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1. fejezet

Bevezetés

Napjaink nano�zikai kutatásainak egyik legjelent®sebb kihívása a hagyományos félve-
zet® technológiákon túlmutató nanoelektronikai eszközök fejlesztése. Az integrált áramkö-
rök elmúlt évtizedekben tapasztalt rohamos méretcsökkenését el®re vetítve belátható id®n
belül a jelenlegi, párszor tíznanométeres aktív tartományú tranzisztorokat pár atomból
vagy molekulából felépül® eszközöknek kéne felváltani. Ez a lépés egy komoly szemlélet-
váltást igényel, hiszen a félvezet® nanoszerkezeteknél megszokott mérnöki tervezés helyett
atomi méretskálán a különböz® anyagok gyakran nehezen megjósolható önszervez®d® vi-
selkedésére kell hagyatkozni. Ezen atomi és molekuláris szint¶ jelenségek részletes feltér-
képezése, és az ehhez kapcsolódó újszer¶ méréstechnikák fejlesztése komoly el®feltétele a
forradalmian új nanoelektronikai technológiák kialakulásának és térhódításának.

Míg az alkalmazott kutatások el®dleges célja a rövidebb id®skálán is perspektivikus-
nak t¶n® új technológiák fejlesztése, addig alapkutatások szintjén fel lehet tenni a kérdést,
hogy hogyan viselkednek az elképzelhet® legkisebb elektronikai eszközök, melyekben az
áram egyetlen atomon, vagy egyetlen molekulán keresztül folyik [1, 2]. Kutatási tevé-
kenységem során én is ezen kérdéskört vizsgáltam, a Budapesti M¶szaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Fizika Tanszékén egy mér®rendszert fejlesztettem, melynek segítségével
kiemelked® mechanikai stabilitás mellett hozhatók létre atomi és molekuláris kontaktu-
sok. A mér®rendszerrel különböz® fémek és molekulák kölcsönhatását vizsgáltam, illetve
új mérési eljárásokat fejlesztettem, melyek segítségével hasznos információ nyerhet® ezen
parányi kontaktusok viselkedésér®l.

Habilitációs tézisfüzetemben els®sorban a PhD fokozatom megszerzése óta elért ered-
ményeket ismertetem. A 2. fejezetben egy rövid áttekintést adok a kutatási területr®l,
majd a 3. fejezetben részletesen ismertetem a kutatásaim során fejlesztett mér®rendsze-
reket. A 4-9. fejezetekben a tudományos folyóiratokban megjelent publikációkhoz kap-
csolódó eredményeimet ismertetem els®sorban a legfontosabb tudományos eredmények
szemléletes bemutatását megcélozva, a publikációkban megtalálható részletesebb analízis
mell®zésével. Végül a 10. fejezetben eredményeimet tézispontokba gy¶jtve foglalom össze.
A tézispontokhoz kapcsolódó publikációk adatait az (A) mellékletben található részletes
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publikációs listám tartalmazza, a kutatáshoz kapcsolódó válogatott irodalmi hivatkozások
pedig a (B) mellékletben találhatók. A tézisfüzetben az irodalmi hivatkozásokat fekete
színnel, míg a publikációs listámban szerepl® [1-30] saját hivatkozásokat kék színnel jelö-
löm. Az elért tudományos eredmények mellett fontosnak tartom, hogy irányításom mellett
számos �atal hallgató kapcsolódhatott be a laboratóriumunkban folyó kísérleti nano�zi-
kai kutatásokba. A témavezet®ként elért eredményeimet a kölön mellékelt tudományos
önéletrajzom ismerteti.
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2. fejezet

A kutatási terület rövid ismertetése

Egy olyan kontaktust, melyben két elektródát egyetlen atom köt össze bárki könnyen
létrehozhat, csak egy fémdrótot kell elszakítani ehhez. A drót a szakadás közben elkezd
vékonyodni, és a teljes szétszakadás el®tti utolsó pillanatban általában csak egyetlen atom
köti össze a két oldalt. Persze joggal merül fel a kérdés, hogy mib®l következtethetünk
az atomi méret¶ kontaktus kialakulására. Ehhez a drótszakítós kísérletet érdemes olyan
körülmények között elvégezni, hogy az egyetlen atomból álló kontaktus kialakulásakor
lehet®ség nyíljon a kontaktus stabilizálására, és részletesebb tanulmányozására.

A pásztázó alagútmikroszkóp feltalálása óta már nem elérhetetlen cél az anyag atomi
szint¶ feltérképezése és manipulálása. Magát a pásztázó alagútmikroszkópot is használ-
hatjuk egy egyatomos kontaktus kialakítására, ehhez el®ször a t¶t a mintafelületbe nyom-
juk, majd egy nagyobb kontaktus kialakulása után elkezdjük távolítani a felülett®l egészen
az egyatomos kontaktus kialakulásáig. A pásztázó alagútmikroszkópnál is nagyobb stabi-
litást érhetünk el az ún. mechanikusan szabályozható tör®kontaktus technika segítségével
[3]. Ennél a módszernél egy fémszálat két ragasztópöttyel egy laprugóra rögzítünk, és a
laprugó hajlításával szakítjuk el a vezetéket. A �drótszakítás� mindkét módszernél kont-
rollált körülmények között egy �noman hangolható piezo mozgató segítségével történik.
(A mérési módszer részleteit a 3. fejezetben ismertetem.) A mérések nagy részénél a kiala-
kuló atomi méret¶ kontaktust nem látjuk közvetlen mikroszkópiai módszerrel, így annak
viselkedését � mint egy fekete dobozt � különböz® indirekt mérési módszerek segítségével
lehet feltérképezni. A laboratóriumunkban alkalmazott módszerekbe mutat bepillantást
a 2.1. ábra, illetve az egyes módszerek alábbiakban ismertetett rövid leírása.

2.1. Vezet®képesség-görbék és hisztogramok

A legalapvet®bb módszer a fémszál vezet®képességének a mérése a szakadás közben.
Ahogy elkezdjük vékonyítani a vezetéket, annak a keresztmetszete folyamatosan csökken,
és ezzel arányosan csökken a vezet®képessége is. Ha már annyira elvékonyodott a vezeték,
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2.1. ábra. Az atomi méret¶ �fekete doboz� vizsgálatára alkalmazott módszerek szemlélte-

tése. (a): vezet®képesség-görbék, azaz a nanokontaktus vezet®képessége az elektródák el-

mozdulásának függvényében tiszta arany kontaktusokra. (b): vezet®képesség-hisztogram,

azaz az egyes vezet®képességek el®fordulási gyakorisága több ezer vezet®képesség-görbe

alapján. (c): vezet®képesség-�uktuációk, azaz kvantuminterferencia-jelenségek a di�e-

renciális vezet®képességben. (d): Subgap-struktúrák szupravezet® elektródák között kiala-

kított kontaktus I(V ) görbéjében. (e): Inelasztikus gerjesztések detektálása a kontaktus

di�erenciális vezet®képesség görbéivel. (f): A vezet®képesség-görbék statisztikai analízise

keresztkorreláció-számítással. (g): Feltételezett kon�gurációk szimulálása elméleti mód-

szerekkel.

hogy a két oldalt csak pár atom köti össze, akkor a vezet®képesség lépcs®szer¶ változást
mutat a széthúzás közben, ahogy ez a 2.1/a ábrán látszik. Amikor egy lapos platót látunk,
akkor a vezeték geometriája nem nagyon változik, csak rugalmasan távolodnak egymástól
az atomok. Az ugrásnál viszont hirtelen átrendez®dnek az atomok, és az ugrás után már
kevesebb atom köti össze a két oldalt [1]. A szétszakadás el®tti utolsó lépcs®nél az áram
már általában csak egyetlen atomon keresztül folyik.

Ha a szakítás után a két elektródát összenyomjuk, a szakítási felületen az atomok újra
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összekapcsolódnak, így a nanovezeték szakítását újra és újra megismételhetjük. Az egymás
utáni szakítások közben felvett vezet®képesség-görbék ugyan jellegre hasonlóak, azonban a
részletek jelent®sen eltérnek, ami jól mutatja a szakadás sztochasztikus jellegét. Több ezer
szakítás során felvett vezet®képesség-görbéb®l azonban készíthetünk egy hisztogramot,
melyben csúcsok jelennek meg a gyakran el®forduló atomi elrendez®dések vezet®képesség-
értékeinél (2.1/b ábra). Az els® csúcs általában az egyatomos kontaktus vezet®képességét
adja meg.

A kontaktushoz molekulákat juttatva lehet®ség nyílik egyedi molekulák kontaktálá-
sára. A szakítások közben kialakuló stabil, egyetlen molekulából álló kontaktusok létre-
jöttét egy új csúcs megjelenése jelzi a hisztogramban.

A 2.1/b ábrán bemutatott hisztogramon egy érdekes jelenséget tapasztalunk: arany
kontaktusokban az egyetlen atomhoz tartozó vezet®képesség egy univerzális állandó, az
úgynevezett vezet®képesség-kvantum (G0), melyet az elektron töltése és a Planck állandó
de�niál: G0 = 2e2/h. Ez a vezet®képesség körülbelül 12900Ω ellenállásnak felel meg. Ezen
univerzális vezet®képesség-érték jelent®ségét a nanovezetékek vezetési tulajdonságait leíró
Landauer formalizmuson [4] keresztül érthetjük meg.

2.2. Nanovezetékek vezetési tulajdonságai, Landauer

formalizmus

Egy atomi méret¶ kontaktusban a kontaktus átmér®je összemérhet® az elektronok hul-
lámhosszával, így a vezetési tulajdonságok megértéséhez teljes kvantummechanikai leírás
szükséges [1]. El®ször tekintsünk egy egyszer¶ modell rendszert: egy henger alakú kvan-
tumvezetéket. A Schrödinger egyenlet megoldásai egy ilyen rendszerben szorzat alakban
írhatók fel, keresztirányban kvantált állóhullámok, hosszirányban pedig szabadon terjed®
hullámok alakulnak ki. Ennek megfelel®en a diszperziós relációt

ϵn(k) = ϵ(k) + ϵn (2.1)

alakban írhatjuk fel, ahol ϵn a diszkrét keresztmódusokhoz tartozó kvantált energia, ϵ(k)
pedig a hosszirányú terjedést leíró egydimenziós diszperzió. Így a teljes diszperzió a ke-
resztirányú energia szerint eltolt egydimenziós diszperziók összessége. Ezen egydimenziós
diszperziókat diszkrét vezetési csatornáknak tekinthetjük.

Ha a dróton belül nem történik szórási folyamat, jól különválnak a pozitív és negatív k

értékkel rendelkez® állapotok, hiszen az el®bbiek mind a bal oldali, az utóbbiak pedig mind
a jobb oldali elektródából származnak. Ha a kvantumvezeték két vége közé feszültséget
kapcsolunk, a bal oldalról származó állapotok eV energiával magasabb (vagy alacsonyabb)
energiáig lesznek betöltve mint a jobb oldalról származóak, aminek köszönhet®en áram
indul meg a vezetékben. Egy adott vezetési csatornára az elektronok sebességét, illetve
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az eV energiasávban található elektronok s¶r¶ségét a következ®képpen írhatjuk:

vn =
1

~
∂ϵn(k)

∂k
, nn =

eV

2π

(
∂ϵn(k)

∂k

)−1

. (2.2)

A vezetékben folyó áram számolásához az elektrontöltés, a sebesség és az elektrons¶r¶ség
szorzatát kell képezni, illetve ezt összegezni a különböz® vezetési csatornákra:

I = 2
M∑
n=1

evnnn =
2e2

h
MV, (2.3)

ahol a kettes szorzó a spin szerinti degenerációnak felel meg, M pedig a nyitott vezetési
csatornák száma, azaz azon egydimenziós diszperziók száma, melyek metszik a Fermi-
energiát. Mivel a sebesség és az elektrons¶r¶ség szorzatában az energiadiszperzió de-
riváltja kiesik, a kvantumvezeték vezet®képessége egyszer¶en a vezet®képesség-kvantum
egész számú többszörösének adódik.

Egy atomi méret¶ kontaktust modellezhetünk úgy, mint két ideális kvantumvezetéket,
melyeket egy szórási tartomány köt össze. A bal oldali n-edik vezetési csatornából a
jobb oldali m-edik csatornába való átjutáshoz hozzárendelhetünk egy Tnm transzmissziós
valószín¶séget. A rendszer vezet®képességét ezen valószín¶ségekb®l a Landauer formula
segítségével számolhatjuk:

G =
2e2

h

M∑
n,m=1

Tnm. (2.4)

Megfelel® bázisba való áttéréssel elérhetjük, hogy a bal oldali n-edik módus csak a jobb ol-
dali n-edik módusba tudjon szóródni. Ebben a sajátbázisban a rendszer M darab egymás-
tól független egycsatornás vezetéknek tekinthet®. Minden csatornához hozzárendelhetünk
egy τn transzmissziós sajátértéket, melyekkel a vezet®képesség

G =
2e2

h

M∑
n=1

τn (2.5)

alakban írható. Ezen transzmissziós sajátértékek halmaza jól jellemzi a kontaktus vezetési
tulajdonságait, így a τn értékek halmazát gyakran �mezoszkópikus PIN-kódnak� is nevezik
[1].

Visszatérve az arany kontaktusok vezet®képesség-hisztogramjához, a G = 2e2/h-nál
megjelen® els® csúcs azt sejteti, hogy az elektronok csak egyetlen vezetési csatornában
jutnak keresztül a kontaktuson, ezen csatorna transzmissziója viszont tökéletes. Azonban
a kvantált vezet®képesség-érték lehet véletlen egybeesés is, mely több részlegesen transz-
mittáló csatornából adódik össze, hiszen egy atomi skálán változó potenciálban nincs
okunk tökéletes transzmissziót feltételezni. Ezt a kérdést csak akkor dönthetjük el, ha
a teljes vezet®képesség mellett a vezetési csatornák számát, és az egyes transzmissziós
valószín¶ségeket is meg tudjuk határozni.
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2.3. A mezoszkópikus PIN-kód mérése

Míg a vezet®képesség-hisztogramból csak a kialakuló kon�gurációk teljes vezet®ké-
pességét, azaz a transzmissziós valószín¶ségek összegét tudjuk meghatározni, több olyan
mérési módszer is rendelkezésre áll, melyek a transzmissziós valószín¶ségek egyéb kom-
binációit mérik. A legegyszer¶bb példa a vezet®képesség id®beli �uktuációjának, azaz
az áramzajnak a mérése [5, 6]. Az, hogy egy elektron τ valószín¶séggel jut át egy szó-
rócentrumon, igazából azt jelenti, hogy id®átlagban a transzmittálódott és a visszavert
elektronok aránya τ . Ha egyetlen elektron áramát tudnánk mérni, nyilvánvalóan vagy az
egész elektron áthaladását, vagy az egész elektron visszaver®dését detektálnánk. Ennek
köszönhet®en az áram a (2e2/h)V

∑
n τn várható érték körül egy véges szórást fog mu-

tatni, ami egyszer¶ számolás alapján
∑

n τn(1 − τn)-el arányos. Így a zajmérés alapján
egyértelm¶en eldönthet®, hogy egyetlen tökéletesen transzmittáló, vagy több részlegesen
transzmittáló csatornánk van, hiszen az el®bbi esetben a zajs¶r¶ség zérus, míg az utóbbi
esetben véges zajt tapasztalunk.

A zajméréshez hasonló információt kaphatunk a vezet®képesség kvantuminterferencia-
korrekcióinak méréséb®l [7, 8] (lásd 4. és 5. fejezetet). A kontaktuson áthaladó elektron-
hullám a kontaktus utáni szélesebb tartományban található szórócentrumokon részlegesen
visszaver®dik, majd a kontaktusba visszajutva megint re�ektálódik, és az így kialakuló
parciális hullám a direkt nyalábbal interferál. A kontaktuson es® feszültség változtatásá-
val az elektronok hullámhosszát, és ezzel együtt az interferencia-feltételeket hangolhatjuk.
Mivel sok szórócentrum együttes hatását vizsgáljuk, a hullámhossz változtatása a di�eren-
ciális vezet®képességben egy véletlenszer¶ vezet®képesség-�uktuációt okoz (2.1/c ábra).
Ez a �uktuáció jól reprodukál egy adott kontaktusra, de egy másik � hasonló vezet®képes-
ség¶ � kontaktusra a vezet®képesség-�uktuációk alakja teljesen megváltozik, hiszen már
máshol helyezkednek el a szórócentrumok. Megmutatható, hogy a �uktuációk amplitú-
dója

∑
n τ

2
n(1 − τn) függvény szerint függ a transzmissziós valószín¶ségekt®l [9], azaz a

zajhoz hasonlóan egy darab tökéletesen transzmittáló csatorna esetén a vezet®képesség-
�uktuációk elt¶nnek.

Arany kontaktusok esetén mindkét mérési módszer egyértelm¶ bizonyítékot adott arra,
hogy a 2e2/h vezet®képesség¶ hisztogramcsúcs egyetlen tökéletesen transzmittáló csator-
nához tartozik [7, 5]. Ez a megállapítás azt is alátámasztja, hogy valóban egyetlen atom
található a kontaktus legkisebb keresztmetszetében, hiszen ha az áram párhuzamosan
több atomon keresztül folyna, akkor elméleti megfontolások alapján több vezetési csa-
tornát várnánk. A zaj és vezet®képesség-�uktuáció mérések atomi kontaktusok mellett
molekuláris kontaktusok vezetési csatornáiról is hasznos információt szolgáltattak [10, 6].

A vezetési csatornák jellegének vizsgálata bonyolultabb feladat, ha kett®nél több nyi-
tott vezetési csatornánk van, hiszen ekkor a zaj és vezet®képesség-�uktuáció mérések
már nem szolgáltatnak elég információt a transzmissziós valószín¶ségek meghatározásá-
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hoz. Szerencsére rendelkezésre áll egy módszer, mellyel elvileg az összes transzmissziós
együttható meghatározható. Ehhez szupravezet® elektródákra van szükségünk. Egy szup-
ravezet® alagútátmeneten csak eV > 2∆ feszültség esetén juthat át egy kvázirészecske az
alagútátmenet transzmisszióját leíró τ valószín¶séggel. Magasabb rend¶ folyamatokat is
�gyelembe véve azonban n · e elektrontöltés már eV > 2∆/n feszültségnél átjuthat a
kontaktuson τn valószín¶séggel. Ezek a magasabb rend¶ folyamatok többszörös Andrejev
visszaver®dések segítségével valósulnak meg [11, 12], például a másodrend¶ folyamatnál az
egyik oldalról elinduló két kvázirészecske egy Cooper párt alkotva jut át a másik oldalra.
A többszörös Andrejev visszaver®déseknek köszönhet®en a kontaktus I − V görbéjében
éles struktúrák alakulnak ki a szupravezet® tiltott sáv tört részeinél (2.1/d ábra). Ezen ún.
subgap-struktúrák illesztéséb®l a teljes mezoszkópikus PIN-kód meghatározható [12, 13].
A subgap-módszer segítségével sikerült kísérletileg is bizonyítani, hogy az egyatomos kon-
taktus nyitott csatornáinak a száma a vezetésben részt vev® elektronpályák számával van
kapcsolatban [11, 14]. A subgap-módszerrel végzett mérésekr®l a 7. fejezetben található
b®vebb információ.

2.4. Inelasztikus gerjesztések vizsgálata

Feszültség-áram karakterisztikák vizsgálatából nem csak a transzmissziós valószín¶sé-
gekre, hanem a kontaktus inelasztikus gerjesztéseire is következtethetünk. Például egy
molekuláris kontaktus rezgési módusait a kontaktusra adott feszültség segítségével tudjuk
gerjeszteni, amennyiben a feszültségb®l adódó eV energia meghaladja a rezgési módus
~ω gerjesztési energiáját. A rezgési módus gerjesztése a vezet®képesség csökkenésével
jár, hiszen a gerjesztés hatására megn® az elektronok visszaszórásának a valószín¶sége.
Ennek megfelel®en a rezgési energia a feszültség-áram karakterisztika nemlinearitásából
leolvasható [15, 10, 16]. A rezgési módusok mellett egyéb inelasztikus gerjesztések is
megjelennek, a tapasztalat szerint molekuláris kontaktusok gyakran mutatnak negatív
di�erenciális vezet®képességet (2.1/e ábra), mely egy er®sen kötött molekuláris állapot
több, gyengén kötött állapotba való gerjesztésével magyarázható (lásd 6. fejezet).

2.5. Vezet®képesség-görbék statisztikai vizsgálata

Az el®bbiekben ismertetett módszerek hasznos információt szolgáltatnak a vizsgált
atomi és molekuláris kontaktusokról, azonban alkalmazásuk speciális körülményeket, el-
s®sorban alacsony h®mérsékletet és kiemelked® stabilitást igényel. Bizonyos molekuláris
méréseknél az alacsonyh®mérsékleti mérések csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem
valósíthatóak meg, így az információszerzés alapvet® forrása a vezet®képesség-görbék vizs-
gálata. A vezet®képesség-görbék azonban lényegesen több információt tartalmaznak, mint
a bel®lük készített hisztogram, így a vezet®képesség-görbék megfelel®en megválasztott
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statisztikai analízisével a hisztogramon túlmutató információ nyerhet®. Erre egy látvá-
nyos példa a vezet®képesség-görbék platóhosszúság analízise, mely egyértelm¶ bizonyíté-
kot adott arra, hogy bizonyos anyagokban egy egyatomos kontaktus a további széthúzás
hatására nem szakad el, hanem akár 5-6 atom hosszúságú atomláncok keletkezhetnek [17].

A 8. fejezetben egy új, saját fejlesztés¶ vizsgálati módszert mutatok be, mely a
vezet®képesség-görbék keresztkorreláció-analízisén alapul (2.1/f ábra). A korreláció-
analízis segítségével a kialakuló atomi kon�gurációk egymáshoz való viszonyát lehet vizs-
gálni, például megállapítható, hogy két atomi kon�guráció együtt szeret-e kialakulni, vagy
ellenkez®leg, az egyik kon�guráció kialakulása kizárja a másik kon�gurációét.

Az el®bbiekben ismertetett mérési módszerek jól mutatják, hogy bár nem látjuk a
kialakuló atomi és molekuláris kon�gurációkat, mégis indirekt mérések segítségével renge-
teg információt nyerhetünk róluk. Mindezzel együtt csupán kísérleti eredmények alapján
nehéz pontosan beazonosítani a kialakuló kon�gurációkat, így igazán pontos képet a kísér-
leti eredmények elméleti ab initio számításokkal történ® egybevetéséb®l kaphatunk (2.1/g
ábra), melyre a 7. fejezetben mutatok példát.
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3. fejezet

Atomi méret¶ kontaktusok

létrehozására alkalmas mér®rendszer

fejlesztése

Ebben a fejezetben azokat a saját fejlesztés¶ mér®rendszereket ismertetem, melyek
lehet®vé tették a kés®bbiekben ismertetett kísérletek elvégzését. El®ször az általunk is
használt tör®kontaktus (Mechanically Controllable Break Junction, MCBJ) technika alap-
jait ismertetem, illetve azt a két saját tervezés¶ mér®rendszert, mellyel ezen elv alapján
lehet atomi méret¶ kontaktusokat létrehozni. Külön kitérek a molekulák kontaktálá-
sára kifejlesztett mér®rendszerünk bemutatására. Végül heterokontaktusok létrehozására
fejlesztett mér®rendszerünket ismertetem, mellyel két különböz® anyag között is létrehoz-
ható nanométeres skálájú kontaktus egy pásztázó alagútmikroszkóphoz hasonló t¶ - minta
elrendezésben.

3.1. Atomi méret¶ kontaktusok létrehozása MCBJ

technikával

Atomi méret¶ nanovezetékek tanulmányozásához egy olyan eszközre van szükség,
amellyel egy egyetlen vagy pár atomból álló kontaktus hosszú id®n keresztül stabilan
tartható. Erre a célra kiválóan alkalmas az ún. mechanikusan szabályozható tör®kon-
taktus technika [3]. Ez a módszer is egy fémszál szétszakításán alapul, azonban ez egy
speciális elrendezésben történik.

A fémszálat két ragasztópötty segítségével egy laprugó tetejére rögzítjük, és a két rög-
zítési pont között egy penge segítségével elvékonyítjuk. Ezután a laprugót behelyezzük
egy mintatartóba, mely a rugó két végét megtámasztja, középen pedig egy tengely segít-
ségével hajlíthatjuk a rugót (3.1. ábra). Egyszer¶ számolással megmutatható, hogy ha
a rugó közepét ∆x elmozdulással megnyomjuk, akkor a két ragasztási pont között a két
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3.1. ábra. Bal oldalon az MCBJ technika elve látható. Egy laprugóra rögzített fémszálat

szakítunk el a laprugó piezo mozgatóval, ill. di�erenciális csavarral történ® hajlítása se-

gítségével. Jobb oldalon a laprugóra rögzített minta részletei láthatók. Két ragasztópöttyel

ónpadkák tetejére rögzítjük a nagytisztaságú fémszálat. A két rögzítési pont között egy

penge segítségével bevékonyítjuk a szálat.

elektródát csak ∆x-nél lényegesen kisebb mértékben (∆z) távolítjuk el egymáshoz képest.
A fenti módszer szerint kézzel el®készített minták esetén mintegy ∆x/∆z = 100-as áttétel
érhet® el. Ezen elvnek köszönhet®en a mér®rendszerben keletkez® tetsz®leges mechanikai
deformáció, h®tágulás vagy rezgés a fémszál két oldalának elmozdulásában csak jelent®sen
csökkentett mértékben jelenik meg.

A laprugót egy mechanikus csavarszerkezet segítségével meghajlítva szakítjuk el a fém-
szálat, majd ezután egy piezo mozgató segítségével tudjuk �noman hangolni az elektró-
dák távolságát. Ezen módszer segítségével egy kiemelked® stabilitású mér®rendszert lehet
létrehozni, melyben az elektródák távolsága egy pásztázó alagút mikroszkópnál (STM)
lényegesen pontosabban stabilan tartható. A stabilitás tovább növelhet®, ha az egész
mér®rendszert folyékony hélium környezetbe helyezzük. A folyékony hélium fürd®ben a
mér®rendszer egy nagyon stabil, a hélium forráspontjának megfelel® h®mérsékleten tart-
ható, így kevésbé kell számítani h®tágulásból adódó elmozdulásokra, melyek alacsony
h®mérsékleten amúgy is lényegesen kisebbek a h®tágulási együttható jelent®s h®mérsék-
letfüggése miatt. A folyékony hélium környezetnek további el®nye, hogy ilyen alacsony
h®mérsékleten minden más gáz megfagy, így a mér®rendszert egy vákuumtérbe helyezve
az ultranagy vákuumot (UHV) biztosító berendezéseknél is lényegesen tisztább környezet
hozható létre. Mivel a mintát in-situ ebben a tiszta környezetben szakítjuk el, nem kell
aggódni a frissen szakított felületek elszennyez®dése miatt.

Doktori munkám jelent®s részét képezte egy, a fenti elven alapuló mér®rendszer fejlesz-
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3.2. ábra. (a) A PhD tevékenységem során készült MCBJ mér®rendszer fényképei és szá-

mítógépes modellje. (b) Az elektródatávolság kalibrációja és a mér®rendszer stabilitásának

mérése az alagútáram exponenciális változásának segítségével.

tése. Az elkészült mér®rendszer fényképei illetve CAD szoftverrel készült tervei a 3.2/a
ábrán láthatók.

A mér®rendszer stabilitását a 3.2/b ábra szemlélteti, melyben egy szétszakított kon-
taktus két oldala között folyó kvantummechanikai alagútáram látszik a piezo feszültség
függvényében. Jól látható, hogy a várakozásnak megfelel®en az alagútáram exponenci-
álisan csökken® függvénye az elektródák távolságának. Az exponenciális csökkenés me-
redekségét az elektron töltése és tömege, illetve az adott fémre jellemz® kilépési munka
határozza meg. Kiszámolható, hogy az alagútáram egy nagyságrenddel történ® megvál-
tozása mintegy 1Å elmozdulásnak felel meg. Ez alapján a piezofeszültség rögzített értéke
mellett megmérhet® az elektródák relatív elmozdulása az id® függvényében. Az ábrán
látható mérés szerint tíz perces id®skálán az elektródák távolsága csak pár pikométerrel,
azaz egy tipikus atom-atom távolság kevesebb, mint egyszázad részével változott.

3.2. Molekulák adagolására alkalmas mér®rendszer fej-

lesztése

A fenti módszerrel létrehozott atomi méret¶ kontaktusok szétszakítása után egy na-
gyon keskeny, atomi méretskálájú rés alakul ki a két elektróda között, melynek a szélessége
�noman változtatható kiemelked® stabilitás mellett. Az így kialakított nanorések kivá-
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3.3. ábra. Jobb oldalon a molekulaadagolásra is alkalmas, PhD tevékenységem óta épített

MCBJ mér®rendszer számítógépes modellje látszik. Bal oldalon a folyékony hélium táro-

lóba helyezett mér®rendszer, illetve a hozzá kapcsolódó vákuumrendszer fényképe látható.

lóan alkalmasak molekulák kontaktálására, illetve egyetlen molekulából álló kontaktusok
vezetési tulajdonságainak vizsgálatára.

Doktori fokozatom megszerzése után a mér®rendszer továbbfejlesztésén dolgoztam az-
zal a céllal, hogy lehet®ség nyíljon molekulák kontrollált adagolására, és molekuláris kon-
taktusok vizsgálatára. Ezen cél érdekében egy új mér®rendszert terveztem, melyben a
mechanikai mozgatás is egy újszer¶ elv alapján történik. Az elrendezés elve a 3.3. áb-
rán látható. A laprugó két szélét egy �U� keresztmetszet¶ tartó támasztja alá, mely
egy piezo kerámia segítségével mozgatható. A laprugó közepét a másik oldalról egy íves
elem nyomja, mely egy másik laprugón keresztül csatlakozik a mintatartó testéhez. Ez
az elem egy kúpos tengely segítségével mozgatható, melyet egy �nommenettel tudunk ki
illetve betekerni. A kúp sugara a 25mm-es hossza mentén 2.5mm-t n®, a �nommenet
menetemelkedése pedig 0.5mm, így a tengely 1 fokos elfordítása közben a mintát rögzít®
laprugó közepe mintegy 140 nm-el mozdul el. A �nom mechanikai mozgatásra azért van
szükség, mert a piezo mozgató maximális elmozdulása alacsony h®mérsékleten kevesebb,
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3.4. ábra. (a) a molekuladagoló vákuumrendszer felépítése. A �V� ill. �P� szimbólumok vá-

kuumcsapokat, ill. nyomásmér®ket jelölnek. (b) a mintatartó alacsonyh®mérsékleti részén

kialakított elektromágnessel nyitható rést illetve a zajsz¶résre használt panelt szemléltet®

fénykép.

mint 1 µm, így a mechanikai mozgatással is 1µm-nél jelentésen jobb felbontást kell elérni.
A mintatartó �alsó� része egy indium tömítés¶ vákuumsapkával lezárható, és folyékony
héliumba helyezhet®. A héliumba helyezett mintateret négy cs® köti össze a fels® résszel,
ahol az elektromos átvezetések, a vákuumcsapok, illetve a tengely forgatófeje található.
Az egyik cs®ben a tengely, a másikban a piezo vezetékei, a harmadikban pedig a mintave-
zetékek jutnak el az alsó részbe. A negyedik cs®ben egy kapilláris cs® helyezkedik el, mely
belülr®l egy thermocoax f¶t®szál segítségével f¶thet®. Ez a kapilláris cs® szolgál a moleku-
lák adagolására, hiszen 4.2K-nél jelent®sen magasabb fagyáspontú gázok f¶tés nélkül nem
tudnának eljutni a mintához. A kapilláris cs® végén egy lyuk található, mely a minta felé
irányítja a leérkez® molekulákat. A minta és a lyuk között egy elektromágnes segítségével
nyitható rést helyeztünk el, mellyel a minta elzárható a kapilláristól akkor, amikor éppen
nem engedünk be molekulákat (3.4/b ábra). Ez a zárható rés segít kiküszöbölni azt, hogy
nemkívánt molekulák jussanak a kontaktushoz.

A mintatartó egy vákuumrendszerhez kapcsolódik, melyen keresztül a molekulákat a
mintatérbe adagolhatjuk. A vákuumrendszer elvét a 3.4/a ábra szemlélteti. A váku-
umrendszeren keresztül egy turbomolekuláris szivattyú segítségével szívjuk mind a minta
vákuumterét, mind közvetlenül a kapillárist. A kapilláris szívása egy vákuumcsap segítsé-
gével leállítható, és ekkor egy nagytisztaságú tartályból egy elektromágnessel szabályoz-
ható t¶szelepen keresztül juttathatunk molekulákat a kapillárisba. A molekulaadagoló
rendzserrel platina-szénmonoxid molekuláris kontaktusokon végzett sikeres tesztmérése-
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3.5. ábra. Tiszta platina kontaktusok (fekete) és platina - szénmonoxid molekuláris kon-

taktusok (szörke) vezet®képesség hisztogramjai.

ket a 3.5. ábra szemlélteti: a tiszta platinára jellemz® egyetlen hisztogram csúcs helyett a
molekulák adagolása után három csúcs jelenik meg a hisztogramban, melyb®l az els® kett®
két különböz® kon�gurációjú molekuláris CO kontaktusonak feleltethet® meg [18, 19].

Bizonyos méréseket (például a 7. fejezetben ismertetett szupravezet® subgap-struktúra
méréseket) kifejezetten alacsony zajszint mellett kell elvégezni, hiszen a mintához lejutó
(akár rádió vagy mikrohullámú frekvenciájú) zavaró jelek a mintára adott feszültséghez
hozzáadódnak, így a vizsgált nemlineáris jelenségeket könnyen elmossák a feszültség-áram
karakterisztikában. Ezen jelek kiküszöbölése érdekében kifejezetten fontos a mér®rendszer
megfelel® árnyékolása, és a megfelel® zajsz¶rési technikák alkalmazása. Ezen célt szolgál-
ják a mintához közel elhelyezett passzív RC alulátereszt® sz¶r®k (3.4/b ábra), melyek
alacsonyabb frekvenciákon e�ektív zajsz¶rést biztosítanak, a mikrohullámú frekvenciák
felé haladva azonban már elkezdenek átvezetni. További zajsz¶rést lehet elérni a min-
tához lemen® vezetékek megfelel® megválasztásával. A mintatartónkban egy Lakeshore

gyártmányú foszfor bronzból készült csavart érpárú vezetéket használunk. A csavart ér-
pár el®nye, hogy a két vezeték között nem tud jelent®s mágneses �uxus keletkezni, így a
mágneses indukcióval keletkez® zajok e�ektíven kiküszöbölhet®k. Ezen kívül a viszonylag
nagy ellenállása és a két vezeték egymás közötti kapacitása egy olyan alulátereszt® RC
sz¶r®t alkot, mely a drót két vége közötti nagy távolságnak köszönhet®en mikrohullámú
frekvenciákon sem vezet át. A csavart érpár vezeték egy külön rozsdamentes cs®ben jut
el a mintához, így az egyéb vezetékekt®l (például piezo v. h®mér® vezetékek) elhanyagol-
ható az áthallás. Ezen elrendezés segítségével mintegy 70µV-os zajszintet sikerült elérni
4.2K-es h®mérsékleten.
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3.3. Heterokontaktusok létrehozására alkalmas mér®-

rendszer fejlesztése

Az MCBJ technikával végzett méréseknél nagy el®ny a kiemelked® stabilitás, illetve a
frissen szakított felületek, melyek a kriogenikus vákuumban hosszú id®n keresztül stabilan
tarthatók. Ugyanez azonban korlátozást is jelent, hiszen az in-situ szakítás miatt csak két
azonos anyagú elektróda között végezhetünk méréseket. Számos jelenség vizsgálatánál
hasznos lehet különböz® anyagból készült elektródák alkalmazása. Erre mutat egy példát
a 9. fejezet, melyben szupravezet® t¶k és ferromágneses minták közötti nanokontaktusokon
végzett méréseinket ismertetem. Ez a módszer lehet®séget nyújt a ferromágneses rend-
szerekben kialakuló spinpolarizáció lokális, nanométeres skálájú vizsgálatára. Ugyancsak
érdekes terület két különböz® anyag között kialakított ionos vezet® rétegekben tapasz-
talható kapcsolási folyamatok vizsgálata, melynek segítségével memóriaelemként m¶köd®
nanokontaktusok hozhatók létre [11]. Ezen jelenségek vizsgálatához � az MCBJ tech-
nikával szerzett tapasztalatok alapján � egy heterokontaktusok létrehozására alkalmas
mér®rendszert terveztem és építettem, melynek segítségével egy t¶ és egy minta között
hozhatók létre nagystabilitású, akár atomi méret¶ kontaktusok.

A mér®rendszer számítógépes modelljét és fényképét a 3.6. ábra szemlélteti. A mé-
r®rendszer elrendezése a 3.3. ábrán bemutatott MCBJ mér®rendszer elvét követi, azzal a
különbséggel, hogy a kúpos tengely közvetlenül a t¶ként használt elektródát mozgatja, a
mintaként használt elektróda pedig a piezo mozgató tetején kerül elhelyezésre. Ennél a
mér®rendszernél egy háromdimenziós mozgatást lehet®vé tev® Piezo egységet használunk,
mely a kontaktus kialakításához szükséges z-irányú mozgatás mellett lehet®vé teszi, hogy
a nanokontaktust a mintafelület különböz® pontjain hozzuk létre.
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1

2 3 4 5

6

3.6. ábra. Heterokontaktusok létrehozására alkalmas mér®rendszer számítógépes modellje

és fényképe. A kúpos tengely fels® része egy �nommenettel (6), alsó része pedig egy hen-

geres megvezetéssel (1) kapcsolódik a mintatartó testéhez. A kúp egy laprugó (2) végén

elhelyezett elemet (3) mozgat, melyhez a t¶t (4) rögzítjük. A minta a 3D piezo mozgató

(5) fels® lapján kerül elhelyezésre.
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4. fejezet

Kvantuminterferencia-jelenségek

vizsgálata

A 2.1/a ábrán már találkozhattunk vezet®képesség-görbékkel, melyek a vezet®képesség
lépcs®szer¶ változását mutatják a kontaktus széthúzása közben. A vezet®képesség és a
kontaktusban ébred® er® egyidej¶ mérése [20] egyértelm¶ bizonyítékot adott arra, hogy a
vezet®képesség-görbéken látható lapos platók a kontaktus rugalmas megnyújtásának felel-
nek meg, a hirtelen ugrások pedig atomi átrendez®déseket tükröznek. A jelen fejezetben
ismertetett kutatásaink f® célja a vezet®képesség-görbéken megjelen® platók �nomszerke-
zetének a vizsgálata volt. A 4.1/a ábra szemléltet egy arany kontaktuson felvett, kinagyí-
tott vezet®képesség-platót. Jól látható, hogy az átlagos G ≈ 0.84G0 vezet®képesség körül
pár százalékos oszcilláció tapasztalható. Ezen oszcilláció természetszer¶leg származhat a
szomszédos atomok közötti átfedés �nom részleteinek változásából a kontaktus széthúzása
közben. Azonban az oszcillációk eredete lehet a 2.3. fejezetben már röviden ismertetett
kvantuminterferencia-jelenség is.

A kvantuminterferencia-jelenség alapelvét a 4.1/b ábra szemlélteti. A kontaktuson
áthaladó elektronhullám a kontaktus utáni di�úzív tartományban visszaver®dik, majd
a kontaktuson újból re�ektálódik. Az így kialakuló parciális hullám a direkt nyalábbal
interferál, és ennek megfelel®en befolyásolja a vezet®képességet.

Egy valós kontaktusban számos szennyez® található, így a vezet®képesség interferencia-
korrekciója számos parciális hullám összegéb®l adódik össze. Ezt a jelenséget egy egycsa-
tornás kontaktust feltételezve a következ® képlettel modellezhetjük:

T (z, V ) = T0(z)

[
1 +

∑
j

Aj cos

{(
kF +

eV

~vF

)
Lj + Φj

}]
. (4.1)

A kontaktus ered® transzmisszióját jelöljük T (z, V )-vel, ami függ az elektródák távol-
ságától (z) illetve a kontaktusra adott feszültségt®l (V ). A kontaktus vezet®képessé-
gét G(z, V ) = (2e2/h)T (z, V ) képlettel számoljuk. A kontaktus sz¶k környezetére jel-
lemz® transzmissziós valószín¶séget T0(z)-vel jelöljük. Ez a transzmissziós valószín¶ség
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4.1. ábra. (a): Arany nanokontaktus szakítása közben felvett vezet®képesség-görbe, illetve

az utolsó plató �nomszerkezetét mutató kinagyított részlet. (b): Atomi méret¶ kontak-

tusokban tapasztalható kvantuminterferencia-jelenség alapja: a kontaktuson átjutó elekt-

ronhullám egy része visszaver®dik az elektróda távolabbi tartományában található szóró-

centrumokon, majd a kontaktuson újból visszaver®dik. Az így kialakuló parciális hullám

interferál a direkt nyalábbal, mely a vezet®képesség megváltozásához vezet.

elméleti számítások alapján csak gyengén energiafügg®, jelent®sebb energiafüggést csak
több elektronvoltos skálán várunk [21, 22], így T0 feszültségfüggését elhanyagoljuk. A
szomszédos atomok közötti átfedés változásából azonban egy egyértelm¶ z függés adódik.
Ezen csupasz T0 transzmissziót öltöztetik fel a kvantuminterferencia-korrekciók, melyek a
kontaktus átmér®jénél lényegesen nagyobb tartományból származnak. Az interferencia-
korrekció sok elektron-trajektóriából adódik össze, az egyes trajektóriák hosszát Lj-vel
jelöljük. Mivel a kontaktus di�erenciális vezet®képességét mérjük, csak az eV energiához
tartozó elektronok adnak járulékot, így a releváns hullámszámot kF + eV/(~vF ) képlettel
számolhatjuk. Az egyes trajektóriák járulékának az amplitúdóját nehéz modellezni, ezt
az ismeretlen Aj együtthatók írják le. Az Aj együtthatókról annyit állíthatunk, hogy
a kontaktus tökéletes transzmissziója esetén a di�úzív tartományból visszavert parciális
hullám nem re�ektálódik a kontaktuson, így egyáltalán nem kapunk interferenciajárulékot
(Aj = 0).

A fenti képletb®l jól látszik, hogy az interferencia-korrekció mind a kontaktusra adott
feszültség változtatásával (2.1/c ábra), mind a trajektóriahossz (Lj) hangolásával változ-
tatható. Az utóbbit kísérletileg értelemszer¶en az elektródatávolság hangolásával tud-
juk változtatni. Mivel sok véletlenszer¶ trajektória ered® járulékáról beszélünk, ezért az
interferencia-korrekció V és z véletlenszer¶ függvénye lesz. (Itt azonban fontos hangsú-
lyozni, hogy a vezet®képesség véletlennek t¶n® �uktuációja nem zaj, hiszen egy adott
kontaktusra a jelalak id®ben nem változik!) A fenti képlet alapján kérdésünket úgy te-
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1.9. ábra. Arany kontaktuson mért vezet®képesség-hisztogram (alul)áiók átlagának mért értékei (felül). A folytonos görbék a �uktuáiókjósolt értékét jelölik arra az esetre, ha egyetlen részlegesen nyitott satornánvezetési satorna teljesen nyitott vagy zárt. Látszik, hogy 1 vezet®képkontaktusnál) a mért pontok jól illeszkednek az elméleti görbére, vagyisátereszt® satorna vezet, a többi transzmissziós együttható zérus. Forr
4.2. ábra. Arany kontaktusok vezet®képesség-hisztogramja (alul) és a vezet®képesség-

�uktuációk amplitúdója (felül) [7, 8]. A vezet®képesség-�uktuációk a vezet®képesség-

kvantum egész számú többszöröseinél minimumokat mutatnak.

hetjük fel, hogy a platók �nomszerkezete mennyiben adódik a T0 csupasz transzmisszió
z függéséb®l illetve a trajektóriahossz hangolásán keresztül megjelen® interferenciajárulé-
kokból. Az interferenciajárulékok vizsgálatát némileg nehezíti, hogy a trajektóriahosszt
kísérletileg csak a hullámhossz tört részével tudjuk változtatni, hiszen egy teljes hullám-
hossznyi trajektóriahossz változtatás már olyan nagy elmozdulásnak felelne meg, ami alatt
biztosan atomi átrendez®dés is bekövetkezne.

Az irodalomból jól ismert a vezet®képesség feszültség-függésében megjelen®
kvantuminterferencia-járulék statisztikai vizsgálata. Ha a kísérletekben a kontaktusra
adott egyenfeszültséghez egy sin(ωt) szerint változó a.c. jelet keverünk, akkor a váltó-
áramú meghajtásra adott 2ω körfrekvenciájú válaszjel jól jellemzi a feszültség-áram ka-
rakterisztika nemlinearitásának a mértékét. Így a kontaktus szakadása közben egyszerre
mérhetjük a lineáris vezet®képességet, illetve a nemlinearitást, ami a vezet®képesség-
�uktuációk amplitúdóját jellemzi. Részletesebb számolás alapján megállapítható, hogy
az I−V görbe fentiek szerint mért nemlinearitásának a négyzetes értéke a transzmissziós
együtthatókkal

∑
n τ

2
n(1− τn) képlet szerint skálázódik. A 4.2. ábrán egy leideni csoport

mérési eredményei láthatók [7, 8], melyen a vezet®képesség-hiszogram mellet a nemlineari-
tás négyzetes értékének sok kontaktusra vett átlaga is látható a teljes vezet®képesség függ-
vényében. Jól látszik, hogy a vezet®képesség-�uktuációk amplitúdója a vezetéképesség-
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4.3. ábra. (a): A vezet®képesség-platók meredekségének szórásnégyzete, σ2
∂G/∂z arany kon-

taktusokra a vezet®képesség függvényében. (b): A vezet®képesség-platók meredekségének

várható értéke,
⟨
∂G
∂z

⟩
. (c) Vezet®képesség hisztogram. A platómeredekség szórásnégyzete a

kvantált vezet®képesség értékeknél mutat minimumokat.

kvantum egész számú többszöröseinél jelent®sen lecsökken. Ez annak felel meg, hogy
a vezetési csatornák egyenként nyílnak ki, azaz az n-edik csatorna csak akkor kezd el
kinyílni, ha az n− 1-edik már teljesen kinyílt. Ebben az esetben n · 2e2/h vezet®képesség-
értéknél az els® n csatorna teljesen nyitott, a többi pedig teljesen zárt, így valóban a
vezet®képesség-�uktuációk lecsökkenését várjuk.

Hasonló módszerrel tanulmányozható a kvantuminterferencia-jelenség esetleges hatása
a vezet®képesség-platók �nomszerkezetére. Ugyan egy vezet®képesség-platón az elektró-
datávolság csak a hullámhossz tört részével változik, mégis a vezet®képesség-platók me-
redekségében egy kimutatható, véletlenszer¶ �uktuációt várunk a kvantuminterferencia-
korrekciók hatására.

A vezet®képesség-görbék mérése közben a platók aktuális meredeksége numerikus de-
riválással számolható. A platómeredekség sok kontaktusra vett várható értéke

⟨
∂G

∂z

⟩
= G0

⟨
∂T0

∂z

⟩
(4.2)

képlet szerint írható, hiszen sok kontaktusra az oszcilláló kvantuminterferencia-tagok kiát-
lagolódnak. A kvantuminterferencia-járulékok statisztikai vizsgálatához a ∂G/∂z értékek
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szórásnégyzetét érdemes számolni, amire a következ® formulát kapjuk:

σ2
∂G/∂z

G2
0

= σ2
∂T0/∂z

+
1

2
T 2
0 k

2
F

∑
j

⟨A2
j⟩︸ ︷︷ ︸

σ2
QI

. (4.3)

Az els® tag a T0 csupasz transzmisszió z függésének szórását jellemzi, míg a második tag
a kvantuminterferencia-járulékot jellemzi. A platómeredekség szórásnégyzetének kísérle-
tileg meghatározott értékeit a 4.3/a ábrán láthatjuk. Jól látszik, hogy a 4.2. ábrához
hasonlóan a szórásnégyzet a kvantált értékeknél jelent®sen lecsökken. Ez egyértelm¶en
arra utal, hogy a platómeredekség �nomszerkezetéhez a kvantuminterferencia-korrekciók
jelent®s járulékot adnak. Ezt az állítást tovább er®síti az átlagos platómeredekség vizsgá-
lata, ami nem a kvantált vezet®képesség érékeknél mutat minimumokat (azaz maximális
negatív meredekséget), hanem inkább a vezet®képesség-hisztogram minimumhelyeinél.
Mivel a platómeredekség várható értéke csak T0 transzmisszió z függéséb®l származik,
ezért nem is várjuk hogy a kvantált értékeknél struktúrák jelenjenek meg.

Összegzésként sok vezet®képesség görbe statisztikai vizsgálatával egyértelm¶en si-
került kimutatni, hogy arany kontaktusok vezet®képesség platóinak a �nomszerke-
zetéhez a kontaktustól távolabbi szórási tartományhoz köthet® kvantuminterferencia-
korrekciók jelent®s járulékot adnak. A kísérleti eredmények részletesebb elemzése, illetve a
kvantumintereferencia-korrekciók egyedi ∂G(V, z)/∂z görbék alapján történ® kimutatása
a publikációs listában szerepl® [1] közleményben található.
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5. fejezet

Palládium nanokontaktusok

kölcsönhatása hidrogén molekulákkal

A kvantuminterferencia-jelenségek megismerése után vizsgáljuk molekuláris kontaktu-
sok viselkedését, melyhez jól használható a vezet®képesség-�uktuációkból nyert informá-
ció. Molekuláris kontaktusok létrejöttét els®dlegesen a vezet®képesség-hisztogramok se-
gítségével tudjuk detektálni. Egy adott fém tiszta kontaktusaira jellemz® vezet®képesség-
hisztogram drasztikusan megváltozik, ha a kontaktushoz molekulákat adagolunk, amik
kölcsönhatásba lépnek a kontaktussal. Jól de�niált molekuláris elrendez®dések kialakulá-
sát a hisztogramban megjelen® új csúcsok jelzik. A vezet®képesség hisztogram azonban
csak a molekuláris kon�gurációk jelenlétét mutatja, azok pontos elrendez®désének feltér-
képezéséhez további mérések szükségesek.

A kialakuló molekuláris kontaktusok jellegének részletes feltérképezésére kiváló példát
mutat egy leideni kutatócsoport platina-hidrogén kontaktusokat tanulmányozó munkája
[10]. Tiszta platina kontaktusok vezet®képesség-hisztogramjában egy éles csúcs jelenik
meg ≈ 1.5G0 vezet®képességnél, mely az egyatomos platina kontaktusok, illetve atomi
láncok [23] vezet®képességének felel meg (5.1/a ábra, szürke vonal). Elméleti várako-
zások alapján ez a vezet®képesség több (akár 5) részlegesen nyitott csatornából adódik
össze [14], melyek a d és s pályákon keresztüli transzportnak feleltethet®k meg egy szo-
roskötés¶ képben. Hidrogén molekulák jelenlétében azonban az 1.5G0 vezet®képességhez
tartozó csúcs elt¶nik, és egy új, éles csúcs jelenik meg G = 1G0-nál (5.1/a ábra, barna
hisztogram). Ezen új csúcs nyilvánvalóan a kontaktussal kölcsönhatásba lép® hidrogén
molekulákhoz köthet®.

A kialakuló molekuláris kon�guráció azonosításához vezet®képesség-�uktuáció illetve
vibrációs spektroszkópiai mérések adtak segítségek.

A G = 1G0 vezet®képesség¶ molekuláris kon�guráció rezgési módusai a feszültség-
áram karakterisztika második deriváltjában megjelen® csúcsok segítségével azonosíthatók
be [10]. A rezgési spektroszkópia mérések szerint a platina-hidrogén kontaktusok tipikus
rezgési energiája 63.5mV-nál található (5.1/b ábra). Ez lényegesen magasabb energia
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a)

b) c)

5.1. ábra. Platina-hidrogén molekuláris kontaktusok vizsgálata [10]. (a): Tiszta platina

illetve platina-hidrogén kontaktusok vezet®képesség-hisztogramjai. (b): A feszültség-áram

karakterisztika második deriváltjában megjelen® csúcs a molekuláris kontaktus egy rezgési

módusának gerjesztését jelzi. (c): A rezgési energiák eloszlása sok kontaktuson végzett

rezgési spektroszkópia mérés alapján H2, D2 és HD molekulákra. A rezgési energiák egy-

értelm¶en eltolódnak a három molekula különböz® tömegének megfelel®en.

annál, amit például tiszta platina atomi láncok rezgési energiájára várnánk (∼ 10−20mV).
Ez egyértelm¶en arra utal, hogy a lényegesen kisebb tömeg¶ hidrogén rezgéseihez köthet®k
a rezgési spektrumban megjelen® csúcsok.

További meger®sítés nyerhet® az izotópe�ektus vizsgálatából, azaz H2 molekulák mel-
lett D2 és HD molekulákhoz kapcsolódó rezgési módusok tanulmányozásából. A mérések
szerint e három molekulára a rezgési energiák a molekulák eltér® tömegének megfelel®en
tolódnak el (5.1/c ábra). Ez még egyértelm¶bb bizonyítékot ad arra, hogy a rezgési mó-
dusok a molekulákhoz kapcsolódnak. Az, hogy a HD molekulák rezgési energiája a H2

és D2 molekulák rezgési energiái között található, még azt is megmutatja, hogy való-
ban molekuláris kontaktus alakul ki, és nem disszociált H vagy D atomok épülnek be a
kontaktusba.

A rezgési energiák vizsgálata mellett hasznos információ nyerhet® a molekuláris kon-
taktus vezetési csatornáinak jellegér®l a vezet®képesség �uktuációk vizsgálatával [10]. A
mérések szerint a G = 1G0 vezet®képesség¶ molekuláris kontaktus kialakulásakor a veze-
t®képesség �uktuációk jelent®sen lecsökkennek, ami azt mutatja, hogy a molekuláris kon-
taktusban egyetlen, szinte tökéletesen transzmittáló vezetési csatornán keresztül folyik az
áram. Ezen eredmény alapján nagy biztonsággal állítható, hogy a kialakuló molekuláris
kontaktusban egyetlen H2 molekulán keresztül folyik az áram, hiszen több párhuzamos
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5.2. ábra. (a): Vezet®képesség-hisztogram tiszta Pd kontaktusokra (szürke görbe) és

palládium-hidrogén kontaktusokra (kék hisztogram). (b): A vezet®képesség-�uktuációk

amplitúdója palládium-hidrogén és platina-hidrogén kontaktusokra. A platina-hidrogén

rendszerrel ellentétben palládium-hidrogén kontaktusokban nem csökken le a vezet®képes-

ség �uktuáció mértéke G = 1G0 környékén. A háttérben a megfelel® vezet®képesség-

hisztogramok láthatók.

molekula esetén több vezetési csatornát várnánk.

A fenti kísérleti eredményeket elméleti szimulációkkal összevetve az is egyértelm¶en
megállapítható, hogy a platina kontaktusok között olyan egyetlen hidrogén molekulából
álló híd alakul ki, amiben a molekula a kontaktus tengelyének irányában áll [24].

A Pt-H2 kontaktusok vizsgálatával párhuzamosan laboratóriumunkban Pd-H2 kontak-
tusokat vizsgáltunk [2]. A várakozások alapján a Pd-H2 kontaktusok a Pt-H2 rendszerhez
nagyon hasonló viselkedést kéne hogy mutassanak a Pt és a Pd hasonló elektronszerke-
zetének köszönhet®en. Ezen várakozás egyértelm¶ cáfolatát adták méréseink. A tiszta
Pd kontaktusok vezet®képesség-hisztogramja valóban nagyon hasonlít a tiszta Pt kon-
taktusokéhoz (5.2/a ábra), azonban hidrogén molekulák adagolásakor a Pd kontaktusok
hisztogramjában nem egy, hanem két új molekuláris kon�guráció megjelenését detektál-
hatjuk G ≈ 0.5 és G ≈ 1G0 vezet®képességnél (5.2/a ábra). További különbség, hogy a
G ≈ 1G0-os kon�guráció kialakulásakor a vezet®képesség �uktuációk nem csökkennek le,
azaz ez a kon�guráció több részlegesen nyitott csatornával rendelkezik (5.2/b ábra).

A Pt és Pd elektródák ugyan hasonló elektronszerkezettel rendelkeznek, azonban mégis
van egy lényeges különbség a két anyag között. Amíg a platina csak a felületén szereti
megkötni a H2 molekulákat, addig a nagyobb rácsállandójú Pd elektródákba a hidrogén
disszociált formában be tud oldódni. Az így kialakuló palládium-hidrid elektródák elekt-
ronszerkezete jelent®sen eltér a tiszta palládiumtól: a Fermi energia a d-sáv fölé tolódik,
és így a Fermi energiánál vett állapots¶r¶ség jelent®sen lecsökken (5.3. ábra).

Felmerül a kérdés, hogy kísérleteinkben hogyan ellen®rizhet®, hogy tiszta Pd vagy
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5.3. ábra. Tömbi palládium és palládium-hidrid számolt állapots¶r¶sége az energia függ-

vényében. A szaggatott vonalak a Fermi energiát jelzik. [26]

palládium-hidrid elektródák között alakul-e ki a hisztogram két új csúcsához tartozó mo-
lekuláris kon�guráció. Ennek megválaszolására megint rezgési spektroszkópia méréseket
hívhatunk segítségül. A pont-kontaktus technikák kifejlesztésekor divatos módszer volt
különböz® elektródák fononmódusainak vizsgálata pont-kontaktus spektroszkópia segít-
ségével [25]. Ehhez egy mezoszkópikus, azaz egyetlen atomnál lényegesen nagyobb át-
mér®j¶ kontaktusra van szükség. A kontaktuson áthaladó elektronok a kontaktus utáni
elektródákban fononokon szóródnak, ami megnöveli a visszaszórás valószín¶ségét, azaz a
vezet®képesség csökkenéséhez vezet. Így a mezoszkópikus kontaktus feszültség-áram ka-
rakterisztikáinak második deriváltjában megjelen® csúcsok az elektródák fononspektrumát
jelzik.

Az elektródák fononmódusainak vizsgálatára mintegy 100G0 vezet®képesség¶ kontak-
tusokat hoztunk létre tiszta palládium és palládium-hidrogén rendszerekben. A tiszta
palládium kontaktusok pont-kontaktus spektruma más csoportok méréseinek megfelel®en
[27] V = 15− 20mV környékén mutatott csúcsot (5.4/a,b ábra). Hidrogén molekulák je-
lenlétében azonban új, lényegesen magasabb energiánál tapasztalható struktúrák jelentek
meg (5.4/c,d ábra), melyek egyértelm¶en arra utalnak, hogy a hidrogén valóban beol-
dódott a palládium elektródákba. Összehasonlításként megvizsgáltuk platina-hidrogén
kontaktusokhoz tartozó pont-kontaktus spektrumokat, amikben csak a tiszta platinára
jellemz® V = 15 − 20mv feszültségnél jelentek meg struktúrák (5.4/e,f ábra), azaz a
palládiummal ellentétben a platina elektródákba valóban nem oldódik be a hidrogén.

A fentiekben ismertetett mérések jól demonstrálják, hogy molekuláris kontaktusok
vezetési tulajdonságaiban milyen fontos szereppel bír a kontaktáló elektródák elektron-
szerkezete. Ugyan palládiumban a hasonló sávszerkezet¶ platinának megfelel® viselkedést
várnánk, a kísérletekben a Pd helyett palládium-hidrid elektródák kontaktálják a hid-
rogén molekulákat, ami a platinától lényegesen eltér® vezetési tulajdonságokhoz vezet.
A palládium-hidrid csökkent állapots¶r¶sége alapján azt várjuk, hogy a két elektróda
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5.4. ábra. Pont-kontaktus spektroszkópiai mérések mezoszkópikus kontaktusokra (G ≈
100G0) tiszta Pd (a-b), palládium-hidrogén (c-d) és platina-hidrogén (e-f) elektródák ese-

tén. Bal oldalon a di�erenciális vezet®képesség látható a feszültség függvényében, míg a

jobb oldali panelek az I − V -görbe második deriváltját mutatják.

között kialakuló hidrogén molekuláris híd vezet®képessége alacsonyabb, mint Pt kontak-
tusokban, így valószín¶síthet®leg a palládium hidrogén hisztogramban G = 0.5G0-nál
megjelen® csúcs feleltethet® meg a két elektróda közötti hidrogén molekuláris kontak-
tusnak. A G = 1G0-nál megjelen® csúcs a fentiek alapján lehet egy palládium-hidrid
elektródák között kialakuló egyatomos palládium kontaktus, ami összhangban van az-
zal, hogy a vezet®képesség-�uktuáció mérések alapján több vezetési csatorna van jelen
ellentétben a H2 molekuláris hídra várt egyetlen csatornával.

A fenti kísérleti eredmények a palládium - hidrogén rendszer megértésén [2] túl jól
demonstrálják, hogy egy egyetlen molekulából álló kontaktus vezet®képességének kiala-
kulásában mind a molekulának, mind a kontaktáló elektródának alapvet® szerepe van,
ugyanaz a molekula más elektródák között máshogy vezet. Nagyobb szerves moleku-
láknál az elektróda és a molekula mellett fontos szereppel bír a köt®csoport is, mely a
molekula és az elektróda közötti megfelel® kölcsönhatást biztosítja [28].
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6. fejezet

Óriás negatív di�erenciális

vezet®képesség jelensége atomi méret¶

kontaktusokban

Palládium kontaktusok után vizsgáljuk arany kontaktusok és hidrogén molekulák köl-
csönhatását. A 6.1/a ábra szerint arany kontaktusokban hidrogén molekulák hatására
nem jelenik meg új csúcs, azonban a tiszta aranyra jellemz® G = 1G0 vezet®képesség¶
csúcs mögött egy jelent®s háttér n® a hisztogramban. Ha a hisztogramot magasabb fe-
szültségnél mérjük (6/b ábra), akkor ez a háttér elt¶nik, és a tiszta aranyhoz (2.1/b)
hasonló hisztogramot kapunk. Felmerül a kérdés, hogy a hisztogram feszültségfüggése
mennyire tükröz®dik egyedi kontaktusok feszültség-áram karakterisztikáiban.

A kutatási terület ismertetése során (2.4. fejezet), illetve a 5. fejezetben (5.1. ábra) már
láttuk, hogy egy molekuláris kontaktus di�erenciális vezet®képesség görbéjében tapasz-
talható lépcs®szer¶ csökkenés a molekuláris kontaktus rezgésének gerjesztésével magya-
rázható [10]. A rezgési módusok ezen elven történ® detektálása nagyban hozzájárult a Pt
elektródák között kialakuló molekuláris hidrogén kontaktus viselkedésének részletes feltér-
képezéséhez. A tapasztalat szerint azonban Au-H2 kontaktusok (és több más molekuláris
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6.1. ábra. Arany-hidrogén kontaktusok vezet®képesség-hisztogramjai alacsony (a) illetve

magas (b) feszültség mellett.

30



-100-50 0 50 100

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

-100-50 0 50 100
-2

-1

0

1

2

 V [mV]

 

 

dI
/d

V
 [2

e2
/h

]

a

 I [
A

]

 

 

 V [mV]

b

6.2. ábra. Arany-hidrogén nanokontaktus feszültség-áram karakterisztikája (b) és di�eren-

ciális vezet®képesség görbéje (a). A di�erenciális vezet®képességben V ≈ 50mV feszült-

ségnél egy negatív értéket felvev® csúcsot látunk, ami az I − V görbe negatív meredekség¶

szakaszának felel meg. A fekete vonalak a szövegben ismertetett modell segítségével készí-

tett illesztést mutatják. Illesztési paraméterek: E = 54meV, T = 5.1K, σ0 = 0.45G0,

σ1 = 0.12G0, N = 60.

rendszer is) gyakran mutatnak a vibrációs módusokra jellemz® jelalaktól egyértelm¶en el-
tér® feszültség-áram karakterisztikát: a di�erenciális vezet®képességben a várt lépcs®szer¶
ugrás helyett egy csúcs jelenik meg. Ez a csúcs bizonyos esetekben negatív értékeket is
felvehet, ahogy ezt a 6.2. ábrán bemutatott, arany hidrogén kontaktusokon felvett di�e-
renciális vezet®képesség görbe szemlélteti. Ezen óriás negatív di�erenciális vezet®képesség

jelensége a feszültség-áram karakterisztikán talán még meghökkent®bb: a kezdeti lineáris
szakasz után egy jól meghatározott feszültségnél az áram a feszültség folyamatos növelése
ellenére egy éles csökkenést mutat, majd egy újabb, kisebb meredekség¶ lineáris szakasz
alakul ki. A következ®kben ezen érdekes jelenséget próbáljuk megérteni egy egyszer¶
modell, illetve a kísérleti eredmények további vizsgálata segítségével.

A feszültség-áram karakterisztika alacsony, illetve magas feszültségnél tapasztalható
két különböz® vezet®képességhez tartozó lineáris szakasza azt sugallja, hogy a kontaktus a
küszöbfeszültség elérésekor a kiinduló alacsony feszültséghez tartozó kon�gurációból egy
(vagy több) a kezdeti kon�gurációtól jól elkülönül® kon�gurációba tud ugrani. Kiindu-
lásként tételezzünk fel két kontaktus kon�gurációt, melyek átlagos betöltési száma n0 ill.
n1 = 1 − n0. A két diszkrét állapot jól modellezhet® egy kétállapotú rendszerrel, azaz
két metastabil állapot kialakulásával, melyek között E energia befektetésével (vagy elnye-
lésével) lehet átmenetet létrehozni (6.3/c ábra). Ha a kontaktus vezet®képessége a két
állapotra különbözik, akkor a feszültség-áram karakterisztika a két vezet®képesség (σ0 és
σ1) illetve a az állapotok betöltési száma alapján

I(V ) = (σ0n0 + σ1n1)V (6.1)
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képlettel írható fel.
E > eV feszültségnél (és T = 0 h®mérsékleten) a rendszer mindig alapállapotban

van, azaz n1 = 0. A gerjesztett állapot betöltése feszültség illetve h®mérsékleti gerjesztés
hatására változhat, melynek a dinamikáját a

dn1

dt
= P0→1 − P1→0 (6.2)

egyenlet írja le, ahol a P0→1 gerjesztési és P1→0 relaxációs valószín¶ségek a Fermi féle
aranyszabály segítségével a

P0→1 = ρ2Fn0γ

∫
dϵf(ϵ, eV )(1− f(ϵ− E, eV )), (6.3)

P1→0 = ρ2Fn1γ

∫
dϵf(ϵ, eV )(1− f(ϵ+ E, eV )) (6.4)

egyenletekkel adhatók meg [3, 15]. Gerjesztésnél egy elektron egy betöltött állapotból E
energia elvesztésével egy betöltetlen állapotba szóródik, miközben a kontaktus a magasabb
energiájú metastabil állapotba kerül. Hasonlóképpen, relaxáció esetén a kontaktus E

energiát ad át egy elektronnak. Az átmeneti mátrixelemet a γ paraméter adja meg,
mely a Hamilton operátor hermicitása miatt a gerjesztésre és a relaxációra megegyezik.
Az elektronállapotok betöltését az f(ϵ, eV ) nemegyensúlyi eloszlásfüggvény írja le, mely
a kontaktus közepén jól közelíthet® a két elektróda egyensúlyi eloszlásfüggvényének az
átlagával:

f(ϵ, eV ) =
fL
0 (ϵ) + fR

0 (ϵ)

2
. (6.5)

Mindezek alapján a gerjesztett állapot betöltési számának változása

dn1

dt
= n0ν0 − n1ν1 (6.6)

alakban írható, ahol ν0 és ν1 inverz relaxációs id®k a fenti modell keretében egzaktul
meghatározhatók a h®mérséklet illetve a kontaktusra adott feszültség függvényében [3].
Állandósult állapotban dn1/dt = 0, azaz

n1 = 1− n0 =
ν0

ν0 + ν1
. (6.7)

A 6.3/a1-a3 ábrák a betöltési számok változását, az áramot, illetve a di�erenciális
vezet®képességet szemléltetik a fenti modell alapján. Jól látszik, hogy a di�erenciális
vezet®képességben E energiánál egy ∆σE ugrás látszik, mely kisebb a zérus és végtelen
feszültség közötti vezet®képesség-változásnál (∆σ∞). Ennek megfelel®en a vezet®képesség
feszültségfüggésében csak egy lépcs®szer¶ ugrást látunk a keresett csúcsszer¶ struktúra
kialakulása helyett. A 6.3/a1-a3 ábrák mindezt zérus h®mérsékleten, σ0 = 1 és σ1 = 0

paramétereknél szemléltetik. A [3] publikációban részletesen ismertetett véges h®mérsék-
leti formulák elemzéséb®l általánosan is megállapítható, hogy a fenti kétállapotú rendszer
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6.3. ábra. (a1-a3): a betöltési számok, az áram és a di�erenciális vezet®képesség változása

a feszültség függvényében egy zérush®mérsékleti kétállapotú rendszer modellben egy alap

és egy gerjesztett állapotot �gyelembe véve. (b1-b3): Az el®z® modell kiterjesztése véges

számú, energetikailag ekvivalens gerjesztett állapottal. Az ábra N = 10 gerjesztett állapot

esetén mutatja a betöltési számokat, az áramot és a di�erenciális vezet®képességet. (c): a

kétállapotú rendszer modell illusztrációja.

modellben mindig csak lépcs®szer¶ ugrást tapasztalunk a csúcsszer¶ struktúra kialakulása
helyett.

A di�erenciális vezet®képességben kialakuló csúcs hiányát szemléletesen is megérhet-
jük. A modell szerint eV ≫ E feszültségnél a n1 = n0 = 1/2 betöltés alakul ki, viszont
eV = E + ϵ, ϵ ≪ E feszültségnél n1 betöltés értéke kicsi, azaz az I − V görbében
az eV = E feszültség elérése után csak lassan, eV ≫ E feszültségnél áll be a nagy fe-
szültséghez tartozó lineáris tartomány. Ennek megfelel®en az I − V görbe monoton, nem
tapasztalunk benne visszakanyarodást.

Az I − V görbe 6.2/b ábrán tapasztalt visszakanyarodása úgy alakulhat ki, ha az
n1 betöltési szám E energiánál hirtelen jelent®sen megváltozik, azaz a rendszer hirtelen
átbillen a gerjesztett állapotba. Ez természetszer¶leg megvalósul akkor, ha a gerjesztés egy
alapállapotból nagyszámú, energetikailag ekvivalens állapotba történhet. Ekkor a P0→1

gerjesztési valószín¶ség értéke �felskálázódik� a végállapotok számával (N). A modell
könnyen módosítható az N paraméter bevezetésével, az N = 10 értékhez tartozó zérus
h®mérsékleti eredményt szemléltetik a 6.3/b1-b3 ábrák. Jól látszik, hogy a nagyszámú
végállapot bevezetésével a di�erenciális vezet®képességben megjelenik az akár negatív
értéket is felvev® csúcsszer¶ struktúra.

A véges számú végállapotot �gyelembe vev® végesh®mérsékleti modellel kiválóan il-
leszthet®k a kísérletileg tapasztalt óriás negatív di�erenciális vezet®képességet mutató
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görbék, ahogy ezt az 6.2 ábrán feltüntetett illesztés is mutatja. Sok kísérleti görbe illesz-
tése alapján N értékére tipikusan 40− 200 adódik, azaz az alap és a gerjesztett állapotok
között egy jelent®s aszimmetria jelentkezik. Fizikailag ezt úgy értelmezhetjük, hogy zérus
feszültségnél egy er®sen kötött molekuláris állapot alakul ki, de ahogy a feszültséggel el-
érjük a molekula kötési energiáját a molekula számos, a szomszédos elektródák felületén
gyengén kötött állapotba (vagy akár egyáltalán nem kötött gáz állapotba) deszorbeálódik,
majd onnan egy id® után visszajut az er®sen kötött állapotba. Az er®sen illetve a gyengén
kötött állapotok számának jelent®s különbsége miatt a gerjesztéshez szükséges id® sokkal
kisebb, mint az átlagos relaxációs id®, azaz az id® nagy részét a molekula deszorbeált
állapotban tölti.

A molekula deszorpcióját feltételez® kép összhangban van a mérési eredményekkel. A
6.4/a ábra az elektródák széthúzása majd összenyomása közben felvett vezet®képesség-
görbét mutat. A görbe mentén folyamatosan felvettük a feszültség-áram karakterisz-
tikákat, így egyszerre vizsgálhatjuk a zérus feszültséghez illetve a magas feszültséghez
(eV ≫ E) tartozó di�erenciális vezet®képességek (σ0, σ∞) változását a széthúzás illetve
összenyomás közben. A széthúzás során G = 1G0 értéknél látunk egy platót, mely a
tökéletes transzmisszió alapján feltehet®leg tiszta arany kontaktushoz tartozik. Ezzel
összhangban a feszültség-áram karakterisztika jó közelítéssel lineáris, azaz σ0 ≈ σ∞. A
kontaktus szétszakadása után közelíteni kezdjük az elektródákat. Eközben az egyatomos
kontaktus kialakulása el®tt tapasztalunk egy negatív di�erenciális vezet®képességet mu-
tató tartományt, azaz itt σ0 és σ∞ értéke jelent®sen különbözik. Nagy feszültségnél az
összenyomás során tapasztalt görbe jó egyezést mutat a tiszta arany kontaktusok tipikus
viselkedésével: a kontaktusba ugrás G < 0.1 értékr®l történik, el®tte a vezet®képesség jó
közelítéssel exponenciális változást mutat, azaz az alagútáram exponenciális növekedését
látjuk az elektródák közelítése közben. Zérus feszültségnél azonban tiszta kontaktusokra
nem jellemz® viselkedést látunk: az egyatomos kontaktusba történ® ugrást jóval magasabb
vezet®képességnél tapasztaljuk, és a vezet®képesség változása sem egyeztethet® össze egy
egyszer¶ alagutazási képpel. Mindez alapján feltételezhetjük, hogy alacsony feszültség-
nél molekuláris kontaktusok alakulnak ki jelent®sen befolyásolva a vezet®képesség-görbék
alakját. Magas feszültségnél viszont a molekulák deszorbeálódnak, és így a tiszta aranyra
jellemz® viselkedést tapasztaljuk.

A vezet®képesség-görbén bemutatott viselkedés összhangban van a vezet®képesség-
hisztogram feszültségfüggésével (6.1. ábra): alacsony feszültségnél (V = 20mV) a tiszta
aranyétól lényegesen eltér® hisztogramot kapunk, számos molekuláris kon�guráció meg-
jelenésével, míg magasabb feszültségnél (V = 120mV) a hisztogram kitisztul és a mole-
kuláris kon�gurációk súlya lényegesen lecsökken. A két határeset közötti átmenet 60mV

körül egy viszonylag széles feszültségtartományban történik. Ez jó egyezést mutat a 6.4/b
ábrával, mely a 6.2 ábrához hasonló di�erenciális vezet®képességet mutató görbékhez tar-
tozó csúcspozíciók eloszlását mutatja mintegy 60 független kontaktusra. Mindezek alapján
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6.4. ábra. (a): Zérus illetve magas feszültség mellett felvett vezet®képesség görbe széthúzás

és összenyomás közben a görbe pontjain mért feszültség-áram karakterisztikák alapján. A

betét az er®sen kötött molekuláris állapot deszorpcióját szemlélteti. (b): A molekuláris

kon�gurációk gerjesztési energiáinak eloszlása 60 különböz® kontaktuson felvett negatív

di�erenciális vezet®képességet mutató görbe alapján.

megállapíthatjuk, hogy egy adott kon�gurációra az er®sen kötött molekuláris kon�guráció
deszorpciója egy nagyon jól de�niált feszültségnél történik, azonban ez a küszöbfeszült-
ség jelent®sen eltérhet különböz® kontaktusokra. Ez magyarázatot ad arra is, hogy a
hisztogram kitisztulása nem egy éles határfeszültségnél, hanem egy szélesebb feszültség-
tartományban tapasztalható. Azt is érdemes azonban hangsúlyozni, hogy nem minden
kontaktus mutat negatív di�erenciális vezet®képesség jelenséget, el®fordulhat az is, hogy
a molekula deszorpciója után a feszültséget visszacsökkentve nem az eredeti kon�guráció
alakul ki, azaz nem kapunk reprodukáló feszültség-áram karakterisztikát. Ennek megfe-
lel®en a hisztogram feszültségfüggéséhez sem csak a 6.2 ábrához hasonlóan jól de�niált
di�erenciális vezet®képesség görbét mutató kon�gurációk járulnak hozzá.

Eredményeink jól demonstrálják, hogy egy er®sen kötött molekuláris kon�guráció több
hasonló energiájú gyengén kötött állapotba történ® deszorpciója a di�erenciális vezet®ké-
pesség görbékben éles, akár negatív di�erenciális vezet®képességet mutató csúcsok kiala-
kulásához vezet. Fontos azonban megemlíteni, hogy az irodalomban a csúcsszer¶ struk-
túrák kialakulására egy alternatív modell is ismert [29]. Ezen modell szerint egy rézgési
módus gerjesztésének segítségével ugrik a rendszer egy másik metastabil állapotba, és
ennek köszönhet®en alakul ki egy csúcs a szokásos lépcs®szer¶ struktúrák helyett. Ennek
megfelel®en csúcsokhoz tartozó energiák a rezgési módusok jól de�niált, diszkrét ener-
giáinak felelnek meg. Bizonyos � a 6.2. ábránál lényegesen kisebb csúcsokat mutató �
kísérletek alátámasztják ezt az elméletet, hiszen a csúcsszer¶ struktúrák energiáinak el-
oszlása jó egyezést mutat a vibrációs energiákkal, ráadásul a 5.1. ábrán bemutatott izotóp
e�ektus is egyértelm¶en kimutatható. Ezzel ellentétben a 6.2 ábrán bemutatott óriás
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negatív di�erenciális ellenállást mutató görbe, illetve a gerjesztési energiák 6.4/c ábrán
bemutatott széles eloszlása nem illeszthet® a [29] cikkben felállított modellel. Mindez
alapján megállapítható, hogy a vezet®képesség-görbékben megjelen® csúcsszer¶ struktú-
rák egyaránt származhatnak a vibrációs módus gerjesztéséhez köt®d® átrendez®désb®l,
illetve egy er®sen kötött molekula feszültség segítségével történ® deszorpciójából. A két
jelenség különválasztása azonban megfelel® körültekintést igényel.

A fejezetben ismertetett modell részletei, illetve az alternatív, vibrációs módus ger-
jesztésén alapuló modellel történ® összehasonlítás a [3] publikációban találhatók meg. A
kétállapotú rendszereken történ® szórás pont-kontaktusokra gyakorolt hatásáról részletes
elméleti összefoglalás a [15] publikációban található.
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7. fejezet

Atomi és molekuláris kontaktusok

vizsgálata subgap módszerrel

A korábbiakban láttuk, hogy a feszültség-áram karakterisztikák vizsgálata számos
hasznos információt szolgáltat az atomi vagy molekuláris kontaktusok viselkedésér®l. Az
el®z® fejezet a kontaktus inelasztikus, azaz energiaváltozással járó gerjesztéseinek fel-
térképezésére mutatott példát. Azt is láttuk, hogy a kontaktus elasztikus vezetési tu-
lajdonságaira, azaz a vezetési csatornák transzmissziós együtthatóira a feszültség-áram
karakterisztikában tapasztalható kvantuminterferencia-jelenségekb®l nyerhet® hasznos in-
formáció (4. és 5. fejezet). A vezet®képesség-�uktuációkhoz hasonló információ nyerhet®
zajmérésekb®l is (2.3. fejezet). Mindkét esetben a vezet®képesség mellett � mely a transz-
missziós valószín¶ségek összegével arányos � a transzmissziós együtthatóknak egy függet-
len kombinációját tudjuk kísérletileg meghatározni. Ezen kísérletek segítségével sikerült
megállapítani, hogy egy egyatomos arany kontaktus vagy egy platina elektródák közötti
hidrogén kontaktus egyetlen tökéletes transzmittáló csatornával rendelkezik [7, 30, 10].
Azonban, ha olyan rendszert vizsgálunk, melyben több részlegesen transzmittáló csator-
nán keresztül folyik az áram, akkor a csatornatranszmissziók részletes feltérképezéséhez a
vezet®képesség-�uktuáció vagy sörétzaj mérések már nem nyújtanak elegend® információt.

Ahogy a bevezetésben már röviden említettem, szupravezet® elektródák alkalmazása
esetén rendelkezésünkre áll egy speciális � többszörös Andrejev visszaver®dés tanulmányo-
zásán alapuló � módszer, mellyel elvileg tetsz®leges számú vezetési csatorna transzmissziós
valószín¶ségei pontosan meghatározhatók. A módszer alapelvét a 7.1. ábra szemlélteti.

A két szupravezet® közötti kontaktuson egyetlen elektrontöltést csak úgy tudunk át-
juttatni, ha a kontaktusra eV > 2∆ feszültséget kapcsolunk (7.1/a ábra), ahol ∆ a szup-
ravezet® tiltott sáv értéke. Ezen folyamat alapján a feszültség-áram karakterisztikában
eV < 2∆ feszültség esetén zérus áramot várunk, majd e feszültséghatár átlépésekor ug-
rásszer¶en megn® az áram (7.1 ábra jobb alsó sarok, a görbe). Két szupravezet® elekt-
róda között azonban magasabb rend¶ folyamatok is lehet®vé válnak, például elképzelhet®
hogy két kvázirészecske egyszerre jut át a kontaktuson, és ott egy Cooper párt alkot
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1.10. ábra. Szupravezet® elektródák közötti alagúte�ektus lehetséges módjai. Az els®rend¶folyamat valószín¶ség¶ és feszültségnél megy végbe, a másodrend¶ (b)valószín¶sége és feszültségnél ad járulékot az áramhoz, míg a harmadrfolyamat feszültségnél jelenik meg, valószín¶sége stb. . .A gap törtrészeinek megfelel® feszültségértékeknél megjelen® folyamatok áramhozjárulékai összeadódnak, ami jellegzetes mintázatot eredményez az karakterisz-
7.1. ábra. Többszörös Andrejev visszaver®désen alapuló magasabb rend¶ folyamatok két

szupravezet® közötti nanokontaktusban. A jobb alsó panel az (a), (b) és (c) paneleken

szemléltetett els®-, másod- és harmadrend¶ folyamatokhoz tartozó járulékokat szemlélteti

a feszültség-áram karakterisztikában.

(7.1/b ábra). Ez a folyamat már eV > ∆ feszültségnél lehetséges. Hasonlóképpen maga-
sabb rend¶ folyamatok is elképzelhet®ek, melyek n elektrontöltés transzmissziója esetén
eV > 2∆/n feszültségnél válnak lehet®vé. Értelemszer¶en egy n-ed rend¶ folyamat va-
lószín¶sége a transzmissziós együtthatók n-edik hatványával arányos, azaz a magasabb
rend¶ folyamatok viszonylag jól transzmittáló csatornák esetén adnak szigni�káns járu-
lékot. Ezen folyamatok a feszültség-áram karakterisztikában a tiltott sáv tört részeinél
megjelen® úgynevezett �subgap� struktúrák kialakulásához vezetnek, melyek illesztéséb®l
elvileg az összes vezetési csatorna transzmissziós valószín¶sége meghatározható.

A 7.2 ábra egy egyatomos ólom kontaktus feszültség-áram karakterisztikáját, illetve
di�erenciális vezet®képeség görbéjét mutatja. Jól látszik, hogy az I−V görbében valóban
éles struktúrák jelennek meg a tiltott sáv tört részeinél, amit az I−V görbe deriváltjában
megjelen® csúcsok még jobban szemléltetnek. Ezek a struktúrák jól illeszthet®k a több-
szörös Andrejev visszaver®dések elméletével [12, 13]. A zöld, kék és piros vonalak rendre
egy, kett® és három nyitott vezetési csatorna mellett mutatják a legjobban illeszked® gör-
bét. A legjobb illeszkedést három csatornánál kapjuk, több csatorna esetén az illesztés az
els® három csatornára a három csatornás illesztésnek megfelel® transzmissziókat, a további
csatornákra pedig zérus transzmissziót ad. Ez alapján egyértelm¶en megállapítható, hogy
� az elméleti várakozásokkal összhangban [14] � a vizsgált egyatomos ólom kontaktus há-
rom nyitott vezetési csatornával rendelkezik az ábraaláírásban megadott transzmissziós
együtthatókkal. Méréseink alapján a kontaktus transzmissziós valószín¶ségei ennél több
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7.2. ábra. Egyatomos Pb kontaktus feszültség-áram karakterisztikája (a) és di�erenci-

ális vezet®képesség görbéje. Az (a) panelen a zöld, kék és piros vonalak az egy, kett®

illetve három vezetési csatornához tartozó legjobban illeszked® elméleti görbét mutat-

ják. A legjobban illeszked® háromcsatornás görbe alapján a transzmissziós együtthatók:

τi = {0.76, 0.3, 0.22}.

� akár 5-6 � nyitott vezetési csatorna esetén is ∆τ < 0.05 pontossággal meghatározhatók.
A továbbiakban ezen kísérleti módszer alkalmazására mutatok példákat. El®ször indium
kontaktusok transzmissziós valószín¶ségeinek részletes statisztikai vizsgálatát mutatom
be, aminek els®dleges célja újszer¶ szimulációs módszerek pontosságának tesztelése volt.
Ezután hidrogén molekuláris kontaktusok subgap analízisére térek ki.

Ahogy a bevezet® fejezetben már említettem, atomi és molekuláris kontaktusok vizsgá-
latánál a kísérleti eredmények értelmezéséhez komoly segítséget nyújt a kontaktus elméleti
szimulációja. Erre egyre fejlettebb módszerek állnak rendelkezésre, a pontosabb mód-
szerek általában s¶r¶ségfunkcionál-elmélet (DFT, density functional theory) segítségével
oldják meg a kontaktusra vonatkozó Schrödinger egyenletet, és az így kapott megoldás
alapján számolják a kontaktus vezetési tulajdonságait. Ez komoly számítási kapacitást
igényel, így ez a módszer leggyakrabban csak pár � kísérleti eredmények alapján feltéte-
lezett � kon�guráció szimulálását célozza meg. A kísérletekb®l azonban világosan látszik,
hogy a szakítási folyamatok sztochasztikus jellege miatt komoly következtetéseket csak
sok vezet®képesség görbe statisztikai vizsgálatából vonhatunk le. Ennek megfelel®en az
elméleti számításoknál is kívánatos lenne nagymennyiség¶ szakítási görbe szimulációja, és
ez alapján vezet®képesség-hisztogram készítése. Elméleti csoportokkal történ® együttm¶-
ködés keretében egy erre alkalmas szimulációs módszer fejlesztését t¶ztük ki célul, mely a
szakítási folyamatokat klasszikus molekula-dinamika segítségével számolja, majd minden
kon�gurációnál DFT számolások segítségével határozza meg a vezetési tulajdonságokat
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7.3. ábra. Az (a), (b), (c) és (d) panelek az els®, második, harmadik és negyedik veze-

tési csatorna transzmissziós valószín¶ségeinek átlagértékét mutatják kísérleti subgap görbe

mérések (narancssárga pontok) és elméleti molekuladinamika + DFT szimulációk (kék

pontok) alapján. A piros és zöld vonalak egy ideális dimer illetve monomer kon�guráció

transzmissziós valószín¶ségeit mutatják széthúzás közben. Az (a) és (b) panel betétábrái

az ideális dimer és monomer kon�gurációk struktúráját szemléltetik. Az (e) és (f) ábra az

ideális dimer kon�gurációban kialakuló hullámfüggvényeket szemlélteti bal oldalról indított

elektronhullám esetén.

[4]. Ezen kívül a molekula-dinamikai szimulációkban használt potenciálok paramétereit is
a DFT számolások szolgáltatják. A szimulációk �megmérettetését� a kísérletileg mért
hisztogrammal történ® összehasonlítás mellett a vezetési csatornák transzmissziós va-
lószín¶ségeinek részletes összehasonlítása adja. Ehhez alanyként indium kontaktusokat
választottunk, melyekre a 3.41K h®mérsékleten bekövetkez® szupravezet® átalakulásnak
köszönhet®en jól alkalmazható a szupravezet® subgap módszer.

A szimulációk illetve a subgap mérések alapján kapott transzmissziós valószín¶sége-
ket a 7.3. ábrán láthatjuk. Az elméleti értékek mintegy 100 független szakítási görbe
szimulációjának eredményét mutatják: a görbe minden pontján kiszámításra kerültek a
transzmissziós sajátértékek, majd a teljes vezet®képesség szerint csoportosítva kiszámol-
tuk a transzmissziós együttható várható értékét, azaz az ábra az egyes vezetési csatornák
átlagos transzmissziójának a változását mutatja a teljes vezet®képesség függvényében.
Kísérletileg mintegy 500 különböz® vezet®képesség¶ kontaktuson vettünk fel subgap gör-
béket, és ezek illesztése alapján határoztuk meg az átlagos transzmissziós együtthatókat
a teljes vezet®képesség függvényében. Az elméletileg számított és kísérletileg mért érté-
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7.4. ábra. Kísérleti és szimulált vezet®képesség görbék (a,c) illetve kísérleti és szimulált

vezet®képesség hisztogramok (b,d) indium nanokontaktusokra. Az (e1-e4) panelek a külön-

böz® vezet®képesség-tartományokhoz tartozó tipikus atomi kon�gurációkat jelölik.

kek kiváló egyezést mutatnak, ami bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a szimulációk reális
kontaktus-kon�gurációkat szolgáltatnak, melyekre a csatornák eloszlása jól egyezik a kí-
sérleti tapasztalattal. Szintén jó egyezést mutat a kísérlettel a szimulált vezet®képesség
hisztogram (7.4. ábra).

Mivel a szakirodalomban megtalálható legtöbb szimuláció csak pár kiválasztott ideális
kon�gurációt modellez, így mi is összehasonlítottuk a 100 vezet®képesség-görbe szimulá-
ciójára kapott eredményt egyszer¶, ideális kontaktus kon�gurációk számított tulajdonsá-
gaival. A számolásokhoz egy tökéletes kristálystruktúrából kivágott dimer ill. monomer
kon�gurációt használtunk (7.3/a,b betétábrák). A dimer kon�gurációnál a kontaktus két
gúlához hasonlít, melyek a csúcsukban lev® egy-egy atomon keresztül érintkeznek. A szét-
húzás közben ezen két csúcsot alkotó két atom távolsága változik, azonban az egyes gúlák-
hoz tartozó atomok egymással együtt mereven mozognak. A monomer esetében a két gúla
csúcsa ugyanaz az egyetlen atom, melyet a széthúzás közben a két elektródától egyenl®
mértékben távolítunk. Ezen két kon�gurációra is felrajzoltuk a transzmissziós valószín¶-
ségek változását a teljes vezet®képesség függvényében, mely jelent®s eltérést mutatott a
kísérletileg mért értékekt®l (7.3. ábra zöld és piros vonalak). Mindez jól mutatja, hogy az
ideális kon�gurációk nem jól reprezentálják az átlagos kísérleti kontaktusokat, ráadásul
ideális kon�gurációk szimulációja nem ad lehet®séget az egyes kon�gurációk közötti át-
menet vizsgálatára. Ezzel szemben a teljes vezet®képesség görbék szimulációjával kapott
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7.5. ábra. Niobium-hidrogén kontaktusok negatív di�erenciális vezet®képességet mutató

di�erenciális vezet®képesség görbéje széles feszültség tartományban (a), illetve ugyanazon

kontaktus I−V görbéje (c) és di�erenciális vezet®képesség görbéje (b) a szupravezet® tiltott

sáv tartományában.

eredmények sokkal jobb egyezést mutatnak a kísérlettel a klasszikus molekuladinamikai
számítások tökéletlensége ellenére. Így eredményeink egyértelm¶en megmutatják, hogy a
[4] publikációnkban bemutatott vezet®képesség-hisztogramok elméleti szimulációjára al-
kalmas módszerrel lényeges el®relépés érhet® el a szimulációs technikák megbízhatóságát
illet®en.

Az elméleti szimulációk tesztelése mellett csoportunkban els®ként alkalmaztuk a sub-
gap módszert molekuláris kontaktusok transzmissziós együtthatóinak vizsgálatára. Ezt
szemlélteti a 7.5. ábra egy niobium-hidrogén kontaktus feszültség áram karakterisztikájá-
nak és di�erenciális vezet®képesség görbéinek bemutatásával. Az ábrán jól látszik, hogy
a di�erenciális vezet®képesség görbén párszor 10mV-os tartományban az el®z® fejezetben
diszkutált inelasztikus gerjesztések azonosíthatók, még pár a mV-os szupravezet® tarto-
mányban a subgap struktúrák segítségével a transzmissziós együtthatók határozhatók
meg, így egyetlen I−V görbe mérésével rengeteg információt nyerhetünk a vizsgált mole-
kuláris kontaktusról. A subgap módszerrel 6 szupravezet® anyagon végeztünk méréseket
(Nb, Pb, Ta, Al, Sn, In) tiszta és hidrogén környezetben. A mérések során felvett hisztog-
ramokat a 7.6. ábra mutatja. A vizsgált anyagok közül a Nb és a Ta mutatott er®s köl-
csönhatást a hidrogén molekulákkal. A vezet®képesség-görbék markánsan megváltoztak
a hidrogén molekulák adagolása után, azonban subgap mérések alapján a transzmissziós
együtthatók változása a teljes vezet®képesség függvényében hasonló struktúrát mutatott
hidrogénes és tiszta kontaktusokra. Ez arra enged következtetni, hogy a molekulák nem
épülnek be a Pt-H2 rendszerhez hasonlóan a kontaktusba, hanem a kontaktus oldalához
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7.6. ábra. Nb, Ta, Al, Pb, Sn és In kontaktusok vezet®képesség hisztogramjai tiszta kör-

nyezetben (fekete vonalak) és hidrogén környezetben (zöld hisztogramok).

köt®dve befolyásolják annak viselkedését. Ez a mechanikai tulajdonságokban jelent®s vál-
tozást eredményez, azonban az elektrontranszport jelent®s része továbbra is Nb-Nb vagy
Ta-Ta atomok között tapasztalható, így a vezetési tulajdonságok nem változnak jelent®-
sen.

Összegzéskén elmondható, hogy a subgap módszer hatékonyan alkalmazható viszony-
lag jól transzmittáló atomi vagy molekuláris kontaktusok vizsgálatára, hiszen a veze-
t®képesség �uktuáció vagy sörétzaj mérésekkel ellentétben nem csak kisszámú vezetési
csatorna esetén nyerhet® információ, hanem akár 5-6 nyitott csatorna transzmissziós va-
lószín¶ségei is nagy pontossággal meghatározhatók. Mivel a subgap struktúrák energiá-
ban jól szétválnak az inelasztikus gerjesztésekhez tartozó struktúráktól, így egyetlen I-V
görbe mérésével az elasztikus transzport tulajdonságokról és az inelasztikus gerjeszté-
sekr®l egyszerre nyerhetünk információt. Mindez elméleti szimulációkkal való egybevetés
alapján nagy segítséget nyújt a kialakuló atomi vagy molekuláris kon�gurációk pontos
beazonosításában. A subgap módszerrel elért eredmények részletes ismertetése a [4, 5]
publikációkban található.
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8. fejezet

Vezet®képesség-görbék vizsgálata

korreláció-analízissel

A korábbi fejezetekben f®leg olyan kísérleti módszereket ismertettem, melyek csak
megfelel® energiafelbontás és/vagy a kontaktus kiemelked® stabilitása mellett alkalmaz-
hatók. A stabilitás minden olyan módszernél különösen fontos, ahol egyedi kontaktusok
feszültség-áram karakterisztikáit akarjuk vizsgálni. Energiafelbontás tekintetében érte-
lemszer¶en az el®z® fejezetben ismertetett subgap módszer a legérzékenyebb, mely ki-
fejezetten alacsony h®mérsékletet (T ≪ Tc) és 1mV-nál jóval érzékenyebb energiafel-
bontást igényel. Azonban a korábban ismertetett inelasztikus gerjesztési spektroszkópia
vagy vezet®képesség-�uktuáció mérések sem végezhet®k el magas h®mérsékleten, hiszen
például a szobah®mérséklethez tartozó energiaskála mindkét jelenség tipikus energiaská-
lájánál magasabb. A továbbiakban egy csoportunkban kifejlesztett vizsgálati módszert
ismertetek, mely kizárólag a vezet®képesség-görbék statisztikai vizsgálatán alapul, mégis
a hagyományos vezet®képesség-hisztogram módszernél lényegesen több információt szol-
gáltat a vizsgált rendszerr®l.

Ahogy a kés®bbiekben pontosabban is látni fogjuk, a vezet®képesség hisztogrammal
átlagértékeket vizsgálhatunk, azaz egyes kon�gurációk átlagos el®fordulási gyakoriságát.
A �zika számos területén ismert, hogy egy mennyiség átlag körüli �uktuációja az átlagér-
téken túlmutató információt szolgáltat. Erre a leglátványosabb példát a zajmérések adják,
melyek például az id®beli keresztkorrelációk vizsgálatával meg tudják határozni, hogy a
vizsgált rendszerben a részecskék fermionként vagy bosonként viselkednek [31, 32, 33],
hiszen az el®bbi esetben a Pauli elv miatt a részecskék nem lehetnek ugyanabban az álla-
potban, míg az utóbbi esetben a részecskék együttes jelentkezése, csomósodása valószín¶
esemény.

A zajmérések ötlete alapján a vezet®képesség-görbék statisztikai elemzésénél egy olyan
keresztkorreláció-analízis fejlesztését t¶ztük ki célul, mellyel az egyes kon�gurációk egy-
máshoz való viszonya is vizsgálható. Erre a legegyszer¶bb módszer az ún. feltételes hisz-
togramok vizsgálata, melyet a [6] közleményben vezettünk be atomi aranyláncok és hidro-
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gén molekulák közötti kölcsönhatás vizsgálatára. A módszer lényege, hogy a hisztogramot
nem a teljes adatsorra, hanem azon válogatott görbékre rajzoljuk fel, melyek egy adott
referencia csúcshoz az átlagnál nagyobb súllyal járulnak hozzá. A feltételes és a teljes
hisztogram összehasonlíthatósága érdekében mindkett®t a felhasznált görbék számával
normáljuk. Ha a referencia csúcshoz tartozó kon�guráció egy másik csúcshoz tartozó
kon�gurációtól független, akkor ez a másik csúcs a feltételes hisztogramban a teljes hisz-
togrammal megegyez® súllyal jelenik meg. Ha viszont egy � referencia csúcstól eltér® �
csúcs súlya a feltételes hisztogramban megn® vagy lecsökken a teljes hisztogramhoz ké-
pest, akkor a két kon�guráció nem független egymástól, valamilyen fajta korreláció lép fel
közöttük.

A kés®bbiekben ezt a módszert egy általános, kétdimenziós keresztkorreláció-analízissé
fejlesztettük [7]. A kétdimenziós korrelációs hisztogramok bevezetése el®tt azonban érde-
mes pontosan de�niálni a vezet®képesség-hisztogram számításának pontos módját.

A mérés során felvett több ezer vezet®képesség-görbét indexelhetjük a sorszámuk alap-
ján, amit a továbbiakban r-el fogunk jelölni. A hisztogram számításához a vezet®képesség
tengelyt diszkrét tartományokra, binekre osztjuk, melyeket i indexszel jelölünk. A mé-
rések alapján megszámoljuk a különböz® görbéken különböz® binekben található mérési
pontok számát, melyet Ni(r)-el jelölünk. Ezután a hisztogram a különböz® görbékre
történ® átlagolással számítható:

Hi = ⟨Ni(r)⟩r =
1

R

R∑
r=1

Ni(r). (8.1)

A hisztogramkészítés menetét a 8.1/a-c ábrák demonstrálják: az (a) panel három arany
kontaktusokon felvett vezet®képesség-görbét mutat, a (b) panel a középs® (kék) egyedi
vezet®képesség-görbére számolt hisztogram, Ni(r), a (c) panel pedig az összes (mintegy
5000) vezet®képesség-görbére kiátlagolt hisztogram, Hi.

Az Ni(r) értékek segítségével a hisztogramot de�niáló átlagértéken túlmotató mennyi-
ségeket is vizsgálhatunk, a korrelációs jelenségek tanulmányozása egy szokványos korrelá-
ciós függvény számolásával lehetséges:

Ci,j =
⟨δNi(r) · δNj(r)⟩r√

⟨[δNi(r)]2⟩r ⟨[δNj(r)]2⟩r
, (8.2)

ahol δNi/j(r) = Ni/j(r) − ⟨Ni/j(r)⟩ az adott görbén adott binbe tartozó mérési pontok
számának átlagtól való eltérését jelzi. Ez a korrelációs függvény de�níció szerint szim-
metrikus, Ci,j = Cj,i, az értéke a −1 ≤ Ci,j ≤ 1 tartományba esik, és egy adott ve-
zet®képességhez tartozó kon�guráció önmagával vett korrelációja tökéletes, Ci,i = 1. A
korrelációs függvény értelemszer¶en zérus értéket ad, ha két kon�guráció statisztikailag
független egymástól, hiszen ekkor ⟨Ni(r)Nj(r)⟩r = ⟨Ni(r)⟩r ⟨Nj(r)⟩r teljesül. Ha viszont
a két kon�guráció nem független egymástól, akkor az átlag körüli �uktuációikban korre-
lációkat fedezhetünk fel. Például elképzelhet®, hogy két kon�guráció egy adott szakítás
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8.1. ábra. (a): Au kontaktusok vezet®képesség-görbéi. (b): A kék vezet®képesség-görbére

készített hisztogram. (c): A teljes adatsorra (5000 görbe) készített hisztogram. (d): Két-

dimenziós korrelációs hisztogram. (e): A korrelációs hisztogram átlója körüli pozitívan és

negatívan korrelált sávok magyarázatának szemléltetése (lásd szöveg).

során csak együtt szeret jelentkezni: vagy mindkett® jelentkezik vagy egyik sem. Az els®
esetben mind Ni(r) mind Nj(r) az átlágnál nagyobb, míg a második esetben mindkett®
az átlagnál kisebb értéket vesz fel, azaz a δNi(r) · δNj(r) szorzat � és ennek megfelel®en a
Ci,j korrelációs függvény is � mindkét esetben pozitív érték¶ lesz. Szintén elképzelhet® két
egymást kizáró kon�guráció, azaz egy olyan jelenség, melynél az egyik kon�guráció jelent-
kezésekor a másik kon�gurációt nem látjuk, és viszont. Ekkor δNi(r) és δNj(r) ellenkez®
el®jel¶ lesz, azaz a korreláció negatív értéket vesz fel.

A 8.2. képlettel de�niált korrelációs függvény a kísérleti görbék alapján könnyen szá-
molható, és egy kétdimenziós hisztogramként megjeleníthet®, ahol a két tengely a két
kon�guráció vezet®képessége (Gi, Gj), a korreláció értékét pedig a színskála adja meg. A
könnyebb értelmezhet®ség kedvéért egy speciális színskálát választunk: a pozitív/negatív
korrelációt sárga-piros/kék színek jelölik, a módszer felbontásán belül zérusnak tekinthet®
korrelációt pedig zöld tartomány jelzi az ábrán.

A 8.1/d ábra arany kontaktusok kétdimenziós korrelációs diagramját mutatja. Az
ábrán a legszembeötl®bb struktúra egy pozitívan korrelált tartomány az átló környékén,
illetve kicsit távolabb az átlótól egy negatívan korrelált sáv. Ez a struktúra gyakran
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jelentkezik a különböz® anyagok korrelációs ábráin, kialakulása könnyen megérthet® a
következ® gondolatmenettel. Ha egy adott vezet®képesség-görbén az i bin egy platóhoz
tartozik, akkor � mivel nem látunk mindig platót ennél a binnél � Ni(r) átlag feletti
értéket vesz fel. Viszont a szomszédos binek nagy valószín¶séggel szintén a platóhoz tar-
toznak, így azokban is átlag feletti beütést kapunk. Ennek köszönhet®en az átló környékén
a vezet®képesség-tengely mentén mért átlagos platószélesség tartományában (∆Gplateau)
pozitív korrelációt tapasztalunk. Az i bint®l kicsit távolabb viszont nagy valószín¶séggel
vezet®képesség ugrást, azaz az átlagnál kisebb beütést tapasztalunk. Ennek megfelel®en
a pozitívan korrelált tartomány mellett az adott vezet®képességnél lev® plató melletti
ugrásokat jellemz® negatívan korrelált tartományt látunk, melynek a szélessége az ugrá-
sok átlagos amplitúdójával (∆Gjump) van összefüggésben. Ha az ugrás nagysága széles
tartományban változhat, akkor az i bint®l még távolabb vett tartományban egyaránt ta-
pasztalhatunk platót és ugrást is, azaz a korreláció kiátlagolódik, zérushoz közeli értéket
kapunk.

A 8.2/b ábra egy másik példát mutat, a nikkel kontaktusokban tapasztalható korre-
lációs jelenségeket elemezhetjük. Itt is meg�gyelhet® az átlónál tapasztalható pozitívan
korrelált, illetve a szomszédos negatívan korrelált tartomány, azonban az átlótól távolabb
is er®s struktúrákat tapasztalunk. Az átlótól távolodva egymást felválta pozitív és negatív
tartományok követik egymást, az átlóval nagyjából párhuzamos csíkokat alkotva. Ezek
a csíkok azt mutatják, hogy egy adott plató után jól de�niált a következ® plató helye,
azaz két szomszédos plató közötti vezet®képesség-különbség nem véletlen, hanem egy jól
meghatározott értéket vesz fel.

A korrelációs ábrán tapasztalható � egészen magas vezet®képességig jelentkez® � struk-
túrák láttán furcsállhatjuk, hogy a hisztogramban (8.2/a ábra, alsó hisztogram) csak két
alacsony vezet®képességhez tartozó csúcs jelenik meg, és magasabb vezet®képesség¶ tarto-
mányban nem tapasztalunk semmi struktúrát. Ez a különbség azzal magyarázható, hogy
a platók kontaktusról kontaktusra más-más vezet®képesség-értéknél jelentkeznek, viszont
a szomszédos platók közötti távolság jól de�niált marad, mintha a vezet®képesség-görbék
mereven eltolódnának egymáshoz képest (lásd 8.2/d ábra). Ez a merev eltolódás értelem-
szer¶en a hisztogram kiátlagolódásához, elmosódásához vezet, viszont a korrelációs ábrán
tapasztalható struktúrák változatlanul megmaradnak, hiszen azok csak a szomszédos pla-
tók közti vezet®képesség-különbségre érzékenyek.

Érdemes megemlíteni, hogy a platók merev eltolódása a kétdimenziós korrelációs hisz-
togram mellett a korábban bevezetett feltételes hisztogram módszerrel is jól tanulmá-
nyozható. Ha a hisztogramot nem az egész adatsorra készítjük el, hanem csak azokra a
görbékre, melyeknél a szakadás el®tti utolsó plató egy adott, jól de�niált vezet®képesség-
nél jelentkezik, akkor a teljes hisztogrammal ellentétben számos csúcsot felfedezhetünk
(8.2/a ábra).

A eredmények értelmezésekor fontos megemlíteni, hogy egy kontaktus vezet®képessé-
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8.2. ábra. (a): Vezet®képesség-hisztogramok nikkel kontaktusokra. Az alsó hisztogram a

teljes adatsor alapján készült. A fels® három görbe ún. feltételes hisztogramokat ábrázol,

melyek azokból a görbékb®l készültek, melyekre az elszakadás el®tti utolsó plató egy adott ve-

zet®képességnél található [7]. A teljes adatsorra vett hisztogramban csak két csúcs látható,

ha viszont az utolsó plató helyzetét rögzítjük, akkor az így kapott feltételes hisztogramokban

számos csúcsot felbonthatunk. (b): Kétdimenziós korrelációs hisztogram. Az átlótól távo-

labb is markáns pozitívan/negatívan korrelált csíkokat látunk, melyek segítségével egy adott

kiinduló vezet®képesség esetén egészen magas vezet®képességeknél is jól követhet® a sza-

kadás tipikus menete (fekete nyilak). (c): Tipikus vezet®képesség görbék, melyek egészen

magas vezet®képességig tisztán kivehet® platókat mutatnak. (d): A vezet®képesség-platók

korrelált eltolódásának szemléltetése.

gét er®sen meghatározza a legkisebb keresztmetszetben található atomok száma, azonban
a legkisebb keresztmetszettel szomszédos tartomány is jelent®s mértékben befolyásolhatja
a vezet®képességet. Olyan fémekben, ahol a transzport alapvet®en izotróp s pályákon
keresztül történik a kontaktus legkisebb keresztmetszete jó közelítéssel meghatározza a
vezet®képességet, amit a szomszédos elektródák pontos szerkezete csak kisebb mérték-
ben módosít. Ha viszont a transzport irányított d pályákon keresztül történik, akkor
a szomszédos atomok pontos elhelyezkedése sokkal jelent®sebb mértékben befolyásolja a
vezet®képességet. Így nikkel kontaktusokban két hasonló legkisebb keresztmetszet¶, de
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különböz® atomi környezetben kialakuló kontaktus vezet®képessége jelent®sen eltérhet
egymástól [34]. Ennek megfelel®en nem meglep®, hogy d fémek esetén magasabb veze-
t®képességnél nem látunk struktúrákat a hisztogramban. Ezzel szemben a korrelációs
módszerrel a relatív változásokat is követhetjük: ha két különböz® környezetben kive-
szünk egy atomot a legkisebb keresztmetszetb®l, akkor ugyan az abszolút vezet®képesség
jelent®sen eltérhet, a vezet®képesség-változás mégis hasonló marad.

A fenti gondolatmenet jól szemlélteti, hogy a korrelációs módszerrel olyan kon�gu-
rációk is felbonthatók, melyek a hisztogramban az átfed® vezet®képesség-tartományuk
miatt összemosódnak. Erre kiváló példa a nikkel kontaktusok 8.2/b ábrán bemutatott
korrelációs diagramja, melynek segítségével egészen magas vezet®képességeknél is jól kö-
vethet® az egymás után kialakuló kon�gurációk vezet®képessége, annak ellenére, hogy a
vezet®képesség-hisztogramban semmi nem látszik. A pozitívan/negatívan korrelált csíkok
jól magyarázhatóak azzal, hogy minden egyes atomi átrendez®désnél eggyel csökken a
legkisebb keresztmetszetben található atomok száma. A nikkel kontaktusokban tapasz-
talható korrelációk részletes analízisét a [7] publikáció tartalmazza.

A fentiekben a korreláció-analízis alkalmazását a nikkel kontaktusokban tapasztalható
rendezett szakadási folyamat bemutatásával szemléltettem, azonban a korrelációs diag-
ramok számos más atomi vagy molekuláris kontaktusban is hasznos, a vezet®képesség-
hisztogramon túlmutató információt szolgáltatnak. Érdemes megemlíteni, hogy nemcsak
az egyes szakítási görbéken belüli különböz® kon�gurációk között tanulmányozhatjuk a
korrelációt, hanem például érdekes információt nyújt a szakítási és a rájuk következ®
összenyomási görbék közötti korreláció vizsgálata. Egy szakadás közben beépül® mole-
kula a szakadás után távozhat a kontaktusból, azonban az is lehetséges, hogy a molekula
mereven köt®dik az egyik elektródához, és így az összenyomás közben is hasonló moleku-
láris kon�guráció alakul ki. Ez utóbbi jelenség az széthúzási és a következ® összenyomási
görbék közötti keresztkorrelációban detektálható.
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9. fejezet

Spinpolarizáció mérése atomi

méretskálán

A korábbiakban tör®kontaktus technikával végzett méréseket mutattam be, melyek
atomi és molekuláris kontaktusok vizsgálatát célozták meg. Ahogy a méréstechnikát is-
mertet® 3.3. fejezetben már említettem, a tör®kontaktus technikával szerzett tapasztala-
tok alapján egy heterokontaktusok kialakítására alkalmas mér®rendszert is fejlesztettem,
mely egy t¶ és egy vizsgált mintafelület közötti stabil kontaktus kialakítását teszi lehe-
t®vé. Ezen rendszer segítségével olyan nanokontaktusok is vizsgálhatók, melyben a két
elektróda különböz® anyagból van. A következ® fejezetben erre mutatok egy példát szup-
ravezet® t¶ segítségével elvégezhet® spinpolarizáció mérések bemutatásával.

A 7. fejezetben már találkoztunk a többszörös Andrejev re�exió jelenségével, mely
két szupravezet® elektróda közötti kontaktus feszültség-áram karakterisztikájában subgap
struktúrák kialakulásához vezetett. A spinpolarizáció mérésekhez is az Andrejev re�exió
jelenségét hívjuk segítségül. Egy normál fém és egy szupravezet® között a szupravezet®
tiltott sávnál kisebb feszültség alkalmazása esetén töltésátvitel csak úgy lehetséges, hogy a
határfelületre érkez® elektron egy másik elektront is magával húz, és így a szupravezet®ben
egy Cooper pár alakul ki (9.1/a ábra). Ugyanez a folyamat úgy is leírható, hogy a bejöv®
elektron lyukként re�ektálódik a határfelületen. Mivel a Cooper pár +k,−k momentumú
és ↑, ↓ spin¶ elektronpárból épül fel, így a visszaver®dött, azaz Andrejev re�ektált lyuk
értelemszer¶en a bejöv® elektronhoz képest ellentétes momentumú és spin¶ kell hogy le-
gyen. Ez a megkötés a spinállapotra egy kiváló lehet®séget nyújt ferromágneses anyagok
vizsgálatára, hiszen ha a normál fém helyett egy tökéletesen spinpolarizált ferromágnes
érintkezik a szupravezet®vel, akkor a visszavert lyuk számára nem állnak rendelkezésre
ellentétes spin¶ állapotok, azaz az Andrejev re�exió tiltottá válik (9.1/b ábra). Mindez
a vezet®képességben is jól tükröz®dik. Ha a normál (elektronként történ®) visszaver®dést
nem vesszük �gyelembe, akkor egy normál fém és egy szupravezet® között a vezet®képesség
zérus feszültségnél megduplázódik a magas feszültséghez tartozó (eV ≫ ∆) normál veze-
t®képességhez képest, hiszen a tiltott sávon belül egy bejöv® elektrontöltés esetén dupla
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9.1. ábra. Az Andrejev re�exió folyamatának szemléltetése egy szupravezet® és egy nem-

mágneses (normál) fém (a) vagy egy tökéletesen spinpolarizált ferromágnes (b) között

kialakított kontaktusban.

elektrontöltés transzmittálódik. Ezzel szemben tökéletes ferromágnessel vett kontaktus-
ban az Andrejev re�exió tiltott, így a tiltott sávon belül (eV < ∆) zérus vezet®képességet
tapasztalunk.

Egy valós rendszerben természetesen a ferromágnes nem tökéletes, inkább egy véges
spinpolarizációval (P ) írható le, valamint a határátmeneten történ® normál elektronként
történ® visszaszórás sem elhanyagolható a kontaktus T < 1 transzmissziós valószín¶sé-
gének köszönhet®en. Egy ilyen rendszer di�erenciális vezet®képesség görbéjéb®l elméleti
modellekkel történ® illesztés alapján meghatározható P és T értéke [35, 36, 12, 37], ahogy
ezt a 9.2. ábra is szemlélteti.

A szupravezet® t¶ és a ferromágneses minta között egészen kicsi � akár pár atom-
ból álló � kontaktus is létrehozható, így az Andrejev-re�exió mérések segítségével akár
nanométeres skálán is tanulmányozható a vizsgált rendszer spinpolarizációja. Erre mu-
tatnak példát az InMnSb híg mágneses félvezet® rendszeren végzett méréseink. Ez az
anyag tömbi szinten T = 5.4K h®mérsékleten mutat mágneses átalakulást, SQUID méré-
sek segítségével világosan kimutatható a véges mágnesezettség kialakulása ezen kritikus
h®mérséklet alatt (9.3. ábra, zöld négyzetek). Az Andrejev re�exió segítségével végzett
spin-polarizáció méréseink azonban jóval a tömbi Curie h®mérséklet felett is kimutatják
a mágneses rendez®dést (9.3. ábra, piros körök), rámutatva a lokális mágneses klaszterek
kialakulására, melyek nanométeres skálán jól detektálhatók, azonban a tömbi tulajdonsá-
gokban már nem látszanak [8].

Az [9] közleményünkben az Andrejev spektroszkópia egy másik alkalmazását mutat-
tuk be: a ferromágneses minta tetején különböz® vastagságú nemmágneses fed®rétegeket
helyeztünk el, melyek felületén tanulmányoztuk a spinpolarizáció értékét a nemmágne-
ses réteg vastagságának függvényében. Jól ismert, hogy egy ferromágnesben kialakuló
spinrendez®dés egy nemmágneses rétegbe jutva csak véges � a spindi�úziós-hosszal jelle-
mezhet® � tartományban marad meg, így a rétegvastagság függvényében a spinpolarizáció
exponenciális lecsengését várjuk. A 9.4. ábrán bemutatott méréseink jól demonstrálják
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9.2. ábra. (a): Vas felület és niobium t¶ között felvett di�erenciális vezet®képesség görbe.

A piros vonal a módosított BTK elmélet [35, 36] alapján történt illesztést mutatja. Az

illesztés alapján P = 0.62 spinpolarizáció és T = 0.98 transzmissziós valószín¶ség adódik

[10]. A zöld és kék vonalak a legjobb illesztést®l elhangolt, rögzített spinpolarizáció mel-

let, csupán T alapján történ® legjobb illesztést mutatják. Az ábra jól szemlélteti, hogy az

illesztés valóban érzékeny a spin-polarizáció értékére. A (b) panel a kísérleti görbe és a

módosított BTK modell szerinti illesztés eltérését mutatja (fekete vonal), mely összemér-

het® a hagyományos módosított BTK elmélet és egy korszer¶bb illesztési modell [12, 37]

közötti eltéréssel (piros vonal). Ez jól szemlélteti, hogy az alternatív illesztési modellek

ugyan nem ekvivalensek, mégis a hibahatáron belül azonos eredményt adnak [10].
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9.3. ábra. (In,Mn)Sb mágneses félvezet®n SQUID magnetométerrel mért tömbi mágne-

sezettség (sötétzöld négyzetek) és Andrejev spektroszkópiával mért lokális spinpolarizáció

(piros körök) a Curie h®mérsékletre normált h®mérséklet függvényében [8].
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9.4. ábra. Vas minta feletti vékony arany réteg tetején mért spinpolarizáció a rétegvastag-

ság függvényében. A rétegvastagság exponenciális lecsengése alapján a spindi�úziós hossz

53± 6 nm [9, 10].

ezt az exponenciális lecsengést, megmutatva hogy az Andrejev spektroszkópia kiválóan
alkalmas a spin-di�úziós hossz mérésére is.

Mind a spinpolarizáció, mind a spindi�úziós hossz ismerete alapvet® jelent®ség¶ a
spintronikai alkalmazások tervezésekor. A fenti mérések jól szemléltetik, hogy az And-
rejev spektroszkópia egy széles körben használható módszert biztosít nanoszerkezetek-
ben kialakuló spinpolarizált transzport vizsgálatára. A mérések részletes bemutatása és
elemzése illetve a spinpolarizált transzport alapjait bemutató összefoglalás a [8, 9, 10]
publikációkban található.
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10. fejezet

Összefoglalás, tézispontok

A bemutatott eredmények jól szemléltetik, hogy az elképzelhet® legkisebb elektronikai
rendszerek � melyekben az áram csak egyetlen atomon vagy molekulán keresztül folyik
� számos hatékony kísérleti módszerrel tanulmányozhatók. Ezen kísérletek az elméleti
szimulációkkal való egybevetés segítségével pontos képet alkothatnak a kialakuló atomi
méretskálájú struktúrák viselkedésér®l, annak ellenére, hogy a vizsgált parányi szerkezetek
általában közvetlen mikroszkópiai módszerrel nem bonthatók fel.

Kutatásaimmal ezen területhez járultam hozzá, a BME Fizika Tanszék Szilárdtest�zika
Laboratóriumában egy széleskör¶ vizsgálatokat lehet®vé tev® mér®rendszert fejlesztettem.
A laboratóriumunkban alkalmazható � részben saját fejlesztés¶ � mérési eljárásokat a be-
vezet® fejezetben bemutatott 2.1. ábra szemlélteti. Mivel ezen mér®rendszer fejlesztését
kutatásaim egyik alapvet® eredményének tartom, a következ®kben ismertetett tézispon-
tokat is a mér®rendszerrel elvégezhet® vizsgálati módszerek szerint csoportosítom.

1. Vezet®képesség-hisztogramok

Számos fémb®l kialakított atomi méret¶ kontaktus vezetési tulajdonságait, illetve mo-
lekulákkal történ® kölcsönhatását vizsgáltam vezet®képesség hisztogram technikával. Az
irodalomban els®ként tanulmányoztam Pd, Al, Sn, Pb, Ta, Nb és In kontaktusok köl-
csönhatását hidrogén molekulákkal vezet®képesség hisztogramok segítségével [2, 5]. A
kés®bbiekben a hidrogénnél nagyobb molekulák kontaktálására is alkalmas mér®rendszert
fejlesztettem, mellyel sikeres tesztméréseket végeztem Pt-CO molekuláris kontaktusokon.

2. Vezet®képesség-�uktuációk

Vezet®képesség-�uktuáció mérések segítségével tanulmányoztam atomi és molekulá-
ris kontaktusok viselkedését. Tiszta arany kontaktusokon végzett mérésekkel bizonyítot-
tam, hogy a vezet®képesség-platók �nomszerkezetéhez a kvantuminterferencia-korrekciók
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jelent®s járulékot adnak [1]. Pd-H2 kontaktusokon végzett vezet®képesség-�uktuáció mé-
résekkel megmutattam, hogy a Pt-H2 kontaktusokkal ellentétben a hidrogén hatására
1G0 vezet®képességnél megjelen® új kon�guráció nem egyetlen tökéletesen transzmittáló
vezetési csatornával rendelkezik [2].

3. Inelasztikus gerjesztések

Különböz® molekuláris rendszerek inelasztikus gerjesztéseit vizsgáltam pont-kontaktus
spektroszkópiával. Mezoszkópikus palládium-hidrogén kontaktusokban a Pd rácsba be-
oldódott hidrogénhez köt®d® fononmódusokat mutattam ki [2], mely magyarázatot ad
a palládium elektródák között kialakuló hidrogén molekuláris kontaktus platinától el-
tér® viselkedésére, hiszen a kontaktus tiszta palládium helyett jelent®sen eltér® sávszer-
kezet¶ palládium-hidrid elektródák között alakul ki. Ezen eredmény jól szemlélteti, hogy
egyedi molekulákból kialakított kontaktusok vezetési tulajdonságai a molekula tulajdon-
ságai mellett alapvet®en függnek a kontaktáló elektródák elektronszerkezetét®l is.

Arany-hidrogén rendszeren vizsgáltam a feszültség-áram karakterisztikában kialakuló
negatív di�erenciális vezet®képesség jelenséget [3], melyre egy egyszer¶ kétállapotú rend-
szer modell segítségével adtam magyarázatot. Vizsgálataim megmutatták, hogy a negatív
di�erenciális vezet®képesség jelensége jól magyarázható egy er®sen kötött molekuláris ál-
lapot nagyszámú, gyengén kötött állapotba történ® gerjesztésével.

4. Szupravezet® subgap struktúrák

Különböz® atomi méret¶ kontaktusokat vizsgáltam szupravezet® subgap spektroszkó-
piai mérések segítségével [4, 5]. Az irodalomban szokásos egyedi kontaktusokon végzett
vizsgálatok helyett bevezettem a mért transzmissziós együtthatók statisztikai analízisét,
melynek segítségével az egyes csatornák kinyílása/bezáródása jól követhet® a teljes veze-
t®képesség függvényében. Ezen módszer segítségével teszteltem egy elméleti csoporttal
együttm¶ködésben fejlesztett, hisztogramok elméleti szimulálására alkalmas újszer¶ mód-
szert [4]. A szimulációk és a kísérletek vezetési csatornák szintjén történ® egybevetése
egyértelm¶ bizonyítékot adott arra, hogy a fejlesztett szimulációs módszer a szokásos,
ideális kon�gurációk tanulmányozásán alapuló megközelítésnél lényegesen valóságh¶bb
eredményt szolgáltat.

5. Korreláció-analízis

Egy újszer¶, különböz® atomi/molekuláris kon�gurációk közötti korrelációk vizsgála-
tára alkalmas statisztikai módszert fejlesztettem ki. Bevezettem a feltételes hisztogram
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technikát [6], mellyel megvizsgálható, hogy egy adott hisztogram-tartományhoz jelen-
t®s járulékot adó kon�guráció megjelenése a szakítás közben mennyiben befolyásolja más
kon�gurációk megjelenését. A feltételes hisztogram technikát továbbfejlesztettem egy két-
dimenziós keresztkorreláció-analízisen alapuló módszerré, melynek segítségével Ni kontak-
tusok rendezett, atomonkénti szakadási folyamatát sikerült kimutatni [7], melynek jelei a
hagyományos vezet®képesség-hisztogramon egyáltalán nem látszanak.

6. Spinpolarizáció mérése Andrejev spektroszkópiával

Különböz® anyagú elektródák közötti atomi méret¶ heterokontaktusok kialakítására
alkalmas mér®rendszert fejlesztettem. A mér®rendszer segítségével sikeresen tanulmányoz-
tam szupravezet®-ferromágnes kontaktusokat, melyek feszültség-áram karakterisztikáiból
a ferromágnesben kialakuló spin-polarizáció meghatározható [10]. Mágneses félvezet®
minták vizsgálatával megmutattam, hogy a módszer tömbi tulajdonságokban már nem
látható, lokális nanométeres skálájú spinpolarizáció kimutatására is alkalmas [8]. Ezen kí-
vül megmutattam, hogy Andrejev spektroszkópiai mérésekkel a spin-di�úziós hossz meg-
határozása is lehetséges [9, 10].
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