor van csak szükség, ha a vizsgált rendszer im-
pedanciáját nem az ohmikus ellenállás dominálja. Az STM-pontkontaktusos
AgI memrisztor esetén megmutattam, hogy ZM ≈ RM, vagyis az egyenfeszült-
ség¶ méréstechnika akár el is hagyható. Ami miatt mégis alkalmaztam ezt a
méréseim során, az leginkább az STM-mér®rendszer véges mechanikai stabi-
litása, hiszen a DC mér®feszültség alapján el®zetesen ellen®rizhettem a rend-
szer stabil és jól reprodukáló kapcsolását. Az elvégzett STM-pontkontaktusos
mérések rávilágítanak arra, hogy az alkalmazások szempontjából kitüntetett
crossbar rezisztív kapcsoló rendszerek nagyfrekvenciás viselkedésének tanul-
mányozásában dönt® szerepe van a párhuzamos kapacitás célzott csökkenté-
sének, ahogyan arra már a szakirodalomban többen is rámutattak [15, 37].
Ha ez adott rendszer esetében teljesül, akkor a bemutatott méréstechnikai
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módszerekkel lehet®ség nyílik a teljes memrisztorkapcsolás tanulmányozásá-
ra, akár a kapcsolás alatt is.

3.7. Összefoglalás

A doktori munkám során ezüst-jodid-alapú memrisztorok dinamikájának
vizsgálatát végeztem. El®ször optimalizáltam az AgI mintakészítési eljárást a
stabil memrisztorm¶ködés érdekében. Ezt követ®en karakterizáltam az el®ál-
lított AgI memrisztorok viselkedését alacsony frekvenciás mérésekkel. STM-
pontkontaktus méréstechnikával, milliszekundumos impulzusokkal hoztam
létre rezisztív kapcsolást, vizsgálva az AgI memrisztor analóg hangolhatósá-
gát és a kapcsolások stabilitását. Változtatható amplitúdójú és frekvenciájú
háromszögjellel öt nagyságrendet átfogó frekvenciasávban kimértem a mem-
risztorokra jellemz® feszültség-id® dilemmát.

A további kutatásaim során az AgI memrisztorok szubnanoszekundumos
impulzusokkal történ® kapcsolásának megvalósításával foglalkoztam. Ehhez
Molnár Dániellel közösen fejlesztettünk ki nanoszekundumos memrisztorkap-
csolás tanulmányozására alkalmas nagyfrekvenciás mér®rendszert. A mérések
megkezdése el®tt részletesen vizsgáltam a kialakított mér®rendszer számos
elemét, mint a kapcsolásért felel®s ultragyors impulzus tulajdonságai, a nagy-
frekvenciás jelkábelek impulzusra gyakorolt hatása, a mér®rendszer elemei-
nek csillapítása vagy a hullámvezet® STM-mér®fej megvalósítása. Sztenderd
SMD ellenállásokon végzett mérésekkel demonstráltam a szubnanoszekundu-
mos rezisztív kapcsolás analízisére alkalmas módszereket, részletesen elemez-
ve azok pontosságát és alkalmazhatóságának korlátait.
A mér®rendszer alapos megismerése után sikeresen valósítottam meg ult-
ragyors memrisztorkapcsolást AgI rendszerben, mely legalább egy nagyság-
renddel felülmúlja a szakirodalomban elért kapcsolási id®t [60]. Megmutat-
tam, hogy a névlegesen 500 ps-os félértékszélesség¶ impulzusokkal repetitív
módon kapcsolható az AgI memrisztor. DC mér®feszültség alkalmazásával
demonstráltam, hogy a megvalósított rezisztív kapcsolás megvalósulása már
az impulzus után 10 ns múlva igazolható. Ezzel szemben a szakirodalomban
fellelhet® szubnanoszekundumos kapcsolások létrejöttét jellemz®en csak je-
lent®s id® elteltével, alacsony frekvenciás I(V ) mérések elvégzésével tudták
alátámasztani [15]. A rezisztív kapcsolás impedancia- és ellenállásviszonyait
elemezve megállapítottam, hogy az STM-pontkontaktusos minta párhuza-
mos kapacitása kell®en kicsi ahhoz, hogy ne befolyásolja a párhuzamos RC-
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kör ered® impedanciáját, aminek köszönhet®en a minta ideális ellenállásként
viselkedik a nagyfrekvenciás mérésekben. Többféle kiértékelési módszerrel
elemeztem az ultragyors rezisztív kapcsolás dinamikáját. Sztenderd ellen-
állásokkal történ® összehasonlító mérések alapján megállapítottam, hogy a
beírás már a kapcsoló impulzus felfutó élénél, vagyis 500 ps-nál rövidebb id®
alatt bekövetkezik.
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4. fejezet

Rezisztív kapcsolók zajmérése

4.1. Motiváció

Az elektronikus zaj értékes jelforrásként való értelmezése és felhasználása
több mint száz évre nyúlik vissza. Napjainkban is széles körben alkalmazzák
elméleti és kísérleti �zikai problémák esetében egyaránt, amikor a rendszerb®l
más módszerekkel csak korlátozottan nyerhet® ki információ. Erre mutatok
néhány példát a 4.2. részben a zajtípusok tárgyalásánál.

A zajmérés kiváló módszer a rezisztív kapcsolást mutató rendszerek bel-
s® dinamikájának feltárására is, így a szakirodalomban számtalan memrisz-
tív rendszeren végzett zajméréssel kapcsolatos tanulmány található [76�87].
Tradicionálisan a zajmérések f® motivációját a vizsgált rendszer zajforrásai-
nak megismerése és a zaj technikailag lehetséges legalacsonyabb szintre való
csökkentése adja. Egy sikeres példa erre az a többéves intenzív kutatás és
fejlesztés, amelynek keretében GaN/AlGaN széles energiarés-alapú félvezet®
eszközök zajszintjét a kutatók öt nagyságrenddel voltak képesek csökkenteni,
lehet®vé téve ezzel az alkalmazásukat a gyakorlatban is [88].
Ezen a területen hozott alapvet® szemléletbeli változást egy 2019-ben ArXiV -
on megjelent cikk, melyet végül 2020-ban a Nature Electronics folyóiratban
jelentettek meg [89]. Bár a kés®bb elfogadott cikkükben ez már nem szerepelt,
a szerz®k az ArXiV -on lév® verzióban rámutattak arra, hogy egy különálló
memrisztorréteg beépítésével, a memrisztorok zajforrásként hozzájárulhat-
nak a Hop�eld neurális hálózatok hatékonyabb m¶ködéséhez [90]. Más kuta-
tócsoportok is hasonlóan er®forrásként tekintenek a zajra. Borders és kollégái
sztochasztikus mágneses alagútátmeneteket alkalmaztak prímfelbontás meg-
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valósítására úgynevezett p-bit-alapú architektúrában (probabilistic bit com-
puting architecture) [91]. Cai és munkatársai kísérletileg megmutatták, hogy
memrisztorhálózatban hardveresen beépített elektronikus zaj lehet®vé teszi
NP-nehéz problémák megoldását [89]. A felsorolt kutatási eredmények alap-
ján tehát nem pusztán a zajszint csökkentése, hanem annak testreszabása,
tudatos beállítása is fontossá válik.

A fenti megfontolások alapján kijelenthetem, hogy a doktori munkámban
elvégzett memrisztív rendszerek zajvizsgálatának célja kett®s: egyfel®l a bel-
s® dinamika megismerése, az egyedi �uktuátorok vizsgálata, másfel®l pedig a
zaj nagyságának hangolása a cél. Ehhez kétféle, különböz® kapcsolási mecha-
nizmussal operáló anyagcsalád zajviszonyait tanulmányoztam: ezüstalapú és
átmenetifémoxid-alapú memrisztorokét.

Az ezüstalapú memrisztorok ugyan kitüntetett szerepl®i a tudományterü-
letnek a korábbiakban bemutatott tulajdonságaiknak köszönhet®en, az elekt-
ronikus zajvizsgálatukkal kapcsolatos cikkek száma meglehet®sen kevés. Mi-
vel a kutatócsoportunk korábban részletesen vizsgált Ag2S-alapú rezisztív
kapcsolókat, így kézenfekv® lehet®ség volt ennek a rendszernek a feszült-
ségzajmérése. Az erre alkalmas mér®rendszert Gubicza Ágnes kezdte el fej-
leszteni, melynek továbbfejlesztésében vettem részt azzal a céllal, hogy a
jól ismert PtIr/Ag2S/Ag rendszer zajviszonyait feltérképezzem. Ezenfelül a
szintén ezüstalapú, a doktori kutatásom során részletesen vizsgált, e dolgo-
zat 3. fejezetében tárgyalt AgI-alapú rezisztív kapcsoló zajmérése lehet®séget
adott a két rendszer zajviszonyainak összehasonlítására. Ezen két rendszer-
ben mért eredmények összehasonlítását kiegészítettem további két rendszer
vizsgálatával, tiszta ezüstb®l mechanikai tör®kontaktusos technikával, vala-
mint litográ�ával kialakított vékony �lamentum elektronikus zajmérését is
elvégeztem. A felsorolt ezüstalapú rendszerek zajvizsgálatát a 4.5. alfejezet-
ben mutatom be.

Az átmenetifémoxid-alapú memrisztorok szintén kiemelt kutatási terü-
letét képezik a tudományos közösség és kutatócsoportunk kutatómunkájá-
nak. Ennek megfelel®en széleskör¶ szakirodalma van az átmenetifémoxid-
memrisztorok zajspektroszkópiájának is. A leginkább kutatottak a HfO2 [78,
85, 92�102], a TaOx [81, 82, 103�105], az Y2O3 [86, 106] és a TiOx [107, 108]
rendszerek. Emellett különböz® többréteg¶ fém-oxid rezisztív kapcsoló rend-
szer elektronikus zaját is vizsgálták, úgy mint ZrO2/Ta2O5 [87], HfO2/TaOx

[109], AlOx/WOy [110], TiOx/HfOx [111], HfOx/AlOx [112], ZrOx/HfOx [113]
és Ta2O5/TiO2 [114] rendszereket. Az átmenetifémoxid-alapú memrisztorok-
kal kapcsolatos saját zajmérési eredményeimr®l a dolgozatom 4.6. alfejezeté-
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ben számolok be.
A doktori kutatásom kiemelt eredményei a rezisztív kapcsolókban mért

elektronikus zaj ellenállásfüggésének vizsgálatához kapcsolódnak. Ehhez a
területhez kapcsolódó legfontosabb szakirodalmi cikkeket sorolom fel ebben
a bekezdésben. Wu és munkatársai mechanikai tör®kontaktusos technikával
kialakított aranyvezetékben egy ballisztikus-di�úzív átmenetet mutattak ki
zajméréssel [115]. Ielmini és kollégái a távírózaj amplitúdójának ellenállásfüg-
gését vizsgálták NiO rezisztív kapcsolóban [76]. Ambrogio és kollégái, majd
kés®bb Puglisi és munkatársai HfO2-alapú rezisztív kapcsolók áramzaját ta-
nulmányozva mutatták ki a zaj er®s ellenállásfüggését [85, 98, 116]. Yi és
kollégái Ta2O5 rendszer ellenállásfügg® zajviszonyait elemezték [81].

Az alábbiakban röviden kiemelem, hogy a doktori munkám során elvég-
zett kutatások miért tekinthet®ek hiánypótlónak a szakterületen. Habár több
kutatócsoport is foglalkozott TaOx-alapú rezisztív kapcsolókkal és azok zaj-
mérésével, NbOx-alapú rendszerekkel kapcsolatban publikált zajanalízisr®l
ezen dokumentum megírásának id®pontjáig nincs tudomásom. Mivel a Nb
és Ta azonos kémiai oszlopba esik, valamint a rezisztív rendszerek kapcsolá-
sért felel®s aktív rétegében azonos oxidációs állapotban vannak jelen, a két
rendszer zajviszonyainak összehasonlítása tudományos szempontból értékes
információkkal kecsegtet.
További eltérés a korábbi munkákkal szemben a vizsgált ellenállás-tartomány.
A szakirodalmi áttekintésben felsorolt cikkek többnyire a G0 vezet®képesség-
kvantum inverzének megfelel® R0 ≈ 12, 9 kΩ feletti tartományt vizsgálták.
Fizikai rendszert®l függ®en itt már tipikusan nem egy összefügg® �lamen-
tum alakul ki a rezisztív kapcsolásban, hanem hopping vagy alagutazás je-
lenik meg a vezetési mechanizmusban [117], ez pedig teljesen eltér® zajvi-
szonyokat eredményezhet az általam tanulmányozott alacsonyabb ellenállás-
tartományhoz viszonyítva [81].
Végül pedig fontos újdonság a zajmérések magyarázatára felállított pont-
kontaktusmodell felhasználása. A kutatómunkámhoz kapcsolódó negye-
dik tézispontom szerint egy, a témavezet®m által felépített pontkontak-
tusmodell segítségével a zajviszonyok ellenállásfüggésének tanulmányozá-
sával egy ballisztikus-di�úzív átmenetet azonosítottam az ezüstalapú és
átmenetifémoxid-alapú rezisztív kapcsolókban. A korábban felsorolt, a zaj
ellenállásfüggésének vizsgálatát taglaló kutatómunkákra igaz, hogy az abban
felhasznált analitikus modell klasszikus, egyszer¶ geometriai modellen alapul,
amelynél a hengeres vagy hasáb alakú �lamentum felületénél egy kétállapo-
tú �uktuátor helyezkedik el. Ezen egyszer¶, klasszikus modellekhez képest
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az általunk használt modell �gyelembe veszi a �lamentumok pontkontaktus-
szer¶ geometriáját, azaz azt, hogy a vezetési tulajdonságokat a �lamentum
legkeskenyebb tartománya dominálja, és ett®l távolodva, az egyre nagyobb
keresztmetszet¶ részeken végbemen® folyamatok egyre kisebb járulékot ad-
nak a vezet®képességhez és a zajhoz. Ezáltal �gyelembe vehet® az, hogy a
kontaktus középpontjától mért távolság függvényében hogyan csökken a �uk-
tuátorok relatív zajjáruléka.
A fenti, dolgozatom 4.3. alfejezetében ismertetett dinamikus szórócentrumo-
kon alapuló modell alkalmazása kulcsfontosságú a zajmérések eredményeinek
értelmezésében és hasznosításában. Egyfel®l lehet®séget teremt arra, hogy az
ezüst- és átmenetifémoxid-alapú memrisztorok eltér® zajviszonyainak ma-
gyarázatához �zikai hátteret adjon, másfel®l pedig egy általános �anyagtu-
dományi receptet� szolgáltat a memrisztorok zajszintjének megtervezésében.
A két anyagcsalád zajtulajdonságainak komplex összehasonlítását és elemzé-
sét a 4.7. alfejezetben, míg a memrisztorok zajtervezésének és hangolásának
gyakorlati megvalósításáról a 4.8. részben írok.

4.2. A zaj de�níciója és típusai

Köznapi értelemben a zajra mint zavaró tényez®re tekintünk. Méréstechnikai
szemszögb®l azonban az olyan jeleket nevezzük zajnak, melyek nem megha-
tározott frekvenciakomponensekb®l tev®dnek össze, hanem egy széles frek-
venciasávban folytonos spektrumot mutatnak. Ha egy ilyen jelet egy f0 kö-
zépfrekvencia körüli viszonylag keskeny ∆f sávszélesség¶ sávátereszt® sz¶r®n
eresztünk keresztül, a jel sz¶r® után mért szórásnégyzete a folytonos spekt-
rum miatt arányos lesz a sávszélességgel, az arányossági tényez®t pedig a zaj
spektrális s¶r¶ségének nevezzük. Egy ∆V (t) feszültségzaj esetén a

〈∆V (t|f0,∆f))2〉 = SV (f0) ·∆f, (4.1)

képlet szerint írhatjuk fel ezt az összefüggést, amit a feszültségzaj V2/Hz di-
menziójú SV spektrális s¶r¶ségére vonatkozó kísérleti de�nícióként is tekint-
hetünk [118]. Elméleti szempontból a zajjelenségeket korrelációs függvények
segítségével szokták megközelíteni, melyek azt jellemzik, hogy a jel adott id®-
pillanatban felvett értéke mennyire �hasonlít� a ∆t id®vel korábbi értékéhez.
Feszültségzaj esetén a id®beli feszültség-feszültség korrelációs függvényt

CV(∆t) = 〈∆V (t) ·∆V (t+ ∆t)〉 (4.2)
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képlet szerint írhatjuk fel. A Wiener�Khintchine-elmélet alapján meg-
mutatható, hogy a feszültség-feszültség korrelációs függvény Fourier-
transzformáltjának a kétszerese megegyezik a fentiekben kísérleti szemszög-
b®l de�niált SV spektrális s¶r¶séggel [118]:

SV(ω) = 2 · CV (ω) =

∫ ∞
−∞

CV(∆t) · exp(−iω∆t)d(∆t). (4.3)

Mindezen megfontolások hasonlóan alkalmazhatók áram- vagy ellenállászaj
esetére is, ahol a ∆V (t) feszültség�uktuáció helyett ∆I(t) áram�uktuációt
vagy ∆R(t) ellenállás-�uktuációt tekintünk, az A2/Hz, ill. Ω2/Hz dimenzi-
ójú zajs¶r¶séget pedig SI-vel, ill. SR-rel jelöljük. A továbbiakban röviden
bemutatom a legismertebb zajtípusokat és azok tulajdonságait, jelent®ségét.

Termikus zaj

Véges h®mérséklet¶ rendszerekben jelentkezik az úgynevezett termikus zaj,
vagy más néven Johnson�Nyquist-zaj. Ezen zajtípus forrása az elektronálla-
potok betöltésének termikusan gerjesztett ingadozása, �uktuációja. Spektrá-
lis zajs¶r¶sége frekvenciafüggetlen, egyenesen arányos az abszolút h®mérsék-
lettel (T ), valamint a rendszer ellenállásával (R):

SV = 4kBT ·R, (4.4)

ahol kB a Boltzmann-állandó. A termikus zajnak alapvet® metrológiai jelen-
t®sége van, hiszen segítségével az abszolút h®mérsékletet visszavezethetjük
feszültség és áram mérésére. Jellemz®en a termikus zaj határozza meg a zaj-
mérésekben használt er®sít®k alapzaját, vagyis azt a legalacsonyabb zajszin-
tet, amit mérhetünk velük.

Sörétzaj

Szintén alapvet® zajtípus az ún. sörétzaj. Kialakulásának oka az elektronok
töltésének kvantált természetéb®l adódik. Amennyiben az elektronok egy-
mástól függetlenül jutnak át egy véges potenciálgáton, úgy a sörétzaj spekt-
rális zajs¶r¶ségére

SI = 2e 〈I〉 (4.5)

adódik, ahol e az elemi töltés, 〈I〉 pedig a rendszeren átfolyó áram várhatóér-
téke. A gyakorlatban ilyen rendszer egy vákuumcs®, amelyben az elektronok
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az izzó katódból egymástól függetlenül, Poisson-eloszlással emittálódnak. A
(4.5) egyenlet alapján kézenfekv®, hogy sörétzaj mérésével meghatározható
az elektron töltése, amit els®ként Walter H. Schottky mért meg vákuumcs®-
ben [119]. A sörétzaj megjelenik félvezet® heteroátmenetekben is megfelel®en
kicsi áram esetén, illetve alagutazásnál is. Bonyolultabb nanoáramköröknél
általában nem teljesül az elektronok független transzmissziójának feltétele
és habár a (4.5) egyenlet nem alkalmazható, a sörétzaj vizsgálata ebben az
esetben is értékes információt hordoz a vezetési csatornákról [120�122].

1/f-típusú zaj

A harmadik zajtípus a jellemz® frekvenciafüggésének köszönhet®en 1/f -
típusú zajnak (�icker noise) nevezzük, mely tipikusan alacsony frekvenci-
án (< 10 kHz) jelenik meg. Fizikai hátterét az elektronikus eszköz aktív
tartományában vagy annak környezetében különféle �zikai jelenség hatásá-
ra bekövetkez® ellenállás-�uktuáció adja. Ilyen e�ektus lehet az elektronok
szóródása dinamikus szórócentrumokon a vezetési csatornában vagy elektron
csapdázódása és kilök®dése a vezet® csatorna környezetében.
Míg a termikus zaj és a sörétzaj fehérzaj, azaz a spektrumuk frekvenciafüg-
getlen, az 1/f -zaj egy határozott, hatványfüggvényszer¶ frekvenciafüggéssel
rendelkezik, azaz a zajs¶r¶ség sok esetben jól közelíthet®

SV (f) = β · (f/f0)γ (4.6)

alakkal, ahol f0 egy referenciafrekvencia, β a zajamplitúdó, γ pedig a rend-
szerre jellemz® exponens, mely az 1/f elnevezéshez h¶en gyakran −1-hez
közeli érték¶.

Az 1/f -típusú zaj kialakulásának modellezéséhez induljunk ki egyetlen
�uktuátor zajspektrumának elemzéséb®l, mely valamilyen �zikai folyamat
révén ellenállás-ingadozást generál. Ha ezen �uktuátor mozgása egy τ ka-
rakterisztikus id®vel jellemezhet®, az ellenállás-�uktuációt leíró korrelációs
függvény jól közelíthet® a τ karakterisztikus id®vel jellemezhet® exponenciá-
lis korrelációs függvénnyel:

CR(∆t) = 〈∆R(t) ·∆R(t+ ∆t)〉 = 〈∆R2(t)〉 · e
−∆t
τ . (4.7)

Felhasználva a korábbi (4.3) összefüggést, a �uktuátor spektrális zajs¶r¶sége
a Fourier-térben az exponenciális függvény Fourier-transzformáltjával, azaz
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az ún. Lorentz-függvénnyel írható le:

SR(ω) =
4 〈∆R2(t)〉 · τ

1 + ω2τ 2
. (4.8)

Ez a spektrum f = (2πτ)−1 levágási frekvencia alatt közel frekvenciafügget-
len fehér zaj, felette pedig négyzetesen levág (piros szaggatott vonalú görbék
a 4.1. ábrán).

m=0

m=-2

m=-1

4.1. ábra. Az 1/f -típusú zaj kialakulásának szimulációja. A pi-
ros szaggatott vonalak egy-egy logaritmikus skálán egyenletesen
választott, véletlenszer¶ τ karakterisztikus idej¶ �uktuátor zaj-
spektrumát jelölik. A fekete görbe az egyes spektrumok összege,
mely logaritmikus skálán ábrázolva közel γ = −1-es meredekség¶
egyenesnek adódik a szaggatott vonalakkal jelölt [τ−1

2 , τ−1
1 ] inter-

vallumon belül. τ−1
2 � f frekvenciákra platózódást, τ−1

1 � f
esetben pedig négyzetes levágást tapasztalhatunk.

Természetesen egy általános �zikai rendszerben nem csak egyetlen �uktu-
átor lehet jelen, hanem többféle folyamat is, különböz® τ id®kkel. A �uktu-
átorok karakterisztikus idejeinek eloszlását leírhatjuk egy D(τ) s¶r¶ségfügg-
vénnyel, melyb®l a rendszer zajspektruma megkapható az

SR(ω) =

∫ τ2

τ1

4 〈∆R2(t)〉 · τ
1 + ω2τ 2

·D(τ)dτ (4.9)
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integrálás elvégzésével. Ha megfelel®en széles tartományban (azaz sok nagy-
ságrendnyi különbséget átfogó τ1 és τ2 határok között) D(τ) ∼ τ−1 eloszlást
feltételezünk, megmutatható, hogy az ered® zajspektrum valóban 1/f -fel ará-
nyos frekvenciafüggést mutat (lásd 4.1. ábra). Egy ilyen s¶r¶ségfüggvény jól
indokolható akkor, ha egy térvezérelt tranzisztor vezetési csatornája melletti
tartományban a töltéscsapdák egyenletes távolságeloszlást mutatnak [118].
Azonban a karakterisztikus id®k eloszlása függ a vizsgált �zikai rendszer tu-
lajdonságaitól, így elmondható, hogy az 1/f -es frekvenciafüggés nem egy
általános természeti törvény, és sok �zikai rendszerben � így a kés®bb be-
mutatott mérések egy részében is � a γ = −1 kitev®t®l határozottan eltér®
frekvencia szerinti skálázódást tapasztalunk, vagy akár nem is írható le a
zajspektrum a (4.6) képlet szerinti hatványfüggvénnyel. Az utóbbi eset áll
fenn, ha egy vékony rezisztív kapcsoló �lamentum közvetlen környezetében
egy �uktuátor dominánssá válik a távolabb lév® �uktátorokhoz képest. A
zajspektrum ekkor a távoli �uktuátorok ∼ fγ spektrumának, illetve a közeli
�uktuátor Lorentz-görbe típusú zajspektrumának szuperpozíciójaként írható
fel. Így a különböz® frekvenciafüggés¶ komponensek dekompozíciójával lehe-
t®ség adódik egyedi, domináns �uktuátorok vizsgálatára is. Ezen jelenség
elemzésér®l a 4.6.3. részben írok részletesen.

4.3. Dinamikus szórócentrumok pontkontaktus-
ban

Az el®z® szakaszban láttuk, hogy a zajt generáló mechanizmusok jellegét®l
függ®en változhat a zaj frekvenciafüggése, azaz a zajspektrum fontos infor-
mációt hordoz a zaj forrásával kapcsolatban. A frekvenciafüggésen túl azt is
érdemes vizsgálni, hogy hogyan változik a zaj amplitúdója ahogy a vizsgált
rendszer, jelen esetben a rezisztív kapcsoló �lamentum egyre kisebbé válik. A
következ®kben egy olyan modellszámítást ismertetek, melyet témavezet®m
korábbi, pontkontaktusokban található kétállapotú rendszereken (TLS =
Two Level System) történ® szórásról szóló összefoglaló cikke alapozott meg
[123]. Ezen korábbi eredményekre támaszkodva megbecsülhet® a relatív
áram�uktuáció mértéke egy vékony �lamentumban a �lamentum legsz¶kebb
tartománynak átmér®je vagy az ennek megfelel® ellenállás függvényében,
feltételezve, hogy a zajt a �lamentumban található kétállapotú rendszerek,
vagyis metastabil állapotok között mozgó atomok vagy atomcsoportok
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generálják. Az alábbiakban tárgyalt modellt témavezet®m építette fel,
a levezetésben található numerikus értékek meghatározását, valamint a
modellalkotás egyes részleteinek kidolgozását Balogh Zoltán végezte el.

A modellben két esetet vizsgálunk, a ballisztikus és a di�úzív vezetést.
El®ször felírjuk ballisztikus esetre a Gball vezet®képességet. Ezt követ®en
meghatározzuk annak ∆Gball zaját és képezzük (∆G/G)ball hányadost, azaz
a relatív vezet®képesség-�uktuációt. Egy lineáris ellenállásként viselked®
rendszerben ez megegyezik a (∆I/I)ball relatív áram�uktuációval, amire
sokszor zaj-áram arányként is hivatkozunk. Következ® lépésként a relatív
áram�uktuációt meghatározzuk a di�úzív transzporttartományban is. A
modellszámítások nyílásszer¶ pontkontaktusra, azaz két félvégtelen tér-
tartományt elválasztó köralakú kontaktusra vonatkoznak (lásd 4.2. ábra).
Megmutatható, hogy ez az egyszer¶sített geometria a transzporttulajdonsá-
gok szempontjából nagyon jól közelíti a valós pontkontaktus-geometriákat
[123].

r
l

d=2a

Ballisztikus

(a) (b)

Diffúzív

4.2. ábra. A levezetésben használt pontkontaktusmodell ballisz-
tikus és di�úzív vezetési tartományban. [S3]

Ballisztikus vezetésr®l akkor beszélünk, ha a kontaktus a sugara lénye-
gesen kisebb az elektronok l szabadút-hosszánál. Ebben az esetben a 4.2.a)
ábrán vázolt, nyílásszer¶ pontkontaktus vezet®képessége a Sharvin-formula
alapján írható fel:

Gball = G0k
2
F

a2

4
, (4.10)

amelyben G0 = 2e2/h a vezet®képesség-kvantum, kF pedig az anyagbeli
Fermi-hullámszám. A továbbiakban a ∆Gball vezet®képesség-�uktuációt kí-
vánjuk megadni, melyet a pontkontaktusban elhelyezked® atomi �uktuátorok
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generálnak. Ezeknek valamilyen módon �gyelembe kell venni az intenzitását
és pontkontaktuson belüli pozícióját egyaránt. Ballisztikus tartományban a
kontaktus közepén elhelyezked® egyetlen �uktuátor zajra gyakorolt hatását
tekintve intuitíven azt mondhatjuk, hogy a vezet®képesség-pertubációja ma-
ximálisan G0 nagyságrend¶ lehet, hiszen egyetlen atomnyi változás a legki-
sebb keresztmetszetben G0-nyi változást okoz a vezet®képességben. A �uktu-
átorok térbeli pozícióját is számításba véve feltételezzük, hogy az elektronok
szóródásából származó vezet®képesség-�uktuáció felírható

∆Gball = G0C ·Kball(r) (4.11)

alakban, amelyben C jelöli a kontaktus közepén elhelyezked® hipotetikus
TLS hatására jelentkez® id®beli vezet®képesség-�uktuáció szórását a mérés
sávszélességén belüli frekvenciatartományra vonatkoztatva G0 egységben. A
képletben lév® Kball(r) geometriai faktor pedig azt veszi �gyelembe, hogy
hogyan csökken a TLS vezet®képességre gyakorolt hatása, ahogy az egyre
távolabb kerül a kontaktus középpontjától. A modellben csak azok a �zikai
folyamatok hoznak létre vezet®képesség-perturbációt, amelyeknél az elektron
áthaladva a kontaktuson egy TLS-hez jut el, amelyr®l visszaszóródik a kon-
taktus nyílásába; ilyen szóródásokra mutatnak példát a 4.2.a) ábrán lév®,
folytonos vonallal jelölt nyilak. Belátható, hogy a fenti folyamatok valószí-
n¶sége Ω2(r) mennyiséggel skálázódik, ahol Ω(r) az a térszög, melyben a
kontaktus látszik a TLS pozíciójából:

Kball(r) =
Ω2(r)

2π2
. (4.12)

Eddig egyetlen TLS-t tárgyaltunk a kontaktusban, pedig egyszerre több
TLS is jelen lehet. Ezt úgy vehetjük �gyelembe, hogy bevezetjük a TLS-
esek mennyiségét leíró ρTLS átlagos TLS s¶r¶séget, valamint a C paramétert
minden egyes TLS-re egységesen számoljuk. Feltéve, hogy az egyes TLS-esek
egymástól függetlenek, és kihasználva a (∆G)2 mennyiség additív tulajdon-
ságát, megkaphatjuk a vezet®képesség szórásnégyzetét az alábbi integrálás
elvégzésével:

∆G2
ball = G2

0C
2

∫ ∞
0

4π · r2K2
ball(r)ρTLSdr. (4.13)

Az integrálban r̃ = r
a
változócserét alkalmazva, illetve Ω(r) közel- és távol-

téri Taylor-sorfejtésével [124] numerikusan kiszámítva az IΩ =
∫

Ω4(r̃)d3r̃
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integrált, a szórásnégyzetre az alábbi összefüggést kapjuk:

∆G2
ball = G2

0C
2ρTLS · a3 IΩ

(2π)4
. (4.14)

A kapott mennyiség gyökét normálnunk kell a (4.10) egyenletben felírt veze-
t®képességgel, hogy megkaphassuk a keresett ∆I/I összefüggést, amely ezek
alapján (

∆I

I

)
ball

=
C

π2

√
ρTLS · IΩ

2k3
F

(RM ·G0)
1
4 (4.15)

alakban írható fel. Az egyenlet szerint a ballisztikus tartományban a relatív
áram�uktuáció az RM = G−1

ball ellenállás 1/4-ik hatványával skálázódik.
A kontaktus méretének növelésével elérkezünk a di�úzív tartomány-

ba, amikor a kontaktus átmér®je lényegesen nagyobb, mint az elektronok
szabadút-hossza (lásd 4.2.b) ábra). Ekkor az elektronok már a kontaktus leg-
sz¶kebb tartományában is di�úzív mozgást végeznek. Ebben a tartományban
a kontaktus vezet®képessége a Maxwell-vezet®képességgel írható le:

Gdiff = 2aσ = Gball
8l

3πa
, (4.16)

ahol σ a fajlagos vezet®képességet jelöli. A di�úzív mozgás miatt az elektro-
nok TLS-en történ® szórása után a kontaktusba történ® visszatérés valószín¶-
sége lényegesen lecsökken a ballisztikus limithez képest, azaz a K geometriai
faktor a di�úzív tartományban az alábbira módosul [123]:

Kdiff(r) = Kball(r) ·
(
l

a

)2

. (4.17)

A ballisztikus esetnél ismertetett levezetéshez hasonlóan eljárva a di�úzív
tartományban a keresett zaj-áram arányra a(

∆I

I

)
diff

=
C√
24
kF

√
ρTLS · IΩ

(
l

π

) 5
2

(RM ·G0)
3
2 (4.18)

képletet kapjuk, ahol RM = G−1
diff . Di�úzív vezetési tartományban ez alapján

∆I/I ∝ R
3
2
M.

A fenti levezetéssel kapott (4.15) és (4.18) egyenletek felírása után a kérdés

76



tulajdonképpen az, hogy amennyiben csupán az RM ellenállású pontkontak-
tus ∆I/I zaj-áram arányát mérjük, úgy pontosan milyen �zikai mennyisé-
geket tudunk kinyerni a modellünk segítségével, illetve ehhez melyik para-
métereket kell el®zetesen megadnunk. A ballisztikus tartományt leíró (4.15)
egyenletet nézve a numerikusan meghatározott IΩ ≈ 767, 29 értéket, valamint
a minta anyagára jellemz® kF irodalmi értékét megadva az egyenletben megje-
len® paraméterek közül mindössze a C és

√
ρTLS ismeretlen. A di�úzív tarto-

mányt leíró (4.18) egyenletben ezenfelül még megjelenik az l szabadút-hossz
is, mint meghatározandó paraméter. Az analízis során feltételezzük, hogy a
vizsgált rendszerben C, kF valamint

√
ρTLS a két vezetési tartományra nézve

egyenl® és rögzített. Felhasználva a ballisztikus vezetési tartományban mért
RM és ∆I/I adatokat, illesztéssel meghatározhatjuk a C · √ρTLS mennyisé-
get. Ahhoz, hogy továbbléphessünk, a szorzat két tényez®je közül az egyiket
meg kell adnunk. Holweg és munkatársai által tanulmányozott pontkontak-
tus geometriájú ezüst�lamentum jellemz® ellenállás-�uktuációinak mérésé-
vel [125] a modellünkben feltételezett szórócentrumok átlagos er®sségét leíró
paraméter értéke megbecsülhet®, melyre konzisztensen C = 0, 5 értéket he-
lyettesítettünk az analízis során. Ki tudjuk használni továbbá a modellb®l
származtatott ∆I/I(RM) hatványfüggést: a zajmérésekb®l kapott ∆I/I lo-
garitmusát a memrisztor-ellenállás logaritmusának függvényében ábrázolva
ideális esetben azt várjuk, hogy az adatpontok di�úzív (ballisztikus) vezetés
esetén 3/2-es (1/4-es) meredekség¶ egyenesre illeszkednek. A zajmérési ada-
tokra e két vezetési tartomány együttes illesztésével, rögzített C paraméter
mellett már meghatározható a TLS-esek átlagos s¶r¶sége (

√
ρTLS) vagy azok

átlagos távolsága (lTLS = 1
3√ρTLS

), illetve megbecsülhet® a di�úzív tartomány-

ban érvényes átlagos szabadút-hossz (l) is.
Fontos megjegyezni, hogy bár a levezetésekben tárgyalt szórócentrumok-

ra kétállapotú rendszerként hivatkozunk, a modellben sehol nem használtuk
ki, hogy valóban két állapot között történik a �uktuáció, így a fenti modell
tetsz®leges dinamikus szórócentrumokra alkalmazható.

4.4. Zajméréstechnika

Dolgozatomban rezisztív kapcsoló �lamentumok kis és nagy ellenállású (azaz
kikapcsolt, illetve bekapcsolt) állapotainak a zajkarakterisztikáit fogom vizs-
gálni els®sorban a kisfeszültség¶ tartományra koncentrálva, ahol ezen állapo-
tok lineáris ohmikus ellenállásként viselkednek. A �lamentumok alapvet®en
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ellenállászajt mutatnak, amit közvetlenül nem tudunk mérni, így opcionáli-
san feszültségzajt mérünk konstans árammeghajtásnál, vagy áramzajt kons-
tans feszültségmeghajtásnál. Lineáris rendszer esetében azonban nem számít,
hogy áram-, feszültség- vagy ellenállászajt mérünk, ezen mennyiségek a rend-
szer R ellenállásának ismeretében egyszer¶en átválthatók egymásba az

SV = R2 · SI = I2 · SR (4.19)

konverzió segítségével.
A zaj elméleti tárgyalásánál láttuk, hogy a spektrális zajs¶r¶séget a (4.1)

egyenlet de�niálja. Méréstechnikai szempontból lényeges, hogy a mért jelet
nem folytonosan, hanem diszkrét pontokban mintavételezzük. A spektrális
zajs¶r¶séget a mért ∆V feszültség�uktuációk alapján ekkor numerikusan az
alábbi egyenlettel határozhatjuk meg:

SV (f) =

〈(
2∆t

N

) ∣∣∣∣∣
N−1∑
n=0

∆V (n∆t)exp(−i2πfn∆t)

∣∣∣∣∣
2〉

, (4.20)

ahol ∆t a két szomszédos mintavételezett pont közötti id®különbség, N pedig
a felhasznált pontok száma. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a mintavé-
telezett adatokat felosztjuk P darab N hosszúságú egységre, ahol N kett®
valahányadik hatványa, így az összes N pontból álló adatszegmensre elvégez-
het® az FFT-algoritmus. Végül az így kapott P darab Fourier-transzformáltat
összeátlagoljuk.

Mivel különböz® összetétel¶, meghajtású és ellenállású rendszerek zaját
szeretném összehasonlítani, ezért szükséges egy olyan �zikai mennyiség de�-
niálása, amely ezt reprezentatívan lehet®vé teszi. Erre a feladatra alkalmas
és bevett mennyiség a korábban már bevezetett relatív áram�uktuáció vagy
zaj-áram arány. Mivel méréstechnikailag véges sávszélességben tudunk zajt
mérni, ezért ezt a zaj-áram arányt is mindig egy adott [f1, f2] frekvenciatar-
tományra határozzuk meg. Áram-, illetve feszültségzajt mérve az SI(f) és
SV (f) spektrális zajs¶r¶ségekb®l a zaj-áram arányt

∆I

I
=

√∫ f2

f1
SI(f)df

I2
=

√∫ f2

f1
SV (f)df

I2 ·R2
(4.21)

egyenletekkel képezhetjük.
A következ®kben a zajmérések általános kihívásait mutatom be. Az els®

nehézséget a korábban már említett küls®, vagyis nem a mért rendszerb®l
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származó zajforrások kiküszöbölése jelenti. Bevett technikai megoldás a mé-
r®rendszer legkritikusabb részének, vagyis a feszültséger®sít®knek az akku-
mulátoros táplálása, mivel egy akkumulátor sem galvanikusan, sem induk-
tívan nincs kapcsolatban a hálózattal. Továbbá javasolt Faraday-kalitkába
helyezni az egész mér®rendszert, hogy a mérés környezetében lév®, tipikusan
kapcsolóüzem¶ tápegységekt®l származó nagyfrekvenciás zavaroktól is meg-
szabadulhassunk.
A kisjel¶ feszültség-, illetve áram�uktuációk feler®sítését a termikus zajszint-
hez közeli bels® zajú er®sít®kkel végzik, néha többfokozatú er®sít® beiktatá-
sával [120]. Az er®sít® kiválasztása kritikus a mér®rendszer szempontjából,
ugyanis az er®sít® zajszintje és sávszélessége jelenti a limitációt a mért zaj-
spektrumot illet®en.
Különösen nagy oda�gyelést igényel a földhurkok kiküszöbölése. Célszer¶
emiatt az analóg és digitális eszközök földpontjainak külön-külön csillag-
pontos, a lehet® legrövidebb vezetékkel történ® összekötése, majd egyetlen
ponton a két földelés közösítése. Az alkalmazott mér®m¶szerek életvédelmi
okokból a hálózati véd®földhöz is kapcsolódnak, melynek az összekötése a
földpontokkal szintén megoldandó.

Kutatásom során kétféle, egymástól alapjaiban különböz® méréstechnikai
megoldással tanulmányoztam az egyes anyagcsoportokat. Els®ként az ezüst-
alapú memrisztorok feszültségzaját két feszültséger®sít®vel párhuzamosan,
úgynevezett keresztkorrelációs módszerrel vizsgáltam. Bár ez a módszer ki-
fejezetten érzékeny, és alkalmasnak bizonyult ezüstrendszerek zajviszonyai-
nak feltárására, számos területen korlátozta a további vizsgálatok elvégzését.
A pontos technikai limitációkat a 4.4.1. alfejezetben részletezem. A kutató-
csoportban tanulmányozott átmenetifémoxid-alapú memrisztorok vizsgálata
több szempontból is az el®bbi módszer korlátaiba ütközött, így szükségszer¶
volt egy eltér® méréstechnikai módszer kidolgozása, mely áramzaj mérésén
alapul. Balogh Zoltán és Krisztián Dávid dolgozta ki az új módszert, melyben
a mért áramnak nem csak a zajspektruma, hanem id®fejl®dése is feldolgo-
zásra és felhasználásra került. Dávid diplomamunkája keretében részletesen
taglalta a mérési módszer egyes elemeit és a fejlesztés lépéseit [126]. Jómagam
fejleszt®ként és tesztel®ként vettem részt a folyamatban. E fenti, kétféle mód-
szerhez a hardveres implementáció mellett komoly szoftveres támogatásra is
szükség volt a méréseim során felhalmozott nagy mennyiség¶ adat feldolgo-
zásához. A mért adatokból a zajspektrumok el®állítását, annak a kés®bbiek-
ben ismertetett kétparaméteres, illetve négyparaméteres illesztését, valamint
az el®zetes adatok kiértékeléshez szükséges keretrendszert Balogh Zoltán és
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Krisztián Dávid készítette el IGOR pro programcsomagban. A keretrend-
szer szoftverfejlesztésben leginkább tesztel®ként voltam jelen. A zajmérésb®l
származó adatok komplex elemzését � beleértve a keretrendszerben az ehhez
szükséges függvények, szkriptek megírását � már önállóan végeztem.

4.4.1. Keresztkorrelációs feszültségzajmérés

Feszültségzaj mérésekor feszültséger®sít®vel er®sítjük ki a ∆V �uktuációkat,
majd Fourier-térbe áttérve vizsgálhatjuk annak zajspektrumát. Egy speciális
lehet®ség feszültségzaj mérésénél, hogy két er®sít®vel párhuzamosan mérünk
és a kimeneteknek a keresztkorrelációjával dolgozunk [115, 120]:

SV (f) = 2

∫ ∞
−∞

ei2πf∆t 〈∆V1(t+ ∆t)∆V2(t)〉t d(∆t), (4.22)

ahol ∆V1,2(t) az 1 és 2-es index¶ er®sít® kimenetének id®függ® feszültség�uk-
tuációja, a 〈...〉t zárójelezés pedig az id® szerinti átlagolást jelöli. A gyakorlat-
ban a keresztkorrelációs spektrumot a (4.20) képlet általánosításával számol-
juk, ahol az abszolút érték négyzetének képzésekor az egyik tag ∆V1(t) míg a
másik tag ∆V2(t) diszkrét Fourier-transzformáltja. A keresztkorreláció számí-
tásánál a mért rendszerb®l származó zaj, amely mindkét er®sít® bemenetén
jelen van, önmagával korrelálni fog, vagyis a spektrumanalizátor bemenetén
megjelenik. Ezzel szemben az er®sít®k bels® zaja egymástól független, nem
ad járulékot a keresztkorreláció számításánál. Ezzel a módszerrel tehát a fe-
szültséger®sít®k bels® zaját lehet eliminálni, ennek segítségével pedig jóval
alacsonyabb zajszintek is mérhet®vé válnak. Ez a feszültségzajmérés hatal-
mas el®nye az áramzajméréssel szemben, ott ugyanis elektronikai okokból
nem valósítható meg az áramer®sít®k párhuzamos kapcsolása, így a kereszt-
korrelációjuk sem képezhet®.

A keresztkorrelációs feszültségzajmérés mér®rendszerének �zikai megva-
lósítása a kutatócsoportunkban széles körben használt STM-mér®rendszeren
alapszik. A pontkontaktusos memrisztorok kialakítását és karakterizációját
Magyarkuti András által LabVIEW környezetben fejlesztett komplex mérés-
vezérl® és feldolgozó szoftver végzi, mely szerves része a zajmérésnek.
A zajmérési elrendezés alapjait Gubicza Ágnes fektette le, ezt fejlesztette
tovább Balogh Zoltán a kés®bbiekben ismertetett formában. � integrálta a
meglév® LabVIEW környezetbe a zajmérési szoftverrészeket is. Én magam
kalibrációs- és tesztmérések formájában járultam hozzá a méréstechnikai fej-
lesztéshez.
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4.3. ábra. A feszültségzajmérés mérési elrendezése sematikusan.
A �B� üzemmódban az RM ellenállású rendszer feszültségzaja,
míg az �A� üzemmódban áram-feszültség karakterisztikája mér-
het® meg. A két üzemmód között egy távolról vezérelhet® relével
kapcsolhatunk át. A LI-75 típusú feszültséger®sít®k szimmetrikus
táplálását egy egyedi készítés¶ Li-ion akkumulátorokból épített
feszültségforrással oldottuk meg. Az oszcilloszkóp nagy felbon-
tással rögzíti a Ch0 és Ch1 jelzés¶ bemenetekre érkez® feszültség-
jeleket, majd szoftveresen kiértékeljük ezekb®l a két feszültség-
zajspektrumot, valamint a keresztkorrelációs spektrumot.

A feszültségzaj méréséhez használt elrendezést a 4.3. ábra szemlélteti. Az
áramgenerátoros meghajtást egy feszültségforrással, és egy RN soros ellenál-
lással valósítjuk meg, ahol teljesül, hogy RN lényegesen nagyobb a vizsgált
rendszer RM ellenállásánál. A gyakorlatban ez legalább két-három nagyság-
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rendi eltérést jelent. A mér®rendszer a küls® elektronikus zajok csökkenté-
sének érdekében egy fémszekrényben helyezkedik el, melyre a m¶szerek a
szekrény oldalára rögzített koaxiális kábeleken keresztül csatlakoznak. A fe-
szültség�uktuációk méréséhez két darab alacsonyzajú, Li-ion akkumulátorral
táplált LI-75A feszültséger®sít®t alkalmaztunk.
A mér®rendszer kétféle üzemmódban m¶ködtethet®, a 4.3. ábrának megfe-
lel®en. Az üzemmódok között egy távolról vezérelhet® relé segítségével vált-
hatunk. Az �A� üzemmódban a pontkontaktus rezisztív kapcsolásának ki-
alakítása és állapotának preparálása végezhet® el a mér®szoftverb®l, állítha-
tó periódusidej¶ és amplitúdójú háromszögjel kiadásával. A kapcsolásban
lév® RS = 50 − 1050 Ω soros ellenállás az áram korlátozásával megaka-
dályozza, hogy a rendszer a rezisztív kapcsolás során túlságosan alacsony
ellenállású állapotba kapcsolhasson. Értékének megválasztásával a legkisebb
memrisztor-ellenállás állítható be. A körben folyó áramot egy Femto DLCPA-
200-as áramer®sít®vel mérjük, a mintán es® feszültséget VM = VG − I · RS

képlettel számoljuk. A komplex mér®szoftver segítségével azonnal látható a
rezisztív kapcsoló áram-feszültség karakterisztikája és ellenállása.
A �B� üzemmódban a két er®sít® kimenete egy NI PCI-5922-es jelzés¶ 24 bi-
tes maximális felbontású és 1 MHz-es maximális sávszélesség¶ digitális oszcil-
loszkópra kapcsolódik, mely a mintavételezési sebességnek megfelel® Nyquist-
frekvenciánál magasabb frekvenciakomponenseket elnyomja az aliasing jelen-
ség kiküszöbölése érdekében. A mért dupla adatsorból szoftveresen határoz-
zuk meg a két spektrumot, valamint a keresztkorrelációs spektrumot. A fe-
szültségforrásként egy Yokogawa GS200-as vezérelhet®, precíziós tápegységet
alkalmaztunk. A tápegységb®l származó nagyfrekvenciás zavarok kisz¶résére
egy fC ≈ 0, 26 Hz-es levágási frekvenciájú RC alulátereszt® sz¶r®t alkalmaz-
tunk a tápegység közvetlen kimenetén.

A memrisztorok zajmérése el®tt a mér®rendszer tesztelésére a 4.4. ábrán
látható kalibrációs méréseket végeztem ismert érték¶, sztenderd ellenálláso-
kon. Az ellenállások névleges értékével számolt, szobah®mérsékleti termikus
zajszinteket piros szaggatott vonallal jelölve gra�kusan megállapítható, hogy
33 Ω feletti ellenállások esetén a mért zajszint egybecseng a várt termikus
zajjal. Szembet¶n®ek a spektrumtorzulások alacsony frekvencián a kisebb
ellenállásoknál, valamint magasabb frekvencián a nagyobb ellenállásoknál.
El®bbi spektrumtorzulás részint a mér®kártya bels® zajából, részint környe-
zetb®l felvett zajból származik. Utóbbi spektrumtorzulás, a magasabb frek-
venciáknál, pedig a módszer egyik hátrányára világít rá, az áramköri elrende-
zésb®l fakadó sávszélesség-limitációra. Az általam használt feszültséger®sít®
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4.4. ábra. Ismert érték¶ ellenállások termikus zajspektru-
ma szobah®mérsékleten, keresztkorrelációs feszültségzajmérés-
technikával mérve. A szaggatott piros vonalak a feliratoknak meg-
felel® ellenállásnál elméletileg várt termikus zajszintet jelölik.

bemen® impedanciája 100 MΩ, párhuzamos kapacitása 50 pF, a maximá-
lis sávszélessége pedig 1 MHz [127]. A feszültséger®sít® határozza meg így
a spektrum maximális frekvenciáját 500 kHz-nél. Azonban azt is �gyelem-
be kell venni, hogy a mért ellenállással párhuzamosan a rendszerben szórt
kapacitások (≈ 60�80 pF) jelennek meg, melyek a minta RM ellenállásával
együtt alulátereszt® sz¶r®ként hatnak a minta feszültségzajára. Az ellenállá-
sok növelésével a sávszélesség-csökkenés egyre szigni�kánsabbá válik, ahogy
a 4.4. ábra nagyobb ellenállású spektrumainál egyértelm¶en megjelenik, és
ez érdemben korlátozza a zajspektrumok kiértékelését. A 4.4.2. részben látni
fogjuk, hogy az áramzajmérésnél nincsen ilyennem¶ sávszélesség-limitáció.
Ez tehát az egyik oka annak, hogy az átmenetifémoxid-alapú memrisztorok
zajmérését alapvet®en nem feszültségzajméréssel végeztem. Emellett a kuta-
tócsoportunk párhuzamosan másfajta rendszerek (pl.: grafén- és SiOx-alapú
memrisztor) zajmérésén is dolgozik, amelyek ∼ MΩ feletti ellenállása miatt
szóba sem kerülhet a feszültségzajmérés.

A feszültségzajmérés módszerének másik problémája az áramgenerátoros
meghajtás feltételéb®l ered. A feszültséggenerátor által kiadott mér®feszült-

83



ség nagy része ugyanis mindig a soros ellenálláson esik, ezért a kiadott fe-
szültség töredéke kerül a vizsgált rendszerre. Ennek megfelel®en a rezisztív
kapcsolás küszöbfeszültségének eléréséhez akár 100V-os nagyságrend¶ meg-
hajtó feszültség is kellhet. Ráadásul a memrisztív kapcsolás vezérléséhez nem
szerencsés áramgenerátoros meghajtást alkalmazni, hiszen az a kikapcsolás
során a �lamentum drasztikus elszakadásához vezet. Emiatt a feszültségzaj
áramgenerátoros mérésekor szükségszer¶ az, hogy az I(V ) mérést és a zaj-
mérést teljesen más mér®rendszerrel végezzük.

4.4.2. Id®felbontásos áramzajmérés

Áramzaj mérése esetén a vizsgált rendszerre egy feszültséggenerátor segítsé-
gével id®ben állandó feszültséget kapcsolunk, és egy áramer®sít®vel mérjük
az ellenállás-�uktuációkból származó áramzajt.

RM

RN

B üzemmód

RM

RS
x103-105

AGILENT 33220A
függvénygenerátor

NI USB 6363
Mérőfeszültség

NI PCI-5922
24 bites oszcilloszkóp

Faraday-kalitka

A üzemmód

Aluláteresztő
szűrő

Ch0

fC ≈ 160 Hz

x103-105

NI USB 6363
Árammal arányos jel

FEMTO 
DLPCA-200
áramerősítő

Faraday-kalitka

4.5. ábra. Az id®felbontásos áramzajmérés sematikus felépítése.
Els®ként az �A� üzemmódban történik a mérend® minta prepa-
rálása, valamint az áram-feszültség karakterisztikájának felvétele.
Ezután egy relé segítségével átkapcsolva a �B� üzemmódban rög-
zítjük a rendszer áramzaját.

Az id®felbontásos áramzajmér® rendszer felépítése a 4.5. ábrán látható. A
küls® zajforrások csökkentését szolgáló Faraday-kalitka szerepét az egyes min-
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tatartók fémburkolata tölti be. A mérések során a Femto áramer®sít® adott
er®sítéshez tartozó sávszélessége jelenti az els®dleges sávszélesség-limitációt.
Ahhoz, hogy a kiadott mér®feszültség nagy része a mérend® mintán essen a
rendszerben lév® egyéb soros ellenállásoknak kisebbnek kell lenniük a minta
ellenállásánál. Bár �zikailag nem építettünk ilyen ellenállást a mér®rendszer-
be, �gyelembe kell venni az alkalmazott feszültséggenerátor kimen®, illetve
az árammér® bemen® ellenállását, melyek értéke 50�50 Ω. A rendszerben
ilyen módon jelenlév® ellenállásokat együttesen �gyelembe véve (Rsum) a fe-
szültséggenerátoros meghajtás feltétele, hogy RM > Rsum. Ez sajnos alulról
korlátozza a vizsgálható ellenállás-tartományt, így a 4.4.1. részben taglalt
keresztkorrelációs módszerhez képest legalább egy nagyságrenddel nagyobb
ellenállások áramzaja mérhet® a módszerrel. Cserébe � az áramköri elrende-
zésb®l fakadóan � nagy ellenállásoknál sem jelenik meg a 4.4. ábrán látható,
a feszültségzajmérésben lév® alulátereszt® sz¶r® miatti sávszélesség-limitáció.
Ez különösen el®nyös az inverz vezet®képesség-kvantum feletti ellenállású
rendszereknél, amelyek vizsgálatára keresztkorrelációs mérési módszer csak
korlátozottan alkalmazható, hiszen az ellenállás növekedésével a sávszélesség-
csökkenés miatt egyre keskenyebb lesz a kiértékelhet® frekvenciasáv.

Az áramzajmérés elrendezése azért is el®nyös, mert kivitelezése gyakorla-
tilag megegyezik a rezisztív kapcsolás preparálásáért felel®s kapcsolással (lásd
a 4.3. ábrán az �A� üzemmód). Ebb®l kifolyólag a zajt és rezisztív kapcso-
lást ugyanabban az elrendezésben mérhetjük, kizárva az elrendezésb®l ered®
esetleges éltéréseket.
A gyakorlatban ehhez még hiányzik, hogy a memrisztorra kiadott jelalak
is megegyezzen a két mér®körben. A rezisztív kapcsolás kialakításakor egy
állítható amplitúdójú és periódusidej¶ háromszögjelet adunk ki. Bár ezt el-
viekben a zajmérésnél alkalmazhatnánk, a zajmérés közben kerülend® a meg-
hajtó feszültség folyamatos változtatása. Az analóg háromszögjel �digitalizá-
lásával�, vagyis kvantált feszültségszintek beiktatásával (lásd 4.6. ábra) az
I(V ) mérés és a zajmérés feltételei is teljesíthet®k. Az egyes platókra nézve a
feszültség konstans, vagyis zaj szempontjából is vizsgálható, de a memrisztor
áram-feszültség karakterisztikája kell® számú plató beiktatásával nagyon ha-
sonló lesz az analóg jelre adott válaszhoz. Az alkalmazott Agilent 33220A tet-
sz®leges hullámforma-generátor kimenetére a keresztkorrelációs mérési mód-
szerben alkalmazotthoz képest jóval kisebb id®állandójú alulátereszt® sz¶r®
került azzal a céllal, hogy a τRC id®állandó kell®en kicsi legyen a 4.6. ábrán
látható lépcs®k kialakulásához, de még hatékonyan csillapítsa a jelgenerá-
torból származó zavaró nagyfrekvenciás komponenseket. Ennek a lépcs®zetes
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4.6. ábra. Az id®felbontásos áramzajmérés módszere. A méren-
d® rendszerre kiadott lépcs®zetes háromszögjel konstans feszült-
ség¶ szakaszaira történik a zajspektrumok kiértékelése. A platók
száma, magassága és hossza is tetsz®legesen beállítható. Az ábra
platónként N darab mérési pontot szemléltet, melyb®l egyetlen
Fourier-transzformáltat képezünk FFT-algoritmussal. Megfelel®-
en hosszú platók esetén azonban dolgozhatunk N ·P mérési pont-
tal, ahol P darab Fourier-transzformáltat számolunk, majd ezeket
átlagoljuk.

háromszögjelnek köszönhet®en egyetlen méréssel feltérképezhet® akár a teljes
rezisztív kapcsolás zaja és I(V ) karakterisztikája egyszerre. Ehhez szükséges
technikai feltétel, hogy az áramer®sít®vel DC csatolásban mérjünk, szemben
a keresztkorrelációs feszültségzajmérésnél alkalmazott AC csatolással. Ennek
fontos következménye, hogy nem szükséges a termikus zajszintb®l számítani
az ellenállást, az áram id®fejl®dését felhasználva a rendszerre es® feszültség
ismeretében minden id®pontban számolható. Továbbá a (4.21) egyenletben
felírt zaj-áram arányban a ∆I és SI mennyiségeket közvetlenül mérjük, szem-
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ben a feszültségzajméréssel, ahol a feszültségzajt végül áramzajjá konvertál-
juk.

Az áramzajmérés további el®nye a feszültségzajméréssel szemben, hogy a
kapcsolási küszöb környéke is mérhet®. Ez annak köszönhet®, hogy a mintára
es® feszültség technikailag meghaladhatja a rezisztív kapcsoláshoz szükséges
szintet, mivel a feszültséggenerátor által kiadott feszültség nagy része mindig
a mért rendszeren esik. A kapcsolási küszöb zajvizsgálata potenciálisan képes
lehet el®rejelezni a rezisztív kapcsolást, miel®tt a rendszer ellenállása meg-
változna. A kapcsolási küszöb környéki zajviszonyokkal kapcsolatos el®zetes
eredményeimr®l a 4.9. alfejezetben írok.

4.5. Ezüstalapú rendszerek zajmérése

A kutatásom egyik alapvet® célja az volt, hogy különböz® ezüstalapú rend-
szerek elektronikus zajviszonyait a kutatócsoportunk által kifejlesztett ke-
resztkorrelációs feszültségzajméréssel vizsgáljam meg és hasonlítsam össze.
Els®sorban a korábban rezisztív kapcsolás szempontjából részletesen karak-
terizált PtIr/Ag2S/Ag rendszer zajmérésére koncentráltam. Ezt követ®en a
nanoszekundumos kapcsolásoknál használt, a 3.3. alfejezetben ismertetett
PtIr/AgI/Ag rendszer zaját mértem. A memrisztorm¶ködés során kialakított
két, egymástól eltér® kémiai környezetben létrejött ezüst�lamentum elektro-
nikus zajviszonyainak jó egyezése felvetette a kérdést: vajon a �lamentum
belsejében vagy annak környezetében lezajló �zikai/kémiai folyamatok do-
minálják az ezüstrendszerek zaját?
A kérdés megválaszolására további két, eltér® módszerrel létrehozott, tisz-
tán ezüstb®l felépül® nanostruktúrát hoztunk létre, majd az ezeken végzett
zajmérések eredményeit összevetettem a rezisztív kapcsolókon mértekkel.

4.5.1. Mintakészítés

A már említett STM-pontkontaktusos PtIr/Ag2S/Ag mintakészítési mód-
szert Gubicza Ágnes optimalizálta [59], illetve a zajméréseimhez használt
mintákat is ® készítette el. Az Ag2S mintakészítés menete a következ®
lépésekb®l áll. Szilíciumhordozóra egy vékony titán tapadóréteg felvitele
után 80 nm vastag ezüstréteget párologtatunk fel elektronsugaras litográ-
�ával. Ezt egy kénezési fázis követi, amikor egy speciális kialakítású zárt
kémcs®be helyezve a mintát az alatta elhelyezked® kén rápárolog az ezüst
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felületére, és ott a kémiai reakció során a vékonyréteg tetején AgS2 réteg
jön létre. A kialakított réteg tulajdonságait nagyban befolyásolja a kénezés
ideje, h®mérséklete és a kémcs®ben beállított nyomás értéke. Az optimális
memrisztorm¶ködéshez szükséges rétegszerkezetet 60◦C-ra felmelegített,
vákuumszivattyúval el®állított 5 ·10−6 mbar nyomású környezet adja 5 perces
kénezési id® mellett [72]. A zajméréseknél használt AgI minták elkészítését
részletesen ismertettem a 3.3. alfejezetben.
Az összehasonlításhoz szükséges kétféle, tisztán ezüstb®l álló rendszer
el®állítása és mérése is nagyban különbözik. Az egyik módszer alapja
a középen elvékonyított (notched-wire) ezüstvezeték mérése mechanikai
tör®kontaktusos módszerrel (MCBJ = Mechanically Controllable Break
Junction), míg a másik minta egy litográ�ás módszerrel készült, majd
elektromigrációval elvékonyított planáris ezüst vékonyréteg.

150 µm

(a) (b)

4.7. ábra. (a) A bemetszett fémszálas mechanikai tör®kontaktus
(notched-wire MCBJ) mérési elrendezése. Az ábrát Nyáry Anna
készítette. (b) A planáris ezüstminta készítéséhez használt litog-
rá�ás maszk. A kékkel jelölt ezüstvezeték legsz¶kebb része névle-
gesen 100 nm széles és 800 nm hosszú.

Az MCBJ minta készítésekor egy laprugóra egy-egy ragasztópöttyel egy
100 µm-es átmér®j¶ ezüstvezetéket rögzítünk a 4.7.a) ábrának megfelel®en. A
két rögzít®pont közötti részen nagyjából az átmér® kétharmadáig bemetsszük

88



a vezetéket. A minta a mér®rendszerben három ponton van rögzítve; az ezüst-
vezeték elvékonyodását és elszakítását úgy szabályozhatjuk, hogy a minta kö-
zepét benyomjuk, ezzel meghajlítva a laprugót. A tör®kontaktusos technika
lényeges eleme, hogy a laprugó ∆z nagyságú hajlításával a két ezüstelekt-
róda között � a laprugó áttételének köszönhet®en � nagyjából két nagy-
ságrenddel csökkentett ∆x elmozdulást hozunk létre. Mivel piezoelektromos
mozgatót használva a ∆z elmozdulás nagyságrendje akár nanométer alat-
ti is lehet, így a módszer nagyon precíz elektródatávolság-szabályozást tesz
lehet®vé. További el®ny, hogy a küls® mechanikai és akusztikus rezgések is
nagyjából két nagyságrenddel csillapítva kerülnek a kontaktusra, vagyis igen
jó mechanikai stabilitása lesz a mért mintának.

A litográ�ás módszerrel kialakított mintát Pósa László készítette el. Az
ezüstvezeték elvékonyításáért felel®s úgynevezett elektromigrációs eljárás is a
László által kifejlesztett módszerrel történt. A mintakészítés során litográ�ás
eljárásokkal a 4.7.b) ábrájának megfelel® struktúra lett kialakítva SiNx hor-
dozón. A két 150× 150 µm nagyságú elektródára a �zikai kontaktálás miatt
van szükség. A 4.7.b) paneljének kinagyított részén kékkel jelölt struktúra
közepén helyezkedik a mérni kívánt vékony ezüstvezeték. Az elektromigráci-
ós eljárás során a névlegesen 40 nm vastag, 100 nm széles, 800 nm hosszú
ezüst�lamentumot növekv® amplitúdójú, 100 µs-os rövid feszültségimpulzu-
sokkal bombázva, valós id®ben monitorozva annak ellenállását tudtuk azt
elvékonyítani; ez az elektromigrációs eljárás [128].

A fent összefoglalt, négyféle mintakészítési eljárás eredményeképpen
mindegyikében egy-egy vékony ezüst�lamentum alakul ki eltér® környezeti
tulajdonságokkal.

4.5.2. Mérési módszerek

Az ezüstrendszerek zajmérését keresztkorrelációs feszültségzajméréssel vég-
zem, vákuumban és szobah®mérsékleten. Az STM-pontkontaktusos techniká-
val kialakított minták és az összehasonlításként szolgáló ezüstminták mérése
annyiban különbözik, hogy utóbbiaknál a zajmérés egy stabil ellenálláson
történik, nem egy stabil kapcsolás két állapotában.
A zajmérés a 4.3. ábrán feltüntetett �B� üzemmódban történik. El®ször a
termikus alapzajt mérem meg, amelynél a rendszeren nem folyik nettó áram.
Ezután két-három egymást követ® 0 < Igen < 100 µA áramú zajmérést vég-
zek, majd ismét Igen = 0 áramú alapzajmérést; ez lesz egy adott meghajtó-
áramhoz tartozó mérési blokk. A feszültséggenerátor kimenetét logaritmikus
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léptékben növelve több ilyen blokkot mérek egymás után. A nem zérus áramú
zajmérések ellenállását az id®ben legközelebbi termikus zajmérésb®l megha-
tározott ellenállás adja. A többszöri termikus zajmérésre azért van szükség,
hogy monitorozhassam a pontkontaktus id®beli stabilitását, vagyis meggy®-
z®dhessek róla, hogy a mérés közben nem változott-e meg a rendszer állapota,
ellenállása.

Els®ként összefoglalom az STM-pontkontaktusos minták mérési proto-
kollját. Magát a pontkontaktus kialakítását és a stabil rezisztív kapcsolás
létrehozásának folyamatát a 3.4. részben leírtam, ezt a 4.3. ábrán látható
mér®rendszer �A� üzemmódjában végzem el. A pontkontaktusos minták ese-
tén a mérési protokollt a 4.8.a) folyamatábra szerint végzem: bekapcsolt és
kikapcsolt állapotokban is mérem a zajt, melyek el®tt, között és után egy-
egy áram-feszültség karakterisztikai mérés helyezkedik el id®ben. Az I(V )
görbéknek, valamint a zajmérésb®l számolt ellenállásoknak a két állapotra
külön-külön nézve legfeljebb 10%-os hibahatáron belül meg kellett egyeznie
(lásd 4.8.b) ábra).

A további két rendszer, az MCBJ és a litografált minták mérése során egy
stabil ellenállás beállítása után történt a zajmérés, ugyan más mintatartók
használatával, azonban megegyez® mérési elrendezésben.
Az MCBJ ezüstminta esetén az STM-pontkontaktusos rendszert®l eltér®
mér®rendszerben mértem. Az STM-rendszerek vezérléshez használt szoftver
MCBJ üzemmódjával lényegében a pontkontaktusokhoz hasonlóan lehetett
monitorozni és preparálni a rendszer ellenállását a laprugót hajlító léptet®-
motor és piezoelektromos mozgató együttes vezérélésével.
A litografált minta esetében szintén egy speciális mér®rendszer tette lehet®vé
a zajmérések kivitelezését. Az elektromigrációs szoftverrel el®re meghatáro-
zott ellenállás értéket lehetett elérni a kontrollált elektromigrációs eljárással.
Mindkét rendszernél a zajmérés maga a pontkontaktusos rendszerekhez ha-
sonlóan történt, mell®zve a rezisztív kapcsolás vizsgálatát.

A továbbiakban a 4.8.c) ábrán vázolt keresztkorrelációs feszültségzajmé-
rési módszerrel rögzített zajspektrumok kiértékelésének menetét ismertetem
a 4.8.d-e) panelek segítségével. Minden zajspektrum kétszáz darab, konstans
feszültség mellett mért egyedi zajspektrum átlagolásából áll össze. A zérus
feszültség¶ görbét (fekete szín¶ spektrum) a rendszer termikus alapzajának
választva a spektrum platójához tartozó frekvenciatartományból (jelen ábrán
3 és 300 kHz között) a (4.4) egyenlettel meghatározom a rendszer ellenállását.
A mérési adatsorok rögzítése során elvárás, hogy az alapzaj szintje ne változ-
zon a feszültség változásával, vagyis a memrisztor stabilan maradjon a mért
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4.8. ábra. (a) A feszültségzajmérések folyamatábrája. (b)
PtIr/Ag

2
S/Ag rendszeren zajmérések el®tt, között és után mért

I(V ) karakterisztikák, valamint a zajmérésb®l meghatározott RKI

és RBE ellenállásokhoz tartozó egyenesek piros és kék szaggatott
vonallal jelölve. A (c) panelen a keresztkorrelációs feszültségzaj-
mérés elvi kapcsolási rajza látható. A zajmérésekb®l kapott fe-
szültségzajspektrumok különböz® meghajtóáramoknál (d) bekap-
csolt és (e) kikapcsolt állapotokban. [S3]
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állapotban. A termikus alapzajt kivonom minden nem zérus áramon mért
zajspektrumból (kék és piros spektrumok), így megkapom a rendszer tiszta
1/f -zaját különböz® meghajtóáramok esetén. Mivel kell®en nagy áramú meg-
hajtásokat alkalmazunk, ezért a rendszer zaja nagyságrendekkel nagyobb az
alapzajnál, vagyis a gyakorlatban nem jelent problémát az alapzajszint 4.4.
ábrán bemutatott alacsony frekvenciás növekménye. Az 1/f -zaj analíziséhez
a zajspektrumot logaritmikus skálán ekvidisztáns módon, dekádonként nyolc
adatponttal újramintavételezem; ezeket a pontokat jelöltem fekete keresztek-
kel a 4.8.d-e) paneleken. Erre azért van szükség, mert a zajmérés mintavé-
telezéséb®l adódóan az eredeti zajspektrum logaritmikus skálán egyenetlen
adateloszlású lesz (lásd a 4.6. ábra bels® ábráján lév® spektrum pontjainál),
felülreprezentálva a nagyfrekvenciás adatpontokat az illesztésnél. Az újra-
mintavételezett zajspektrumot felhasználva lineáris regresszióval elvégezhet®
a (4.6) egyenletben felírt β és γ paraméterek meghatározása (lásd zöld egye-
nesek a 4.8.d-e) ábrán). Az illesztést, illetve a zaj-áram arány meghatározását
a 100 Hz és 500 kHz közötti frekvenciatartományban végeztem.

4.5.3. Mérési eredmények

Az alábbiakban az ezüstalapú rendszerek zajmérési eredményeit és az abból
levont konklúziókat foglalom össze. A 4.8.d-e) ábrán Ag2S rendszeren két
összetartozó memrisztorállapotban mért, különböz® meghajtóáramú feszült-
ségzajspektrumokat ábrázoltam. Jól látható, hogy a spektrumok alapvet®en
1/f -jelleg¶ek, a meghajtó árammal monoton n®nek. Emellett meg�gyelhe-
t®, hogy a nagyobb ellenállású kikapcsolt állapotban azonos meghajtóáram
mellett mért zajspektrumok magasabban helyezkednek el, vagyis nagyobb
feszültségzajt generál a memrisztor kikapcsolt állapota, a nagyobb ellenállá-
sával összefügg®en.
A 4.8.d-e) spektrumok kiértékelése során kapott, 1/f -zajt leíró γ exponenst
négyzetekkel, β amplitúdót háromszögekkel és ∆I/I zaj-áram arányt pedig
körökkel jelenítettem meg a 4.9. ábra a-c) paneljein. Ezen �zikai paraméte-
rek jellemz® függéseit vizsgálva megállapítható, hogy a γ exponens független
a meghajtóáramtól és a memrisztor állapottól. Emellett kijelenthet®, hogy
a zaj amplitúdóját leíró β paraméter négyzetesen függ a meghajtó áramtól.
A (4.19) képlet szerint egy feszültségfüggetlen ellenállászaj-s¶r¶ség lineáris
esetben I2-el skálázódó áramzajs¶r¶séget eredményez. Az áram (vagy feszült-
ség) által gerjesztett további �uktuációk a I2-t®l eltér® áramfüggést eredmé-
nyeznének, azaz SI négyzetes áramfüggése alátámasztja azt, hogy egyensúlyi
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4.9. ábra. Jellemz® trendek az Ag
2
S-alapú memrisztorok zajmé-

résénél. Adott ellenállást tekintve az a-b) paneleken lév® γ expo-
nensek és a (c) panelen jelölt ∆I/I függetlenek a meghajtóáram-
tól, míg β négyzetesen skálázódik vele. (d) Húsz darab független
pontkontaktuson mért, összetartozó memrisztorállapot zaj-áram
aránya az ellenállás függvényében. [S3]

(azaz nem a meghajtás által gerjesztett) ellenállászajt mérünk. A különböz®
�zikai paraméterek mellett mért feszültségzaj összehasonlítására létrehozott
∆I/I mennyiség ezt az áramfüggést is kitranszformálja: lineáris tartomány-
ban mért egyensúlyi ellenállászaj esetén ∆I/I értéke áramfüggetlen. A 4.9.
ábra ezt alátámasztja, azonban az is látszik, hogy a zaj-áram arány érdemben
különbözik a magas és alacsony ellenállású állapotok között. Felmerül a kér-
dés, hogy ezt a különbséget a két memrisztorállapot különböz® (kikapcsolt,
illetve bekapcsolt) jellege okozza, vagy pedig a zaj-áram arány ellenállásfüg-
gése az állapotok jellegét®l függetlenül.

Az utóbbi kérdés vizsgálatára húsz darab, egymástól független kontaktus
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mérésével kapott különböz® ellenállású memrisztor zaj-áram arányát ábrá-
zoltam az ellenállás függvényében a 4.9. ábra d) paneljén. A rezisztív kapcso-
lás szempontjából összetartozó, vagyis egyazon kontaktus kétféle állapotá-
ban mért ∆I/I értékeit azonos szimbólummal, míg magát az állapotot szín-
kóddal jelöltem (pirossal a kikapcsolt és kékkel a bekapcsolt állapotokat).
Külön-külön vizsgálva a bekapcsolt és kikapcsolt állapotokat, eltér® trendet
látunk az ellenállásfüggésben, azonban a két állapot 200�500 Ω-os tartomá-
nyon átfed, így azonos ellenállásnál nincs megkülönböztet® jegye annak, hogy
a rendszer be vagy ki van kapcsolva. Ezek alapján megállapítottam, hogy a
zaj-áram arány értéke független attól, hogy egy adott kapcsolás be- vagy
kikapcsolt állapotáról van szó, az csakis az ellenállás függvénye.

4.10. ábra. A zajmérésekkel vizsgált különböz® anyagi rendsze-
rek mikroszkopikus felépítése a potenciális ellenállás-�uktuációt
okozó �zikai/kémiai folyamatokat jelölve: (i) a �lamentum felü-
letén végbemen® redox-reakciók, (ii) felületi di�úzió, (iii) töltés-
�uktuációk az ionos mátrixban és (iv) atomi �uktuátorok a �la-
mentumban. [S3]

A zajmérések elemzésekor esszenciális feladat a zajforrás(ok) azonosítása.
Egy olyan összetett rendszer esetén, mint az általam vizsgált PtIr/Ag2S/Ag
pontkontaktus, számos �zikai és kémiai folyamatból származhat a zaj, melye-
ket sematikusan a 4.10. ábrán illusztrálok. Ilyenek lehetnek a fémes �lamen-
tum felületén végbemen® redox-reakciók (i) és a felületi di�úzió (ii), az ionos
befoglaló mátrixban lezajló töltés�uktuációk (iii), illetve a �lamentum belse-
jében elhelyezked® atomok metastabil atomi pozíciók között �uktuációja (iv),
vagyis a 4.3. részben bevezetett TLS-ek hatása [S3]. A felsorolt zajforrások
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közül az (i-iii) folyamatok találhatóak a �lamentum környezetében és egyedül
a (iv) jelölés¶ lokalizálható a rezisztív kapcsolásért felel®s �lamentumban. Az
alapvet® kérdés az, hogy vajon a �lamentum belsejében elhelyezked® vagy a
környezeti zajforrások határozzák meg dönt®en a zajviszonyokat. A válaszhoz
az Ag2S mellett további háromféle, a 4.5.1. mintakészítési részben bemutatott
ezüstrendszer zajvizsgálatát végeztem el, melyek mikroszkopikus felépítését
a 4.10.b-c) ábrán szemléltetem. A rendszerekben közös, hogy egy fémes �la-
mentum alakul ki, viszont a környezeti körülmények mer®ben különböznek.
Így amennyiben az ezüstrendszerek elektronikus zajviszonyai közel azonosak,
úgy a bels® zajforrások dominanciáját igazolhatjuk, ellenkez® esetben pedig
a környezeti zajforrások a meghatározóak.

Az ezüstrendszereken végzett zajmérési eredményeket összefoglalóan
a 4.11. ábrán mutatom be. Az (a) panelen a négy vizsgált ezüstrendszer
γ értékeit jelenítettem meg az RM ellenállás függvényében. A mérések alap-
ján az exponensek univerzális viselkedés¶ek: függetlenek az ezüstrendszer
ellenállásától és az anyagi min®ségét®l; az Ag2S-ra vonatkozó átlagértékükre
γ = −1, 12± 0, 12 adódik. Hasonlóan univerzális viselkedést produkál a vizs-
gált rendszerek zaj-áram aránya is, ami az anyagi rendszerek sokszín¶ségét
tekintve igencsak meglep® eredmény. Meg kell jegyeznem ugyanakkor, hogy
a három nagyságrendet átfogó Ag2S ellenállásértékekhez képest a többi rend-
szer esetén ennél keskenyebb ellenállás-tartományból származnak az adatok.
Ennek alapvet®en mindhárom anyagi rendszer esetében technikai oka van. Li-
tografált ezüstnél az alsó ellenálláslimitet alapvet®en az vákuumpárologtatás
és a kezdeti geometria határozza meg, míg ∼ kΩ-os fels® határt a pontkon-
taktus stabilitása limitálja, efelett a termikus gerjesztés miatt a kontaktus
magára hagyva is megszakad. Ezzel szemben az MCBJ ezüstvezeték esetén
a tör®kontaktusos elrendezés miatt néhány kΩ-os stabil ellenállás mérése is
lehetséges. Az STM-pontkontaktusos méréstechnika stabilitás szempontjából
kedvez®bb, mert a befoglaló mátrix stabilizálja az ezüst�lamentumot.
Az adatpontokat tovább vizsgálva szembet¶n®, hogy a négyféle rendszer kö-
zül az Ag2S, az AgI, valamint MCBJ ezüstminta adatpontjai igen jól egy-
másra skálázódnak, ugyanolyan ellenállásfüggést mutatnak. Ezzel szemben a
litografált ezüstvezeték zaj-áram aránya az elektromigrációs eljárás el®tti, ki-
indulási állapotot vizsgálva két nagyságrenddel kisebb az Ag2S rendszerénél.
Ennek magyarázatát szemlélteti az adatpontok mellett elhelyezked® bels® áb-
rasor az ezüstvezeték geometriájának áramimpulzusok hatására történ® id®-
fejl®désér®l. Az elektromigráció el®tt a vékonyréteg minta ≈ 60 Ω ellenállása
tömbi ellenállás, a migrációs lépések hatására viszont egy pontkontaktus-
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4.11. ábra. Az Ag
2
S- és AgI-alapú rezisztív kapcsolók, valamint

az MCBJ és litográ�ás ezüstvezetékek zajmérési eredményeinek
összefoglaló ábrája. Az (a) panelen az 1/f -zaj illesztéséb®l kapott
γ exponensek láthatóak az ellenállás függvényében, míg a (b) pa-
nelen a zaj-áram arány ellenállásfüggését ábrázoltam. A dinami-
kus szórócentrumokon alapuló modell segítségével egy di�úzív-
ballisztikus átmenetet mutattam ki a zaj-áram arány ellenállás-
függéséb®l, melyet piros-kék vonallal jelenítettem meg. [S3]

geometria alakul ki. A migráció hatására feltehet®en hibahelyek, és köztük
�uktuátorok alakulnak ki a kontaktus környezetében, ráadásul érvényesül a
kontaktus nagyító hatása, azaz a kontaktus közelében jelentkez® �uktuáci-
ók kier®sítve jelennek meg az ellenállásban. A tömbi-pontkontaktus átme-
net felel®s a kezdeti, két nagyságrendnyi zajnövekményért, a pontkontaktus-
geometria kialakulása után viszont ezen ezüstvezetékek zaj-áram aránya is a
többi módszerrel kialakított ezüstvezetékhez hasonló ellenállásfüggést mutat.
Összefoglalva a zaj-áram arányra vonatkozó eredményeket azt mondhatjuk,
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hogy a 4.9. ábrán szerepl® ∆I/I ellenállásfüggése nem csak egyedileg az Ag2S-
ra érvényes, hanem általános tulajdonsága mind a négy ezüstrendszernek.

További fontos eredmény az alkalmazások szempontjából, hogy a 100 Hz�
500 kHz frekvenciasávra vonatkozó zaj-áram arány az ezüstrendszerekre
∼ 1% alatti értéket vesz fel a 30�10000 Ω-os ellenállás-tartományban. Meg-
becsülhet®, hogy ha az el®bbi frekvenciasávunkat kiterjesztjük még hét nagy-
ságrenddel (f ∈ [10 mHz, 1 GHz]), akkor is csak egy hármas faktornál kisebb
mértékben növekszik a rendszer zaj-áram aránya [S3].
Az ezüstrendszerekben mért zajszint nagyságáról jó képet ad, ha megbecsül-
jük, hogy amennyiben a 2.2.2. részben leírtak szerint képeznénk egy neurális
hálózatot a vizsgált Ag2S memrisztorokból, úgy a zajszint milyen beírási és
olvasási pontosságot tenne lehet®vé az egyes szinapszisokat nézve. Ha 1%-os
hibával tudjuk beállítani és kiolvasni az ellenállásértékeket, az kb. 6 bites
felbontásnak felel meg, ami kielégít® pontosság lehet a gyakorlati alkalmazá-
sokat tekintve [46].

Korábban részletesen bemutattam egy dinamikus szórócentrumokon ala-
puló modellt, amely a pontkontaktus áramzaja és ellenállása között teremt
kapcsolatot. A következ®kben ezen modellb®l származtatható �zikai mennyi-
ségeket fogom bemutatni az Ag2S rendszerre nézve. A 4.3. alfejezetben is-
mertetett eljárás szerint a zajmérésekkel kapott log (∆I/I) − log (RM) ada-
tokra kett®s lineáris regressziót alkalmaztam, melynél az egyenesek meredek-
sége �xált érték¶ (3/2 a di�úzív és 1/4 ballisztikus esetben), metszéspontjuk
(Rcross) pedig szabad paraméter. Az így kapott egyeneseket tüntettem fel
a 4.11.b) ábrán, pirossal a di�úzív, kékkel a ballisztikushoz tartozót. A ket-
t®s trend az ellenállásfüggésben a modellünk szerint könnyen értelmezhet®:
egy di�úzív-ballisztikus átmenetet látunk, amelynél a két tartomány közötti
Rcross = 377 Ω ellenállás alatt a zaj-áram arány az RM memrisztor-ellenállás
3/2-es, míg felette 1/4-es hatványával skálázódik. Az illesztések segítségével
a modellb®l megbecsülhet® a dinamikus szórócentrumok átlagos távolsága,
lTLS = 1, 7 nm, valamint az elektronok átlagos szabadút-hossza az ezüst�la-
mentumban, melyre l = 1± 0, 14 nm adódik. A szabadút-hosszra vonatkozó
értéket egy másik kutatócsoport alacsonyh®mérsékleti ezüstvezetéken vég-
zett vezet®képesség-�uktuáció méréseivel vethetjük össze, ®k l = 4± 1 nm-t
mértek [129]. Bár nagyságrendileg az adatok megegyeznek, az eltérést valószí-
n¶leg a szobah®mérsékleten termikusan gerjesztett fononszórás és dinamikus
szórócentrumok okozzák a méréseimnél.
Fizikailag logikusnak t¶nik, hogy a modellb®l származó lTLS és l közel es-
nek egymáshoz, azonban fontos hangsúlyozni, hogy mindkét érték adott
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paraméterek megadásával (C = 0, 5 és kF = 1, 2 · 1010 1
m
) származtatott

mennyiség. Ennek ellenére a nagyságrendjük alátámasztja azt a �zikai képet,
mely szerint a vizsgált ezüstrendszerekben néhány atomos keresztmetszet¶,
nagy rendezetlenség¶, dinamikus szórócentrumokban gazdag, pontkontaktus-
geometriával közelített vezeték alakul ki, melyben az átlagos szabadút-hossz
drasztikusan lecsökkent a vákuumpárologtatott kiindulási ezüst vékonyréteg-
hez képest, ahol a fajlagos ellenállás alapján l ≈ 16, 5 nm-es szabadút-hosszt
becsülünk.

4.6. Átmenetifémoxid-rendszerek zajmérése

Az ezüstrendszerek részletes zajvizsgálatát követ®en el®térbe került, hogy
vajon milyen zajviszonyokat produkálnak más anyagcsaládok, amelyeknek
a rezisztív kapcsolásért felel®s bels® mechanizmusa nem ezüstrendszereknek
megfelel® elektrokémiai fémesedésen alapul.
A kutatócsoportunk korábban sikeresen implementált Nb2O5- és Ta2O5-alapú
rezisztív kapcsolókat, amelyek memrisztív viselkedése vegyértékváltozáson
alapszik. A kialakított átmenetifémoxid-memrisztorok több szempontból is
el®nyösebben viselkedtek az AgI- és Ag2S-alapú memrisztoroknál: nagyobb
stabilitás, robosztusabb rezisztív kapcsolás, atmoszferikus nyomáson való m¶-
ködés és kiváló analóg hangolhatóság jellemzi ®ket [S4]. Kézenfekv® volt tehát
a zajméréseket átmenetifémoxid-alapú memrisztorokon is elvégezni.

4.6.1. Mintakészítés

A zajméréshez használt, STM-pontkontaktusos elrendezésben mért mintá-
kat az iparban is alkalmazott anódos oxidációval el®állított Nb2O5 és Ta2O5

vékonyrétegminták adták. A mintakészítési eljárást Molnár Dániel és Tö-
rök Tímea Nóra fejlesztette ki Nb2O5-ra TDK-dolgozat keretében [130]. Ké-
s®bb az eljárást Ta2O5 vékonyréteg készítésére kiterjesztették. Az elkészí-
tett mintákat az Empa-val (Swiss Federal Laboratories for Materials Science
and Technology) együttm¶ködve röntgenfotoelektron-spektroszkópiai (XPS
= X-ray Photoelectron Spectroscopy) módszerrel vizsgálták, mely informá-
cióval szolgál a minta kémiai összetételér®l és annak mélységi eloszlásáról.
A validáló mérések alapján megállapítható, hogy homogén, ∼20 nm körüli
oxidvastagságú, sztöchiometrikus Nb2O5 és Ta2O5 vékonyrétegeket sikerült
el®állítani a mintakészítési eljárás során. Az oxidvastagság az eljárás paramé-
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tereinek �nomhangolásával reprodukálható és kontrollált módon választható
meg. Értéke a memrisztorm¶ködés szempontjából lett optimalizálva. Néhány
nanométeres oxidréteg fémes viselkedést és a rezisztív kapcsolás hiányát vagy
gyenge reprodukálhatóságát okozza. Túl vastag (>40 nm) oxidréteg már fél-
vezet® vagy szigetel® jelleg¶ viselkedést ad a rétegstruktúrának, ami a vizs-
gálni kívánt ellenállás-tartomány felett helyezkedik el, így kerülend®.

Hasonlóan az ezüstrendszerekhez, az oxidalapú rendszereknél is megvála-
szolandó kérdés volt, hogy vajon a zajviszonyok függenek-e mintakészítés kö-
rülményeit®l. Emiatt a zajméréseket kiterjesztettem a pontkontaktusos min-
ták mellett planáris kialakítású, geometriája miatt szálkeresztmintának vagy
keresztszálas mintának (crosspoint sample) nevezett eszközökre is. Ez utób-
biaknak nagy el®nye, hogy felépítését tekintve az alapkutatás távlati célja-
ként szerepl® hardveres neurális hálózatok kiépítéséhez nélkülözhetetlenek,
így fontos el®relépést jelentenek az egyetlen memrisztor kialakítására alkal-
mas STM-pontkontaktusos technikához képest.

Nb2O5 réteg

Felső, Al elektróda

Alsó, Pt elektróda

150 µm

4.12. ábra. A mérések során használt Nb
2
O
5
keresztszálas min-

ták sematikus felépítése.

A zajméréseimben használt szálkeresztminták kialakítását Pósa László vé-
gezte el a [131�133] refenciák mintakészítési eljárásainak felhasználásával. A
kialakított struktúrát felülnézetb®l a 4.12. ábrán jelenítettem meg. A rezisztív
kapcsolás aktív tartományát tekintve 5 × 5 µm-es négyzet keresztmetszet¶
felületen érintkezik a Pt és Al fémelektróda az oxid vékonyréteggel. A kiindu-
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lási nióbium fémrétegb®l a porlasztási folyamatban a sztöchiometriai Nb2O5

létrejöttét a [131] referencia szerinti Ar/O arány megfelel® beállítása bizto-
sította. Mélységi XPS mérések alapján a kialakított minta 0,8/50/16/60 nm
vastagságú Ti/Pt/Nb2O5/Al rétegekb®l áll. Érdemes megjegyezni, hogy az
anódos oxidációs eljárással készített Nb2O5 vékonyréteg vastagsága a karakte-
rizációs mérések alapján jó közelítéssel megegyezik a szálkeresztminták oxid-
vastagságával, ami alapot ad a zajviszonyok érdemi összehasonlítására.
Az alumíniumelektróda használatának kulcsszerepe van a bipoláris kapcso-
lás kialakításában, ugyanis ez redukálja az Nb2O5 réteget, és ezáltal segít a
rezisztív kapcsolásért felel®s mobilis oxigénvakanciák létrehozásában.

4.6.2. Mérési módszerek

Els®ként a keresztszálas Nb2O5 minták mérési módszerét ismertetem. A zaj-
mérések megkezdése el®tt 500 µs hosszú, millivoltonként növekv® amplitúdó-
jú impulzusokkal történt a formázási folyamat. A memrisztoron folyó áramot
egy 100 kΩ-os soros ellenállással limitáltuk. A formázás akkor ért véget, ha a
minta ellenállása 100 kΩ alá csökkent; ez tipikusan 2�3 V-os impulzusamp-
litúdónál következett be. Az ellenállás monitorozása a formázás közben az
impulzusok közötti kisfeszültség¶ áram-feszültség karakterizáció révén tör-
tént. A formázás után a soros ellenállás értékét a zajmérések során vizsgá-
landó ellenállás-tartomány szerint 100 Ω-ra vagy 1 kΩ-ra csökkentettük. A
keresztszálas minta ellenállását a formázásnál kisebb feszültség¶ pozitív, il-
letve negatív impulzusokkal tudtuk mindkét irányban hangolni.

Az oxidalapú pontkontaktusos minták rezisztív kapcsolásának kialakítása
nagyon hasonló az AgI karakterizációjánál leírt módszerhez. Minden egyes
kontaktus esetében a zajmérések megkezdése el®tt stabil memrisztorm¶kö-
dést alakítottam ki (az egyes rendszerekre jellemz® kapcsolási görbéket lásd
a 4.13. ábrán), mely tipikusan néhány száz reprodukáló, egymást követ® kap-
csolást jelent. Ezután a zajmérésekben használt jelalak periódusának megfe-
lel®, 12,6 s-os periódusidej¶ háromszögjellel rögzítem a rezisztív kapcsolást a
zajmérésnél használt lépcs®zetes feszültségváltoztatáshoz képest lényegesen
jobb feszültségfelbontással. A bevezet®ben kifejtett feszültség-id® dilemma
miatt kifejezetten fontos, hogy a folytonos I(V ) méréseket, és a lépcs®ze-
tes zajméréseket ugyanakkora periódusid®vel végezzük, hiszen a kapcsolási
küszöbfeszültség függ a meghajtás periódusidejét®l.

Az átmenetifémoxid-alapú rendszerek zajmérését a 4.4.2. alfejezetben be-
mutatott id®felbontásos áramzajmérési módszerrel végeztem el. A zajmérés
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4.13. ábra. A zajmérésekhez használt átmenetifémoxid-
rendszerek tipikus áram-feszültség karakterisztikája, száz darab
egymást követ® folytonos háromszögjellel mérve. [S4]

folyamatát a 4.14.a) ábrán foglaltam össze. A kikapcsolt állapotban összesen
öt darab, egymást követ® zajmérést végzek, melyeket közvetlenül a mérést
követ®en ellen®rzök. Azt vizsgálom, hogy a kontaktus ellenállása, valamint az
áram id®beli viselkedése konzisztens-e az elvégzett mérésekre nézve. A hekti-
kusan viselked®, a mérések közben az ellenállását megváltoztató kontaktusok
zajmérési eredményeit kizárom a kiértékelésb®l és új kontaktust állítok el®.
Mivel a továbbiakban a kapcsolás másik, kisebb ellenállású (bekapcsolt) álla-
potában szeretnék mérni, ezért az els® háromszögjelet egy félperiódussal meg-
toldva mérem ki a memrisztor áram-feszültség karakterisztikáját. Bekapcsolt
állapotban ismét öt, egymást követ® zajméréseket végzek, az eredményeket a
fentieknek megfelel®en sz¶r®m. Legvégül egy utolsó háromszögjelet kapcso-
lok a rendszerre abból a célból, hogy össze tudjam hasonlítani a zajmérések
el®tti I(V ) görbével. Amennyiben a kett® görbe jó közelítéssel megegyezik,
az jó indikátora annak, hogy mérések során a kontaktus végig ugyanabban a
stabil kapcsolásban volt. A 4.14.b) ábrán PtIr/Nb2O5/Nb rezisztív kapcso-
ló két összetartozó állapotában zajmérésb®l kapott adatpontok, valamint a
memrisztorkarakterizáció során mért I(V ) görbék szerepelnek. A színkódolás
a 4.14.a) panelnek megfelel®en történt. Az egyes I(V ) adatsorok illeszkedése
a mérések alatti stabil rezisztív kapcsolás ékes bizonyítéka.
A 4.13.a) és c) ábrán már bemutattam, hogy kiváltképpen a pontkontaktusos
és keresztszálas Nb2O5 áram-feszültség karakterisztikája er®sen nemlineáris
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4.14. ábra. (a) Az átmenetifémoxid-rendszerek zajmérésének fo-
lyamatábrája. (b) Pontkontaktusos Nb

2
O
5
rendszeren mért I(V )

karakterisztikák és a zajmérésb®l származtatott adatpontok. A
(c) panelen az el®bbi mérés számolt (∆I/I)num értékei szerepelnek
a meghajtófeszültség függvényében. A (d) ábrán a kikapcsolt ál-
lapothoz tartozó, míg az (e) panelen a bekapcsolt állapotú áram-
zajspektrum jelenik meg különféle meghajtófeszültségek esetén.
[S4]
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jelleg¶, ugyanakkor mindhárom rendszer I(V ) görbéje tartalmaz lineáris vi-
selkedés¶ keskeny tartományt is, az origó körül. Ezt jól példázza a 4.14.b)
ábra kinagyított része, ahol a zajmérés is zajlott.

Bár zajméréseket mind a lineáris, illetve nemlineáris áram-feszültség tar-
tományon végeztem, ebben az alfejezetben csak a lineárishoz tartozó zaj-
eredményeket fogom taglalni, hiszen a különböz® �zikai rendszerek egyen-
súlyi ellenállás-�uktuációinak az amplitúdóját, és ellenállásfüggését kívánom
összehasonlítani. Az átmenetifémoxid-rendszerek nemlineáris tartománya, a
kapcsolási küszöb környékének zajvizsgálata további érdekes információkat
hordoz a mért rendszerr®l. Ilyen mérések el®zetes eredményeit a 4.9. alfeje-
zetben mutatom be.

Kísérletileg a lineáris tartományra vonatkozó feltételt kétféle módon biz-
tosítottam. Egyrészt a kapcsolási küszöbnek megfelel® feszültségnél jóval ala-
csonyabb, tipikusan 150�200 mV amplitúdójú jelalakot alkalmaztam a zaj-
méréseknél (lásd 4.14.a-b) ábra). Másrészt az összes konstans feszültség¶ pla-
tóhoz tartozó adatokat tovább sz¶kítve a 75�112,5 mV sávban lév® feszült-
ségekhez tartozó ∆I/I eredményekkel dolgoztam a kiértékelésnél, amelyet
a 4.14.c) panel szürke sávja jelöl. A gyakorlatban ez 8�10 különböz® feszült-
ség¶ platótól származó adatot jelent mérésenként.
Ennek a sz¶r®feltételnek komoly méréstechnikai okai vannak. A zérushoz kö-
zeli platók az er®sít® alapzajszintjéhez közeli zajszintet produkálnak, melyek
lineáris regressziója nehezen megoldható az alapzaj kivonása után. A maxi-
mális feszültséghez közeli platók ellenben kell®en nagy zajúak, azonban itt
már nem minden kontaktusra garantált a lineáris áram-feszültség karakte-
risztika. Így a kiértékelésre kijelölt 75�112,5 mV szektor � bár els®re ön-
kényesnek t¶nhet � jó kompromisszumnak bizonyult a fenti két e�ektus
tekintetében. Ennek alátámasztására PtIr/Ta2O5/Ta rendszerre képeztem a
kiválasztott feszültségtartományon az Rmax maximális és Rmin minimális el-
lenállások arányát jellemz® (Rmax − Rmin)/Rmax mennyiséget a 4.15. ábrán.
A lila szimbólumokkal jelölt mennyiség a teljes vizsgált ellenállás-régióban
3% alatti értéket vesz, vagyis kell®en lineáris viselkedés¶. Hasonlóan képez-
het® a legmagasabb (∆I/I)max és legalacsonyabb (∆I/I)min zaj-áram arány
értékekb®l a ((∆I/I)max− (∆I/I)min)/(∆I/I)max paraméter is � zöld szim-
bólumokkal ábrázolva � amely a választott feszültségtartományban néhány
kiszórópontot kivéve 20%-nál nem magasabb. Fontos megjegyezni, hogy zaj-
mérésnél a 20%-os eltérés kicsinek számít, ennél kisebb eltérést irreális lenne
megkövetelni, ahogyan azt a 4.9. alfejezetben bemutatott nemlineáris tarto-
mányban a ∆I/I értékek ennél lényegesen nagyobb változása is indokolja.
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4.15. ábra. Ta
2
O
5
-alapú rezisztív kapcsolón mért (∆I/I)num ér-

tékek a memrisztor-ellenállás függvényében a 75-112,5 mV közötti
feszültségrégióra sz¶rve, a kontaktus állapotát is jelöve. Jól ki-
vehet® az ábrán zaj-áram arány er®s ellenállásfüggése, valamint
az összetartozó adatpontok relatív szórása. A jobb tengelyeken
az RM kontaktus-ellenállás és a numerikusan számolt zaj-áram
arány maximális és minimális értékeib®l képzett maximális rela-
tív eltérésének aránya került feltüntetésre.

Nagyon hasonló eredményeket kaptam a PtIr/Nb2O5/Nb rendszerre is. Ezek
alapján kijelenthet®, hogy az oxidalapú rendszerek zajvizsgálatára kijelölt
75�112,5 mV feszültségrégió ellenállás- és zaj-áram arány tekintetében meg-
felel®, a lineáris tartomány zajeredményeinek kiértékelésére alkalmas.

4.6.3. Mérési eredmények

A zajmérések eredményeinek kiértékelésében és a különböz® rendszerek össze-
hasonlításában most is nagy szerepet kap a zaj-áram arány. Ennek megha-
tározása történhet az illesztéssel kapott spektrum analitikus integrálásával,
vagy a nyers spektrum numerikus integrálásával. Az ezüstalapú rendszereknél
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az fγ függvény mindig jól illeszkedett a spektrumokra, így ott az illeszt®függ-
vény analitikus integrálásával számoltam a zaj-áram arányt a kétszer logarit-
mikus skálán illesztett egyenes paramétereit felhasználva. Mivel az oxidalapú
rendszerekre a zajspektrum változatos alakot mutat, így a zajviszonyok össze-
hasonlításánál a ∆I/I mennyiséget célszer¶bb volt numerikus integrálással
számítani a zajspektrumból ((∆I/I)num).
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4.16. ábra. A Nb
2
O
5
-alapú rendszerek zaj-áram arányának

ellenállás- és állapotfüggése. Az er®s ellenállásfüggés mellett az is
meg�gyelhet®, hogy jelent®s eltérés nem mutatkozik az egyes álla-
potok zaj-áram aránya között adott ellenállást tekintve (lásd az 1
és 2 kΩ környékén lév® adatsorok). A szálkeresztminták zaj-áram
aránya hasonlóan skálázódik a kontaktus ellenállásával, mint a
pontkontaktusos minták. Ebb®l arra következtethetünk, hogy ez
a skálázódás a Nb

2
O
5
-ra jellemz® sajátosság és nem függ a min-

takészítés módjától. [S4]

Els®ként � itt is, hasonlóan az ezüstalapú rendszerek vizsgálatához �
azt kívántam meghatározni, hogyan skálázódik a (∆I/I)num mennyiség a
kontaktus ellenállásával, illetve van-e különbség a bekapcsolt és kikapcsolt
állapotok között zaj szempontjából. A mérési eredményeket Ta2O5 rendszer-
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re a 4.15. ábrán, míg Nb2O5-alapú rendszerekre a 4.16. ábrán foglaltam össze.
Mindhárom rendszer esetében meg�gyelhet®, hogy a zaj-áram arány er®s el-
lenállásfüggést mutat. Nagyobb ellenállások felé haladva adott ellenálláshoz
tartozó (∆I/I)num értékek szórása egyre növekszik, adott esetben egy nagy-
ságrendi különbség is lehet a közel azonos ellenállású kontaktusok zaj-áram
aránya között.
A Nb2O5-alapú rendszereket nézve a keresztszálas mintáknál csak a mérés
elején vettem fel az I(V ) görbét, és utána impulzusokkal hangoltam az el-
lenállást. Az STM-pontkontaktusos méréseknél azonban számos egymástól
független memrisztorkontaktus I(V ) görbéjének ki- és bekapcsolt állapotá-
ban mértem a zajt (kék, illetve piros pontok), ami alapján arra a következ-
tetésre jutottam, hogy nem mutatható ki különbség azonos ellenállású, de
különböz® állapotú rendszerek zaj-áram aránya között az adatsorok nagy-
mérték¶ szórását is �gyelembe véve. Így, hasonlóan az ezüstrendszerekhez,
az átmenetifémoxid-alapú rendszereknél is a (∆I/I)num mennyiség független
a memrisztor-állapottól, az csakis a kontaktus ellenállásának függvénye, bár
kontaktusról kontaktusra komolyabb szórást mutat.

A dinamikus szórócentrumokon alapuló modellünk az átmenetifémoxid-
rendszerekre is alkalmazható. A kett®s lineáris regresszióval kapott balliszti-
kus és di�úzív tartományokat a 4.18.a-b) ábrán vázoltam, míg a modellb®l
származtatható �zikai paramétereket a 4.1. táblázatban foglaltam össze.

A zaj-áram arány mellett további információt hordoz a zajspektrumok
elemzése, vagyis (4.6) egyenletben szerepl® paraméterek meghatározása függ-
vényillesztéssel. Mivel az átmenetifémoxid rendszerek zajspektrumának alak-
ja jelent®sen eltér az ezüstrendszerekét®l, így a 4.5.3. részben ismertetett
analízis helyett egy jóval komplexebb metódust kellett alkalmaznom. Ennek
részleteit a zaj-áram arány modellillesztésének eredményeivel a következ®
alfejezetben ismertetem, mivel az analízis eredményei elvezetnek a kétféle
anyagcsalád zajviszonyai közötti különbségek �zikai hátteréhez.

4.7. Az ezüst- és átmenetifémoxid-rendszerek
zajviszonyainak összehasonlítása

Az átmenetifémoxid-rendszereken végzett zajméréseim els®dleges célja az
volt, hogy a Ta2O5 és Nb2O5 rendszerek zajkarakterisztikáit és a korábban
vizsgált ezüstalapú �lamentumok zajkarakterisztikáit összehasonlítsam. A
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mérési eredmények elemzése el®tt fontos kiemelni egy alapvet® különbséget
az átmenetifémoxid-rendszerek és az ezüstalapú rendszerek zajspektrumai
között. Az ezüstalapú rendszerek zajspektrumai a 4.8.d-e) ábrán is szemlél-
tetett módon nagyon jól illeszthet®ek egy SI ∼ fγ függvény segítségével. A
vizsgált átmenetifémoxid-rendszerekben azonban rendre megjelennek olyan
görbék is, � mint a 4.17. ábrán látható szürke spektrum � amelyek ezzel
a korábbi modellel nem elemezhet®ek, viszont jól leírhatóak egy kombinált
spektrumként, amiben egy fγ-típusú spektrum és egy Lorentz-típusú
spektrum adódik össze; ezt szemlélteti az ábrán a zöld egyenessel jelölt
fγ-járulék és a narancssárgával jelölt Lorentz-spektrum összeadásával kapott
sárga görbe. Hasonló modellel találkozhatunk a szakirodalomban moleku-
láris kontaktusoknál [134, 135] vagy grafén nanorések zajspektrumában [136].
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4.17. ábra. Az átmenetifémoxid-rendszerek zajspektrumának
elemzéséhez használt négyparaméteres illesztés szemléltetése. A
kapott (sárga) spektrum két komponensb®l áll össze: egy Lorentz-
típusú és egy fγ-típusú görbéb®l. Az el®bbi a pontkontaktus kö-
zelében elhelyezked® egyedi (narancssárga) �uktuátorból, míg az
utóbbi a távolabbi (zöld) �uktuátorok együttes járulékából szár-
mazik. [S4]

Fizikai szempontból ezen kombinált spektrumokat úgy értelmezhetjük,
hogy a pontkontaktus legsz¶kebb keresztmetszetéhez közel egy τ karakterisz-

107



tikus idej¶ �uktuátor helyezkedik el (4.17. ábra bels® paneljén narancssárga
jelöléssel), mely dönt®en befolyásolja a rendszer ellenállásának �uktuációit.
A 4.2. elméleti részben tárgyaltak szerint az fγ frekvenciafüggés sok egyedi
�uktuátor Lorentz-görbéjének megfelel® eloszlással összegzett burkológörbé-
jeként alakul ki. Mivel a kontaktus sz¶k keresztmetszetének környezetén túl
is sok, különböz® �uktuátor helyezkedik el � melyeket a 4.17. bels® ábráján
zöld színnel jelöltem � ezért ezek együttes zajspektruma adja az fγ-zajt
és ehhez adódik hozzá a közeli �uktuátor Lorentz-spektruma, mely a térbeli
pozíciójának köszönhet®en dominánssá válik. Ennek megfelel®en a további-
akban a mért zajspektrumok kiértékelését egy négyparaméteres függvényil-
lesztés segítségével végeztem el, amely

SI(f) = β · fγ +
A · τ

1 + (2πf)2τ 2
(4.23)

alakban írható fel. Abban az esetben, ha a zajspektrum megfelel®en illeszt-
het® a (4.23) formulával, akkor a zajspektrum numerikus integrálása mellett
a zaj-áram arány az illesztett spektrum komponenseinek integrálásával meg-
határozható mind a közeli �uktuátor ((∆I/I)Lor), mind a távoli �uktuátorok
együttes járuléka ((∆I/I)1/f ). A közeli �uktuátorok relatív zajaránya a teljes
áramzajhoz képest fontos �zikai információt hordoz a vizsgált rendszerr®l.

A zajviszonyok összehasonlítása szempontjából alapvet® jelent®séggel bír
a zaj-áram arány ellenállásfüggésének, és az ebben tapasztalható ballisztikus-
di�úzív átmenetnek a tanulmányozása. A két anyagcsalád zajának összeve-
téséhez az Ag2S-alapú rendszerekre is meghatároztam a (∆I/I)num mennyi-
ségeket, az átmenetifémoxid-alapú rendszereknél alkalmazott 100�50000 Hz-
es frekvenciatartományra. Megjegyzem, hogy Ag2S-alapú rendszer esetében
azonos frekvenciatartományban a két módszer � azaz a zaj-áram arány ana-
litikusan integrált ∆I/I és numerikusan integrált (∆I/I)num � eredményei
között értelemszer¶en nem tapasztalható szigni�káns eltérés. A közeli �uktu-
átorok járulékának ((∆I/I)Lor) elemzéséhez szükséges volt továbbá az (4.23)
egyenlettel de�niált négyparaméteres illesztéssel manuálisan újrakiértékelni
a PtIr/Ag2S/Ag rendszerben korábban mért zajspektrumokat.

A fenti megfontolások és kiértékelések után már érdemben lehetséges az
ezüst- és átmenetifémoxid-alapú rezisztív kapcsolók összehasonlítása. A ka-
pott komplex adatokat pontkontaktusos Nb2O5, Ta2O5 és Ag2S rendszerekre
a 4.18. ábrán jelenítettem meg. A 4.15. és 4.16. ábrán is tapasztalt szórások
miatt a jobb átláthatóság és könnyebb adatfeldolgozás érdekében hisztogra-
mot készítettem az egyes ∆I/I adatokra. Az ellenállásskálát 100�20000 Ω-os
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tartományon, logaritmikusan ekvidisztáns módon, dekádonként nyolc rész-
re osztottam fel és számoltam ki az egyes osztályokhoz (binekhez) tartozó
(∆I/I)num és (∆I/I)Lor, valamint γ adatok átlagértékét és szórását. A hisz-
togram felosztása során ügyeltem arra, hogy az egy osztályba es® adatpontok
száma Ag2S esetén legalább tíz, míg oxidrendszerek esetében legalább ötven
legyen. Emellett törekedtem arra, hogy a felosztás lehet®leg lefedje a kivá-
lasztott ellenállás-tartományt a lehet® legnagyobb felbontást megtartva.

Tekintsük most a korábbi, Ag2S rendszeren mért zaj-áram arány adatokat
tartalmazó 4.18.c) panelt. Ezen szaggatott piros (kék) vonallal ábrázoltam
a modellillesztéssel meghatározott di�úzív (ballisztikus) tartományt. A zaj-
viszonyok összehasonlításának vizuális megkönnyítésére az el®bbi ezüstrend-
szerre meghatározott di�úzív-ballisztikus tartományokat mindhárom panelen
megjelenítettem. Ennek segítségével azonnal látható a 4.18.a-b) paneleken,
hogy az oxidrendszerek zaja a teljes ellenállás-tartományban kisebb az Ag2S
rendszer zajánál. A di�úzív tartományában ez több mint egy nagyságrendnyi
különbséget jelent. Meghatározható továbbá, hogy a ballisztikus tartomány
határa Nb2O5 esetén ≈ 1, 6 kΩ, míg Ta2O5-nál ≈ 2, 6 kΩ-tól kezd®dik.
Meg�gyelve a 4.18.d-e) paneleken ábrázolt Nb2O5 és Ta2O5 rendszerekhez
tartozó 1/f -zaj exponenseit azt mondhatjuk, hogy az oxidrendszerek esetén
sem mutatnak jelent®s ellenállásfüggést az adatok átlagértékét tekintve. Bár
átlagértékük γ = −1-hez közel esik, mégis az Ag2S-rendszerhez képest tá-
gabb határok között változik (-0,5 és -1,5 között), és szórásuk is nagyobb.
Ez magyarázható azzal, hogy míg az ezüstrendszerek zajspektrumában az
1/f -zaj a domináns, addig az oxidrendszereknél a domináns Lorentz-görbe
nagyobb hibát okoz az 1/f -zaj illesztésénél.
Vizsgálva a közeli �uktuátorhoz tartozó (∆I/I)Lor zajjárulékot (lásd sárga
négyzetek), azok értéke és ellenállásfüggése közel azonos mindhárom anyag-
ra. Mivel az Ag2S memrisztorok zaja nagyobb, ezért az egyedi �uktuátorok
relatív járuléka (lásd a 4.18. ábra jobb oldalán lév® tengelyhez tartozó zöld
vonalak) jóval kisebb lesz, mint az oxidalapú memrisztoroknál. Számszer¶sít-
ve a ∆I2

Lor/(∆I
2
Lor + ∆I2

1/f ) arányt az oxidrendszerek egyedi �uktuátorainak
átlagos relatív aránya ≈ 30%, míg Ag2S-ra ez átlagosan 10% alatti.

A 4.3. részben kifejtett dinamikus szórócentrumokon alapuló modellt il-
lesztve az adatokra, C = 0, 5 és kF = 1, 2 · 10−10 1

m
paramétereket behelyet-

tesítve az egyes anyagokra a 4.1. táblázatban foglalt mennyiségeket kapjuk.
A táblázat alapján megállapítottam, hogy a 4.5.3. részben, az ezüstalapú
rendszerek vizsgálatánál már szerepl®, nem osztályozott adatpontokra való
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4.18. ábra. Az STM-pontkontaktusos Nb
2
O
5
és Ta

2
O
5
zajviszo-

nyainak összehasonlítása az Ag
2
S-alapú rezisztív kapcsolóval. A

fels® a-c) paneleken az egész rendszerre vonatkozó (∆I/I)num és
külön a domináns �uktuátorokból származó (∆I/I)Lor zaj-áram
arány értékeket ábrázoltam a memrisztor-ellenállás függvényében.
Az alsó d-e) paneleken a γ exponensek jelennek meg. A jobb ol-
dali (zöld) tengelyhez tartozó adatpontok az egyedi �uktuátorok
relatív zajjárulékát mutatják. A szaggatott piros (kék) vonalak
az Ag

2
S adatok illesztéséb®l kapott di�úzív (ballisztikus) tarto-

mányokat jelölik mindhárom panelen. A pontozott vonalak az
egyes átmenetifémoxid-rendszereken végzett analízis eredményét
illusztrálják, az el®z®eknek megfelel® színkódolással. [S4]
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Rendszer
√
ρTLS · C

(
m−

3
2

)
lTLS (nm) l (nm) Rcross(Ω)

Ag2S 6, 965 · 1012 1, 93± 0, 03 1, 020± 0, 016 369
Nb2O5 2, 674 · 1012 3, 27± 0, 33 0, 484± 0, 036 1632
Ta2O5 2, 209 · 1012 3, 71± 0, 29 0, 380± 0, 021 2644

4.1. táblázat. A dinamikus szórócentrumokon alapuló modell
illesztésének eredményei az egyes anyagi rendszerekre és az illesz-
tésb®l származtatott �zikai mennyiségek, ahol lTLS (ρTLS) jelöli a
TLS-ek átlagos távolságát (s¶r¶ségét), l az elektronok szabadút-
hosszát, Rcross pedig az illesztésekb®l kapott di�úzív-ballisztikus
átmenet ellenálláshatárát.

illesztéssel kapott �zikai paraméterek hibahatáron belül megegyeznek a hisz-
togram adataiból nyertekkel, vagyis az Ag2S-ra vonatkozó adatok koherensek.
Meg�gyelhet® továbbá, az átlagos szabadút-hosszra vonatkozó értékek az
átmenetifémoxid-rendszerek esetén az Ag2S-nál kettes-hármas faktorral ki-
sebbek, nagyságrendileg az atomi kötéstávolság tartományába esnek. Ugyan-
akkor a TLS-ek közötti átlagos távolságot nézve az ezüstben kapunk 1,5�2
faktorral kisebb értéket, vagyis a három anyag közül fajlagosan az Ag2S-ban
fordul el® a legtöbb dinamikus szórócentrum.

Végezetül érdemes tárgyalni az átmenetifémoxid-alapú és az ezüstalapú
rendszerek zajtulajdonságaiban tapasztalható drasztikus eltérések �zikai hát-
terét. Az ezüst�lamentumokban er®sen delokalizált s-elektronok felel®sek a
vezetésért, melyek kevésbé érzékenyek az atomi potenciálpro�l �nom részle-
teire. Ennek köszönhet® az, hogy az ezüst�lamentumokban közel tökéletes
transzmissziójú vezetési csatornák, és vezet®képesség-kvantálási jelenség ta-
pasztalható [129, 137]. Ezzel szemben az átmenetifémoxid-rendszerekben a
d-pályák is részt vesznek a transzportban, ami a magas transzmisszió he-
lyett részlegesen transzmittáló vezetési csatornákat, azaz er®sebben di�ú-
zív mozgást eredményez. Ezen kívül az oxigénszennyezés tovább növeli a
rendezetlenség fokát. Ezek alapján nem meglep®, hogy az átmenetifémoxid-
rendszerekben lényegesen kisebb, közel atomi skálájú szabadút-hossz tapasz-
talható. A dinamikus szórócentrumok s¶r¶sége már nehezebben prediktál-
ható a különböz® rendszerekben, mindenesetre elképzeléseink szerint Nb2O5

és Ta2O5 esetén mikroszkopikus szinten termikusan aktivált instabil oxigén-
vakanciák, míg ezüstrendszerek esetében metastabil pozíciójú ezüstatomok
viselkednek dinamikus szórócentrumként [S4].
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4.8. Zajtervezés, zajhangolás és hasznosítása

Az alábbiakban megmutatom, hogy az ezüst- és átmenetifémoxid-alapú rend-
szerek zajviszonyaiban tapasztalható különbségek a dinamikus szórócent-
rumokon alapuló zajmodellünk szerint két �zikai mennyiségre vezethet®ek
vissza: az elektronok átlagos szabadút-hossza és a TLS-esek átlagos távolsága.
A zajtervezés így a gyakorlatban azt jelentheti, hogy az eszköz tervezésénél
adott anyagot vagy anyagcsaládot kiválasztva e két paramétert célzottan úgy
manipuláljuk, hogy a kialakuló zajszintek adott alkalmazáshoz optimálisak
legyenek. Korábban azt is láthattuk, hogy a zajszint er®sen függ a rendszer
ellenállásától, így annak precíz beállításával a zajszint hangolhatóvá válik egy
már meglév® eszközön belül. Mind a zajtervezés, mind a zajhangolás kulcs-
fontosságú abban, hogy a zajt mint er®forrást hasznosítsuk; erre a fejezet
legvégén mutatok konkrét példát.

A továbbiakban vizsgáljuk meg az átlagos szabadút-hossznak és az átla-
gos TLS-távolságnak a zajra gyakorolt hatását. A di�úzív tartományban a
(4.18) egyenlet alapján a zaj-áram arány a fenti két paramétert®l az alábbi
módon függ: (

∆I

I

)
diff

∝ (lTLS)−
3
2 · l

5
2 . (4.24)

A 4.1. táblázatból kiolvasható, hogy az átmenetifémoxid-rendszerekben az
elektronokra vonatkozó átlagos szabadút-hossz körülbelül egy hármas faktor-
ral csökkent az Ag2S referenciához képest. Mivel a zaj-áram arány a szabadút-
hossz 5/2 hatványától függ, ezért önmagában az l értékének harmadára csök-
kenése már egy nagyságrendnyi csökkenést okoz a ∆I/I értékekben. Emellett
a TLS szórócentrumok átlagos távolsága nagyjából kettes faktorral megn®tt
az oxidrendszerekben, ám ez a 3/2-hatványfüggés miatt jóval kisebb zajcsök-
kenést eredményez. E két jelenségnek köszönhet®en a di�úzív tartományokat
tekintve a Nb2O5 ≈ 3%-a, míg a Ta2O5 ≈ 6%-a az Ag2S zaj-áram arányának.

A ballisztikus tartomány esetén a (4.25) képletben természetesen a di�ú-
ziós szabadút-hossz nem jelenik meg, ebben az esetben ∆I/I csakis az lLTS

függvénye: (
∆I

I

)
ball

∝ (lTLS)−
3
2 . (4.25)

Ez megmagyarázza, hogy miért nem tapasztalunk a ballisztikus tartomány-
ban az ezüst- és oxidalapú rendszerek zaj-áram aránya között ugyanolyan
szigni�káns eltérést: az lTLS kettes faktorral való növekedése a 3/2-es hat-
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ványfüggés következtében csekélyebb mérték¶ zajcsökkenést okoz.
A térfogategységre es® szórócentrumok csökkenésének az el®bbiekben be-

mutatott zajredukáló hatása nem meglep® jelenség. Azonban a szabadút-
hossz csökkenéséb®l, azaz a rendezetlenség növekedéséb®l fakadó hatékony
zajcsökkenés már kevésbé nyilvánvaló. Ennek a kontra-intuitív eredménynek
az oka az, hogy rögzített ρTLS mellett csökkentve az átlagos szabadút-hosszat
csak a kontaktus kis környezetében lév® szórócentrumok lesznek e�ektív zaj-
források, a távoli �uktuátorok hatása lecsökken. A dinamikus szórócentrumo-
kon alapuló modell alapján ugyanis ∆G vezet®képesség-változást (zajt) csak
olyan elektron tud okozni, amelyik áthaladva a kontaktuson egy TLS-r®l
visszaszóródik a kontaktus nyílásába. Láttuk, hogy a ballisztikus eredmény-
hez, azaz a látószög négyzetével skálázódó visszatérési valószín¶séghez képest
a di�úzív esetben (l/d)2 faktorral csökken a visszatérés valószín¶sége, azaz
valóban a rendezetlenség növelésével (l csökkentésével) az er®söd® di�úzív
mozgás miatt a távolabbi TLS-ek zajjáruléka drasztikusan csökken. Ugyan-
akkor azt is hangsúlyozni kell, hogy ez az érvelés csak akkor érvényes, ha a
rendezetlenség szintjének növelése nem jár együtt a dinamikus szórócentru-
mok s¶r¶ségének növelésével.

A fentiek alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy zajmérések mo-
tivációjául szolgáló zajszinttestreszabási célkit¶zéshez az átmenetifém-oxidok
di�úzív tartománya több szempontból is megfelel® választás az alkalmazások
szemszögéb®l nézve. A legfontosabb el®ny di�úzív vezetés esetén, hogy ∆I/I
az RM ellenállás 3/2 hatványával skálázódik, az ellenállás-tartomány határáig
nagyságrendeket változik a zaj, vagyis a zajszint az ellenállás hangolásával
tág határok között hangolható.
A ballisztikus tartományban láthattuk, hogy az egyedi �uktuátorok relatív
zajjáruléka igen nagy (4.18. ábra), valamint azok pozíciója (így a zajjáruléka
is) akár kontaktusról kontaktusra változhat. Ez az alkalmazásokat tekintve
el®nytelen, hiszen a zajszint nem kontrollálható módon változhat egy esz-
közön belül, a rezisztív kapcsolás hatására. Így összességében a ballisztikus
vezetés¶ tartomány alkalmazása nem javasolt a zajhangolás szempontjából.
Az ellenállást tekintve a di�úzív tartomány kell®en széles a memrisztorok
analóg hangolhatóságához, a fels® határt a ballisztikus viselkedés kezdete je-
lenti, amely az Ag2S-hoz képest Nb2O5 rendszer esetén négyszer, míg Ta2O5-
nál hétszer nagyobb ellenállásnál kezd®dik. Ilyen szempontból a ballisztikus
tartomány az oxidrendszereknél sokkal kisebb ellenállás-tartományt fed le,
amelynek a fels® határát � vagyis a még éppen összefügg® �lamentumot �
az R0 = (G0)−1 ellenálláskvantum adja. Efelett a 4.3. alfejezetben kifejtett
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modell nem érvényes, a �lamentum már nem tekinthet® egybefügg® vezet®-
nek.

A zajszinttervezés és zajhangolás gyakorlati hasznosítását a fenti megfon-
tolások után Cai és munkatársai által javasolt elrendezésben, egy memrisz-
torokból felépített Hop�led neurális hálózat m¶ködtetésén keresztül szemlél-
tem. Az általuk javasolt megvalósításban a hálózat hatékonyabb m¶ködését
egy hangolható zajszinttel rendelkez® memrisztorréteg beépítése biztosítja
[90], amellyel szimulált h¶téshez (stimulated annealing) hasonló módon kon-
vergál a rendszer az energiaminimum felé egy adott �zikai problémát tekintve.
Ennek elvi megvalósítását mutatom be a 4.19. ábra segítségével.

A 2.2.2. részben bemutatott általános neurális hálózati sémához képest
a Hop�eld neurális hálózatnál a kimenetet visszacsatoljuk a hálózat beme-
netére a 4.19.e) panelnek megfelel®en és minden iterációban úgy módosítjuk
a szinaptikus súlyokat, hogy a rendszer energiafüggvénye csökkenjen, aho-
gyan azt a d) panel szemlélteti. Tipikus probléma egy ilyen hálózatnál, hogy
a rendszer bentragad egy lokális energiaminimumban. Pontosan ennek a ki-
küszöbölésére szolgál a pirossal jelölt, hangolható zajú memrisztorréteg: a
viszonylag nagy zajszintnek köszönhet®en a rendszer ki tud billenni a lokális
minimumból, majd a szinaptikus súlyok hangolása után az energia csökke-
nésével a zajszint is mérsékelhet®. Ezt az eljárást folytatva a rendszer ha-
tékonyan konvergál a feltételezett globális energiaminimum felé. Ennek fel-
tétele, hogy a zajért felel®s memrisztorréteg zajszintjét megfelel®en tudjuk
hangolni. Ennek gyakorlati megvalósítása a 4.19.a-c) paneleken megjelenített
módon történik. A feltüntetett adatsoroknál Ag2S-alapú memrisztorok valós
értékei szerepelnek 100 mV-os konstans meghajtófeszültséget alkalmazva. Az
Ag2S-alapú rendszerek a 4.5.3. részben tárgyalt di�úzív vezetési tartománya
ellenállásban és zajszintben is egyaránt megfelel® választás a neurális háló-
zatban való alkalmazáshoz. A memrisztor ellenállásának feszültséggel törté-
n® manipulációjával (rezisztív kapcsolás révén) széles tartományban és valós
id®ben könnyedén beállíthatjuk a szimulált f¶téshez vagy h¶téshez szükséges
zajszintet.
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4.19. ábra. Zajszinthangolással felgyorsított, memrisztorokból
felépített Hop�eld neurális hálózat sematikus m¶ködése. (e) A
hálózat kimeneti értékeit egy hangolható zajszint¶ memrisztorré-
teggel csatoljuk vissza a bemenetre, ami iterációnként csökken®
energiafüggvényt eredményez a szinaptikus súlyok �nomhangolá-
sával. (a) Adott anyagi rendszert választva a di�úzív vezetési tar-
tományban az ellenállás változtatásával a zajszint (∆I/I) széles
tartományban hangolható a memrisztorra adott feszültséggel. A
(d) panelen illusztrált szimulált h¶tés során az (e) panelen piros-
sal jelölt memrisztorréteg (b) panelen megjelenített ellenállását
fokozatosan csökkentve a (c) panelnek megfelel®en változik a ré-
teg zajszintje. A kell®en nagy zajszint biztosítja, hogy a rendszer
ne ragadjon egy-egy lokális energiaminimumban. [S5]
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4.9. Kitekintés

A korábban kifejtett zajmérési eredményeim és az abból levont következ-
tetések a memrisztorok I(V ) karakterisztikája szerinti lineáris tartományra
érvényesek. Az id®felbontásos áramzajmérés fejlesztésér®l szóló 4.4.2. részben
már leírtam, hogy a módszer segítségével gyakorlatilag a teljes I(V ) görbe
zajviszonyai feltérképezhet®ek. Doktori munkám során így az el®bbi mérés-
technika segítségével végeztem zajméréseket a rezisztív kapcsolás nemlineá-
ris tartományban is, Ta2O5- és Nb2O5-alapú rendszereken egyaránt. Sikere-
sen hajtottam végre kapcsolási küszöböt megközelít®, valamint a memrisztor
teljes áram-feszültség karakterisztikáját lefed® zajméréseket, amelyre a szak-
irodalomban még nem volt példa. Az alábbiakban el®zetes kísérleti eredmé-
nyekkel szeretném alátámasztani, hogy milyen komoly potenciál rejt®zik a
memrisztorok kapcsolási küszöb környéki bels® folyamatainak zajvizsgálatá-
ban.

Az alábbiakban egy Ta2O5-alapú rezisztív kapcsolón végzett teljes mem-
risztorkapcsolás eredményeit és azok kiértékelését mutatom be a 4.20. áb-
rán. Jóllehet a Nb2O5-alapú memrisztor zajmérési eredményei is hasonlóak,
az er®sen nemlineáris áram-feszültség karakterisztika miatt a zajviszonyok
elemzése sokkal bonyolultabb feladat, így most csak a közel lineáris Ta2O5

rendszeren keresztül ismertetem a nemlineáris zaj sajátosságait. A 4.20.a)
panelen a zöld folytonos vonal jelöli a 4.5. ábra szerinti �A� üzemmódban
rögzített áram-feszültség karakterisztikát, míg a keresztek az �B� üzemmódú
lépcs®zetes háromszögjelb®l kapott adatpontokat jelölik. A zajmérési adat-
pontok közül csak azokat jelenítettem meg az állapotoknak megfelel® színkó-
dolással, amelyek az I(V ) görbe alapján a kapcsolási küszöbfeszültség alatt
helyezkednek el. Megállapítható, hogy a folytonos háromszögjellel mért I(V )
görbe, valamint lépcs®s feszültségplatókkal mért I(V ) görbe pontjai tökélete-
sen illeszkednek egymásra. Ez tény meger®síti azt, hogy a további kutatások
során a zajmérés önmagában is használható a memrisztorkapcsolás karakte-
rizálására és stabilitásának monitorozására.
A 4.20.b) ábra mutatja a zajmérés egyes platóira kapott RM ellenállásérté-
keket a memrisztoron es® feszültség függvényében. Jól meg�gyelhet®, hogy
a bekapcsolt állapotban a memrisztor RBE ellenállása a teljes tartományon
konstans, míg a kikapcsolt állapot RKI ellenállása a pozitív feszültség¶ tar-
tományt kivéve nemlineáris jelleget mutat.
Az egyes konstans feszültség¶ platókra számolt (∆I/I)num értékeket a 4.20.c)
panelen foglaltam össze. A bekapcsolt állapot pontjaira koncentrálva az ori-
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4.20. ábra. (a) Ta
2
O
5
-alapú memrisztorkapcsolás áram-

feszültség karakterisztikája zajméréssel és analóg háromszögjel-
lel. (b) Zajméréssel meghatározott RM ellenállás lineáris, vala-
mint (c) a zaj-áram arány logaritmikus skálán a memrisztoron
es® UM feszültség függvényében. Az ábrákon az egyes szimbólu-
mok a memrisztor-állapotoknak megfelel®en színkódoltak.

gó körüli néhány 100 mV-os lineáris tartomány a korábbiaknak megfelel®en
viselkedik, a zaj-áram arány független a memrisztoron es® feszültségt®l. Na-
gyobb UM feszültségek esetén azonban már azt tapasztaljuk, hogy változatlan
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RBE ellenállás ellenére igen széles tartományban változhat a zaj-áram arány
értéke.

Vizsgáljuk meg most a beírás és a visszaállítás kapcsolási küszöbéhez
közeli zajviszonyokat! Beírásnál a feszültség növelésével a kapcsolási küszöb
felé haladva amíg az RKI ellenállás értéke közel változatlan, addig a kapcsolás
el®tt közvetlenül mért és origó körüli (∆I/I)num értékek között egy hármas
szorzófaktor van. A visszaállításnál is meg�gyelhet® a kapcsolás el®tti drasz-
tikus zajnövekedés, amely ebben az esetben majdnem egy nagyságrenddel
nagyobb a lineáris tartományban kapott zaj-áram arányánál. Mindkét irá-
nyú kapcsolás esetében tehát igen er®s zajnövekedés mutatkozik, vagyis a zaj
prekurzorként felhasználható lehet a rezisztív kapcsolás el®rejelzésében.
Érdemes szemügyre venni továbbá a visszaállítás el®tti, -400 és -700 mV kör-
nyéki szakaszt, ahol szintén anomálisan nagy zajt láthatunk. Kísérleti méré-
seim alapján ez a jelenség kizárólag a visszaállítás el®tt jelenik meg, pozitív
feszültség¶ bekapcsolt állapotban nem látható. Habár a jelenség vizsgálata
további kutatást igényel, úgy véljük, hogy valamilyen tényleges �zikai e�ek-
tus állhat a hátterében, mely a rezisztív kapcsolással függ össze. A nemline-
áris zajviszonyokkal kapcsolatos vizsgálatokat a doktori tevékenységem után
folytatni kívánom.

4.10. Konklúziók

Kutatómunkám során részt vettem kétféle zajméréstechnika fejlesztésében
és tesztelésében, melyek elengedhetetlenül szükségesek voltak a különböz®
anyagi rendszerek zajanalízisében.
Els®ként keresztkorrelációs feszültségzajméréssel tanulmányoztam ezüst-
alapú memrisztorok zajviszonyait. STM-pontkontaktusos Ag/Ag2S/PtIr és
Ag/AgI/PtIr, valamint mechanikai tör®kontaktusos és litográ�ás módszerrel
el®állított tiszta ezüstvezeték 1/f -zaját tanulmányozva arra jutottam, a
rendszerek elektronikus zajáért dönt®en az ezüst�lamentum belsejében lév®
atomi �uktuátorok felelnek, nem pedig annak a környezeti e�ektusai. A
vizsgált rendszerek zaj-áram aránya univerzális viselkedést mutat, az csakis
a kontaktus ellenállásának függvénye. A kutatócsoportunk megalkotott egy
dinamikus szórócentrumokon alapuló elméleti modellt, mellyel ∆I/I-nek az
RM-függése analitikusan meghatározható. A modell illesztésével a zaj-áram
arány ellenállásfüggéséb®l egy di�úzív és egy ballisztikus vezetés¶ tarto-
mányt azonosítottunk.
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Kés®bb átmenetifémoxid-rendszerek zajviszonyait vizsgáltam áramzaj-
méréssel és hasonlítottam össze a korábban vizsgált ezüstalapú rendszerek
zajviszonyaival. Ennek kapcsán részt vettem a kutatócsoportunk fej-
lesztésében, melynek eredményeképpen id®felbontásos áramzajmérés
segítségével STM-pontkontaktusos technikával kialakított PtIr/Nb2O5/Nb
és PtIr/Ta2O5/Ta, valamint a szálkereszt-geometriájú Al/Nb2O5/Pt mem-
risztorok áramzaját vizsgáltam azok áram-feszültség karakterisztikájának
lineáris tartományában. A kétféle mintakészítési eljárással létrehozott
Nb2O5-alapú rendszer azonos zajviszonyokat mutatott, vagyis a zajszint a
Nb2O5 sajátsága.
A vizsgált rendszerek zaj-áram arányának ellenállásfüggése jól leírhatónak
bizonyult az ezüstrendszereknél alkalmazott dinamikus szórócentrumokon
alapuló szórásmodellel [S3]. Ugyanakkor az átmenetifémoxid-rendszerek
azonos ellenállású kontaktusokat tekintve az ezüstrendszereknél jóval ala-
csonyabb zajszintet produkáltak. Ez az e�ektus a modellünk szerint a fémes
�lamentum belsejében lév® elektronok átlagos szabadút-hossz csökkenésé-
nek és a szórócentrumok átlagos távolságának növekedésének köszönhet®.
Anyagtudományi szempontból e két paraméter értékének hangolása igen
hasznos általános receptnek bizonyulhat, amennyiben egy rezisztív kapcsoló
eszköz elektronikus zajának testreszabása a cél.
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5. fejezet

Összefoglalás, tézispontok

Tudományos eredményeimet az alábbi tézispontokban foglalom össze.

1. STM-pontkontaktusos méréstechnikával tanulmányoztam PtIr/AgI/Ag
rendszerek reziszítív kapcsolását. Ehhez a mintakészítési eljárást op-
timalizálva állítottam el® ezüst-jodid vékonyrétegeket, melyek kémai
összetételét és rétegszerkezetét RBS méréstechnikával analizálták. Ku-
tatásom során vizsgáltam a PtIr/AgI/Ag rendszer milliszekundumos
impulzusokkal, valamint háromszögjelekkel megvalósított rezisztív kap-
csolását. Az utóbbival öt nagyságrendet átfogó frekvenciasávban rög-
zítettem az AgI kapcsolási dinamikáját [S2]. Megmutattam, hogy az
ezüst-jodid stabil, lineáris áram-feszültség karakterisztikával bír a kap-
csolási küszöbig és analóg módon hangolható.

2. Részt vettem egy szubnanoszekundumos memrisztorkapcsolások kivi-
telezésére is alkalmas nagyfrekvenciás mér®rendszer fejlesztésében és
megépítésében. A rendszer két, névlegesen 500 ps-os félértékszélesség¶
unpoláris impulzusgenerátor felhasználásval állít el® bipoláris kapcso-
lást [S1]. A rendszerfejlesztés során részletesen vizsgáltam a mér®rend-
szer egyes elemeinek csillapítását és hatását a kapcsoló impulzusra. A
rezisztív kapcsolás tanulmányozásához a vizsgált rendszer ellenállását,
illetve impedanciáját többféle módszerrel lehet monitorozni. Ezen mód-
szerek használhatóságát sztenderd ellenállásokon végzett validáló mé-
résekkel demonstráltam. A kialakított nagyfrekvenciás mér®rendszerrel
sikeresen valósítottam meg PtIr/AgI/Ag rendszer ultragyors, repetitív
kapcsolását. Sztenderd ellenállásokon végzett összehasonlító mérések-
kel megmutattam, hogy a beírás már a kapcsoló impulzus felfutó élénél,
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vagyis 500 ps-nál hamarabb bekövetkezik [S2].

3. STM-pontkontaktusos technikával kialakított PtIr/Ag2S/Ag és
PtIr/AgI/Ag reizisztív kapcsolók, valamint litográ�ás módszerrel
és mechanikai tör®kontaktusos technikával létrehozott tiszta ezüst-
vezetékek keresztkorrelációs feszültségzajmérésével megmutattam,
hogy a zaj-áram arány ellenállásfüggése nem függ az ezüstvezeték
el®állításának módjától, az univerzális viselkedést mutat [S3]. A
litográ�ás módszerrel kialakított ezüstminta esetében a kezdeti, két
nagyságrenddel alacsonyabb zajszint az elektromigrációs elvékonyítás
során a rendszerbe vitt hibahelyek és bef¶z®dések következtében
drasztikusan megn® és konvergál a másik három rendszer ∆I/I
értékeihez. A témavezet®m által javasolt, pontkontaktus-geometriát
�gyelembe vev® zajmodell alapján egy-egy di�úzív és ballisztikus
vezetés¶ tartományt azonosítottam az Ag2S memrisztor zaj-áram
arányának ellenállásfüggését tanulmányozva [S3, S5].

4. A kutatócsoportunk által kifejlesztett id®felbontásos áramzajmérési
módszerrel tanulmányoztam STM-pontkontaktusos PtIr/Nb2O5/Nb és
PtIr/Ta2O5/Ta, valamint szálkereszt-geometriájú Nb2O5 rezisztív kap-
csolók áramzaját és hasonlítottam össze a korábban mért ezüstrend-
szerek zajviszonyaival [S4]. Az ezüstrendszerekhez képest a mért zaj-
spektrumokban az 1/f -zaj mellett megjelenik egy markáns Lorentz-
kontribúció is, melynek forrása a kontaktus sz¶k keretmetszetének kör-
nyezetében lév® domináns �uktuátor spektrumtorzító hatása. Az ezüst-
rendszerek zajméréseib®l meghatározott ballisztikus-di�úzív átmenet
az átmenetifém-oxid rendszereknél is megjelenik.Az áramzajmérések
eredményeit összehasonlítva az ezüstalapú rendszerekével megállapí-
tottam, hogy az Nb2O5- és Ta2O5-alapú rezisztív kapcsolók zaj-áram
aránya több mint egy nagyságrenddel kisebb az Ag2S di�úzív vezetési
tartományát nézve. Ezt a zajcsökkenést a dinamikus szórócentrumo-
kon alapuló zajmodell alapján az oxidrendszerekben kialakuló fémes
�lamentumban lév® elektronok átlagos szabadút-hosszának csökkené-
se, illetve a szórócentrumok átlagos távolságának növekedése okozza.
Eredményeim alapján egy memrisztor zajszintje anyagválasztással, cél-
zott anyagtudományi tervezéssel, valamint az ellenállás hangolásával
testreszabható, el®segítve a hatékony, probabilisztikus optimalizáláson
alapuló hardveres neurális hálózatok felépítését [S4, S5].
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