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Bevezetés
Az elektronikai eszközök az elmúlt évtizedben hihetetlen méretcsökkenésen mentek keresztül. A további méretcsökkentésnek elengedhetetlen feltétele a vezetési jelenségek atomi mérettartománybeli megismerése. Ez ma a
nanozikai alapkutatások egyik legnagyobb kihívása. A nanométeres mérettartományban az elektronok hullámtermészetét és az anyag kvantáltságát is
gyelembe kell venni, melyek összhatásaképp furcsa, meghökkent® jelenségeket gyelhetünk meg. Ezek az újszer¶ jelenségek azonban ki is használhatók,
így a jelen elektronikai eszközök alternatíváiként merültek fel a spintronikai
illetve molekuláris elektronikai eszközök.
Bár már több mint 35 éve felvetették, hogy egyetlen atom vagy molekula is m¶ködhet aktív elektronikai eszközként [Aviram74], bíztató eredmények csak az elmúlt évtizedben láttak napvilágot. Számos érdekes eredmény született, a molekulák vezet®képességének fényre történ® kapcsolásától [vanderMolen09], az egyetlen molekulából álló tranzisztorok létrehozásáig
[Park02]. Bár a kísérletek ígéretesek a kés®bbi alkalmazások (nanoszenzor,
molekuláris memória) szempontjából, ezeknek az eszközöknek a megbízhatósága és reprodukálhatósága még nem megoldott. A PhD munkám célja
reprodukáható molekuláris kontaktusok kutatása és karakterizálása volt.

Vizsgálati módszerek
Atomi és molekuláris kontaktusokat a tör®kontaktus módszerrel (Mechanical Cotrollable Break Junctions, MCBJ technique) lehet létrehozni [Cuevas10,
Agraït03]. A módszer egy fémszál kontrolált elszakításán alapul: a szakítás
során a vezeték keresztmetszete lecsökken és a szétszakadás el®tti utolsó pillanatban csak egy atom tartja össze a két oldalt. A rendszer vizsgálatához nagy
stabilitásra van szükség, a kontaktus elmozdulásának lényegesen kisebbnek
kell lenni, mint az átlagos atom-atom távolság. A vezeték elszakítása után,
az elektródák között egy keskeny rés hozható létre, mely lehet®vé teszi egyedi
molekulák felkontaktálását.
A méréseket alacsony, pár Kelvines h®mérsékleten végeztem, ami egyfel®l
biztosítja a rendszer nagy stabilitását, másfel®l biztosítja a mérések elvégzéséhez szükséges kriógén vákuumot. Ha a mintákat alacsony h®mérsékleten
törjük el, a kontaktusok tisztasága hosszú ideig garantálható, és még reaktívnak számító anyagok is napokig tanulmányozhatók. A kontaktusok eltörése
után az elektródákat újból összeérinthetjük, így lehet®ség nyílik statisztikai
analízisek elvégzésére.
Alacsony h®mérsékleten azonban a molekulák beeresztése nehéz feladat,
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mivel nagy részük 4 K-en megfagy. A molekulákat egy f¶tött csövön lehet a
mintatérbe juttatni, de nagy gondot kell fordítani minden egyéb szennyez®désnek a kisz¶résére. A molekulák beeresztéséhez használt vákuumrendszert
a dolgozat részletesen ismerteti.

Célkit¶zések
Az elektronikai alkalmazások szükségessé teszik megbízható kontaktálási
eljárások kidolgozását. Mivel kis méretük miatt az egyetlen molekulából álló
kontaktusokat nem lehet közvetlenül meggyelni, a molekuláris fekete dobozra
vonatkozó összes információt indirekt mérésekb®l kell összegy¶jteni. Sokszor
arra az alapvet® kérdésre is nehéz választ adni, hogy sikerült-e a molekulát
felkontaktálni, a molekula pontos elhelyezkedésér®l pedig szinte lehetetlen
információt szerezni. Bár a kémiailag megtervezett molekuláris kontaktusok
széles választéka ismert az irodalomban [Venkataraman06], a mérések reprodukálhatósága még mindig a legnagyobb megoldatlan feladat. Méréseim f®
célja a megfelel® kontaktálási technikák és a szükséges karakterizálási eljárások kidolgozása volt.
A mezoszkópikus kontaktusok jellemzésére gyakran a mezoszkópikus PINkódnak is nevezett transzmissziós együtthatókat használják, amik azt fejezik ki, hogy a különböz® módusú elektronhullámok milyen valószín¶séggel
jutnak át a kontaktuson [Ihn10]. Az együtthatók pusztán vezet®képességmérésekb®l nem határozhatók meg, csak az összegük, azonban szupravezet®
kontaktusok esetén a transzmissziós együtthatók nagy pontossággal meghatározhatók I-V görbék méréséb®l. Egyik célom szupravezet® atomi kontaktusok statisztikai vizsgálata volt, illetve szupravezet® elektródák és kis méret¶
molekulák kölcsönhatásának vizsgálata.
A szupravezet®-subgap módszer azonban csak igen jó zajfelbontás mellett,
és alacsony h®mérsékleten alkalmazható (hasonlóképp a vibrációs-módus, sörétzaj illetve vezet®képesség uktuáció mérésekhez). Szobah®mérsékleten a
vezet®képesség hisztogram méréseket alkalmazzák széles körben atomi vagy
egyetlen molekulából álló kongurációk azonosítására [Cuevas10]. A szokványos hisztogramok azonban, mivel a statisztikai átlagot mérik, csak korlátozott információt szolgáltatnak a rendszerr®l, ezért új statisztikai kiértékelési
módszerek kifejlesztését és alkalmazását t¶ztem ki célul. E módszerek segítségével feltárhatjuk a nanokontaktus-képz®désnek a hisztogramban eddig
rejtve maradt részleteit is, illetve korreláló vagy egymást kizáró kongurációkat azonosíthatunk.
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Új tudományos eredmények
A PhD munkám f® eredményei a következ® tézispontokban foglalhatók
össze:
1.
Részt vettem egy olyan mér®rendszer kialakításában, mely alkalmas
az atomi kontaktusok szupravezet® subgap jelenségeinek tanulmányozására.
Megmutattam, hogy statisztikus módszerekkel nyomon lehet követni a vezet®képesség-csatornák transzmisszióját a kontaktus összvezet®képességének függvényében, és hogy ez a csatorna-kinyílás különböz® anyagokra eltér. Egy vezet®képesség hisztogramok szimulálására kidolgozott elméleti módszer eredményességét sikerült igazolnom indium nanokontaktusokon a kísérleti és elméleti csatornakinyílás részletes összehasonlításával. A számolások segítségével azonosítani tudtam az indium nanovezetékek szakításai folyamán kialakult kongurációkat és az ezekhez a kongurációkhoz tartozó szórási állapotokat. A vizsgálatok arra is felhívták a gyelmet, hogy az ideális geometriákon végzett számolások nagy eltéréseket mutathatnak a kísérletileg
meggyelt eredményekt®l, azaz az elméleti számolásoknál is indokolt lenne a
statisztikus megközelítés elterjedése. [5]

Szupravezet® atomi méret¶ kontaktusok hidrogén molekulákkal való
kölcsönhatását vizsgáltam. Vezet®képesség- hisztogram mérések segítségével
megmutattam, hogy Nb, Ta és Al kontaktusok er®sen kölcsönhatnak hidrogénnel, míg Pb, Sn és In kontaktusok nem mutatnak jelent®s kölcsönhatást. A subgap módszert alkalmazva Nb és Ta esetén meg tudtam határozni
a transzmissziós együtthatókat hidrogénnel kölcsönható kontaktusok esetén
is. A vizsgálatok azt a meglep® eredményt szolgáltatták, hogy bár a Nb és
Ta kontaktusok mechanikai tulajdonságai jelent®sen megváltoznak hidrogén
környezetben  ezt jelzik a hisztogram megváltozásai, és a nagyon hosszú szakítási görbék megjelenése  a transzmissziós együtthatók mégis ugyanazok
maradtak mint a tiszta esetben. Az eredmények azt jelzik, hogy a hidrogénnel
való kölcsönhatás a kontaktusok képlékeny, plasztikus viselkedését eredményezi, de jól deniált egyedi molekula-kongurációk nem alakulnak ki, és a
transzport tulajdonságokban a tiszta Nb és Ta jellemz®i jutnak érvényre.
[1,2]
2.

3.
Arany és platina elektródákkal kontaktált hidrogén molekulák gerjesztéseit tanulmányoztam. Meggyeléseim szerint a vezet®képesség görbék gyakran csúcs-jelleg¶ struktúrákat, illetve akár negatív dierenciális vezet®képességet is mutatatnak egyszer¶ lépcs®-szer¶ jelalakok helyett. Az eredményeket
egy két állapotú rendszer (two level system, TLS) segítségével magyaráztam,
és megmutattam, hogy egy egyszer¶ TLS modell nem hozhat létre csúcs-szer¶
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jelalakokat, míg egy aszimmetrikusan csatolt TLS modellel jól illeszthet®k a
mérési adatok. A modell alapján csúcs-szer¶ struktúrákat egy molekula kötött állapotából nagyszámú gyengén kötött állapotába gerjesztése adja. Továbbá megmutattam, hogy az irodalomban fellelhet® hasonló eredmények is
értelmezhet®k modellem segítségével. [3]
Egy új, atomi és molekuláris kontaktusok elemzésére alkalmas korrelációs analízis kifejlesztésében vettem részt. A módszer segítségével korreláló
és antikorreláló kongurációkat, illetve a vezet®képességben rejtve maradt
struktúrákat lehet felfedezni. Szakítási görbék modellezésével sokféle, a korrelációs ábra segítségével kimutatható struktúra létrejöttét igazoltam. Több
kísérleti példát is mutattam: Ta esetén az adhéziós instabilitás jelenlétét,
illetve hiányát, míg Al kontaktusoknál kétféle tipikus szakítási folyamatot
tudtam detektálni. A korrelációs analízist és a 2 dimenziós feltételes szakítási hisztogramot ötvöztem molekuláris Pt-CO kontaktusok tanulmányozására, és a módszer segítségével kimutatható volt, hogy a CO molekula képes
beépülni a platina atomi láncokba. [6]
4.

Átmeneti fémek viselkedését tanulmányoztam a korrelációs analízis segítségével, és Ni, Fe és V esetén nagy vezet®képességekig felderítettem a
vezet®képesség lépcs®szer¶ változását. Megmutattam, hogy Ni, Fe és V nanovezetékek jól rendezett módon vékonyodnak el, feltehet®leg a legkisebb
keresztmetszet atomonkénti csökkenésével, míg a legtöbb anyagban ez az
elvékonyodás rendezetlenebb. Ez az eektus a vezet®képesség- hisztogram
mérésekben teljesen rejtve marad. [4]
5.
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