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Bevezetés

Az elmúlt fél évszázadban hatalmas fejl®dést �gyelhettünk meg a mikroelektronikai
eszközök alkalmazásában, számítási teljesítményében valamint összetettségében. A szilí-
cium alapú technológia exponenciális fejl®déséhez, melyre gyakran Moore-törvényként is
hivatkoznak, számos tudományos felfedezés járult hozzá. Az utóbbi években ez a növe-
kedés a végére ér, mivel ezen eszközök épít®elemeinek mérete mára már megközelíti a
10 nm körüli technológiai és �zikai határokat. Ennek megfelel®en a legújabb, korszer¶
eszközök tervezése során már kvantummechanikai hatásokat is �gyelembe kell venni. A
mikroelektronikai vagy még inkább a nanoelektronikai eszközök folyamatos fejl®déséhez
új technológiákra és tudományos felfedezésekre van szükség.

Már az 1950-es években felmerült az elképzelés, hogy egyedi molekulákból építsünk
fel elektronikus áramköröket. Bár még a mai napig sem vagyunk képesek teljes áramkö-
röket építeni e megközelítés alkalmazásával, a molekuláris elektronika egy ígéretes jelölt
a szilícium alapú technológia kiegészítésére. Az ilyen kombinált eszközök el®nye a továb-
bi méretcsökkenés mellett, hogy új funkciók megvalósítására is használhatóak lehetnek,
például alkalmazhatók ultraérzékeny molekuláris szenzorokban vagy olyan memóriaele-
mekben, melyek számításokat is képesek végezni.

A tör®kontaktus mérések lehet®vé teszik az elektromos transzportfolyamatok atomi
méretskálán történ® tanulmányozását. Egy makroszkopikus méret¶ vezeték szakítása köz-
ben a vezet®képesség folytonosan változik. Amikor a vezeték legsz¶kebb keresztmetszeté-
ben már csak néhány atom található, a kontaktus vezet®képességet mind a vezet®képesség
kvantumjellege, mind a kontaktus keresztmetszetének diszkrét atomi változásai befolyá-
solják. Egy stabil atomi kon�guráció húzásakor a kontaktus rugalmasan deformálódik az
atomok közötti kötések megnyúlása következtében. E folyamat során a kontaktus vezet®-
képessége nem változik jelent®sen, így a mért vezet®képesség-görbén egy plató �gyelhet®
meg. Egy bizonyos megnyúlás után az atomok átrendez®dnek egy energetikai szempont-
ból kedvez®bb kon�gurációba, ami a kontaktus vezet®képességének ugrásszer¶ csökkené-
sét eredményezi. Ez a folyamat addig ismétl®dik, míg végül a vezeték teljesen elszakad.
Az utolsó meg�gyelhet® vezet®képesség-plató egy olyan kontaktusnak felel meg, melynek
egyetlen atom található a legsz¶kebb keresztmetszetében. Amikor egy ilyen kontaktust
elszakítunk, két hegyes csúcs képz®dik melyek elektródaként használhatóak egyedi mole-
kulák kontaktálására. Ha ezt a kísérletet olyan környezetben hajtjuk végre, melyben olyan
molekulák vannak jelen, melyek képesek az elektródák atomjaival kémiai kötést kialakí-
tani, akkor a fém kontaktus elszakítását követ®en további, alacsonyabb vezet®képesség¶
platók �gyelhet®k meg. Ezek a platók egy olyan kontaktusnak felelnek meg, melyben
egyetlen molekula köti össze a két fém elektróda közötti rést.

Ezen mérések elemzése és megfelel® értelmezése gyakran kihívást jelent® feladat, mivel
az egyedi molekulák alkotta kontaktusokat nem lehetséges közvetlenül vizsgálni. Ennek
megfelel®en a fémes kontaktus szerkezeti geometriájára, valamint a molekula kötési kon-
�gurációjára a mért �zikai mennyiségekb®l tudunk következtetni. Ph.D. munkám során
egyedi szerves molekulákon végzett tör®kontaktus mérések elemzésével foglalkoztam, hogy
meghatározzam a kontaktus szerkezetét, a molekuláris kötési kon�gurációt, valamint a fé-
mes/molekuláris kontaktus szakítása során meg�gyelhet® különféle trajektóriákat [1�5].
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Kutatási célok

Ahhoz, hogy vizsgálhassuk molekuláris kontaktusok áram-feszültség, valamint zaj ka-
rakterisztikáját, amint a molekuláris kapcsolat létrejön a szakítást meg kell állítani és a
kontaktust stabilan kell tartani ezen mérések ideje alatt. Az irodalomban két különböz®
megoldást alkalmaznak az elektródák távolságának szabályozására. Az els® az, hogy a kon-
taktust nagyon lassan szakítják [10]. Ebben az esetben a PC-n futó mérésvezérl® program
elég gyors ahhoz, hogy id®ben megállítsa a szakítást amint a kontaktus vezet®képessége
eléri a beállított szintet. A mérés sebessége miatt azonban kevesebb görbét lehet rögzíteni
ezzel a módszerrel, ami kevésbé megbízható statisztikát eredményez. A másik megoldás
az, ha egy el®re beállított �x elmozdulás után megállítják a szakítást [11�13]. Ebben az
esetben nincs mód arra, hogy meghatározzák a kontaktus vezet®képességét, amíg azt sta-
bilan tartják és a méréseket végzik. Ha azonban nagy mennyiség¶ görbét mérnek ilyen
módon, akkor lesz közötte elég olyan, ahol a szakítást a megfelel® pozícióban állították le,
éppen akkor amikor egyetlen molekula köti össze a két elektródát. A mérés kiértékelése
során el®ször kiválogatják ezeket a görbéket, majd elvégzik rajtuk a megfelel® analízist. A
célom az volt, hogy fejlesszek egy olyan mérésvezérl® programot, melynek segítségével tel-
jesen automatizáltan tudunk gyors tör®kontaktus-méréseket végezni, a szakítási folyamat
precíz szabályozása mellett.

Tör®kontaktus mérések során létrejöv® dimer kontaktusokról el®ször Wu és munka-
társai számoltak be [14], amikor oligofenilén-etinilén (OPE) molekulák által létrehozott
molekuláris kontaktusok vezet®képességét vizsgálták. Más tanulmányok, vezet®képesség
[15�19], valamint er® [20] mérésekre alapozva hasonló eredményekr®l számoltak be kü-
lönböz® OPE típusú molekulák esetén. Ezen molekulákkal végzett tör®kontaktus mérések
eredménye azt jelzi, hogy két különböz® molekuláris kötési kon�guráció képes kialakulni,
melyek vezet®képessége között körülbelül egy nagyságrendnyi különbség van. A magasabb
vezet®képesség¶ kon�guráció egy monomer kontaktusnak feleltethet® meg, ahol egyetlen
molekula köti össze a két fém elektródát. Feltételezhet®, hogy az alacsony vezet®képes-
ség¶ kon�guráció egy dimer kontaktusnak felel meg, ahol mindkét elektródához egy-egy
molekula köt®dik, melyeket a molekulák között létrejöv® másodlagos kötés tart össze. Mi-
vel a létrejöv® kontaktusok közvetlen meg�gyelése nem lehetséges, így ezt a feltételezést
nehéz precízen alátámasztani, pusztán vezet®képesség mérésekre alapozva. Célom az volt,
hogy különböz® �zikai mennyiségeket mérve vizsgáljam dimer kontaktusok kialakulását
és tulajdonságait, olyan aromás szerkezet¶ molekulák esetén, melyek amino csoportokon
keresztül csatlakoznak a fém elektródákhoz.

Tör®kontaktus-mérések alkalmával egy fém kontaktust alakítunk ki majd szakítunk
el sorozatosan, gyakran több ezer szakítási és összenyomási vezet®képesség-elmozdulás
görbét mérünk ugyanazon fém vezeték segítségével. Ez felveti a kérdést: mennyiben füg-
getlenek ezen egymást követ®en mért vezet®képesség-görbék? Kísérleteink során azt ta-
pasztaltuk, hogy bizonyos körülmények között meg�gyelhet® mind determinisztikus, mind
sztochasztikus viselkedés. A kontaktusok szerkezetének, valamint a molekuláris kötési kon-
�gurációk vizsgálatához ideális esetben a mért vezet®képesség-görbéknek statisztikailag
függetlennek és az elérhet® kontaktus geometriákra nézve reprezentatívnak kell lenniük.
Másfel®l viszont a determinisztikus viselkedés, több atom teljes mértékben reproduká-
ló mozgása, fontos jelenség atomi méret¶ memóriák vizsgálata szempontjából [21, 22].
Továbbá az ismétl®d® görbék azt sugallják, hogy a kontaktus rendelkezik egyfajta szer-
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kezeti memóriával, mely egy bizonyos szintig meg®rzi az információt, még a kontaktus
teljes elszakadását követ®en is. Hasonló strukturális memória e�ektusok �gyelhet®k meg
olyan vezet®képesség görbék esetén is, melyek nem teljesen determinisztikusak: például
egy széthúzási görbe utolsó szakasza meghatározhatja az azt követ® összenyomási görbe
kezd® szakaszát. Célom az volt, hogy korrelációs módszereket használva vizsgáljam fémes
és egyedi molekulás kontaktusok szerkezeti memóriae�ektusait.

Egyedi molekulákon végzett tör®kontaktus-mérések során nagy mennyiség¶ vezet®képesség-
elmozdulás görbét rögzítünk. A mért görbéknek jellemz®en egy része nem mutat molekulá-
ris jellemz®ket (ezeket alagútgörbéknek nevezzük), valamint a molekulák különböz® kötési
kon�gurációkban képesek az elektródákhoz kapcsolódni, így a molekuláris kontaktus kiala-
kulása és szakítása különböz® trajektóriákat követhet. Az adatok megfelel® �zikai értelme-
zésének el®feltétele a mért görbék csoportosítása a különféle tipikus szerkezeti trajektóriák
szerint. Hagyományosan ezt olyan egyedi algoritmusokkal végzik, melyek különböz® szár-
maztatott mennyiségek szerint csoportosítják a mért göbéket. Ezen mennyiségeket úgy
szükséges meghatározni, hogy azok képesek legyenek a mért vezet®képesség-görbék cél-
zott motívumainak azonosítására [23�34]. A mért vezet®képesség-görbék osztályozásához
megfelel® küszöbértékeket kell meghatározni ezekre a jellemz®kre. Ezeknek a különféle jel-
lemz®knek a megtervezése és a küszöbértékek megfelel® beállítása komplikált feladat tud
lenni, ami �zikai intuíciót igényel a mért adathalmazban jelenlév® osztályokkal kapcsolat-
ban. Ezenkívül ügyelni kell arra is, hogy a megszabott feltételek ne torzítsák a kiválasz-
tást, ami téves következtetések levonásához vezethetne. A görbék manuális osztályozása
nemcsak az objektív adatkezelésnek mond ellent, sok esetben hiányoznak az el®zetes isme-
reteink melyek alapján meghatározhatnánk a megfelel® címkéket. Ezért olyan számítógé-
pes algoritmusokat részesítünk el®nyben melyek képesek a releváns vezet®képesség-görbe
osztályok automatikus felismerésére. Az utóbbi években nagy sikerrel alkalmaztak gépi
tanulási módszereket tör®kontaktus-mérések elemzésére annak érdekében, hogy a mért
görbéket elfogulatlan módon, releváns szempontok szerint csoportosítsák anélkül, hogy
megfelel® intuícióra lenne szükség a különféle szerkezeti trajektóriák jellemz®ir®l [35�40].
Az irodalomban alkalmazott módszerek sokszor összetett algoritmusokon alapulnak, me-
lyek képesek a vezet®képesség-görbék osztályozására, de nem adnak információt arra néz-
ve, hogy mik azok a jellemz®k ami alapján megkülönböztethet®ek a különböz® osztályok-
ba sorolt görbék. Célom az volt, hogy bevezessek egy olyan felügyelet nélküli módszert
a vezet®képesség-görbék osztályozására, amely lehet®séget ad arra is, hogy betekintsük a
döntéshozatali mechanizmusba, ezáltal meghatározhassuk a különböz® görbeosztályokat
azonosító f®bb jellemz®ket.

Új tudományos eredmények

Munkám eredményeit a következ® tézispontokban foglalom össze:

1. Mér®rendszer fejlesztések

Mérésvezérl® programokat fejlesztettem tör®kontaktus és pont-kontaktus spektroszkó-
piás mérések végzéséhez. Ezen programok el®re beállított vezet®képesség-határ eléréséig
szakítják, illetve nyomják össze a kontaktust, az adatgy¶jt® kártyán elérhet® hardver
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trigger-t használva. Ezáltal lehet®vé teszik fém és molekuláris kontaktusok kontrollált kö-
rülmények között történ® vizsgálatát. A pont-kontaktus spektroszkópiás mérések során
automatikusan preparálható egy meghatározott vezet®képesség¶ kontaktus, majd vizs-
gálható ennek áram-feszültség karakterisztikája. A tör®kontaktus mérések esetén, id®beli
korrelációk és a szerkezeti memória e�ektusok vizsgálata során különösen fontos, hogy
mindig meghatározott vezet®képesség-érték eléréséig nyomjuk össze a kontaktust [1].

Fejlesztettem egy FPGA alapú mérésvezérl® programot, mellyel automatizált mérések
végezhet®ek különféle mérési sémák szerint, melyek parancsok sorozatával határozhatóak
meg [2]. Tetsz®leges feltételek de�niálhatóak a kontaktus széthúzásának/összenyomásának
megállításához. Ezt követ®en testreszabott feszültségjel kapcsolható a kontaktusra, vagy
tovább állíthatjuk az elektródák közötti távolságot, a piezo-mozgatót használva. Auto-
matizált I(V) méréseket végeztem arany- 4,4' bipiridil-arany kontaktusokon, alacsony h®-
mérsékleten, ezzel demonstrálva a mérésvezérl® rendszer alkalmazását.

2. Dimer molekuláris kontaktusok vizsgálata

Vizsgáltam tör®kontaktus-mérések során képz®d® dimer kontaktusokat, 4,4 "-diamino-
p-terfenil- és 2,7-diamino�uorén molekulákkal, valamint összehasonlítottam a dimer és mo-
nomer kontaktusok elektronikus és mechanikai tulajdonságait. Megmutattam, hogy a di-
mer kontaktusok kialakulásának valószín¶sége n® a molekuláris koncentráció növelésével.
Különböz® molekulákkal végzett vezet®képesség-mérések hisztogramjainak összehasonlí-
tása arra utal, hogy az amino csoportok, melyekkel ezen molekulák a fém elektródákhoz
csatlakoznak, fontos szerepet játszanak a dimer kontaktusok mechanikai stabilizálásában
is. Megmutattam, hogy a zajteljesítmény és a kontaktus vezet®képessége közötti kapcso-
latot vizsgálva megkülönböztethet®ek a monomer és dimer kontaktusok. Ezután zajméré-
seket végeztem, alátámasztva a dimerek képz®désének hipotézisét. Továbbá er®méréseket
végeztem melyek megmutatták, hogy a dimer kontaktusok elszakításához lényegesen ki-
sebb er® szükséges a monomer kontaktusokhoz képest. Ez az eredmény konzisztens a
molekulák közötti gyenge N-π kölcsönhatással, valamint a fém és a molekula között ki-
alakuló Au-N donor-akceptor kötéssel. Végül megmutattam, hogy ezen molekulák alkotta
dimer kontaktusok esetén mind a vezet®képesség mind a kontaktusban fellép® er®hatás
csökken a kontaktus széthúzása során, ebb®l arra következtethetünk, hogy a két molekula
közötti átfedés mértéke alapvet®en meghatározza a dimerek elektronikus és mechanikai
tulajdonságait [3].

3. Id®beli korrelációk vizsgálata fémes kontaktusokban

Megmutattam, hogy tör®kontaktus-mérések során fellép® spontán vagy kiváltott id®-
beli változások megjelenítésére és jellemzésére alkalmazhatóak az id®beli hisztogramok, va-
lamint az eltolási korrelációdiagramok. Ilyen változások például a vezet®képesség-platók
pozíciójának hullámzása vagy ismétl®d® görbék megjelenése a kontaktus edzése során.
Megmutattam, hogy az eltolási korrelációs diagramon megjelen® bármely struktúra sta-
tisztikai függ®séget jelez a mért vezet®képesség-görbék között. Ezeknek a struktúráknak
az eltolás (s) szerinti lecsengése jellemzi az id®beli korrelációk hosszát. Ezen technikák
alkalmazásával megmutattam, hogy atomi méret¶ arany kontaktusok szobah®mérsékle-
ten történ® szakításakor a felületi di�úzió következtében ellaposodó elektródák el®segí-
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tik a statisztikailag független vezet®képesség-görbék mérését, míg alacsony h®mérsékle-
ten a merev kontaktusok jellemz®en ismétl®d® görbéket vagy hullámzó platópozíciókat
eredményeznek amennyiben a kontaktus nem kell®en magas vezet®képesség értékig ke-
rül összenyomásra. Megmutattam, hogy a statisztikailag független vezet®képesség-görbék
méréséhez szükséges összenyomási szint meghatározható a széthúzás/összenyomás korre-
lációanalízist alkalmazva [1].

4. Szerkezeti memóriae�ektusok Au�4,4' bipiridil�Au kontaktusok-

ban

Arany - 4,4' bipiridil - arany kontaktusokat vizsgáltam szobah®mérsékleten és 4,2 K
h®mérsékleten, MCBJ elrendezést használva, a molekulákat egy in-situ párolgási techni-
kával adagolva. Megmutattam, hogy szobah®mérsékleten, a molekulák sikeres adagolását
követ®en, szinte az összes széthúzás és összenyomás görbén megjelennek molekuláris pla-
tók. A széthúzás/összenyomás keresztkorreláció-technikát alkalmazva megmutattam, hogy
a széthúzás valamint az azt követ® összenyomása során meg�gyelhet® trajektóriák több-
nyire függetlenek. Ebb®l arra következtethetünk, hogy a kontaktus elszakadása után az
elektróda szerkezete ellaposodik, és a molekula ezen a lapos felületen relaxál. Ezen folya-
mat során a kontaktus szerkezeti memóriae�ektusai törl®dnek. Ezzel szemben alacsony
h®mérsékleten jelent®s mennyiség¶ alagútgörbe �gyelhet® meg. A mért vezet®képesség-
görbéket a különböz® kontaktus-trajektóriák szerint csoportosítottam, a kombinált osztá-
lyozási módszert használva. Megmutattam, hogy a bipiridil molekula kötési kon�guráció-
ját az alacsony h®mérsékleten meg�gyelt atomi láncképz®dés határozza meg [5]. Tovább
elemeztem azon vezet®képesség-görbéket, melyeken mind a széthúzás mind az azt köve-
t® összenyomás során molekuláris platók �gyelhet®ek meg. A kontaktusok széthúzás és
összenyomás során meg�gyelt trajektóriáinak hasonlóságai és a feltárt korrelációk alap-
ján megállapítható, hogy a molekuláris kontaktus elszakadását követ®en a molekula képes
ottmaradni az egyik elektródához kötve, így a kontaktus összenyomása során ismételten
ugyanaz a molekuláris kontaktus alakul ki.

5. Egyedi molekulákon végzett tör®kontaktus-mérések jellemz®i-

nek felügyelet nélküli azonosítása

A különféle osztályozási algoritmusok teljesítményének összehasonlítására az alagút
valamint molekuláris görbék csoportosítási feladatát használtam, manuálisan címkézett
tanító halmazt alkalmazva. Vizsgáltam jellemz®k szerint sz¶r® algoritmusokat melyek
platóhossz-mérés vagy lineáris regresszió eredménye alapján csoportosítják a mért gör-
béket, valamint vizsgáltam különféle architektúrákkal rendelkez® neurális hálózatok osz-
tályozási teljesítményét. Megmutattam, hogy mind egy LSTM egységeket alkalmazó re-
kurrens neurális hálózat amely képes �gyelembe venni a vezet®képesség-görbék id®be-
li lefolyását, mind pedig egy egyszer¶bb kétréteg¶ el®recsatolt hálózat amely a mért
vezet®képesség-görbék egyedi hisztogramjait használja bemenetként egyaránt alkalmaz-
ható a molekuláris jellemz®ket mutató görbék válogatására [4, 5]. Ez azt is bizonyítja,
hogy a mért vezet®képesség-görbék monoton jellegének köszönhet®en az egydimenziós
vezet®képesség-hisztogramok tartalmazzák ezen osztályozási feladathoz szükséges összes
információt. A rekurrens hálózathoz képest az egyszer¶bb el®recsatolt neurális hálózat ro-
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busztusabb megoldást kínál, mivel az osztályozás teljesítménye nem függ er®sen a hálózat
paramétereit®l. Továbbá az egyszer¶ architektúra lehet®vé teszi a hálózat döntéshozata-
li szempontjainak vizsgálatát és a különböz® görbeosztályokat azonosító f®bb jellemz®k
meghatározását.

Ezen neurális hálózatok tanításához szükség van egy tanító halmazra, melyben a
vezet®képesség-görbék megfelel® címkével vannak ellátva. A görbék manuális osztályozása
nemcsak az objektív adatkezelésnek mond ellent, sok esetben hiányoznak az el®zetes isme-
reteink melyek alapján meghatározhatnánk a megfelel® címkéket. Ezért olyan számítógé-
pes algoritmusokat részesítünk el®nyben melyek képesek a releváns vezet®képesség-görbe
osztályok automatikus felismerésére. Az így kapott görbecsoportok segítenek megérteni
a mérések során létrejöv® kontaktusok különböz® szerkezeti kon�gurációt. Ebb®l a cél-
ból kidolgoztam egy kombinált módszert, amely automatikusan generál tanító halmazt a
f®komponens-vetítések széls® értékei szerint, majd a hálózat megtanulja ezen jellegzetes
vezet®képesség-görbék ismertet® jegyeit, és ezeket általánosítva osztályozza az összes mért
vezet®képesség-görbét. A kombinált módszer hasonló eredményeket nyújt a manuálisan
címkézett görbékkel tanított neurális hálózatokhoz. Végül megmutattam, hogy további
mért mennyiségek, úgy mint szakítási er®, szintén használhatóak vezet®képesség-görbék
automatikus címkézésére a neurális hálózatok tanításához [5].
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