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Gazdaságtudományi Egyetem

BME
2017

Tartalomjegyzék
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4.4. Pt-CO kontaktus korrelációs viszonyai . . . . . . . . . . . .
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6.4. Au-CO molekuláris kontaktus utóélete . . . . . . . . . . . .
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1. fejezet
Bevezetés
Az elektronikai eszközök rohamos fejlődése napjaink egyik
leglátványosabb jelensége. A korai, elektroncsövekkel működő számı́tógépek
mai szemmel nézve hatalmas méretűek voltak és a megbı́zhatóságuk
is sokkal problémásabb volt. A tranzisztor felfedezése azonban nagy
áttörésnek számı́tott és alapjaiban változtatta meg a számı́tógép felépı́tését,
használatával kisebb méretű, alacsonyabb fogyasztású és megbı́zhatóbb
eszközök jöhettek létre.
Az egyre kisebb méretnek és a költséghatékony előállı́tásnak köszönhetően
a modern elektronikai eszközök elkezdtek beszivárogni az élet minden
területére, ez a nagy kereslet és a számos új lehetőség ösztönözte a fejlesztéseket, ami az emberiség történetében még sosem látott léptékű fejlődést
eredményezett (lásd Moore-törvény). A korábban szobányi, majd bútornyi
méretű eszközök mára zsebben hordozható méretűre csökkentek és számı́tási
kapacitásuk több nagyságrenddel nőt. A mikroszámı́tógépek használata pedig olyan mértékben beépült az emberek mindennapi életébe, hogy már
a korábban tipikusan analóg eszközök is egyre inkább mikroszámı́tógép
által vezérelté válnak. A kis helyigényű, de hatalmas számı́tási kapacitás
számtalan hordozható okoseszköz megjelenését tette lehetővé, a jövőbe tekintve pedig nem túlzás azt állı́tani, hogy pár tı́z éven belül a mesterséges
intelligencia használata” is mindennapos jelenséggé válik.
”
Ha áttekintjük a fejlődés mértékét, valamint a rendelkezésre álló technikákat, hamar feltűnhet, hogy az elvárt méretbeli csökkenést és a kapacitás növelését a jelenlegi fotólitográfiás előállı́tási technológia már nem
tudja biztosı́tani, ı́gy felmerül az igény újszerű, további miniatürizálást lehetővé tevő technológiák bevezetésére. Ennek érdekében a tranzisztor megjelenéséhez hasonló áttörés szükséges. Erre egy lehetőség, ha az elektronikai eszközök aktı́v tartományát egyetlen, esetleg néhány atomból vagy molekulából épı́tjük fel. Az ún. molekuláris elektronika a nanotechnológia
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azon ága, amely egyetlen molekulából álló tranzisztorok, memória elemek,
vagy szenzorok létrehozásával és vizsgálatával foglalkozik. Ilyen méretskálán
már számos makroszkopikus vezetőkben nem látott eﬀektus megfigyelhető,
melyek ismerete rendkı́vül fontos, ha molekuláris méretű eszközöket szeretnénk alkalmazni. Ezen kı́vül lényeges a molekulák önszerveződő tulajdonsága is, mivel ilyen kis méretek esetén egy eszköz, vagy molekuláris
struktúra elkészı́téséhez már nem tudjuk használni a megszokott tervezési és
kialakı́tási eljárásokat. Így a területhez kapcsolódó kutatások fő célja egyedi
molekulákból álló rendszerek viselkedésének vizsgálata, különös tekintettel a
transzport és önszerveződő tulajdonságokra. Ph.D. tevékenységem során ehhez a területhez kapcsolódóan végeztem kutatásokat [1–5], a tágabb kutatási
terület eredményeiről részletes összefoglalás található a Molecular Electronics: An introduction to Theory and Experiment c. könyvben [6], illetve a
[7–13] publikációkban.
Kutatómunkám kezdetén a kutatócsoportban már rendelkezésre állt egy
atomi kontaktusok vizsgálatára használható alacsony hőmérsékleten (4.2 K)
üzemelő mérőrendszer [14], molekuláris mérések azonban kizárólag hidrogénnel történtek [15–18], mivel ez a molekula könnyen adagolható a 4.2 Ken is véges gőznyomása miatt. Az egyéb molekulákkal elvégezhető molekuláris mérésekhez viszont már szükség volt egy olyan új mérőrendszer
megépı́tésére, mely jól kontrollált és reprodukálható adagolási folyamatot
tud biztosı́tani. Így munkámat egy fűthető csöves molekulaadagoló rendszer fejlesztésével kezdtem, a teszteléshez pedig CO molekulát választottam.
Ezt a választást az motiválta, hogy ezzel a molekulával más csoportok már
végeztek alacsony hőmérsékleti méréseket [19–23], ı́gy saját eredményeimet
össze tudtam vetni az irodalomban fellelhető eredményekkel.
Ezekről a korábbi eredményekről azonban általánosságban elmondható, hogy statisztikai vizsgálatok szempontjából nem mutattak túl a
vezetőképesség-hisztogramok bemutatásán. A vezetőképesség-hisztogram
viszont tulajdonképpen csak egy átlagérték, ezért számos hasznos információt elfed. Ez motivált arra, hogy olyan statisztikai kiértékelési
módszereket fejlesszek ki és alkalmazzak, melyekkel egy ilyen molekuláris kontaktus részletesen megvizsgálható, vagyis alkalmasak a hisztogramokon túlmutató információk feltárására.
A kutatócsoportunk
korábban már kifejlesztett egy eljárást [1, 24], amivel a különböző konfigurációk korrelációs viszonyait lehetett megvizsgálni. Én ebbe a fejlesztésbe kapcsolódtam be, a módszer alkalmazását, továbbfejlesztését
és újabb statisztikai módszerek bevezetését tűztem ki kutatási munkám
céljául. Tudományos munkámban az irodalomból ismert különböző statisztikai módszerek (vezetőképesség-, platóhosszúság- és kétdimenziós vezetőképesség-elektródatávolság-hisztogramok [25–29]) és az általam beve-
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zetett új módszerek (összenyomási-szakı́tási korrelációs analı́zis, különböző
válogatási technikák) együttes alkalmazásával, a mérési adatok több
szemszögből történő elemzésével próbáltam megérteni a molekuláris kontaktusok viselkedését. Ezen elemzések során amellett, hogy a CO molekula különböző fémekkel alkotott egymolekulás kontaktusainak viselkedését
megértsem, célom volt még, hogy olyan technikákat dolgozzak ki, melyek
alkalmazhatók lesznek egyéb molekuláris mérésekben is.
A fenti molekulaadagoló rendszer alkalmas egyéb kis molekulák adagolására is (O2 , CO2 , stb.), sőt akár bizonyos szerves molekulák esetén
is használható (pl.
benzol) [30, 31].
Ahhoz viszont, hogy egyéb
komplex szerves molekulák vizsgálatát elvégezhessük, más technológiát
kell alkalmaznunk. Így további célom volt, hogy megteremtsem a kutatócsoportban nagyobb szerves molekulákkal történő mérések elvégzésének
lehetőségét. Elsőként szobahőmérsékleten üzemelő mérőrendszert épı́tettem,
ennek motivációja egyrészt a szerves molekulák kezelésével, a tisztı́tási
eljárásokkal való megismerkedés volt, valamint a tapasztalatszerzés alacsony vezetőképességű tartomány méréséhez szükséges technikával kapcsolatban. A kutatócsoport munkájában viszont mindig fontos szerepet
játszottak az alacsony hőmérsékleti mérések, mivel ilyenkor számos vizsgálati
módszer elvégzésére adódik lehetőség [32–37]. Ez motivált egy olyan rendszer megépı́tésére, mellyel különféle szerves molekulákat tudunk alacsony
hőmérsékleten adagolni.
A doktori értekezésem 2. fejezetében bemutatom a kutatási téma hátterét.
Ismertetem az elméleti alapokat, és bemutatom az általam használt kı́sérleti
technikákat és az egyik alapvető mérési módszert, a vezetőképesség-görbék
felvételét, valamint az ehhez kapcsolódó kiértékelési eljárásokat (mint például
a vezetőképesség-hisztogram vagy a korrelációs analı́zis), melyekkel egy atomi vagy molekuláris kontaktus vizsgálható. Röviden kitérek a szimulációs,
valamint egyéb mérési módszerek bemutatására is.
A 3. fejezetben a molekuláris mérésekre alkalmas mintatartók és
mérőrendszerek fejlesztésén végzett munkám mutatom be.
A molekuláris kontaktusok reprodukálható és kontrollált kialakı́tása kulcsfontosságú a mérések során, ı́gy elengedhetetlen egy megbı́zható mérőrendszer
megléte. Munkámat az alacsony hőmérsékleten üzemelő fűthető csöves
adagolórendszer épı́tésével és fejlesztésével kezdtem, mely során sikerült
egy jól működő molekuláris mérőrendszert kidolgozni. Ezt a 4–6. fejezetben bemutatott publikációk is igazolják. Később a szerves molekulákkal
történő mérések kivitelezésére összeállı́tottam egy szobahőmérsékleti folyadékcellás mérőrendszert, melyben a mérés a molekula oldatának jelenlétében végezhető. Ezzel a rendszerrel sikeres tesztméréseket végeztem,
különböző érdekes mérések kivitelezése pedig jelenleg is zajlik. A szerves
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molekulák alacsony hőmérsékleten történő kontaktálásához egy harmadik
eljárást kellett alkalmazni, ez az ún. in-situ párologtatás, az erre alkalmas
kı́sérleti technika kifejlesztése szintén a doktori munkám része volt. Ezzel
a módszerrel is sikeres tesztméréseket végeztem. Ez egy rendkı́vül fontos
eredmény, ugyanis a világon csupán néhány kutatócsoport képes alacsony
hőmérsékleten szerves molekulák vezetési jelenségeinek vizsgálatára.
A 4. fejezetben Pt-CO molekuláris kontaktusos végzett méréseim
eredményeit tárgyalom. Platina esetén a szén-monoxid adagolása után
a vezetőképesség-hisztogram jelentősen megváltozik, annak vizsgálata már
önmagában érdekes lehet, hogy a megjelenő új csúcsok milyen konfigurációkat
jelenthetnek. Ezen kı́vül egy másik érdekes eﬀektus az ún. atomi lánchúzás
jelensége, mely többek között platinánál is megfigyelhető. Fontos kérdés,
hogy mi történik a lánchúzással a molekulaadagolás után. A részletes statisztikai kiértékelés és a korábbi szimulációs eredményekkel történő összevetés
alapján ezeknek a kérdéseknek a megválaszolását mutatom be a fejezetben.
Az 5. fejezetben Ag-CO kontaktusok vizsgálatával foglalkozom. A szénmonoxid hatása ezüst esetén is jól kivehető változást eredményez a hisztogramon. A platinával ellentétben itt egy csúcs jelenik meg, de részletesebb
analı́zis segı́tségével megállapı́tható, hogy ez valójában két közeli csúcs
együttese. Szimulációk segı́tségével azonosı́tottuk a két csúcshoz tartozó konfigurációkat, valamint vizsgáltuk az ún. prekurzor eﬀektust, miszerint a molekula már a beépülés előtt hatással van a fémes kontaktusra. Az összenyomási
görbék elemzésével pedig a molekuláris kontaktus utóéletét is feltérképeztük,
ezzel képet kaptunk a teljes szakı́tási-összenyomási folyamatról.
A 6. fejezetben az Au-CO molekuláris kontaktus esetében előforduló alternatı́v szakı́tási folyamatokat mutatom be. A korábbi tapasztalatok alapján
a CO molekula merőleges és párhuzamos beépülése volt várható, de arany
kontaktusok esetében más folyamatokat tapasztaltunk. A szakı́tási görbék
részletes elemzésével megállapı́tottuk, hogy az Au-CO kontaktus esetén a
hisztogramon megjelenő két csúcs két különböző folyamat eredménye.

2. fejezet
Kutatási terület bemutatása
2.1. Egyedi molekulák
technikák

mérésére

alkalmas

Ha egy molekula vezetési tulajdonságait szeretnénk megvizsgálni,
elsőként azt kell megoldanunk, hogy ezt a molekulát valamilyen módon
elektromosan kontaktáljuk. Mivel a vizsgálni kı́vánt molekulák mérete nanométeres vagy az alatti nagyságrendű, egy ennek megfelelő nanoméretű
rést kell létrehoznunk [25, 38–47]. Ez kı́sérletileg több nehézséget is felvet, ugyanis egy ilyen méretű rés létrehozása a elektronsugaras litográfiás
eljárással már nem lehetséges [38, 48], továbbá a rés létrehozásán túl a
molekulák bejuttatását is meg kell oldanunk. Az irodalomban azonban
mindkét felvetett kérdésre több megoldást is találunk. Egy nanoméretű
rés létrehozható például törőkontaktus technikával [25, 39–42], kémiai
marással vagy leválasztással [43, 44], vagy elektromigrációs módon [45–
47]. A molekulák adagolása pedig történhet oldatban vagy gázként, esetleg párologtatással a rés kialakı́tása előtt, vagy akár mérés közben [30, 49–
51].
A munkám során a molekuláris mérésekhez törőkontaktus módszert
használtam, ezen belül is az úgynevezett mechanikailag kontrollálható
törőkontaktus technológiát (angolul: Mechanically Controllable Break Junction, röv.: MCBJ), melyet először J. Moreland és J. W. Ekin mutatott be
1985-ben, majd C. J. Muller és kollégái fejlesztettek tovább [25, 39, 40]. Ezzel a technikával a mintavezeték ismétlődő elszakı́tásával és összenyomásával
akár egymás után több tı́zezerszer alakı́thatunk ki nanokontaktust, ı́gy alkalmas statisztikai vizsgálatok elvégzésére. Továbbá könnyedén végezhetők akár
kriogenikus környezetben, akár szobahőmérsékleten is mérések, ı́gy számos
mérési módszerrel vizsgálható a kialakult molekuláris kontaktus. Hasonló
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méréseket végezhetünk a pásztázó alagútmikroszkópos törőkontaktus technikával (STM-BJ) is, de az MCBJ módszerrel jelentősen jobb mechanikai
stabilitás érhető el, valamint előnyös az a tulajdonsága is, hogy a minta vezetéket frissen szakı́tjuk el és ı́gy mindig tiszta felület alakul ki.
Az MCBJ módszer egy jól alkalmazható technika nanokontaktusok
létrehozására, és azt használja ki, hogy egy makroszkopikus vezeték a nyújtás
alatt folyamatosan vékonyodik, ı́gy előbb nanométeres nagyságrendű, tovább
nyújtva az elszakadás előtti utolsó pillanatban pedig csak egyetlen atom
méretű kontaktust kapunk, végül az elszakı́tás után pedig egy nanoméretű
rés alakul ki a vezeték két része között (2.1. ábra). Ha ezt a szakı́tást úgy
végezzük el, hogy közben feszültséget kapcsolunk a vezetékre és mérjük az
átfolyó áramot, akkor meghatározható az elszakı́tási folyamat alatt a vezetékünk vezetőképessége, ı́gy folyamatában tudjuk vizsgálni egy nanokontaktus vezetési tulajdonságait.

2.1. ábra. (a) Egy vezeték elszakı́tásának demonstrációja mikroszkopikus skálán.
(b) MCBJ minta sematikus ábrája, az ónpadkán (szürke) elhelyezkedő két ragasztópötty (fekete) között alakul ki a nanokontaktus. A kontaktáló vezetékek (narancssárga) a mintavezeték (fekete) két oldalára vannak feltekerve, és vezető ragasztóval vagy forrasztással rögzı́tve [14].

Ilyen mérést már nagyon egyszerű technikával is elvégezhetünk, egy mikromozgató és egy oszcilloszkóp segı́tségével is felvehető egy vezetőképességgörbe [52]. Azonban komolyabb kı́sérleti technikával és egy megfelelő elrendezéssel ez a szakı́tási folyamat jó felbontással vizsgálható, sőt akár meg is
állı́tható az egy vagy pár atom keresztmetszetű kontaktusnál, illetve az elszakadás után a nanoméretű rés kialakulásakor. Ezzel vizsgálhatóvá válik
akár egyetlen atom vagy molekula is [14, 25, 39, 40]. Ahogy már emlı́tettem
a módszer fő előnye a rendkı́vül jó stabilitás, valamint az, hogy mivel a
mintát frissen szakı́tjuk el, még nagyon reaktı́v anyagok (mint a Pt vagy Pd)
esetén sem kell semmilyen tisztı́tást alkalmazni a mérés előtt. Ha pedig a
méréseket folyékony héliumban végezzük, az alacsony és stabil hőmérséklet
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eredményeként a rendszer mechanikai stabilitása is fokozódik, továbbá a kriogenikus környezet a tisztaságot is jelentősen javı́tja. A következőkben bemutatom az MCBJ technika általunk használt kı́sérleti megvalósı́tásának alapjait, a 3. fejezetben pedig a konkrét molekuláris mérőrendszereket.
A klasszikus MCBJ elrendezésben a mintavezetéket egy rugalmas lapkára
rögzı́tjük (ez lehet foszfor-bronz, rugóacél, de akár egy egyszerű NYÁK lap
is) mechanikai módon vagy ragasztással (2.1. ábra). Esetemben az alacsony
hőmérsékletű méréseknél a minta vezeték Stycast 2850 FT tı́pusú ragasztóval
került rögzı́tésre egy foszfor-bronz lapkára készı́tett ónpadkán. Hogy elektromos tulajdonságokat vizsgálhassunk, ezt a vezetéket valamilyen módon kontaktálnunk kell, azaz elektromos kapcsolatot kell létesı́teni a mintatartó csatlakozói és a minta vezeték között. Erre az egyik legjobb mód csavart érpár
használata, ı́gy az induktı́v zajok csökkenthetők. A legtöbb esetben (Ag,
Au, Pt) ez az érpár forrasztással rögzı́thető, de bizonyos fémeknél (Ni, Al)
ezüstpasztát kell használni. Ahhoz, hogy a mintatartóval elérhető hajlı́tási
tartományon belül képesek legyünk elszakı́tani a vezetéket, egy pengével
elvékonyı́tjuk az eredeti keresztmetszet legalább ≈ 20 − 30 %-ig. Ezzel az
ún. bevágással az elszakadás helyét is definiáljuk.

2.2. ábra. MCBJ mérőfej sematikus ábrája meghajlı́tott mintával [14].

A méréshez a mintát egy speciális elrendezésbe helyezzük, ahol általában
3 ponton kerül megtámasztásra [14]. A két szélső pontot fixálva a harmadik
pont mozgatásával a minta meghajlı́tható, ami a ragasztópöttyök távolodását
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és ı́gy a vezeték nyújtását, majd elszakadását eredményezi (2.2. ábra). Ezt
a hajlı́tási folyamatot részben egy durvább mozgatásra képes diﬀerenciális,
esetleg kúpos csavarral végezzük (lásd később), majd az elszakadás közelében
egy finom mozgást lehetővé tevő piezoelektromos mozgatót alkalmazunk. A
módszer fő előnye a geometriának köszönhető nagy x-z áttétel, ı́gy a hajlı́tást
előidéző z-irányú mozgás akár két nagyságrenddel kisebb mozgásként jelenik meg a vezetés szakı́tásának megfelelő x-irányban. A piezoelektromos
mozgatásnak köszönhetően alacsony hőmérsékleten akár pm-es stabilitást is
elérhető. A 2.2. ábra mutatja egy ilyen elrendezés sematikus rajzát [14].
Érdemes megemlı́teni egy másik, nagyon hasonló elven alapuló módszert,
melyben a minta elektronsugaras litográfiával készül [53, 54].
Ez a
litografált-MCBJ technika, melynek előnye a rendkı́vüli stabilitás, mivel a gyártástechnológiának köszönhetően a rögzı́tési pontok akár 100 nm
távolságra is kerülhetnek, és ı́gy ≈ 105 körüli áttétel is elérhető. A módszer
egyik hátránya az, hogy a minta hamar tönkremegy (elöregszik a polimer),
ı́gy a klasszikus MCBJ technikához képest sokkal kevesebb görbe vehető fel,
ezért statisztikai analı́zisre kevésbé alkalmas. A másik hátrány, hogy a bonyolult gyártástechnológia minden fémre más-más eljárást követel meg, ami
hosszadalmas tesztelési folyamatot jelenthet, sőt előfordulhat, hogy egy adott
fémmel nem is alakı́tható ki litografált kontaktus.

a

c

b

F thet csöves adagolás

Folyadékcellás mérés oldatban

In-situ párologtatás
I

V

I

I

V

I

V

I

2.3. ábra. Lehetséges molekula adagolási módszerek MCBJ elrendezés esetén: (a)
fűthető csöves adagolás; (b) mérés oldatban; (c) in-situ párologtatás. Az előbbi
és utóbbi módszer alkalmas alacsony hőmérsékletű mérések kivitelezésére is. (lásd
3–6. fejezetek)

Ha molekuláris méréseket szeretnénk elvégezni, akkor szükséges egy olyan
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rendszer és eljárás alkalmazása, mellyel a molekulák kontrollált módon eljuttathatók a szakı́tás során kialakuló nanorésbe. A munkám egyik fő része
olyan rendszerek kifejlesztése volt, melyek segı́tségével jól reprodukálható
módon létrehozható molekuláris kontaktus (2.3. ábra). A kutatási munkám
kezdetén kisebb molekulák (mint a szén-monoxid) vizsgálatát tűztem ki célul,
az ilyen kontaktusok létrehozására alacsony hőmérsékleten a legalkalmasabb
módszer az, ha a molekulákat egy fűthető csövön juttatjuk a kontaktusba. Egy erre alkalmas rendszer kifejlesztése az egyik fő eredményem, mely a
3. fejezetben kerül bemutatásra, majd a 4–6. fejezetekben pedig részletezem
méréseim, melyek kivitelezését ez a rendszer tette lehetővé. A többi módszer
megvalósı́tására és részletes bemutatására is kitérek a 3. fejezetben.
Kitekintésként mindenképp érdemes megemlı́teni a pásztázó
alagútmikroszkóppal (STM) végzett törőkontaktus méréseket [55], mivel ez a módszer az MCBJ módszerhez hasonlóan széleskörűen alkalmazott.
Az STM technika alapelvét a 2.4. ábra szemlélteti. A módszer lényege,
hogy egy fém felületre és egy tűre feszültséget kapcsolunk, majd mérjük
a megjelenő alagútáramot. A tű pozı́ciója x-y-z irányban piezoelektromos
mozgatókkal precı́zen változtatható, ı́gy a fém felületen több pont is
vizsgálható. Az STM-nek két jellemző üzemmódja van: (i) az x-y pásztázás
közben a tű z-irányú pozı́cióját úgy szabályozzuk, hogy a mért áram állandó
legyen, ez az ún. konstans áram üzemmód; (ii) a z-irányban a tűt állandó
magasságon tartva végezzük az x-y pásztázást, ez az ún. konstans magasság
üzemmód. Mindkét módszerrel akár atomi felbontású topográfiai kép is
készı́thető a vizsgált felületről.

a

b

2.4. ábra. Az STM módszer elvének vázlata makroszkopikus (a) és mikroszkopikus
(b) skálán [113].

Ezeken túl viszont a törőkontaktus mérések elvégzésére is alkalmas az
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alagútmikroszkóp, ehhez csupán csak bele kell nyomnunk a tűt a felületbe, majd felemelni [41, 42]. Így a vezeték elszakı́tásához hasonló folyamat
játszódik le, először egy nagyobb vezetőképességű fémes kontaktusunk lesz,
majd kialakulnak az atomi méretű kontaktusok és végül az egyatomos kontaktus után elszakad a ”vezeték” (vagy adott esetben kialakul a molekuláris
kontaktus). Az STM-BJ módszer egyik fő előnye az, hogy a minta felület
és a tű anyaga akár lehet különböző fém is, illetve néhány mérési módszer
jóval könnyebben kivitelezhető vele, mint az MCBJ technikával. Ezek közük
az egyik legfontosabb, amikor az STM-et egy atomerő mikroszkóppal ”kombinálva” használjuk (STM-AFM) [56, 57], ezzel nem csak a kontaktus vezetőképessége, hanem a fellépő erők is meghatározhatók lesznek. Egy másik
érdekes módszer a termoelektromos erő mérése, amihez a minta felületet és
a tűt eltérő hőmérsékleten kell tartani és ı́gy mérhető a kialakult termofeszültség [58, 59].
A BME Fizika Tanszéken rendelkezésre áll egy saját fejlesztésű STMAFM rendszer, melyet Magyarkuti András épı́tett. Ezzel a rendszerrel már
több sikeres mérés is készült és terveink között szerepel molekuláris mérések
kivitelezése is, ahol az erőmérés további érdekes információkat szolgáltathat.

2.2. Elméleti alapok
Ebben a fejezet egy rövid betekintést szeretnék nyújtani a nanokontaktusok elméleti leı́rásába. Ehhez összefoglalom a megértéshez szükséges alapvető fogalmakat és főbb pontokat. Nem célom a vonatkozó elmélet részletes
tárgyalása, teljesen precı́z és részletes tárgyalás többek között a [6] és [25]
hivatkozásokban olvasható.
Jól ismert, hogy egy makroszkopikus méretű vezetőben az elektronok az
áthaladáskor szóródnak, azaz diﬀúz mozgást végeznek, és a vezetőképességet
az Ohm-törvény ı́rja le (2.5.a ábra), ami izotrop esetben
j = σE ⇔ E = ρj

(2.1)

alakban ı́rható, ahol ρ a fajlagos ellenállás és σ a fajlagos vezetőképesség.
Ekkor igaz, hogy egy vezeték ellenállása az L hosszal arányos, mı́g az A
keresztmetszettel fordı́tottan arányos lesz.
Ezzel szemben, ha a vezetékünk mérete olyan kicsi, hogy az elektronok
már nem szóródnak sokszor az áthaladáskor, az Ohm-törvénnyel már nem
tudjuk megadni az ellenállást. Az atomi vagy molekuláris kontaktusok tipikus méretskáláján pedig már kvantummechanikai tárgyalás is szükségessé
válhat (2.5.b ábra). Fémekben a rácsállandó jellemzően pár tized nanométeres tartományba esik, mı́g az az átlagos távolság, amit az elektro-
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2.5. ábra. Diﬀúz vezetés (a) és kvantummechanikai ballisztikus vezetés (b)
szemléltetése párhuzamos falú transzláció invariáns vezetékekben. A diﬀúz esetben
az elektronok sokszor szóródnak, ı́gy érvényes lesz az Ohm-törvény. Az ellenállás
reciproka, azaz a vezetőképesség arányos a keresztmetszettel (A) és fordı́tottan
arányos a hosszal (L). A kvantumvezeték esetében a vezetőképesség független lesz a
hossztól, értékét a nyitott csatornák száma (M ) határozza meg és G0 ≈ (12, 9kΩ)−1
egységekben változik.

nok szóródás nélkül megtesznek (azaz az átlagos szabad úthossz lm ) 10 nmes nagyságrendű. Azaz egy atomi vagy molekuláris kontaktus méretének
megfelelő hosszúságú vezetőn az elektronok úgy haladnak át, hogy szóródás
csak az oldalfalon történik. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a
fémek esetén a Fermi-energia tipikus nagyságrendje néhány eV, ı́gy a Fermihullámszám éppen a rácsállandó pár tized nm-es tartományába esik. Ez azt
jelenti, hogy az ilyen méretű vezetékeken való áthaladást kvantummechanikailag kell leı́rnunk.
Vegyük az elképzelhető legegyszerűbb rendszert, egy olyan párhuzamos
falú z irányú vezetéket, mely kör keresztmetszetű W átmérővel, hossza pedig
L és ezekre teljesül, hogy sokkal kisebbek, mint az átlagos szabad úthossz
(W << lm , L << lm ). A vezeték oldalait modellezhetjük valamilyen gyorsan
lecsengő potenciállal, az egyszerűség kedvéért választhatunk ún. hard-wall
potenciált, mely a vezetéken belül zérus (U (x, y) = 0, ha x2 + y 2 < W 2 ) és a
vezetéken kı́vül végtelen (U (x, y) = ∞, ha x2 + y 2 ≥ W 2 ). Ez a választás az
eredményekből levont következtetéseket nem fogja befolyásolni. Ezek alapján
a következő Schrödinger-egyenletet ı́rhatjuk fel:
]
[ 2
p̂2⊥
p̂z
+
+ U (x, y) ψ(x, y, z) = ϵ ψ(x, y, z),
(2.2)
2m 2m
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ahol az impulzus operátort z irányú és arra merőleges komponensre bontottuk
fel (p̂2⊥ = p̂2x + p̂2y ).
Látható, hogy az ı́gy felı́rt egyenlet z és erre merőleges irányokban független, ı́gy a megoldás szorzat alakban kereshető. Anélkül, hogy a kapott
hullámfüggvények konkrét alakjába belemennénk, megállapı́thatjuk hogy z
irányban sı́khullám megoldást kapunk, ami parabolikus diszperziót ad és egy
kz hullámszámmal jellemezhető, a merőleges irányokban pedig állóhullám jellegű megoldást várunk, amihez kvantált energiaszintek tartoznak. A teljes
energia sajátérték egy kz és n kvantumszámú állapotban:
~2 kz2
+ En .
(2.3)
2m
Az En keresztirányú energiát a Bessel-függvényekkel leı́rható keresztirányú állóhullámokból kapjuk [25], En pontos értéke azonban kevésbé
fontos, a lényeges tulajdonság az, hogy kvantált értékeket vehet fel és ez
határozza meg, hogy a kz függő parabolák minimuma hol helyezkedik el.
Mivel egy fémben az elektronok maximális energiája a Fermi-energia lehet
(T = 0 hőmérsékleten), ebből az adódik, hogy lesznek olyan n értékek, melyek esetén a minimális energia is már a megengedett legnagyobb energia
felett lesz, ı́gy ezek a módusok nem lesznek elérhetők az elektronok számára,
ezt szemlélteti a 2.6.a ábra. Azokat az n értékeket, melyek elérhetők, nyitott
vezetési csatornáknak nevezzük.
ϵn (kz ) =

2.6. ábra. (a) Vezetőben kialakuló módusok kz és n függése. Látható, hogy a parabola minimumának helyzetét n értéke határozza meg. A parabolák közül csak n = 1, 2nek van Fermi-energia alatti része, ı́gy ezek lesznek a nyitott csatornák. (b) Ha a
vezetékre V feszültséget kapcsolunk, kialakul egy nemegyensúlyi betöltöttség. Zérus
hőmérsékleten az eredő áramot a µ1 és µ2 közötti kz > 0 állapotok adják, melyek
áramjáruléka egy nyitott csatornára I = V · 2e2 /h [60].
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Mivel az ı́gy leı́rt vezetékünk z irányban transzláció invariáns, a kz megmaradó mennyiség, vagyis ha a vezetékbe belép egy adott kz hullámszámú
elektron, az a másik oldalon ugyanilyen hullámszámmal lép ki. Vizsgáljuk
meg milyen ellenállás adódik egy ilyen vezetékre, ha eV feszültséget kapcsolunk rá. Ehhez az átfolyó I áramot kell kiszámolnunk a két elektróda
közé helyezett vezetékre. A feszültség rákapcsolása eltolja a két elektróda
kémiai potenciálját, ezek különbsége µ1 − µ2 = eV lesz, ahol e az elektron
töltése, V pedig a feszültség. Ekkor a ballisztikus vezetőben a kz megmaradása miatt a pozitı́v hullámszámú állapotok csak az egyik, mı́g a negatı́v
hullámszámú állapotok csak a másik elektródából jöhetnek. Azaz a negatı́v és
pozitı́v hullámszámhoz a jobb és bal oldali elektróda eV -vel eltolt egyensúlyi
eloszlásfüggvénye tartozik. Az eredő áram a két irányba terjedő elektronok
áramának különbsége I = I+ − I− , amit T = 0 esetén egyszerű számı́tással
megkaphatunk, a spindegenerációt egy 2-es szorzófaktorral figyelembe véve,
és egyetlen vezetési csatornára, azaz egyetlen egydimenziós parabolikus diszperzióra számolva:
∫

∞

I = I+ − I− = 2e
dϵ v(ϵ)ρ(ϵ) (f0 (ϵ − µ1 ) − f0 (ϵ − µ2 )) =
0
( )−1
∫ ∞
1 ∂ϵ 1 ∂ϵ
dϵ
(f0 (ϵ − µ1 ) − f0 (ϵ − µ2 )) =
= 2e
~ ∂k 2π ∂k
0
∫
2e ∞
2e2
=
dϵ (f0 (ϵ − µ1 ) − f0 (ϵ − µ2 )) =
V,
h 0
h

(2.4)

ahol v(ϵ) és ρ(ϵ) az elektronok sebessége és állapotsűrűsége, f0 (ϵ) pedig
2
a Fermi-Dirac-eloszlás. Ebből az egy csatornás vezetőképességre G0 = 2eh
adódik, amit vezetőképesség kvantumnak hı́vunk, értéke ≈ (12, 9kΩ)−1 . Mivel
a csatornák között nem szóródik az elektron, hasonlóan járhatunk el minden
M db nyitott csatorna esetén és a teljes vezetőképességet G = G0 M alakban adhatjuk meg. Ez az összefüggés azt jelenti, hogy ebben a modellben a
vezeték vezetőképessége csak G0 vezetőképesség kvantum egész számszorosa
lehet. Azonban az atomi méretű kontaktusokon végzett kı́sérletek szerint a
vezetőképesség nem feltétlenül G0 egységekben változik. Ezért a nanokontaktusok vezetési jelenségeinek alapszintű megértéséhez egy némiképp realisztikusabb modellt kell alkotnunk.
Az előbbiekben bevezetett modell legnagyobb hiányossága az volt, hogy
nem engedett meg szóródásokat, holott egy atomi vagy molekuláris kontaktus
esetén ettől nem tekinthetünk el, mivel az atomok adott konfigurációja, a molekula jelenléte visszaszórást eredményezhet. Azaz egy beérkező elektron már
nem feltétlenül jut át a vezetéken, hanem valamilyen véges valószı́nűséggel
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visszaszóródik. Ezt az ún. Landauer-formalizmussal ı́rhatjuk le, ami még
a korábbihoz hasonlóan egy egyszerű modell, de már képes megmagyarázni
a nanokontaktusok néhány tulajdonságát. Elsőként az egycsatornás esetet
tárgyalom, majd ezt általánosı́tom több csatornára.

2.7. ábra. A Landauer-formalizmus lényegének szemléltetése. Az elektródák két oldalt egy nagy elektron tartályként foghatók fel, a kontaktusra jellemző szórócentrum
található középen és ezeket egy-egy ballisztikus kvantumvezeték köti össze.

Landauer szerint ahhoz, hogy a kontaktus viselkedése jól leı́rható legyen,
nem kell ismernünk külön-külön a szórócentrumokat, azok együttesen jellemezhetők egyetlen szórócentrummal, ami két ideális ballisztikus vezetéken
csatlakozik az elektródákhoz [6, 25, 61]. Ennek a szemléltetése látható a
2.7. ábrán.
Egy vezetési csatorna esetén modellezhetjük a rendszert a 2.7.a ábra szerint: itt egy szórási tartomány köt össze két ideális kvantumvezetéket. A
szórási tartományban a 2.2. egyenletben szereplő U potenciál z függvényében
változik, mı́g a kvantumvezetékekben konstans (2.7.b ábra). Egy ilyen rendszert leı́rhatunk a jobb és bal oldalon kialakuló sı́khullám megoldások között
kapcsolatot teremtő szórási amplitúdókkal:
(
) (
)(
)
b1
r t,
a1
=
,
b2
t r,
a2
| {z }
S

ahol az ún. S-mátrix a kontaktus felé haladó bejövő módusok (a1 , a2 )
és a kontaktust elhagyó kimenő módusok (b1 , b2 ) között teremt kapcsolatot. Ebből egyszerű számolás alapján meghatározható a rendszer ve-
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zetőképessége, melyre
G=

2e2
T
h

(2.5)

adódik, ahol T = |t|2 = |t, |2 a kontaktus transzmissziós valószı́nűsége.
Ezt az eredményt könnyen általánosı́thatjuk több csatornára, ehhez N
csatorna esetén a korábbi bal/jobb oldali ki/bejövő állapotokat egy-egy
sı́khullám helyett N − N db sı́khullámmal ı́rhatjuk le, mivel megjelenik az
n csatorna index és a különböző csatornák között is történhet átszórás. A
szórást ezek között az állapotok között szintén egy S-mátrixszal ı́rhatjuk le,
de most az r̂, r̂, és t̂, t̂, is mátrixok lesznek:
(
)
r̂ t̂,
,
S=
t̂ r̂,
A kontaktus vezetőképessége pedig
G=

2e2
T r(t̂+ t̂)
h

(2.6)

alakban kapható meg. Ha áttérünk saját csatornák bázisára, a t̂+ t̂ mátrix
diagonális lesz és a vezetőképesség egyszerűbb alakban ı́rható:
M
2e2 ∑
G=
τi .
h i=1

(2.7)

Az itt megjelenő τi -k a t̂+ t̂ mátrix sajátértékei, amik jellemzik a kontaktust és velük a transzport jelenségek leı́rhatók, ezért ezek halmazát
({τi }M
i=1 ) mezoszkopikus PIN-kódnak is hı́vjuk, a τi -ket pedig transzmissziós
együtthatóknak nevezzük. A molekuláris és atomi méretű kontaktusok
vizsgálatakor a konfigurációk feltérképezése mellett hasznos lehet a mezoszkopikus PIN-kód ismerete is. Érdemes röviden megemlı́teni, hogy mit tudunk
az általam használt fémek és a CO molekula transzmissziós együtthatóiról.
Az arany és ezüst esetén, mint majd láthatjuk, amikor egyetlen atom keresztmetszetű kontaktusunk van, a vezetőképesség jellemzően 1 G0 , amit egyetlen
tökéletesen nyitott csatorna ad [21, 25, 26]. Platina esetén más a helyzet,
ilyenkor az egyetlen atom keresztmetszetű kontaktus vezetőképessége 1.7 G0
körüli, ez több részlegesen nyitott csatorna eredménye [25]. A molekulák jellemzően (de nem minden esetben [62]) részlegesen nyitott csatornákkal rendelkeznek, de ilyenkor valójában nem beszélhetünk kizárólag a molekuláról,
hanem a fém-molekula-fém rendszert együtt tudjuk csak jellemezni. Az, hogy
egy adott molekulára milyen transzmissziós együtthatók lesznek jellemzőek,
erősen függ az alkalmazott fém elektródától [6].
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2.3. Molekuláris kontaktusok elemzésének statisztikai módszerei
Egy atomi méretű kontaktus esetében fontosak az anyag önszerveződő
tulajdonsága, amiket a végbemenő folyamatok részint sztochasztikus jellege
miatt érdemes statisztikai módszerekkel vizsgálni. A különböző statisztikai kiértékelési eljárásokkal képet kaphatunk a nanokontaktusok fejlődéséről,
megállapı́thatók a stabil konfigurációk és azok elő- valamint utóélete. A
korábbiakban emlı́tett törőkontaktus módszer tökéletesen alkalmas az ilyen
jellegű vizsgálatra, mivel segı́tségével többször létrehozhatunk nanokontaktusokat és azok méretét precı́zen tudjuk hangolni. Ebben a fejezetben a
különböző statisztikai módszereket mutatom be, valós alkalmazásukra pedig
a 4–6. fejezetben bemutatott mérési eredményeim részletezése során térek ki.

2.3.1. Vezetőképesség-hisztogramok
Amikor egy atomi vagy molekuláris kontaktust vizsgálunk, a legalapvetőbb mérési módszer, ha a vezetékre feszültséget kapcsolunk, majd az elszakı́tása közben mérjük az átfolyó áramot és ebből kiszámı́thatjuk a kontaktus teljes vezetőképességét [25]. Az elszakı́tás után a vezetéket összenyomva újra elérhető a kezdeti állapothoz hasonló elrendeződés és a szakı́tásiösszenyomási folyamat megismételhető. Így egyetlen mintavezetékkel akár
több százezres nagyságrendben tudunk ún. vezetőképesség-görbéket felvenni
(2.8.a ábra). Ezek a görbék hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, az elszakadás előtt platók jelennek meg, melyek a stabil atomi konfigurációknak
megfelelő vezetőképességeket jelentik [63]. A görbék azonban nem egyeznek meg teljesen, és elmondható, hogy megfelelő körülmények között statisztikailag függetlennek tekinthetők. Ez azt jelenti, hogy rövid időn belül
rendkı́vül sok, statisztikai szempontból különböző nanokontaktusról kapunk
információt.
A vezetőképesség-görbék, és ı́gy a nanokontaktusok, legegyszerűbb
statisztikai vizsgálata a vezetőképesség-hisztogramok készı́tése.
Ha
ábrázoljuk az egymás utáni vezetőképesség-görbéket (r) a elektróda távolság
függvényében (2.8.a ábra), majd az vezetőképesség-tengelyt (y) felosztjuk
kis egységekre, ún. binekre (i), akkor megszámolható, hogy az r -edik vezetőképesség-görbén hány mérési pont esik egy adott binbe (Ni (r)), ez az
adott görbe egyedi vezetőképesség-hisztogramja (2.8.b ábra). Ha ezeket az
egyedi hisztogramokat a görbeindex szerint átlagoljuk, megkapjuk a teljes
vezetőképesség-hisztogramot: Hi = ⟨Ni (r)⟩r (2.8.c ábra). Egy ilyen hisztogramon látható csúcsok a stabil konfigurációk vezetőképesség értékeinél lesz-
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2.8. ábra. (a) Egy Al kontaktuson mért szakı́tási görbék, melyeken jól megfigyelhetők a platók és a köztük lévő ugrások. (b) Az (a) panelen látható narancssárga
görbe vezetőképesség-hisztogramja. (c) A teljes, 5000 görbét tartalmazó adatsor
vezetőképesség-hisztogramja [1].

nek, és elmondható, hogy az elszakadás előtti utolsó csúcs általában az adott
anyag egyetlen atom keresztmetszetű konfigurációjának vezetőképességénél
található. Ezt nevezzük egyatomos csúcsnak a későbbiekben. A vezetőképesség-hisztogramokkal jól jellemezhető a nanokontaktus, ugyanis
különböző fémekre a vezetőképesség értékek - főként a néhány atom méretű
konfigurációknál - reprodukálnak, és jól jellemzik az adott fémet [25, 63].
A hisztogramok y skálája az adott binbe eső mérési pontok számát mutatja, ennek konkrét értéke függ a felvett görbék számától, a mérés paramétereitől (mintavételezési frekvencia, szakı́tás sebessége) és attól, hogy
milyen szélesre választjuk a bin méretét. A kiértékelések során a görbék
számával normált hisztogramokat alkalmazok, ı́gy egy adott mintán, az azonos mérési beállı́tások mellett felvett hisztogramok összehasonlı́thatók. Ha
viszont különböző beállı́tások mellett mért görbék hisztogramjait vizsgáljuk,
a mérési paramétereknek megfelelő további normálás lehet szükséges.
A molekuláris mérések esetén is az egyik alapvető eszköz a vezetőképességhisztogram, mivel rendkı́vül jól képes jelezni a molekula beépülését
(2.9. ábra) [62]. Az adagolás után az egyatomos csúcs környéke megváltozhat,
új molekuláris csúcs is megjelenhet, amivel párhuzamosan az egyatomos csúcs
eltűnhet, esetleg eltolódhat [2–5]. Erre mutat egy példát a 2.9. ábra.
A vezetőképesség-hisztogram alkalmazásakor viszont fontos szem előtt
tartanunk, hogy a hisztogram egy átlagérték”, amivel számos információt
”
elvesztünk, ezért annak érdekében, hogy részletes képet kapjunk a folyama-
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2.9. ábra. A kontaktusba beépülő molekula hatása a vezetőképesség-hisztogramra:
feketével a tiszta arany logaritmikus vezetőképesség-hisztogramja, az elszakadás
után csak az alagúteﬀektust mutató görbéknek megfelelő beütés látszik; a 4,4’bipiridil molekula adagolása után egy dupla csúcs jelenik meg a korábban lapos
jellegű tartományban. A hisztogram különlegessége, hogy a vezetőképesség tengely
logaritmikus skálájú és a binek ezen a logaritmikus skálán vannak ekvidisztánsan
felosztva. Az ilyen hisztogramokkal több nagyságrenden keresztül tudjuk ábrázolni
a vezetőképességet, amire tipikusan a rosszul vezető nagyobb szerves molekuláknál
van szükség, mert a molekuláris vezetőképesség akár 4-5 nagyságrenddel kisebb lehet, mint az egyatomos kontaktus vezetőképessége.

tokról egyéb módszereket is alkalmazhatunk.

2.3.2. Vezetőképesség-görbék korrelációs analı́zise
Ha megnézünk egy tipikus szakı́tási görbét, azon az elszakadás előtt
platókat láthatunk, melyek a hisztogramon csúcsként jelennek meg. Ahogy
már korábban emlı́tettem, ezek a stabil konfigurációkat jelentik, ı́gy felmerülhet a kérdés, hogy milyen viszony lehet két ilyen konfiguráció között.
Elképzelhető ugyanis, hogy bizonyos konfigurációk egymás után jelennek
meg, esetleg kizárják egymást, vagy függetlenek. Erről a vezetőképességhisztogram nem ad információt, de korrelációs analı́zissel vizsgálhatók [1, 24].
A módszer kifejlesztése témavezetőm Halbritter András, és kollégám Makk
Péter nevéhez fűződik, én a munkám során a molekuláris kontaktusokra való
alkalmazást végeztem, illetve kifejlesztettem egy másik változatát, amit a
fejezet második felében mutatok be.
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2.10. ábra.
Korrelációs analı́zis demonstrációs ábra: a vezetőképességhisztogramon megjelenő két csúcs viszonyát a korrelációs hisztogram alapján meg
tudjuk állapı́tani [1].

A korrelációs hisztogram elkészı́téséhez vegyük a különböző görbék egyedi hisztogramjait (Ni (r)) és nézzük meg, milyen viszony van egy adott
görbén két különböző i ̸= j bin között. Ha kiszámı́tjuk a ⟨Ni (r) · Nj (r)⟩r
mennyiséget, vagyis a keresztszorzat átlagát a görbék szerint, független konfigurációk esetén az eredmény ⟨Ni (r)⟩r · ⟨Nj (r)⟩r alakban felı́rható. Ezek
alapján érdemes definiálni a következő mennyiséget az ún. kovarianciát:
cov
Ci,j
= ⟨Ni (r) · Nj (r)⟩r − ⟨Ni (r)⟩r · ⟨Nj (r)⟩r ,

(2.8)

mely az egyedi hisztogramok keresztszorzatának átlaga és a teljes hisztogram
négyzetének különbsége
⟨ (2.11.c
⟩ ábra). Ha bevezetjük az átlagtól való eltérést,
δNi/j (r) = Ni/j (r) − Ni/j (r) alakban, akkor a fenti képlet átı́rható:
cov
Ci,j
= ⟨δNi (r) · δNj (r)⟩r .

(2.9)

Az ı́gy bevezetett mennyiség már képes információt adni a konfigurációk
viszonyáról, azonban érdemes ennek egy normált alakját használni, mea korlyet korrelációs hisztogramnak hı́vunk (2.11.d ábra).
√⟨ A normálást
⟩
2⟩ ⟨
relációs függvény megszokott definı́ciója szerint
[δNi (r)] r [δNj (r)]2 r
mennyiséggel végezzük és ı́gy a következő alakot kapjuk:
⟨δNi (r) · δNj (r)⟩r
Ci,j = √⟨
⟩ ⟨
⟩ .
[δNi (r)]2 r [δNj (r)]2 r

(2.10)
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2.11. ábra. (a,b) Alumı́nium minta vezetőképesség hisztogramja. (c) Az adatsor
kovariancia hisztogramja. (d) A kovariancia normálása után kapott korrelációs
hisztogram (Ci,j ), a meleg szı́nek pozitı́v, mı́g a hideg szı́nek negatı́v korrelációt
jelentenek. A zöld szı́n tartozik a Ci,j ≈ 0 körüli értékekhez, ami a függetlenséget
jelenti, ennek határát a módszer zajszintje alapján állı́tjuk be [1].

Az ı́gy definiált korrelációs hisztogram értékei mindig −1 és 1 között lesznek (−1 ≤ Ci,j ≤ 1), a diagonálisban mindig 1-esek szerepelnek (Ci,i = 1)
és a diagonálisra szimmetrikus, vagyis Ci,j = Cj,i . Ha két konfigurációhoz
tartozó Ci,j zérus körüli értéket vesz fel, akkor ezek a konfigurációk függetlenek, ha negatı́v értéket kapunk, akkor anti-korrelálnak, ha pedig pozitı́v
értéket kapunk, akkor korreláltnak tekinthetők. A korrelációs hisztogramot
egy kétdimenziós grafikonon ábrázolhatjuk (2.11.d ábra), ahol a szı́nskála jelenti a Ci,j értékeit. Ezt a hisztogramot nevezzük az angol elnevezés szerinti
rövidı́tés alapján 2DCH-nak (2D correlation histogram) [1].
Az előbbiekben definiált korrelációs analı́zissel nem csak egy adott
szakı́tási görbén megjelenő konfigurációk viszonyát tanulmányozhatjuk, hanem a megfelelő definı́cióval alkalmas lesz arra is, hogy egy szakı́tás és az
utána következő összenyomás során kialakult konfigurációkat vizsgáljuk, ez-
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2.12. ábra. (a) Arany kontaktus alacsony hőmérsékleten mért szakı́tási-összenyomási görbéje, feketével jelölve a szakı́tás, pirossal az összenyomás. (b) Összenyomási-szakı́tási-2DCH az (a) panelen látható görbéhez hasonló függetlennek tekinthető görbékre. Függőleges tengely az összenyomáshoz, a vı́zszintes tengely a
szakı́táshoz tartozó vezetőképességeket jelenti.

Az ilyen elemzéshez csupán csak annyit kell tennünk, hogy az i és j bin
közül egyiket a szakı́tási, mı́g másikat az összenyomási görbére definiáljuk.
Most r jelölje az egész szakı́tási és összenyomási folyamatot, Ni (r) pedig
az r görbe szakı́tási részén az i-edik binbe eső adatpontok számát (egyedi
szakı́tási hisztogram), Nj′ (r) pedig az r görbe összenyomási részén a j-edik
binben mért adatpontok számát (2.12.a ábra). Ezzel a következő képlet
adódik:
⟨
⟩
′
δN
(r)
·
δN
(r)
i
j
′
r
=√
.
(2.11)
Ci,j
⟨[
⟨
⟩
]2 ⟩
2
′
[δNi (r)] r δNj (r)
r

Az ı́gy kapott összenyomási-szakı́tási korrelációs hisztogram hasonlóan a sima
korrelációs hisztogramhoz egy kétdimenziós grafikonon ábrázolható, értékei
−1 és 1 közöttiek lesznek, a diagonálisban azonban nem feltétlenül kapunk
1-eseket, mivel most i = j esetén a két bin a görbe más-más szakaszára
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(szakı́tási, illetve összenyomási) vonatkozik. Ebből kifolyólag ez a hisztogram
nem lesz szimmetrikus sem [3].
A 2.12.a ábrán egy olyan r görbe látható, melynek szakı́tási (fekete) és
összenyomási (piros) része nem mutat jelentős hasonlóságot. Ha az adatsorunk jellemzően ilyen görbékből áll, akkor azt várjuk, hogy a 2.12.b ábrán
láthatóhoz hasonló összenyomási-szakı́tási korrelációs hisztogramot kapunk.
Itt a statisztikus zajnak megfelelő néhány kicsi, struktúra nélküli kék és sárga
folttól eltekintve a függetlenségnek megfelelő zöld háttér jelenik meg. Szobahőmérsékleten az atomok elszakadás utáni relaxációja miatt jellemzően
ilyen hisztogramokat kapunk, azonban alacsony hőmérsékleten ettől eltérő
viselkedést is megfigyelhetünk. Például bizonyos fémekre jellemző, hogy az
egymás utáni szakı́tási görbék nem teljesen függetlenek [24], jellemzően ez a
tulajdonság átöröklődik az összenyomási görbékre is [5]. Ezen kı́vül az atomi lánchúzás és a molekuláris mérések esetében is érdekes kérdés lesz, hogy
milyen a viszony a szakı́tási és a rákövetkező összenyomási görbe között.

2.13. ábra. Lehetséges szakı́tási-összenyomási görbék illusztrációja. (a) A szakı́tási
görbe először az egyatomos régió környékén mutat egy platót, majd kialakul a molekuláris kontaktus. Az elszakı́tás után a molekula kifordulhat a kontaktusból, ekkor
nem alakul ki molekuláris plató az összenyomási görbén, hanem rögtön az egyatomos régióba ugrik a vezetőképesség. (b) Ha az elszakadás után a molekula mereven
bekötve marad az elektróda végén, az összenyomási görbén hasonló molekuláris
platót kapunk, mint a szakı́tás alatt. A rajzok az elszakadás utáni lehetséges molekuláris konfigurációkat mutatják [3].

A 2.13. ábra szemléltet néhány molekuláris mérések során felmerülő lehetséges folyamatot. Itt látható, hogy a molekula elfordulhat az elszakı́tás
után, vagy akár teljesen ki is léphet a kontaktusból, de az is lehetséges, hogy
az elektróda végén befagyva marad a párhuzamos konfigurációban. Előbbi
esetben az összenyomási görbén nem látunk molekuláris platót (2.13.a ábra),
mı́g utóbbi esetén a szakı́tási görbén látotthoz hasonló plató jelenik meg molekuláris tartományban az összenyomáskor is (2.13.b ábra). Ezek a folyamatok
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nagyon jól vizsgálhatók az összenyomási-szakı́tási korrelációs hisztogramok
segı́tségével. A 4–6. fejezetekben bemutatott molekuláris méréseknél minden
esetben alkalmaztam ezt a technikát, és segı́tségével sikerült feltérképezni a
molekuláris kontaktusok utóéletét is [3, 5].

2.3.3. Platóhosszúság vizsgálata
Az irodalomban jól ismert, hogy bizonyos fémeknél (mint Pt, Au) a
szakı́tási folyamat alatt megfigyelhető egy érdekes jelenség, az ún. atomi
láncképződés. Ez azt jelenti, hogy a húzás hatására az egyatomos kontaktusnál elszakadás helyett egy újabb atom ugrik a kontaktusba, ı́gy egy
rövid lánc képződik, melybe sok esetben további húzásra újabb atom ugrik és ı́gy akár 6 − 7 atom hosszú láncok kialakulása is lehetséges [2, 4, 26,
27]. A lánchúzás alatt az egyatomos kontaktusra jellemző vezetőképesség
csak kis mértékben változik, ı́gy ebben a tartományban egy hosszú platót
kapunk. Mivel az atomi lánc meghatározott hosszakat jelent, ezen hosszak
jellemzőek lesznek a vezetőképesség-platóra is, ı́gy érdemes megnézni milyen
az eloszlásuk, erre ad módot a platóhosszúság-hisztogram (angolul Plateau
length histogram, PLH) [26].
Egy ilyen hisztogram elkészı́téséhez először ki kell jelölnünk a vizsgálni
kı́vánt vezetőképesség intervallumot (2.14. ábra), ami jellemzően a hisztogram utolsó csúcsának környéke. Ezután megnézzük, hogy egy adott görbe
hol lép be, majd hol lép ki az intervallumból és megszámoljuk, hogy ezalatt hány mérési pont adódott. Ez a platóhosszúság-hisztogram egyetlen
pontját adja (x-tengely), ezt minden görbére elvégezve kapunk egy statisztikát arról, hogy milyen hosszak jellemzők (y-tengely az adott hosszhoz tartozó görbék száma). Láncképződés esetén a platóhosszúság-hisztogramon
ekvidisztáns csúcsok jelennek meg (2.14. ábra), ezek rendre az egy, két és
több atomos láncoknak megfelelő hosszakat jellemzik. Ha kalibráljuk az
elektródák elmozdulását (lásd. 2.16. ábra), megkapjuk a csúcsok távolságát
valós egységekben, ı́gy meghatározható mekkora az atom-atom távolság a
vizsgált anyag atomi láncában [64]. Érdemes még megjegyezni, hogy fordı́tott
logikával a platóhosszúság-hisztogram nagyon jó eszköz az elektródatávolság
kalibrációjára, ha az adott anyagra az irodalomban jól definiált atom-atom
távolság fellelhető, ez megfeleltethető a csúcsok távolságának és ı́gy a kalibráció megadható. A 4. és 6. fejezetben Pt és Au esetén én is ezt a
kalibrációs módszert használtam.
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2.14. ábra.
(a) Egy platina minta tipikus szakı́tási görbéi, jól láthatók az
1.5 − 1.7 G0 -as tartományban a különböző hosszúságú platók. A platóhosszúsághisztogramhoz kiválasztunk egy vezetőképesség intervallumot (szürke háttér) és
megszámoljuk az ebbe az intervallumba eső pontokat (szürke pontok a görbéken).
(b) Platina platóhosszúság-hisztogramja több ekvidisztáns csúccsal, melyek rendere
az egy, két és több atomos láncokat jelentik. A megfelelő kalibráció elvégzése után
a mérési pontokban mért relatı́v távolság (alsó skála) megfeleltethető valós távolság
értéknek (felső skála), ı́gy megállapı́tható a csúcsok tipikus távolsága, vagyis az
atomi lánc atom-atom távolsága.

2.3.4. Kétdimenziós vezetőképesség-elektródatávolság
hisztogram
Ahogy a platóhosszúság-hisztogram is mutatja, a szakı́tási-összenyomási
folyamat alatt az elektródatávolság vizsgálata hasznos információkat adhat. Mı́g a platók vizsgálata esetén csak a hosszakra, a vezetőképességhisztogramoknál pedig csak a vezetőképességekre koncentráltunk, hasznos lehet ezeket együttesen is vizsgálni, azaz megnézni különböző
elektródatávolságoknál milyen jellemző vezetőképességeket kapunk.
Erre a célra elkészı́thetjük az ún.
kétdimenziós vezetőképességelektródatávolság hisztogramot (angol röv.: 2DCDH) [28, 29]. A módszer
elvét a 2.15. ábra mutatja, a hisztogram elkészı́téséhez először az egymás után
mért görbéket össze kell skáláznunk az x-tengely mentén. Ehhez választunk
egy Gref referencia vezetőképességet, és úgy toljuk el a görbéket, hogy
mindegyik azonos x (azaz távolság) értéknél lépje át a Gref értéket, ez a
távolság lesz az x-tengely origója (x = 0). A referencia vezetőképességet az
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elvégezni kı́vánt analı́zisnek megfelelően választjuk meg, de általánosságban
elmondható, hogy célszerű olyan értékre állı́tani, aminél a vezetőképességhisztogramnak minimuma van, azaz ahol görbéken jellemzően két plató
közötti ugrás jelenik meg, mivel ilyenkor a kapott eredmény kevésbé érzékeny
a referencia pontos értékére. Ezek után a hisztogramot úgy készı́thetjük
el, hogy az x és y tengelyt is binekre osztjuk és megszámoljuk, hogy az
összetolt görbéken hány pont esik egy-egy binbe. Így egy kétdimenziós
eloszlást kapunk, amit egy szı́nes ábrán ábrázolhatunk, a x tengely az
elektródatávolságot, az y tengely a vezetőképességet, a szı́nskála pedig a
binekbe eső pontok számát jelenti (2.15. ábra). A hisztogramon a gyakori vezetőképesség-távolság értékeknek megfelelő piros szı́nt végigkövetve egy
ún. átlagos vezetőképesség-görbe meghatározható. Azt viszont fontos megemlı́teni, hogy körültekintően kell alkalmazni ezt a módszert, mivel különböző
jellegű görbék hasonló hisztogramot adhatnak. Ha a technikát kombináljuk
a későbbiekben bemutatott válogatási eljárásokkal, nagyon sok információt
megállapı́thatunk a szakı́tási folyamatról.
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2.15. ábra.
2D vezetőképesség-elektródatávolság hisztogram készı́tésének demonstrációja egy tiszta Pt kontaktuson. (a) Pt vezetőképesség-hisztogramja és
(b) néhány reprezentatı́v vezetőképesség-görbe összetolva a Gref értéknél. (c)
A 2D vezetőképesség-elektródatávolság hisztogram, a kisebb beütésszámot a fehér
és kék szı́nek, a magasabb beütésszámot pedig a melegebb szı́nek jelölik. A piros részt végigkövetve az átlagos szakı́tási görbe meghatározható, amin például a
láncképződés jelei is észrevehetők [2].

Ez a módszer nagyon jól alkalmazható az elektródák távolságának
kalibrálása során is.
Ahogy az előző alfejezetben a platóhosszúság-
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hisztogramokkal kapcsolatban már emlı́tettem, ha meghatározzuk hogy hogyan alakul az elektróda távolság a piezoelektromos mozgatóra kapcsolt
feszültség függvényében, azaz kalibráljuk az elektródatávolságot, meg tudjuk állapı́tani, hogy az egyes konfigurációkhoz milyen hosszak tartoznak. Ha
az anyag atomi láncokat húz, a korábban emlı́tett módon a PLH használható
a kalibráció elvégzésére irodalomból ismert korábbi kalibrációra támaszkodva
[64], de nem lánchúzó anyag esetén más módszert kell alkalmaznunk.
Elektródatávolság [Å]
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2.16. ábra. 2D vezetőképesség-elektródatávolság hisztogram vezetőképességben logaritmikus skálán ábrázolva. Az y tengelyen a bin-ek logaritmikus skálán ekvidisztánsak. Az ábráról jól leolvasható az alagútgörbék jellemző meredeksége (fekete), ami alapján lehetőségünk adódik egy pontosabb kalibráció elvégzésére. Az
egyedi alagútgörbékre jellemző maximális és minimális meredekséget a piros vonalak szemléltetik. Az ábra az összenyomási görbékre készült, mivel a kontaktus
zárásakor általában jobban mérhető az alagútáram. A referencia vezetőképességet
célszerű a zajszinthez közelinek választani (ábrán Gref = 10−5 G0 ), mivel ı́gy kaphatjuk a lehető leghosszabb alagútgörbéket.

A kalibrációhoz kihasználhatjuk azt, hogy az elszakadás utáni ún. alagúttartományban a vezetőképesség
az elektródatávolságtól (d) exponenciálisan
√
2
függ (Galagút ∝ e− 8mΦ/~ d ), ı́gy logaritmikus skálán ábrázolva a vezetőképességet a piezofeszültség függvényében a Φ kilépési munka isme-
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retében a meredekségből megállapı́tható a kalibráció. Az egyedi alagút
görbék mérésében viszont általában nagy bizonytalanságot tapasztalunk, ami
abból adódik, hogy a kilépési munka értékét nem tudjuk pontosan megmondani kontaktusról kontaktusra. Így az ilyen módon végzett kalibráció
hibája jellemzően 20 − 30% körüli. Ahhoz, hogy pontosabb értéket kapjunk, érdemes minél több görbét megvizsgálnunk, erre pedig alkalmazható
a 2DCDH módszer. A vezetőképességet az alagút tartományban mérve
egy megfelelő erősı́tővel (lásd. 3. fejezet) több nagyságrenden keresztül
mérhetünk alagút görbéket. Ha ebben a tartományban kijelölünk egy összetolási pontot, ezek a görbék egymásra skálázódnak és ideális esetben egy
egyenest adnak. Valós esetben a fent emlı́tett bizonytalanság miatt ez az
egyenes kiszélesedik (2.16. ábra). Itt jól látható, hogy az egyedi görbék meredekségei nagyon szórhatnak, a két szélsőértéket mutatják a piros szaggatott vonalak, melyek között körülbelül egy kettes szorzó adódik. Az ábrán
az is látszik, hogy a görbék eloszlása nem egyenletes, ha vennénk egy y metszetet, Gauss-eloszlás jelleget kapnánk. Ennek megkeresve a maximumát
minden metszetre, behúzhatunk egy egyenest, mely a jellemző alagút meredekséget adja (fekete szaggatott vonal). Ennek az egyenesnek a hibahatára
körülbelül a mellette látható zöld sáv, ami alapján 5−10%-os pontosságú kalibrációt kapunk. Ha lánchúzó anyagon végezzük a kalibrációt, az ı́gy kapott
eredményeket összevethetjük a PLH alapján történő kalibrációval, ı́gy ellenőrizhetjük a kalibráció és a módszer helyességét. A PLH szerinti kalibráció
hibája a csúcsok szélességéből és az irodalmi adatok szórásából adódik, ez
együttesen 10% körüli. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kétféle kalibráció között 5 − 10% eltérés adódik, ami alapján azt mondhatjuk, hogy
hibahatáron belül megegyeznek a kapott értékek.
Fontos még megemlı́teni azt is, hogy a 10−2 − 10−1 G0 körüli tartományt
már kihagyjuk az illesztésből, mivel itt már olyan közel lehet a vezeték két
oldala, hogy az alagútáramot már jelentősen befolyásolhatja az elektródák
alakja. Ezt mutatja az is, hogy itt a 2D hisztogram is jelentősen kiszélesedik.
Szintén fontos figyelembe venni azt is, hogy ha hélium jut a mintatartóba,
vagy bármilyen egyéb szennyeződés, esetleg molekula köt a felületre, akkor a
kilépési munka megváltozhat, ı́gy az alagútmeredekség is más lesz [64]. Ezért
az ilyen kalibrációt még a molekulák adagolása előtt kell elvégezni.

2.3.5. Feltételes hisztogram
Eddig olyan módszereket tárgyaltunk, ahol egy adott mérés alatt felvett
görbéket együtt vizsgáltuk, függetlenül azok különböző tulajdonságaitól. A
részletes vizsgálatban viszont hasznos eszköz lehet, ha a görbéket bizonyos
tulajdonságok alapján csoportosı́tjuk és az egyes analı́ziseket a válogatott
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2.17. ábra. (a) Nikkel mintán mért szakı́tási görbék. (c) Szürkével a nikkel összes
görbét tartalmazó vezetőképesség-hisztogramja, mely két csúcsot mutat 2 G0 körül.
Az (a,c) ábrán kékkel és narancssárgával a válogatáshoz kijelölt régiók a két csúcs
körül. (b) A feltételes hisztogramok: kékkel/naranccsal a 2 G0 alatti/feletti csúcsra
válogatott görbékre. Jól látható, hogy egy adott csúcsra válogatva a másik csúcs
magassága lecsökken, ez a két régió közötti anti-korrelációt mutatja.

görbék csoportjaira külön-külön végezzük el. A legkézenfekvőbb módszer a
csoportosı́tásra, ha a különböző konfigurációk súlya alapján válogatjuk ki
a görbéket. Ez azt jelenti, hogy kijelölünk egy vezetőképesség intervallumot (ez jellemzően egy csúcs tartománya) és megszámoljuk átlagosan hány
mérési pont esik ezekbe a binekbe. A görbéket aszerint fogjuk csoportosı́tani,
hogy az átlagtól több, vagy kevesebb pont esik az adott görbén a kijelölt
tartományba. Ezzel hasonló információkat kaphatunk, mint a korrelációs
technikával. A módszer egyik előnye, hogy ha ezekre a görbékre készı́tjük
el a vezetőképesség-hisztogramot, akkor az mutatni fogja a korrelációs tulajdonságokat és ı́gy a korreláció erőssége jobban érzékelhető, mint a 2D
ábrák szı́nskáláján [1], továbbá az ı́gy kiválogatott görbékre elvégezhetők
a különböző kiértékelések. Például ı́gy kiválogathatók a molekuláris tartományban nagy súlyú görbék, melyek ı́gy tovább analizálhatók. Kutatási
munkámban többféle válogatási eljárást is kidolgoztam, ezek alkalmazása a
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4–6. fejezetekben lesz látható. A technika hasznosságát jelzi, hogy a 4–6. fejezetekben bemutatott vizsgálatoknál minden esetben nagyban hozzájárultak
a válogatási módszerek a folyamatok teljes megértéséhez.

2.4. Nanokontaktusok vizsgálatának további
kı́sérleti módszerei
Az előbbiekben bemutatott statisztikai módszerek mindegyike egyetlen
mérési módszeren, a vezetőképesség-görbék mérésén alapult. Ezen kı́vül
azonban még számos egyéb mérési eljárással vizsgálhatunk egy nanokontaktust, ebben a fejezetben néhány ilyen módszert mutatok be röviden.
Részletesebb leı́rás és további módszerek találhatók például a [6] és [8] összefoglaló cikkekben.
Diﬀerenciális vezetőképesség-görbék vizsgálata
Egy kialakult molekuláris kontaktusról a vezetőképességen túlmutató információt szolgáltathat az áram-feszültség görbe deriváltjainak vizsgálata a
feszültség függvényében. A dI/dV görbékkel vizsgálhatók az inelasztikus
gerjesztések, mint például a bekötött molekula rezgési módusai [31, 65, 66],
esetleg kétállapotú rendszer jellege [17, 33], vagy akár kvantuminterferenciajelenségből adódó vezetőképesség fluktuációk [32] és egyéb jelenségek [18,
21, 37, 67]. Érdemes megemlı́teni, hogy elsőként vezetőképesség-fluktuációk
vizsgálatával mutatták meg, hogy a Pt-H2 kontaktusnál látott 1 G0 -as
csúcs egyetlen tökéletes transzmissziójú csatornával rendelkezik, ezzel pedig kizárható volt az, hogy a vezetőképességet több párhuzamos molekula
együttes járuléka adja [62]. Ez egy számunkra is fontos eredmény, mert a
hidrogén esetén látott viselkedéssel való hasonlóság segı́thet kizárni a több
molekulás folyamatokat a CO molekula vizsgálatakor.
Zajmérések
A fizika számos más területén is tapasztalható, hogy a mérésekben jelentkező zajt információforrásként is használhatjuk. Ez igaz a molekuláris
kontaktusok esetén is. Könnyen belátható, hogy egy adott vezetőképességű
kontaktuson mért áram átlagérték körüli szórása kapcsolatba hozható a
transzmissziós együtthatókkal, ı́gy a fellépő zajt és a vezetőképességet együtt
vizsgálva megállapı́tásokat tehetünk a transzmissziós együtthatókra [34–36,
68–74].
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Subgap-spektroszkópia
Egy normál fém (N) és egy szupravezető (S) átmeneten a szupravezető energiarésnél kisebb feszültség esetén a töltéshordozók ún. Andrejevreflexióval jutnak át [75]. Ezt a tulajdonságot kihasználva hasznos információkat nyerhetünk egy molekuláris vagy atomi kontaktusról, ha szupravezető elektródákat használunk a méréshez. Ilyen esetben az I(V) görbéken
jellegzetes struktúrák jelennek meg, melyek összefüggésben lesznek a szupravezető energiaréssel. Ezeket a struktúrákat nevezzük subgap-struktúráknak,
a vizsgálatukat pedig subgap-spektroszkópiának. Ez a módszer rendkı́vül
hasznos, mert segı́tségével teljes mezoszkopikus PIN-kód meghatározható [16,
76–80].
Vezetőképesség és erő egyidejű mérése
A STM-BJ módszer bemutatásakor már emlı́tettem, hogy ezzel a technikával kialakı́tható egy olyan mérési elrendezés, ahol a szakı́tás közben a
vezetőképesség mellett az erő is mérhető. Mivel ez egy szobahőmérsékleten
is használható módszer, egyéb módszerektől egyszerűbben alkalmazható,
ı́gy manapság egyre nagyobb szerepet kap a molekuláris mérésekben és
segı́tségével sok információt kaphatunk a molekuláris kontaktusokról [51, 56,
57, 81–84].
Termofeszültség mérése
Szintén főként a STM-BJ technikával megvalósı́tható mérési módszer,
amikor a kontaktus két oldalát különböző hőmérsékleten tartjuk és mérjük a
kialakuló termofeszültséget. Mivel ez a mennyiség arányos a transzmissziós
együttható energia szerinti deriváltjával, az előjele alapvető információkat
hordoz a kontaktusról. A termofeszültség vizsgálatával megállapı́tható,
hogy a molekulán keresztüli vezetés a legmagasabb betöltött molekulapályán
(HOMO) vagy a legalacsonyabb betöltetlen molekulapályán (LUMO) keresztül zajlik-e [58, 59, 85–87].
Vezetőképesség in-situ változása
Bizonyos szerves molekulák meghatározott hullámhosszú fénnyel történő
besugárzás esetén megváltoztatják szerkezetüket. Ilyen molekulákat mérve
azt tapasztalhatjuk, hogy ez a változás hatással lehet a vezetőképességre is,
ı́gy létrehozható és megfigyelhető egy fénnyel működő molekuláris kapcsoló
[11, 88–91]. További érdekes témakör lehet, amikor egy ilyen strukturális
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átalakulást nem fénnyel, hanem valamilyen kémiai reakcióval tudunk elérni,
és megfigyelni a mérés közbeni vezetőképesség változást.

2.5. Nanokontaktusok szimulációs módszerei
Amikor egy molekuláris vagy atomi méretű kontaktust vizsgálunk, annak
mérete nm alatti, ı́gy optikailag még a legjobb mikroszkóppal sem tudjuk
megfigyelni. Ez azt jelenti, hogy a kialakuló konfigurációkra csak indirekt
módon a különböző mérések eredményeiből tudunk következtetni. Ezek az
eredmények viszont sokszor nem tudják teljesen egyértelműen megmutatni,
hogy milyen lesz a kialakuló konfiguráció, ezért a teljes megértéshez elengedhetetlen elméleti szimulációk alkalmazása. Segı́tségükkel megkaphatjuk a
kontaktus jellemző geometriáit, a transzmissziós együtthatókat vagy akár a
vibrációs módusok energiáit is.
A molekuladinamikai (MD) számolásokkal könnyen modellezhető egy nanokontaktus szakı́tási folyamata, ı́gy ez a módszer a jellemzően kialakuló
geometriákról ad információt. Előnye, hogy egy tipikus pár száz atomot tartalmazó rendszerre gyorsan elvégezhető, ı́gy több szakı́tási folyamat is szimulálható és statisztikai analı́zis végezhető [5, 92, 93]. Erre az egyik legelterjedtebb módszer a minimális keresztmetszet vizsgálata és ebből egy hisztogram készı́tése. Ez a hisztogram bizonyos fémeknél a néhány atomos keresztmetszetek esetén jó egyezést mutat a vezetőképesség-hisztogramokkal, mivel
a kialakult stabil atomi konfigurációkat mutatja és ez pedig meghatározza a
vezetőképességet is. A módszer hátránya, hogy közvetlenül nem alkalmas a
vezetőképesség számı́tására.
A sűrűségfunkcionál-elméleten (DFT) alapuló szimulációkkal precı́zen
meghatározható a kontaktus dinamikája és az adott vezetőképességek
is, azonban ezek a szimulációk nagy számı́tási igényűek, ı́gy egy-egy
vezetőképesség-görbe számı́tása sok időt vesz igénybe, ezért statisztikai
vizsgálatra nem alkalmasak [3, 94–96]. Egy konkrét geometria vagy egyetlen szakı́tási görbe tulajdonságainak meghatározására viszont jól alkalmazhatók, ı́gy a 4–6. fejezetekben bemutatásra kerülő vizsgálatokban a kı́sérleti
eredményeket én is DFT módszerrel készült szimulációkkal vetettem össze.
A DFT módszertől gyorsabb számı́tások érhetők el és akár vezetőképességhisztogramok is készı́thetők egy egyszerűbb tömbi paraméterekkel végzett
szoros kötésű közelı́tés alkalmazásával, azonban ilyenkor túl kicsi kontaktus esetén olyan eﬀektusok is megjelenhetnek, melyek a valóságban nem
játszódnak le [97–99]. Egy további módszer lehet, amikor a molekuladinamika sebességét és a sűrűségfunkcionál-elmélet pontosságát kombináljuk.
Ehhez a kialakuló geometriákat MD-val szimuláljuk, majd az adott konfi-

Nanokontaktusok szimulációs módszerei
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gurációhoz tartozó vezetőképességet DFT módszerrel számoljuk ki. Ezzel
a módszerrel belátható időn belül statisztikai analı́zisre alkalmas szimulált
görbehalmaz gyűjthető [80].

3. fejezet
Molekuláris mérőrendszerek
fejlesztése
A doktori munkámban a 2. fejezetben bemutatott alapelven működő
ún. mechanikailag kontrollált törőkontaktus technikát (angolul Mechanically Controllable Break Junction, röv.: MCBJ) alkalmaztam [14, 25, 39, 40].
Fő célom molekuláris kontaktusok alacsony hőmérsékleten történő vizsgálata
volt, elsőként kisebb molekulák (mint CO), később nagyobb, szerves molekulák (mint a 4,4’-bipiridil) vizsgálatát terveztem.
A munkám kezdetén két alacsony hőmérsékleti MCBJ mérőrendszer állt
rendelkezésre (3.1. ábra). Mindkét mintatartó hosszú cső alakú, két fő részük
a folyékony héliumba merı́tett fej (hideg oldal) és a csatlakozó vezetékeket,
valamint a léptetőmotort tartalmazó felső rész (szobahőmérsékletű oldal) a
cső két végén helyezkedik el. Elsőként a 3.1.b ábrán látható újabb mintatartó fejlesztésébe kapcsolódtam be, ebbe a mintatartóba került beépı́tésre
egy fűthető cső, mely biztosı́tja az alacsony hőmérsékleti molekula adagolást.
A molekuláris adagolórendszer fejlesztését, a mérési protokoll kidolgozását és
tesztmérések elvégzését Makk Péterrel közösen kezdtem. Később sok optimalizálás, tervezés és tesztmérés után a mérőrendszer és protokoll véglegesı́tését
már én végeztem el a doktori munkám elején, majd ezt a rendszert sikeresen
alkalmaztam molekuláris mérések kivitelezésére. Erről a fejlesztésről lesz szó
a 3.1. fejezetben, ahol ismertetem a rendszer végleges verzióját.
Terveim közt szerepelt szerves molekulák vizsgálata is, azonban az
ilyen molekulák adagolása alacsony hőmérsékleten már nehézkesebb, mivel
általában még szobahőmérsékleten sem gáz halmazállapotúak. Az ilyen jellegű mérésekkel való megismerkedéshez egy szobahőmérsékleti mintatartót
fejlesztettem, melyhez a régi mintatartó elrendezését és terveit vettem alapul (3.1.a ábra). Ezzel a mintatartóval a méréseket egy folyadékcellában a
molekula oldatának jelenlétében lehet elvégezni. A mérési és tisztı́tási pro-
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3.1. ábra. (a) A régebbi, (b) az újabb mintatartó fejének vázlata. A mintatartók
feje egy hosszú cső végén helyezkedik el, ez a rész kerül az alacsony hőmérsékleti
mérésekben a folyékony héliumba. A cső másik végén a (szobahőmérsékleti
részen) találhatók az elektromos csatlakozók és a tengely mozgatására szolgáló
léptetőmotor.

tokoll kidolgozása és a tesztmérések kivitelezése szintén a kutatási munkám
egyik fontos része, melyről a 3.2. fejezetben számolok be.
Mivel alacsony hőmérsékleten az oldatban történő mérés nem alkalmazható, a fűthető csöves adagolás pedig a nagyobb molekulák magas
forráspontja miatt nehezen kivitelezhető, egy másfajta módszer kidolgozása
vált szükségessé. Ez az ún. in-situ párologtatás, melynek lényege, hogy a
molekulákat por formájában helyezzük be a mintatartóba egy erre kialakı́tott
fűthető üvegcsébe, majd a mérés közben a felfűtés hatására elpárolognak és
ı́gy eljutnak a kontaktushoz. Egy ilyen rendszert is kialakı́tottam, úgy hogy a
régi alacsony hőmérsékleti mintatartót (3.1.a ábra) bővı́tettem fel egy in-situ
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párologtatásra alkalmas egységgel (3.12. ábra, 3.3. fejezet). Az ı́gy elkészült
mintatartóval Magyarkuti Andrással közösen végeztünk tesztméréseket, ennek keretében sikeresen mértünk arany kontaktussal 4,4’-bipiridil molekulát
szoba- és alacsony hőmérsékleten.
Ezen molekulaadagolási eljárások tették lehetővé a [2–5] publikációkban
bemutatott molekuláris méréseket. A publikációk Experimental methods
részeiben röviden ismertetjük a kidolgozott mérési protokollt, az alábbiakban
pedig egy részletes leı́rást adok a molekulák adagolási eljárásáról.

3.1. Fűthető csöves molekuláris mérőrendszer
A molekulák alacsony hőmérsékleten történő adagolása egy kulcsfontosságú kérdés, mivel a 4.2K-es hőmérsékleten a héliumon kı́vül minden kifagy a mintatartó falára és a hélium mellett csak a hidrogénnek van véges
gőznyomása. Az MCBJ módszer sajátossága miatt a molekulák mérés előtt
történő felvitele sem megoldható, ugyanis ı́gy azok a nanoméretű réstől makroszkopikus távolságra lennének és alacsony hőmérsékleten nincs meg a kellő
mobilitás ahhoz, hogy eljussanak a kontaktushoz. Ezért egy olyan rendszer
kialakı́tása szükséges, mellyel gáz formájában a kontaktus közvetlen közelébe
tudjuk juttatni a mérendő molekulákat. A kifagyás megelőzése miatt az
adagolást egy fűthető csövön kell elvégezni, ezt az elrendezést mutatja a
3.2. ábra.
Mérőrendszer bemutatása
Az erre a célra fejlesztett mintatartóban a klasszikus kialakı́tás helyett
nem egy diﬀerenciális csavarral történik a durva mozgatás, hanem egy kúpos
csavar hajlı́t meg egy laprugót, a piezoelektromos mozgató pedig az ellentétes
oldalon került elhelyezésre. Ez a mintatartó hossztengelyével párhuzamos,
nem központosı́tott elrendezés lehetővé teszi a fűthető cső beépı́tését és direktebb útvonalat biztosı́t a molekulák számára. Ezekhez a mérésekhez a
2.1. ábrán is látható szerkezetű mintákat alkalmaztam, mivel az alacsony
hőmérsékletű mérés miatt a fő követelmény a megbı́zható kialakı́tás volt.
Az ilyen - ónpadkán elhelyezett ragasztópöttyökkel rögzı́tett - mintákkal pedig korábban már sok tapasztalatot szereztünk, ı́gy ideális választás volt a
mérések kivitelezésére.
Az alacsony hőmérsékletű mérések egyik előnye, hogy kriogenikus
körülményeknek köszönhetően a fűtés nélküli mérések rendkı́vül tiszta
környezetben zajlanak, csupán csak a hidrogén képzelhető el szennyező
gázként. A fűtés hatására viszont ez a tisztaság jelentősen romolhat, kezdet-
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3.2. ábra. Fűthető csővel felszerelt molekuláris mintatartófej sematikus ábrája. Ebben a mintatartóban az MCBJ elrendezés úgy lett kialakı́tva, hogy elférjen a molekulák adagolását biztosı́tó cső. A durvább mozgatást egy kúpos csavarral végezzük,
a finommozgatásra piezoelektromos mozgatót alkalmazunk.

ben a hidrogénnel való elszennyeződés esélye nő meg, majd a hőmérsékletet
növelve egyéb molekuláknak is lesz véges gőznyomásuk. Annak érdekében,
hogy biztosı́tani tudjuk a megfelelő tisztaságot a felfűtés esetén is, folyamatosan jó vákuumot kell biztosı́tani a nem kriogenikus környezetben is.
Ezen kritériumok miatt a molekulák adagolását egy olyan rendszerrel kell
elvégezni, ami biztosı́tani tudja a kellő tisztaságot is. Ezen kı́vül pedig fontos,
hogy az adagolási mennyiség kontrollálható legyen, mivel túl sok molekulát
bejuttatva nem tud kialakulni jól mérhető kontaktus, a túlzott mennyiség
miatt a molekuláris régió általában összemosódik az alagúttartománnyal, ez
pedig jellegtelen, elkent hisztogramot eredményez (3.3.a ábra). Ha pedig túl
kevés molekulát adagolunk, egyáltalán nem alakul ki molekuláris kontaktus, továbbá ezekkel a próbálkozásokkal az elszennyeződés esélyét is növeljük
(3.3.b ábra).
A 3.4. ábrán látható a molekuláris adagolórendszer rajza. Ennek alapját
egy Pfeiﬀer HiPace 300 tı́pusú turbomolekuláris szivattyú képezi, a szı́nes
szakaszok a csöveket jelölik, a beépı́tett szelepek és nyomásmérők V és P
betűkkel lettek feltüntetve. A rendszer mintatartón kı́vüli része 3 fő szakaszra bontható: az adagolóág (piros); mintatartó leszı́vóág (szürke); fűthető cső
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3.3. ábra. Pt-H2 mérések hisztogramjai. (a) Túl sok molekula adagolása esetén
kialakuló elkent hisztogram (piros). A molekulára utaló csúcsok rövid időre megjelenhetnek, de több görbe felvétele esetén jellemzően eltűnnek a jelentős beütést
produkáló háttérben. (b) Elszennyeződött hisztogram (piros), a CO adagolás közben
a H2 -ra jellemző csúcs jelenik meg. Mindkét ábrán szürkével szerepel a tiszta Pt
kontaktus hisztogramja referenciaként.

leszı́vóág (kék). Utóbbi két ág a rendszer kitisztı́tását, illetve a mérések alatt
a megfelelő tisztaság biztosı́tását szolgálja. Az adagolóág több részegységet
is tartalmaz: itt található a molekulákat tartalmazó gázpalack, továbbá egy
elektromágneses szelep (EM-szelep), valamint egy lezárható mellékág, ami
szükség esetén összeköti a szelep előtti (első) és utáni (második) térrészt.
A molekulák a gáztartályból először az első térrészbe juttathatók, majd
innen a szelep nyitásával tovább adagolhatjuk őket a következő térrészbe.
A beépı́tett EM-szelep lehetővé teszi a finom adagolást, mivel a nyitás
elektromágneses impulzusokkal végezhető, a nyitott periódusok hossza pedig ms nagyságrendű is lehetett. A több ponton is beépı́tett nyomásmérők
(3.4. ábrán P jelölés) segı́tségével pedig az egész folyamat nyomon követhető.
A molekula adagolás reprodukálhatóságának biztosı́tása érdekében a
folyamat meghatározó paramétereit minden esetben rögzı́tettük, erre egy
mérőprogramot is készı́tettem (3.5. ábra), mellyel vezérelhető a fűtés,
rögzı́thető a fűtött cső hőmérséklete, valamint a nyomásértékek. A térfogatok
ismeretében pedig kalibráció is készı́thető, mellyel megadható, hogy a
gázpalack oldalán adott nyomás mellett egy meghatározott hosszú impulzusra mennyi molekula jut a mintatartóba. A tesztmérések során kidolgoztam
egy adagolási eljárást is, ezzel reprodukálható módon sikerült molekuláris
mérést végezni (részletes leı́rást lásd később). A protokoll részeként egy ún.
imitált adagolás is bevezettem, melynek lényege, hogy először az adagolás
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3.4. ábra. A molekuláris mérőrendszer vázlata, bal oldalon az adagolórendszer,
jobb oldalon a mintatartó. Az egyes szakaszokat különböző szı́nekkel tüntettem fel,
részleteket lásd a szövegben. A szelepeket V, a nyomásmérőket P betűk jelölik [100].

minden lépését elvégzem, csak nem engedek gázt a rendszerbe. Így megfelelő tisztaság esetén a felfűtött cső mellett sem szabad molekuláris kontaktust
kapnunk. Ha mégis megváltozik a hisztogram, az azt jelenti, hogy valamilyen
szennyező molekula jelen van, ı́gy nem kivitelezhető megbı́zható molekuláris
mérés. A molekuláris mérőrendszer részének tekinthető maga a mintatartó
is, melyben számos egyéb speciális megoldás került kialakı́tásra. Az egyik
alapvető egység a fűtött cső, ennek kialakı́tását a fejlesztések során optimalizáltam. A keresztmetszetet úgy választottam meg, hogy a leszı́vási keresztmetszet a befoglaló méretek által megengedett maximális nagyságú legyen,
továbbá a thermocoax fűtőszál a cső külső felületén felcsavarva lett elhelyezve. Így összességében a cső hasznos keresztmetszete és a fűtés hatékonysága
is jelentősen nőtt.
Mivel jellemzően a turbomolekuláris szivattyúk hidrogénre vett
végvákuuma elmarad az egyéb gázokra vonatkozótól, a hidrogén jelenlétét
más módon is érdemes csökkenteni, ezért a mintatartót lezáró kupak úgy lett
kialakı́tva, hogy az alsó részbe elhelyezhető legyen abszorpciós pumpaként
működő zeolit (3.6. ábra). Ez az anyag rendkı́vül porózus, ı́gy nagy az eﬀektı́v
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3.5. ábra. Az adagolórendszer paramétereit rögzı́tő mérőprogram, a felső két panelen a nyomásmérők által mért értékek jelenı́thetők meg, a jobb alsó panelen pedig
a fűthető cső különböző pontjain mért hőmérséklet értékek ábrázolhatók. A bal
alsó részen az aktuális mért értékek számokkal is megjelennek, ı́gy könnyı́tve a leolvasást. A középső mezőkben megadható a mintavételezési frekvencia, illetve a
fűtés teljesı́tménye.

felülete és képes megkötni a jelenlevő hidrogént és ezzel jelentős mértékben
csökkenthető a minta hidrogénnel történő elszennyeződésének valószı́nűsége.
A zeoliton kı́vül a mintatérben elhelyeztem még egy elektromágneses reteszt is, mely oldható lezárást biztosı́t a minta és a fűthető cső kijárata
között (3.7. ábra). Ennek a retesznek a fő funkciója, hogy a cső felfűtésekor
esetlegesen felszabaduló szennyező molekulák ne tudjanak eljutni a kontaktushoz, hanem a csövet elhagyva kifagyjanak a hideg mintatartóra. A retesz
nyitása meghatározott hosszúságú elektromos impulzusokkal történik, ez pedig az adagolt molekula mennyiségének finomhangolását is lehetővé teszi.
Így az adagolási eljárás része az elektromágneses retesz nyitása is: a molekulák kontaktushoz jutását a retesz többszöri rövid kinyitásával végezzük,
ahol hangolható paraméter a nyitvatartási idő és az impulzusok száma.
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3.6. ábra. Mintatartó fejének vázlata, a kupak végében kapott helyet a zeolit három
vájatban, melyeket egy rácsos fedél zár le. Ez a kialakı́tás azért előnyös, mert
ı́gy a zeolit könnyen le tud hűlni, mivel jó hőkontaktusban van a kupakkal, ami a
folyékony héliumba merül. Ez jelentősen növeli a hatásfokot.

Molekulaadagoló lyuk

Zárnyelv

Kapilláris

3.7. ábra. Mintatartó fejének vázlata az elektromágneses retesszel. A fűthető cső
kimeneti nyı́lása és a minta között egy lyukas réz lap található. A molekulák ezen a
lyukon keresztül juthatnak a kontaktusba. Az EM-retesz alapállapotban ezt a lyukat
zárja le, ı́gy a molekulák a csőből kilépve nem jutnak el a mintához, hanem kifagynak a reteszen és a mintatartó egyéb részein. Adagoláskor a retesz impulzusokkal
történő nyitásával a kı́vánt ideig szabad út biztosı́tható a molekuláknak a kontaktus
felé.
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45

Molekula adagolási eljárás
Az fenti rendszerrel végzett alacsony hőmérsékletű méréseket egy 2-3 napos előkészı́tési folyamat előzi meg, ennek keretében a mintatartót és az
adagolórendszert folyamatosan vákuumozzuk, közben pedig egy fűtőszállal
magát a mintatartót, valamint a fűthető csövet is 100 − 110 ◦ C-os
hőmérsékleten tartjuk. Ez a megemelt hőmérséklet mellett történő hosszú
ideig tartó leszı́vás a vákuumtechnikában jól ismert ún. kikályházás nevű
eljárás és jelentősen növelhető vele a mintatér tisztasága.
A molekuláris méréseket mindig a tiszta fém 4.2 K-en történő
mérésével kezdjük, ezzel ellenőrizhető a rendszer tisztasága. Következő
lépésként az adagolócsövet felfűtjük a mérendő molekula forráspontja feletti hőmérsékletre, ami CO esetén 90 − 100 K. Itt először molekulák bejuttatása nélkül újra tiszta hisztogramokat mérünk, ha nem tapasztalunk
szennyeződést, akkor elvégezzük az imitált adagolást. Amennyiben a kontaktus továbbra is tiszta marad, elkezdjük a molekulák valódi adagolását.
• Az adagolási folyamat megkezdése előtt a V2 és V8 szelepek kivételével
az összes szelep nyitott állapotban van
• első lépéseként a V1, V3, V4-6 szelepeket elzárjuk, ı́gy csak a V7-es
szelep marad nyitva
• a V8-as szelep rövid ideig történő kinyitásával gázt engedünk az első
térrészbe, melynek megjelenését és mennyiségét a P4 nyomásmérőn
keresztül mérhetjük
• az EM-szelepre ≈ 80 ms-os impulzusokat adunk - ezek száma függ az
adagolni kı́vánt mennyiségtől, jellemzően 3 − 6 impulzust alkalmazunk
- és ezzel a molekulákat a második térrészbe juttatjuk, az itt megjelenő
mennyiséget a P2-es nyomásmérővel tudjuk mérni
• a V4-es szelep kinyitásával az eddig vákuum alatt lévő V4-5-6-os szelepek által határolt harmadik térrészbe is beengedjük a molekulákat
• amikor a P2 és P3 nyomásmérők alapján a két térrész nyomása kiegyenlı́tődik a V4-es szelepet elzárjuk
• a V5-ös szelep nyitásával a fűthető csövön keresztül a mintatérbe juttatjuk a molekulákat
• végül az elektromágneses retesz rövid nyitásával (≈ 120 ms) biztosı́thatjuk a molekuláknak a szabad utat a mintához
• jellemzően a harmadik térrészből egy adag molekula bejuttatása után
3−6-szor nyitjuk ki a reteszt, amennyiben nem jelenik meg molekuláris
csúcs, újabb adag molekulát juttatunk be a harmadik térrészbe (V4-es
szelep nyitása-zárása), majd a mintatérbe (V5-ös szelep nyitása).
Az előbbiekben bemutatott eljáráson kı́vül egy másik módszert is alkal-
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maztam, melynek lényege hogy a mintatartó felé történő adagolás alatt a
fűthető cső leszı́vóágát (kék) nem zártuk le (V6-os szelep nyitott maradt a
folyamat alatt), ı́gy a molekulák kis része a mintatartóba jutott, nagyobbik
része a szivattyú felé távozott. Az ı́gy kialakult adagolási eljárást dinami”
kus adagolásnak” neveztük és a tapasztalatok szerint ezzel az elszennyeződés
esélye csökkenthető volt. Az adagolt mennyiség ennél a módszernél már nem
volt megállapı́tható, de ez nem is jelent problémát, mivel számunkra nem a
konkrét mennyiség, hanem a reprodukálhatóság a fontos, ezt pedig az impulzusokkal történő vezérlés és a nyomásértékek monitorozása biztosı́totta.
Összegzésként elmondható, hogy az általam fejlesztett rendszer és az
adagolási eljárás kiválóan alkalmas molekuláris mérések kontrollált kivitelezésére. Ezt igazolja a számos mérés is, melyekből több publikáció is született (lásd 4–6. fejezetek).

3.2. Szobahőmérsékleti folyadékcellás
mérőrendszer
Jelenleg a molekuláris elektronikai kutatások java szerves molekulákon
történik és a legelterjedtebb mód, hogy a vezeték szakı́tását a mérendő molekula oldatában végezzük. Az ilyen mérések az oldat miatt jellemzően csak
szobahőmérsékleten (pontosabban az oldat fagyás- és forráspontja között)
végezhetők el és elektródaként szinte kivétel nélkül aranyat használnak [49,
50, 89, 101]. Doktori munkám egyik további célja volt szerves molekulák
vizsgálatára alkalmas rendszer kifejlesztése és tesztelése. Mivel a laborban
korábban nem állt rendelkezésünkre olyan mérőrendszer, amivel oldat jelenlétében mérhettünk volna törőkontaktus technikával, ı́gy az ilyen jellegű
mérésekhez egy új mintatartó épı́tésére volt szükség.
Az elrendezés a 2.2. ábrán látható elvhez hasonlóan lett kialakı́tva, azzal
a különbséggel, hogy a minta fölé behelyezhető egy folyadékcella, melyet egy
rugó szorı́t le a 3.8. ábra jobb oldalán látható módon. Ez a cella MACOR
kerámiából készült, ami jól ellenáll a különböző anyagoknak, a cella és a mintalap közti tömı́tést pedig egy Kalrez 6375 O-gyűrű biztosı́tja (lásd 3.8. ábra
bal oldala). Az oldat a mintatartó teteje felől cseppenthető a cellába az
árnyékolási célokat szolgáló köpenyt kinyitva. Fontos, hogy a használt lapka karcmentes legyen, különben az O-gyűrű nem képes megfelelően tömı́teni
és az oldat rövid idő alatt kifolyik. Megfelelően sima lapka esetén viszont
jellemzően több órás ciklusok is mérhetők újbóli adagolás nélkül, mivel az
oldatok párolgása viszonylag lassú, valamint a mintatartó szigetelése miatt
a gőznyomás is telı́tésbe megy.
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3.8. ábra. A mintatartó fényképe (jobb oldal), valamint a fő elemek (bal oldal):
folyadékcella, o-gyűrű és minta. A folyadékcella leszorı́tását három állı́tható rugó
adja, melyek a mintatartó felső részén helyezkednek el. Az árnyékolást szolgáló
kupak felülről nyitható, ı́gy a mérendő oldat a cellába cseppenthető.

Mivel a szerves molekulák vezetőképessége általában több nagyságrenddel
kisebb, mint a fémes kontaktusra jellemző értékek, méréstechnikailag speciális
eszközök szükségesek, ugyanis egy lineáris egycsatornás erősı́tő nem képes ekkora tartományt megfelelő felbontással lefedni. Így erősı́tési célra vagy egy
logaritmikus erősı́tőt, vagy egy többcsatornás erősı́tőt kell alkalmazni, illetve
lineáris erősı́tő esetén egy mintával sorba kötött ellenállás és változó előfeszı́tő
feszültség melletti mérés lehet megoldás [102]. Utóbbi két módszer azonban
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nem lesz ideális, mivel a lineáris erősı́tő esetén olyan kicsi jelszinteket kapunk, hogy a 16 bit felbontású mérőkártyával a molekuláris vezetőképesség
a digitális zaj szintjén van, a többcsatornás erősı́tő esetén pedig a különböző
csatornák jeleinek illesztése okoz gondot. Így a tapasztalatok alapján elmondható, hogy a szerves molekulákkal végzett vezetőképesség-görbe mérésekhez
a legcélszerűbb egy logaritmikus erősı́tő használata.

3.9. ábra. A logaritmikus erősı́tő elvi kapcsolása. Az erősı́tő különlegessége, hogy a
visszacsatolás diódákon keresztül történik, ı́gy exponenciális karakterisztika érhető
el. Ennek sajátossága, hogy kis áramokra ellaposodik, ez pedig nagy időállandót
eredményez, de egy diódák között alkalmazott előfeszı́téssel (Ubias ) megszüntethető
[102].

Egy ilyen a logaritmikus erősı́tő, melyet Mészáros Gábor tervezett és
épı́tett, a rendszer egyik alapvető része. Segı́tségével akár pA alatti zajszint is elérhető, ha a mintatartó elektromos kialakı́tása megfelelő, ezért a
tervezéskor különösen figyeltünk a földhurkok, az induktı́v és egyéb zajok
kiküszöbölésére, valamint a megfelelő árnyékolásra.
Az oldatban történő mérésekhez a minta struktúráját is át kellett
alakı́tani, az ónpadka helyett a vezetéket közvetlenül a foszfor-bronz lapkára
ragasztjuk az alacsony hőmérsékleten is használt Stycast 2850 FT ragasztóval
(3.8. ábra). Fontos továbbá, hogy a mintavezeték kontaktálása a cellán
kı́vül történjen, ehhez hosszabb mintavezetéket használunk, amit kivezetünk
a cella tetején. Így elkerülhető felesleges szennyező bejutása az oldatba.
Tesztméréseim során végeztem méréseket rozsdamentes acél lapkán is, de
a tapasztalatok azt mutatták, hogy foszfor-bronzra Stycast-tal rögzı́tett
mintákkal is elérhető a kellő tisztaság, ı́gy a mérések többségében ezt a tı́pust
használtam.
Oldatos mérések esetén egy megfelelő tisztı́tási és előkészı́tési eljárás kidolgozása szintén elengedhetetlen. Számos tesztmérés után sikerült egy olyan
előkészı́tési folyamatot megalkotni, mely az esetek 80 − 90%-ban megfelelő
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tisztaságot eredményez. Minden mérés előtt a következő protokollt alkalmazzuk:
• a cellát és az O-gyűrűt két mérés között elmossuk forró (85◦ C)
salétromsavas fürdőben, majd közvetlen a mérés előtt AcetonIzopropanol-Oldószer (a vizsgált oldat oldószere)- Desztillált vı́z
sorrendben átfolyásos módon elöblı́tjük, végül sűrı́tett nitrogénnel
szárı́tjuk.
• A mintákat már a készı́téstől kedve tiszta körülmények között kezeljük,
egy új, molekulával még nem érintkezett foszfor-bronz lapot AcetonIzopropanol-Desztillált vı́zben elöblı́tünk, hasonlóan járunk el a beragasztandó mintavezeték esetén is.
• A kész mintákat felhasználás előtt, a kontaktálás és bevágás után legalább kétszer Izopropanol-Oldószer (a vizsgált oldat oldószere)- Desztillált vı́z sorrendben átöblı́tjük, majd megszárı́tjuk és ı́gy helyezzük a
mintatartóba. Fontos, hogy a kész minta eltisztı́tásakor Acetont nem
használunk, mivel ez kis mértékben oldja a Stycast-ot.
• A használt eszközöket, mint például a csipeszek vagy a bevágáshoz
használt penge, használat előtt 2 − 3-szor Aceton-IzopropanolDesztillált vı́zben elöblı́tjük és nitrogénnel megszárı́tjuk.
• Nagyon fontos, hogy minden mérést úgy végzünk el, hogy először csak
tiszta oldószert cseppentünk a cellába és lemérünk legalább 1000 −
2000 vezetőképesség-görbét. A mérést akkor folytatjuk az oldattal, ha
a tiszta oldószerre kapott hisztogramon nem látunk elszennyeződésre
utaló jeleket.
Ez az eljárás nagyon hatékonynak bizonyult, a tesztmérések kis
százalékában tapasztaltam csak elszennyeződést. A tisztaság szempontjából
nagy áttörés volt, amikor az alacsony hőmérsékleti mérésekkel ellentétben
nem újrahasznosı́tott foszfor-bronz lapot kezdtem el használni, ugyanis annak ellenére, hogy salétromsavas mosást is kipróbáltam, a lapka nem volt
teljes mértékben megtisztı́tható. Emiatt olyan esetben is jelentkezett molekuláris eﬀektus, amikor csak a tiszta oldószer lett cseppentve. Az új lapkák
használatával ez a probléma szinte teljesen megszűnt.
Fontos megemlı́teni azt, hogy egy másik kutatócsoport figyelmeztetett
minket arra, hogy szerintük a Stycast nem a legmegfelelőbb ragasztó, mivel szennyező anyagok oldódhatnak be belőle. Mi ezt nem tapasztaltuk,
több tesztmérés során sem volt probléma a megfelelően készı́tett mintákkal.
Később viszont valóban probléma adódott a ragasztóval, egy új adag beszerzése után az láthatóan jóval folyósabb állagú volt és az arany vezetéket is jobban nedvesı́tette és bevonatot képzett rajta, ami a kontaktus elszennyeződését eredményezte. Tapasztalatom szerint, ha a minták
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3.10. ábra. A mérés előkészı́tése előtt tisztı́tási eljárás lépéseinek, valamint a
mérési protokollnak szemléltetése.

készı́tésénél kellő figyelmet fordı́tunk arra, hogy a ragasztó már ne legyen
túlzottan folyékony, az ebből eredő elszennyeződés szinte megszüntethető,
de ez a nemkı́vánatos tulajdonság arra ösztönzött, hogy egy új, mechanikus rögzı́tésen alapuló módszert is bevezessek (lásd. következő alfejezet).
Így jelenleg a szobahőmérsékleti mérések mechanikailag rögzı́tett mintákkal
történnek, egy megfelelőbb ragasztásos minta kidolgozása későbbi céljaim
között szerepel.
Valamennyi oldatban történő mérést arannyal végeztem, első tesztekhez 1,8-oktánditiol molekulát, későbbi tesztekhez pedig 4,4’-bipiridil molekulát használtam (3.11. ábra), előbbit mezitilénben, utóbbit tetrahidrofurán
és mezitilén 1:9 arányú keverékében oldva 1mM-os koncentrációkban . Mi-
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51

2.5
Au + Oldószer

2.0

Au-BPY

1.5
1.0
0.5
0.0
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

G [ lg(G/G ) ]
i

0

3.11. ábra. Arany minta mérése a folyadékcellás mérőrendszerben. Szürkével a
mezitilén oldószerben mért tiszta Au logaritmikus hisztogram, pirossal az 1mM-os
4,4’-bipiridil oldat cseppentése után kapott molekuláris hisztogram.

vel elsődleges célom a rendszer tesztelése volt már ismert molekulákkal, az
oldószereket és az ideális koncentrációt a szakirodalomban gyakran alkalmazottaknak megfelelően választottam meg. A kapott eredmények egyeznek
az irodalomban fellelhetőkkel, ı́gy mutatják a rendszer megfelelő működését.
Az oldatban végzett mérések előnye, hogy a molekula szinte minden szakı́tás
során megjelenik, ellentétben az in-situ párologtatásos módszerrel, ahol
≈ 10 − 20%-os beépülési ráta már jónak tekinthető. Így a későbbiekben tervezem az oldatos mérőrendszer további használatát egy áttervezett mintával.

3.3. Molekulák in-situ párologtatása
Ez előző fejezetben bemutatott folyadékcellás módszer tökéletesen alkalmas volt szerves molekulák szobahőmérsékleten történő vizsgálatára. Ez a
rendszer lehetőséget biztosı́tott az ilyen jellegű molekulákkal történő megismerkedésre, nagy előnye pedig az, hogy a molekuláris görbék aránya
80 − 90% körüli, ı́gy nagyon jól megfigyelhetők a molekuláris eﬀektusok.
A fejlesztéseim egyik célja viszont az volt, hogy alacsony hőmérsékleten
is vizsgálhassunk szerves molekulákat, amire a folyadékcellás módszer
egyértelműen alkalmatlan, a fűthető csöves rendszerrel pedig csak olyan
molekulák adagolása lehetséges, melyek a fűtéssel elérhető 100 K körüli
hőmérsékleten is gáz fázisúak.
Ezek miatt az alacsony hőmérsékleti
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mérésekhez egy új módszert kellett alkalmaznom, az in-situ párologtatást.
Munkám során egy ilyen elven működő új molekuláris mérőrendszert is fejlesztettem, a tesztelését pedig Magyarkuti Andrással együtt végeztük. Az insitu párologtatás kı́sérleti megvalósı́tásában a fűtésre egy átalakı́tott Philips
13186 GX5.3 tı́pusú izzót használok (3.12. ábra bal oldal). Ebben az izzóban
a volfrám szál spirálisan van feltekerve, ı́gy egy olyan hengert formál, melyben elhelyezhető egy kis, miniatűr kémcsőre hasonlı́tó üvegcse (3.12. ábra
bal oldal felül). A molekulák ebbe az üvegbe kerülnek és a volfrám szál
felfűtésével érhető el az elpárolgásuk.
Az első tesztméréseket a molekuláris mérésekhez használt 3.2. ábrán
látható mintatartóval végeztem, azonban itt csak úgy lehetett elhelyezni
az izzót és az üvegcsét, hogy a kilépő molekulák csak kis térszögben tudtak eljutni a kontaktushoz. Ezzel az elrendezéssel nem sikerült molekuláris
mérések kivitelezése, mivel csak kis számú molekula tudott eljutni a kontaktus környezetébe. Ezért a későbbi teszteket a folyadékcellás mintatartóval
végeztem szobahőmérsékleten. A mintatartót megfordı́tva használtam, ı́gy
az izzót egyszerűen alá lehetett helyezni és a molekulák egyenesen a kontaktus irányába léptek ki. Mivel az üvegcse hőmérsékletét nem tudtuk mérni,
a kifűtést úgy kontrolláltuk, hogy megfigyeltük, mikor válik a porból folyadékká, majd gáz halmazállapotúvá a mérendő molekula. A megfelelő
felfűtést könnyű volt megállapı́tani, mivel ilyenkor a hirtelen elforrás jól
látható füstöt eredményezett. A szobahőmérsékleti mérések esetén ezután
egy kalibrációt is végeztünk, a kifűtés hosszát másodpercenként változtattuk
és közben figyeltük mikor jelennek meg molekuláris görbék. Tapasztalataink szerint a teszteléshez használt 4,4’-bipiridil esetén 9s-os fűtés esetén még
nem lépett ki kellő számú molekula, de 10s-os fűtésre már láttunk molekuláris eﬀektust (3.13. ábra) [5]. Ez az időtartam 1s-os intervallumon belül
reprodukált a különböző méréseknél. Ez a módszer azért hasznos, mert ı́gy
elkerülhető a túl hosszú párologtatási idő, ı́gy kevesebb felesleges molekula
jut a kontaktushoz és a levegőbe.
Miután a szobahőmérsékleti tesztek alapján látszott, hogy a módszer
működőképes, elkezdtük az alacsony hőmérsékleti mintatartó kialakı́tását is.
Ehhez egy olyan mintatartót választottunk, melynek konstrukciója hasonló
a szobahőmérsékleti mintatartóhoz (3.12. ábra). Ennek előnye, hogy az izzó
az üvegcsével úgy rögzı́thető, hogy az üvegcse nyı́lása a minta felé mutasson.
Mivel a korábbi kialakı́tásban nem lett volna elegendő hely az izzónak, egy
új kupakot kellett készı́teni, továbbá szükség volt egy megfelelő rögzı́tésre,
melyet egy NYÁK lapból készı́tettem el (3.12. ábra jobb oldal alul). Mivel
a Stycast-al készült új mintáknál néha tapasztaltunk elszennyeződést (lásd
előző alfejezet), egy újszerű mechanikai módon rögzı́tett mintával (3.12. ábra
bal oldal középen) végeztük a tesztméréseket. Hasonlóan működött a meg-
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3.12. ábra. Alacsony hőmérsékleti in-situ párologtatásra alkalmas mérőrendszer.
Bal oldalon: felül a molekulákat tartó üvegcse, melyet a spirális izzószál belsejébe
lehet helyezni; középen a mechanikai rögzı́tésű minta, ahol a mérendő vezetéket
két rézlap között csavarokkal rögzı́tjük; alul kifűtésre használt Philips 13186 GX5.3
tı́pusú izzó a spirális, kellő belső átmérőjű volfrám szállal. Jobb oldalon: a mintatartó feje benne a mintával és az izzóval.

határozott ideig történő kifűtés, bár itt az izzó közelsége miatt, a nagy
hőmérséklet hatására fellépett egy hőmérsékleti drift.
A tesztelést alacsony hőmérsékleten folytattuk, itt azonban számolnunk
kellett azzal, hogy más fűtési idők lesznek szükségesek. Az egyértelműen
látszott, hogy a volfrám ellenállása jelentősen lecsökkent, mivel hőmérsékletet
továbbra sem mértünk, úgy próbáltuk kontrollálni a kifűtést, hogy a szobahőmérsékleten tapasztalt áram és feszültség értékeket vesszük alapul. A
fűtést áramgenerátoros meghajtással végeztük, jellemzően 2A-es árammal.

Pontok száma (normált) [a.u.]

Molekulák in-situ párologtatása
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3.13. ábra. Arany minta logaritmikus hisztogramjai: szürkével a tiszta hisztogram
és pirossal a 4,4’-bipiridil (BPY) párologtatás után kapott dupla csúcsot mutató
hisztogram szobahőmérsékleten. Kékkel az alacsony hőmérsékleten mért Au-BPY
kontaktus hisztogramja, mely a szobahőmérsékletitől eltérő viselkedést mutat. Az
alacsony hőmérsékleten megjelenő láncképződés miatt a molekuláris csúcs és az
egyatomos csúcs magasságának aránya kisebb, ezért ezt a hisztogramot a jobb oldali
tengelynek megfelelő skálával ábrázoltuk.

Ezzel körülbelül 30s-ig tartott, mı́g a volfrámon eső feszültség elérte a szobahőmérsékleten jellemző értéket, ezt az időpontot vettük kiindulási pontnak
és innen számı́tottuk a 9 − 10s-os fűtési időt. Ez azonban kevésnek bizonyult,
ráadásul a nagy hőmérsékleti drift miatt a fűtés közben nem is tudtunk
szakı́tási görbéket mérni. Később növeltük a teljes fűtési időt egészen 90s-ig,
de továbbra sem látszott molekuláris eﬀektus. Mivel a hőtágulás a kontaktus összenyomódását eredményezte, úgy véltük a problémát esetleg okozhatja
az, hogy a kilépő molekulák a kontaktustól távol csapódnak le, később pedig
nincs kellő mobilitás, hogy eljussanak oda. Ezért megpróbáltuk a kifűtést
elszakı́tott mintával is, úgy hogy a szakı́tás után a rést a durva mozgatással
nagy mértékben kinyitottuk. Ezzel a módszerrel már sikerült molekuláris
kontaktust létrehozni, azonban néhány szakı́tási görbe után újra tiszta jellegű kontaktust kaptunk. Ezek alapján az egyértelműen látszott, hogy a
molekulák eljuthatnak a kontaktushoz, de néhány szakı́tás után távoznak is
onnan. Mivel azt vártuk, hogy az arany felülete molekulákkal borı́tott, megpróbálkoztunk a minta jelentős összenyomásával, majd újbóli elszakı́tásával.
Így sikerült az arany felületét borı́tó, távolabb elhelyezkedő molekulákat eljuttatni a kontaktus közelébe, ahol már a szakı́tás alatt be tudnak épülni és
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a molekula hatása megjelent a hisztogramon is (3.13. ábra). Ez az eljárás
megfelelően működött, ı́gy ezután minden 10 − 20 lemért görbe után a vezetéket 1 − 2µm-el összenyomtuk, ezzel új molekulákat juttattunk a kontaktushoz. Későbbi mérések tapasztalatai alapján erre a módszerre nem
mindig volt szükség, de általánosságban elmondható, hogy ı́gy nagyobb molekuláris/tiszta görbe arányt tudtunk elérni.
A szobahőmérsékleten és alacsony hőmérsékleten végzett tesztmérések
megmutatták (3.13. ábra), hogy az in-situ párologtatásos módszer
működőképes és reprodukálható módon hozható létre szerves molekulás
kontaktus akár kriogenikus körülmények között is. Ez egy nagyon fontos
eredmény, mivel a szerves molekulák alacsony hőmérsékleti tanulmányozása
a korábbiaktól jóval szélesebb skálájú kı́sérleti technika alkalmazását is lehetővé teszi.

3.4. Összefoglalás, kitekintés
A molekuláris mérőrendszerek fejlesztésére irányuló munkám
összegzéseként elmondhatom, hogy mindhárom általam fejlesztett és tesztelt
rendszer alkalmas molekuláris mérések kivitelezésére.
A tesztmérések
megmutatták, hogy reprodukáló módon tudunk mérni a kisebb molekulák
mellett akár komplex szerves molekulákat is alacsony hőmérsékleten, vagy
szobahőmérsékleten oldatban. Ezek a rendszerek lehetővé teszik számos
különböző molekula kontaktálását törőkontaktus módszerrel kialakı́tott
elektródák között, ami megalapozza a kontaktusok részletes statisztikai
analı́zissel, vagy akár egyéb mérési módszerekkel történő vizsgálatát.
Kitekintésként érdemes megemlı́tenem, hogy az általam fejlesztett rendszerekkel a doktori munkám után különböző szerves molekulákkal alkotott fém-molekula-fém rendszerek tulajdonságainak részletes megismerését
és széleskörű vizsgálatok elvégzését tervezem. Tapasztalataim szerint az
irodalomban fellelhető mérések sokszor egy-egy molekulával nem foglalkoznak kellő részletességgel és sok kérdés nyitott marad. Továbbá az alacsony
hőmérsékleten megfigyelhető viselkedés eltérő lehet a szobahőmérsékleti
mérésekben látottaktól. Így már egy ismertnek tekinthető molekula is számos
új eﬀektust produkálhat, ha mélyebben megvizsgáljuk, esetleg kombináljuk
a különböző mérési módszereket. Alacsony hőmérsékleten erre rendkı́vül
sok lehetőségünk van, diﬀerenciális vezetőképesség méréssel vizsgálhatjuk a
különféle vibrációs módusokat, zajméréssel képet kaphatunk a transzmissziós
együtthatók halmazáról, sőt amennyiben szupravezető elektródákkal tudjuk kontaktálni az adott molekulát, a transzmissziós együtthatók is meghatározhatók.

4. fejezet
Platina láncok húzása
szén-monoxid molekulákkal
Ebben a fejezetben a Pt-CO-Pt kontaktusok vizsgálatát, és a vezetőképesség adatok részletes statisztikai analı́zisét mutatom be [2]. Az irodalomból már ismert volt, hogy a Pt-CO kontaktus esetén a hisztogramon két
új csúcs jelenik meg, ez pedig két molekuláris konfigurációra utal [19, 23]. Az
viszont még nem volt tisztázott, hogy milyen mikroszkopikus tulajdonságaik
vannak ezeknek a konfigurációknak. A különböző statisztikai módszerek kombinálásával ezen konfigurációk leı́rását és a kontaktus fejlődésének feltárását
végeztük el.

4.1. Vezetőképesség hisztogramok
A kiértékelést a vezetőképesség-hisztogramok elemzésével kezdjük, a
4.1. ábra mutatja a tiszta Pt és a Pt-CO kontaktus tipikus vezetőképességhisztogramjait. A Pt esetén a feketével jelölt szakı́tási hisztogramon egy jól
kivehető csúcs jelenik meg 1.9 G0 körül, 1.6 G0 -nál pedig látható egy - tipikusan az alacsony hőmérsékleti Pt méréseknél jellemző - váll (4.1.a ábra)
[19, 23, 25, 103]. A szén-monoxid adagolása után a hisztogram jelentősen
megváltozik, megjelenik két új csúcs 0.5 G0 és 1.1 G0 vezetőképességnél, a
tiszta Pt csúcs pedig eltolódik 2.1 G0 -ra (4.1.b ábra) [19, 23].
A csúcsokhoz kapcsolódó molekuláris konfigurációk azonosı́tásához
Strange és kollégái [104] által végzett ab initio számı́tásokat használtuk
(4.2. ábra). Munkájukban Pt-CO-Pt kontaktus vezetőképességét számolták
ki úgy, hogy egy CO molekulát helyeztek egy Pt dimer konfigurációba
merőleges állásban a 4.1. és 4.2.c ábrán látható rajzokon jelölt módon.
Az elektródák távolı́tására a CO molekula átfordulását tapasztalták, ı́gy
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4.1. ábra. (a)/(b) Tiszta Pt/Pt-CO kontaktus szakı́tási (fekete) és összenyomási
(piros) hisztogramjai. Jól látható a CO molekula hatására bekövetkezett változás,
a két új csúcs megjelenése (0.5 G0 és 1.1 G0 ). Az ábra alján a szimulációk alapján
a két csúcshoz rendelt konfigurációk rajza látható, sárgával a Pt atomok, kékkel az
oxigén és pirossal a szénatom van feltüntetve [2].

a 4.1. ábra bal oldalán látható rajzhoz hasonló párhuzamos konfigurációt
kaptak. Ennek a két konfigurációnak a vezetőképessége rendre 1.5 G0 és
0.5 G0 -nak adódott, ami alapján feltételezhetjük, hogy a hisztogramon látott
két konfiguráció közül a 0.5 G0 értékű a párhuzamosan, az 1.1 G0 értékű
a merőlegesen bekötött szén-monoxid molekulának felel meg. Mı́g előbbi
esetén jó egyezést kapunk a kı́sérlet és a szimuláció között, utóbbi esetben
eltérést tapasztalunk. Az analı́zis kezdetén feltesszük, hogy az 1.1 G0 -as csúcs
a merőleges konfigurációnak felel meg, ezt a feltételezést is igazoljuk majd a
részletes vizsgálat során.
A további módszerek alkalmazása előtt érdemes még az összenyomási
hisztogramok tulajdonságait is megvizsgálni. A 4.1.a ábrán feketével és pirossal jelölt szakı́tási és összenyomási hisztogramok között jelentős különbséget
láthatunk, ami atomi láncok húzására utal [27, 103]. A Pt egyatomos kontaktus kialakulása után további atomok ugorhatnak be a kontaktusba, ı́gy ebben
a tartományban látható vezetőképesség-plató akár 10 − 20 Åhosszú is lehet,
ami magas vezetőképesség-csúcsot eredményez. Ezen kı́vül az is megfigyelhető, hogy a lánchúzás alatt a plató vezetőképessége enyhén csökken, ez adja
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4.2. ábra. A tiszta Pt dimer (a) és egyatomos lánc (b) valamint a Pt dimerbe
beépülő CO molekula szimulált vezetőképesség-elektródatávolság, illetve energiaelektródatávolság görbéi. Az (a) és (b) ábrán bejelöltük a dimer, illetve az
egyatomos lánc elszakadásának pillanatát, ez felel meg a kalibrációhoz használt
atom-atom távolságnak (2.7 Å). A (c) panelről leolvashatók a molekuláris konfigurációkhoz tartozó tipikus vezetőképességek (1.5 G0 és 0.5 G0 ), valamint a molekula befordulásának megfelelő elektródatávolság is (≈ 1.1 Å) [104].

a csúcs jellegzetes alakját [103]. A lánc elszakadása után a láncot alkotó atomok relaxálnak, ı́gy az összenyomás során nem tapasztalunk hosszú platókat.
Ezt mutatja az összenyomási hisztogram első csúcsának kisebb magassága,
illetve a csúcs eltolódása is. Ha megnézzük a szakı́tási és összenyomási hisztogramokat a Pt-CO kontaktus esetén, szintén jelentős eltéréseket tapasztalhatunk. Az összenyomási hisztogramról teljesen eltűnik a 0.5 G0 -as csúcs, a
másik két csúcs pedig jóval kisebb magasságú, mint a szakı́tás során és enyhén
eltolódnak nagyobb vezetőképesség felé. Ez arra utal, hogy a szén-monoxid
jelenléte esetén is előfordulhat valamilyen lánchúzás.
A lánchúzás vizsgálatára elsőként a már korábban bemutatott
platóhosszúság hisztogramokat (PLH) alkalmazhatjuk, [26] a 4.3.a ábra mutatja a tiszta Pt kontaktusra készı́tett PLH-t. A platina esetén 0.2 − 2.75 G0
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4.3. ábra. (a) Tiszta Pt kontaktus PLH-ja 0.2 − 2.75 G0 közötti vezetőképesség
intervallumra. (b) Pt-CO kontaktus PLH-i különböző intervallumokra: kék 1.4 −
2.75 G0 , piros 0.7 − 2.75 G0 és fekete 0.2 − 2.75 G0 . A kalibrációt úgy állı́tottuk be,
hogy a beengedés előtti tiszta Pt esetén a csúcstávolság megfeleljen a referenciaként
használt szimulációkban kapott 2.7 Å-ös atom-atom távolságnak. Mivel a mérés
paraméterei a beengedés után nem változtak, ez alkalmazható a molekuláris esetre
is [2].

közötti vezetőképesség intervallumot használtuk a PLH elkészı́téséhez, melyet a későbbiekben részletezett molekuláris PLH-k alapján határoztunk
meg. Az ı́gy elkészı́tett hisztogramon egyenlő távolságra csúcsok jelennek
meg, ami bizonyı́tja az atomi láncok kialakulását [26]. Ez az eredmény
jó egyezést mutat az irodalomban korábban már bemutatott platina PLHkkal és elmondható, hogy a csúcsok távolsága a láncban megjelenő atomatom távolságnak felel meg. Ezt felhasználhatjuk az elektródatávolság kalibrációjára, ı́gy Strange és kollégái által használt 2.7 ÅPt-Pt távolságot
(4.2.a,b ábra) azonosı́tjuk a csúcsok távolságának megfelelő mérési pontok
számával [104]. Ez a kalibráció lehetőséget nyújt arra, hogy a szimulációs
és a kı́sérleti eredményeket összevessük és mivel a Pt-CO esetén is azonos
mintavételezést használtunk, a molekuláris adatsorra is alkalmazható.
A vezetőképesség-hisztogramok a molekuláris mérés esetén is arra utaltak,
hogy lánchúzás jelenik meg, ezért érdemes megvizsgálni a Pt-CO kontaktusra
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is a platóhosszúság-hisztogramot. A több csúcs miatt itt azonban már nem
lesz egyértelmű a vezetőképesség intervallum kijelölése. A 4.3.b ábrán látható
a Pt-CO kontaktus három különböző intervallumra készı́tett PLH-ja. A kék
görbe csak a harmadik csúcs tartományára (1.4 − 2.75 G0 ) készı́tett hisztogram, ami nem mutat láncképződésre utaló jeleket. Ha az intervallumot kiterjesztjük és belevesszük a második molekuláris csúcsot (0.7−2.75 G0 ), a PLH-n
kiszélesedik és eltolódik a hosszabb görbék irányába (piros görbe), de jól kivehető csúcsok megjelenését nem tapasztaljuk. Mindkét molekuláris és a tiszta
Pt tartományt együtt vizsgálva (0.2 − 2.75 G0 ) viszont csúcsok jelennek meg
és több atom hosszú láncoknak megfelelő hosszak is jellemzőek lesznek. A
Pt-CO kontaktus 4.3.b ábrán feketével ábrázolt platóhosszúság-hisztogramja
egyértelműen láncképződésre utaló jeleket mutat, melynek érdekessége, hogy
csak akkor figyelhető meg, ha a molekuláris konfigurációkra is kiterjesztjük
a vizsgált intervallumot.
A tiszta Pt platóhosszúság-hisztogramjához is a molekuláris kontaktusnál használt régiót választottuk (0.2 − 2.75 G0 ), ı́gy az azonos referencia vezetőképesség lehetőséget ad arra, hogy összehasonlı́tsuk a két kontaktus hisztogramjait. Ebből az összehasonlı́tásból a 4.3. ábra alapján
két fontos tulajdonságot állapı́thatunk meg. Egyrészt a Pt-CO kontaktus hisztogramja eltolódik a tiszta Pt hisztogramjához képest, ennek az eltolódásnak a mértéke 0.55 Å. Ezt az eltolódást a CO molekula merőleges
beépülésének tulajdonı́tjuk, melynek igazolása látható a későbbi analı́zis
során. Másrészt megállapı́tható, hogy a Pt-CO kontaktus PLH-ján megjelenő
csúcsok távolsága megegyezik a tiszta esetben látott csúcstávolsággal, azaz
ebben az esetben is Pt atomi láncokat húzunk 2.7 Åatom-atom távolsággal.

4.2. Utolsó konfiguráció szerinti válogatás
Eddig a molekuláris kontaktuson mért görbéket együtt értékeltük ki,
azonban hasznos lehet, ha valamilyen módon szétválogatjuk a különböző tulajdonságokkal bı́ró görbéket. Egy lehetséges módszer az ún. utolsó konfiguráció szerinti válogatás, ahol a csoportosı́tás az elszakadás előtti utolsó
plató alapján történik. Ehhez először kijelöljük, hogy melyik intervallumokat szeretnénk vizsgálni, melyek most a 0.5, 1.1 és a 2.1 G0 csúcsok
tartományait jelentik. Ezután definiáljuk az elszakadási pontot, esetünkben 0.2 G0 és megnézzük, hogy egy adott görbén az elszakadási pont előtti
0.5 Åtartományban hány mérési pont esik az adott régiókba. Ha valamelyik konfiguráció intervallumában a 0.5 Å-nek megfelelő pontszám 75%ától több pont adódik, az lesz a görbe utolsó konfigurációja. Ezzel az
analı́zissel a különböző végkimenetelű szakı́tási folyamatokról kaphatunk
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képet. A válogatáshoz használt paramétereket úgy állı́tjuk be, hogy néhány
tucat görbét átnézünk és manuálisan kiválogatunk, majd megnézzük, hogy
az algoritmus szerinti válogatás milyen paraméterekre adja vissza a kézzel
történő válogatás eredményeit. Ezután megvizsgáljuk azt is, hogy a kapott eredmények mennyire stabilak, azaz egy paraméter megváltoztatására
mennyivel tér el a válogatott görbék száma. Akkor tekinthető megfelelőnek
a paraméter választás, ha jól visszaadja a kézi válogatás eredményeit és a
paraméterek kis megváltoztatása esetén nem történik jelentős változás a
válogatott görbék számában.
Ezzel a válogatással kapott molekuláris konfigurációkból elszakadó
görbéket mutatja a 4.4.a ábrán szereplő vezetőképesség-hisztogram. Itt
szürkével jelöltük az összes molekuláris görbére készült hisztogramot,
kékkel/sárgával a párhuzamos/merőleges konfigurációból elszakadó görbékre
készı́tett hisztogramot. Egyértelműen látszik, hogy a kék hisztogram esetén
mindkét csúcs megjelenik, azaz amikor a kontaktus a párhuzamos konfigurációból szakad el, azt jellemzően megelőzi a merőleges beépülés. Erre az átfordulásra utaló jeleket a későbbiekben a 2DCDH-k vizsgálatakor
szemléletesebben is láthatjuk a 4.3. fejezetben. A sárga hisztogramról az olvasható le, hogy a merőleges konfigurációból elszakadó görbéken nem jelenik
meg a párhuzamos orientációra jellemző plató. Így elmondható, hogy a molekula merőlegesből párhuzamos állásba képes átfordulni a szakı́tás során, mı́g
ellentétes irányú folyamat nem jellemző. Utóbbi tulajdonság egyezik azzal,
amit intuitı́ven várnánk.
Az utolsó konfiguráció szerint válogatott görbékre érdemes megvizsgálni
a PLH-k alakulását is. A 4.4.b ábra mutatja a párhuzamos/merőleges konfigurációkból elszakadó görbékre a PLH-kat kék/sárga szı́nnel, referenciaként
feltüntetve a tiszta Pt és a Pt-CO kontaktusok PLH-it. Erről az ábráról két
fontos információ olvasható le: egyrészt a tiszta Pt PLH-ja és a merőleges
konfigurációból elszakadó görbék PLH-ja között 0.8 Åeltérés adódik, ami nagyon jó egyezést mutat a szimulációkban kapott, Pt-Pt dimer CO molekula
beépülése előtti és utáni elektródatávolság változással (0.75 Å, 4.2. ábra).
Korábban a teljes Pt-CO adatsorra készı́tett PLH-n ez az eltérés 0.55 Ånek adódott, amit a molekuláris adatsorban megjelenő tiszta jellegű görbék
hatásával magyarázhatunk, mivel a válogatás nélküli PLH összekeveri a tiszta és a molekuláris PLH-k tulajdonságait. Érdemes megemlı́teni azt is, hogy
ha a molekuláris görbék PLH-ját a tiszta jellegű válogatott görbék (az egyatomos régióból elszakadó, molekula nélküli görbék) PLH-jával vetjük össze,
szintén 0.8 Åkörüli eredményt kapunk a csúcsok eltolódására.
Másik fontos információ, hogy a párhuzamos konfigurációból elszakadó
görbék PLH-ja 1.4 Å-el el van tolódva a merőleges konfigurációból elszakadókéhoz képest. Ez viszonylag jól egyezik a szimulációkban látott
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Pt-CO
b
Pt (tiszta)
1.1G0-ból elszakadó
0.5G0-ból elszakadó

Platóhosszúság [Å]
4.4. ábra. (a) Feltételes hisztogramok az 1.1 G0 -as merőleges (sárga) és a 0.5 G0 as párhuzamos (kék) konfigurációból elszakadó görbékre. Szürkével ábrázoltuk az
összes molekuláris görbe hisztogramját, ami megegyezik a 4.1.b ábrán feketével jelölt
hisztogrammal. A hisztogramokról egyértelműen leolvasható, hogy a párhuzamos
konfiguráció előtt jellemzően megjelenik a merőleges konfigurációnak megfelelő
plató (kék görbe), de fordı́tva ez nem igaz, azaz a merőleges konfiguráció előtt
nem látunk párhuzamos konfigurációra utaló platókat (sárga görbe). A hisztogramok normáltak a görbék számával, ı́gy összehasonlı́thatók a csúcsmagasságok.
(b) Feltételes PLH-k az (a) ábrán látható hisztogramokhoz tartozó görbékre
(kék/sárga), referenciaként szürkével a Pt-CO kontaktus minden görbéjére, zölddel
a tiszta Pt kontaktusra készı́tett PLH-k láthatók [2].

párhuzamos és merőleges orientációk közötti elektródatávolság különbséggel
(≈ 1.1 Å), ami a CO molekula hosszával azonosı́tható (4.2.c ábra). A két
érték közötti eltérés nagynak tűnhet, de azt mondhatjuk, hogy hibahatáron
belül jó egyezést kapunk, ha figyelembe vesszük az elkent csúcs szélességét
és a kalibrációs módszer hibáját, valamint azt, hogy a szimulációban sem
állapı́tható meg pontosan, hogy hol érdemes definiálni a merőleges konfi-
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guráció elszakadását. Ezen a ponton érdemes még megemlı́teni azt is, hogy a
párhuzamos konfigurációból elszakadó görbék PLH-ján nem kapunk csúcsot
az egyatomos régióban, ez arra utal, hogy a párhuzamos konfiguráció csak
lánchúzás esetén fordul elő, ezt a következő fejezetben a 4.5.a ábrán is látjuk
majd.
Ezek a megfigyelések tovább erősı́tik azt a képet, miszerint a két
vezetőképesség-csúcs azonosı́tható a párhuzamos és merőleges CO konfigurációkkal. A mért (1.1 G0 ) és a számı́tott (1.5 G0 ) vezetőképességek közötti
eltérés a szimulációs módszer sajátosságaiból adódhat, továbbá mind a szomszédos atomok száma, mind a Pt elektródák valós alakja eltérhet a szimulációban használt ideális geometriától [104]. A párhuzamos konfiguráció
esetén a hosszú lánc jelleg miatt ezek a hatások kevésbé érvényesülnek, ı́gy
itt jobb egyezést kapunk.

2.1G0
1.1G0
0.5G0
Össz.

I Régió
0%
0%
0%
0%

II Régió
9%
12%
4%
25%

III Régió
8%
23%
9%
40%

IV Régió
0%
9%
17%
26%

Össz.
17%
44%
30%
91%

4.1. táblázat. Az adott utolsó konfigurációból (sorok), adott platóhosszúság intervallumon belül (oszlopok) elszakadó görbék aránya az összes molekuláris görbéhez
viszonyı́tva. Az utolsó sor (oszlop) a megfelelő sorok (oszlopok) összegét mutatja.
Minden érték egészre kerekı́tett, az I. régióban szereplő 0 %-okat azért kapjuk, mert
az itt elszakadó görbék aránya nagyon kicsi, összesen 0.5 % alatti [2].

Az utolsó konfiguráció szerinti válogatás lehetőséget ad arra, hogy a
végkimenetel alapján csoportosı́tsuk a görbéket, ı́gy meg tudjuk vizsgálni
a különböző folyamatok milyen gyakorisággal fordulnak elő. A válogatás
eredményei alapján megállapı́tható, hogy a görbék 91%-a szakad el a 0.5, 1.1
vagy 2.1 G0 -as konfigurációk valamelyikéből. A maradék 9% esetében pedig
nem határozható meg egyértelműen az utolsó konfiguráció a fenti kritériumok
szerint, ı́gy ezeket a görbéket kizárjuk az analı́zisből. A korábban emlı́tett
láncképződés miatt érdemes lesz azt is megvizsgálni, hogy a válogatott
görbék milyen jellemző platóhosszak után szakadnak el, ı́gy még több információt kaphatunk a folyamatokról. Ehhez a vezetőképesség szerinti felosztás mellett a PLH-k alapján az elektródatávolság tengelyt is négy régióra
osztjuk, a régiókat pedig I-IV terjedő római számokkal jelöljük. A régiók
határainak megállapı́tásához megkeressük az egy- és kétatomos láncoknak
megfelelő csúcsok közötti minimumot, majd ehhez képest mindkét irányba

Konfigurációk szakı́tási hosszának és vezetőképességének vizsgálata
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2.7 Åtávolságot mérünk fel. Így megkülönböztetünk olyan görbéket, melyek rövid plató után szakadnak el (I), egyatomos kontaktusból elszakadó
(II), rövid (III) és hosszú láncot húzó (IV) görbéket. A különböző konfigurációkból, illetve különböző platóhosszúságoknál elszakadó görbék arányát
összegzi a 4.1. táblázat.
A táblázatot áttekintve látható, hogy az esetek 74%-ában épül be CO
molekula a Pt elektródák közé és ezen belül 44%-ban a merőleges és 30%ban a párhuzamos konfigurációból szakad el a kontaktus. Megállapı́tható
az is, hogy az esetek 58%-ában a CO molekulán keresztül húzunk Pt láncot
(4.1. táblázat 1.1 és 0.5 G0 -as sor és III-IV. régió oszlopa). A lánchúzás esetén
a görbék 26%-ában a molekula befordul a párhuzamos konfigurációba, 32%ban pedig a merőleges orientációból szakadnak el a láncok. Ezzel együtt az is
látszik, hogy a hosszú görbék esetén jellemzőbb a párhuzamos konfigurációból
történő elszakadás.

4.3. Konfigurációk szakı́tási hosszának és
vezetőképességének vizsgálata
A fejezet elején már emlı́tett láncképződés jelensége tovább vizsgálható, ha
elkészı́tjük a kétdimenziós vezetőképesség-elekródatávolság hisztogramokat
(2DCDH) a Pt-CO kontaktusra [29, 105]. A részletesebb információk kinyerése érdekében érdemes a görbéket ennél az analı́zisnél is csoportokra
bontani, de most nem az utolsó konfiguráció lesz a csoportosı́tás alapja,
hanem a platóhosszúság-hisztogram. A korábban bevezetett I-IV régiókat
használva kiválogathatjuk a különböző hosszaknál elszakadó görbéket. Mivel esetünkben a II-IV régiókban lesz statisztikai analı́zisre elegendő görbe,
ezeket a halmazokat vizsgáljuk.
A válogatott görbékre készı́tett 2DCDH-k a 4.5. ábrán láthatók, a
betétekben pirossal tüntettük fel a válogatási kritériumnak megfelelő intervallumot. A rajzok szemléltetik az adott szakı́tási hosszhoz és vezetőképességhez tartozó geometriák vázlatát. Hogy részletes képet kapjunk
a szakı́tási folyamatról, tekintsük át sorban a különböző válogatott görbék
2DCDH-it.
Az egyatomos kontaktusnak megfelelő hosszú plató után, azaz a II.
régióban elszakadó görbék hisztogramját szemlélteti a 4.5.a ábra. Ezeknél
a görbéknél még nem beszélhetünk lánchúzásról, a jellemző geometriák a
tiszta Pt dimer, illetve az elszakadt dimer konfiguráció után a merőlegesen
beépült CO molekula (4.5.a ábra felső két rajz). Ezen az ábrán jól látszik a
korábban emlı́tett jelenség, azaz a párhuzamosan beépülő CO-nak megfelelő
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konfiguráció egyáltalán nem jellemző a láncot nem húzó görbéken, vagyis
párhuzamos CO orientáció csak lánchúzás esetén fordul elő.
A III. régióban elszakadó, azaz a rövid láncot húzó görbék 2DCDH-ja
a 4.5.b ábrán látható. Az II. régió hisztogramjával összehasonlı́tva több
különbség is adódik, egyrészt a 2.1 G0 körüli tiszta Pt kontaktusnak megfelelő intervallumban elhanyagolható számú beütést kapunk, ez azt jelenti,
hogy tiszta Pt láncok nem formálódnak a molekuláris mérés esetén. Másrészt
ezeken a görbéken már megjelenik a 0.5 G0 -as konfiguráció, de beütést csak
a III. régióban tapasztalhatunk, ami azt mutatja, hogy a párhuzamos konfiguráció nem alakul ki a rövid görbéken. A hisztogram alakjából még azt
is megállapı́thatjuk, hogy az 1.1 G0 -as merőleges konfiguráció kötődése a Pt
elektródához elég erős ahhoz, hogy rajta keresztül Pt lánchúzás történjen.
Ezt mutatja az, hogy a 1.1 G0 körüli plató érinti a II és III régiókat is.
Végül vizsgáljuk meg azokat a görbéket, melyek hosszabb láncot húznak,
vagyis a IV. régióban elszakadó görbéket. A 4.5.c ábra mutatja ennek a
halmaznak a 2DCDH-ját, amin feltűnik, hogy a merőleges konfigurációnak
megfelelő plató belenyúlik a IV. régióba is, tehát ebben a konfigurációban
is lehetséges több atomos Pt láncok húzása. A párhuzamos konfigurációt
tekintve látható, hogy a 0.5 G0 körüli plató kiterjed a III és IV-es régiókra,
ami ≈ 5 Åintervallumot jelent. Ez azt jelenti, hogy ez a konfiguráció is
elég erősen kötődik ahhoz, hogy rajta keresztül Pt atomi láncokat húzzunk.
A hisztogramon megfigyelhető még, hogy a 0.5 G0 plató jellemző hossza ≈
1.4 Å-el több, mint a 1.1 G0 -as platóé, ez az előző fejezet és a szimulációk
eredménye alapján a CO molekula merőlegesből párhuzamos konfigurációba
történő befordulásának jele [104].
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4.5. ábra. A Pt-CO kontaktus PLH-ja alapján válogatott görbék, (a) II. régióra,
(b) III. régióra és (c) a IV. régióra. A betét ábrákon feltüntettük a Pt-CO
PLH-ját és rajta pirossal jelöltük az adott 2DCDH-hoz tartozó régiót. A PLH-k
elektróda távolság skáláját úgy állı́tottuk be, hogy egyezzen a 2DCDH-k skálájával.
Az analı́zisünk alapján megállapı́tott lehetséges geometriákat a rajzok szemléltetik,
nyilazva a jellemző vezetőképesség-elektróda távolság értékekhez [2].
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4.4. Pt-CO kontaktus korrelációs viszonyai
Az előző fejezetekben a mérési eredmények részletes analı́zisével és a szimulációk segı́tségével feltérképeztük a Pt-CO szakı́tási folyamatait, de nyitott kérdés maradt, hogy a megjelenő konfigurációk között milyen statisztikai
összefüggést figyelhetünk meg. Erre a 2. fejezetben bemutatott korrelációs
analı́zist fogjuk használni.
Elsőként vizsgáljuk meg a Pt-CO kontaktus szakı́tási korrelációs hisztogramját (2DCH), ami a 4.6.a ábrán látható. Az egyatomos régió felett a magasabb vezetőképességeknél csak a triviális korrelációs eﬀektusok láthatók:
pozitı́v korreláció a diagonálisban, illetve mellette egy anti-korreláló sáv,
ami a platók közti ugrások eredménye. Az alacsonyabb vezetőképességeknél
azonban több struktúrát figyelhetünk meg, egyrészt az egyatomos régió antikorrelácót mutat a molekuláris régiókkal, másrészt a két molekuláris csúcs
között függetlenség adódik.
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4.6. ábra. (a,b) Pt-CO kontaktus szakı́tási korrelációs hisztogramja a teljes adatsorra, illetve a molekulából elszakadó görbékre. Az a) ábrán egyértelműen látszik
a molekuláris régió és az egyatomos csúcs közötti anti-korreláció. A b) ábrán a
két molekuláris csúcs között is anti-korrelációt kapunk, mı́g az a) ábrán ebben a
tartományban függetlenség tapasztalható. Ez a szövegben részletezett két eﬀektus
kioltásának eredménye. Az ábrákon a szaggatott vonalak a csúcsok maximumát
jelölik. Mindkét ábrához a b) ábrán szereplő szı́nskálát használtuk.

Először tekintsük a molekuláris és az egyatomos régiók anti-korrelációját.
Ezt két folyamat is eredményezheti: egyrészt elképzelhető, hogy egy görbén
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mindkét régióban megjelennek platók, de a hosszukban anti-korrelálnak,
másrészt az is előfordulhat, hogy vagy az egyik vagy a másik régióban kapunk platót, azaz az egyik plató megjelenése kizárja a másikat. A molekuláris csúcsok közötti függetlenség szintén két dolgot jelenthet: (i) a platók
megjelenése és hossza valóban teljesen független; (ii) a két konfiguráció megjelenése pozitı́van korrelál, de a platóhosszakban anti-korreláció a jellemző,
ı́gy a függetlenség annak az eredménye, hogy a két ellentétes hatás kioltja
egymást.
Azt, hogy a fenti lehetséges magyarázatok közül melyek lesznek igazak a
kontaktusra úgy dönthetjük el, ha kiválogatjuk a molekuláris görbéket és ezen
a halmazon vizsgáljuk a korrelációt. Így például a konfigurációk együttes
megjelenéséből adódó eﬀektust kiküszöböljük. A molekuláris görbéket az
utolsó konfiguráció szerint válogattuk ki, tehát azokat a görbéket vizsgáljuk,
melyek valamelyik molekuláris konfigurációból szakadnak el. Ezekre a
görbékre készült 2DCH a 4.6.b ábrán látható. Itt megfigyelhető, hogy a
vizsgált régiókban átalakul a hisztogram struktúrája, az egyatomos régió és
a molekuláris konfigurációk között függetlenséget tapasztalunk, a két molekuláris régió között pedig anti-korrelációt kapunk. Ezekből már egyértelműen
megállapı́tható, hogy:
• egy molekuláris görbén megjelenhet plató az egyatomos régióban és
ennek a platónak a hossza független a molekuláris platók hosszától, a
molekuláris tartományok és az egyatomos régió között korábban látott
anti-korreláció a tiszta jellegű (molekula nélküli) görbék hatása,
• a molekuláris konfigurációk megjelenésükben pozitı́van korrelálnak, de
a platóhosszakban negatı́v korreláció a jellemző. A két hatás egymást
kioltja, ezért a teljes adatsoron a korrelációs ábra függetlenséget mutat.
Érdemes még megjegyezni, hogy az utóbbi eredmény azt jelenti, hogy a
láncok jellemző hossza fix, ı́gy ha a merőleges konfigurációban több atomot húzunk be a kontaktusba, valószı́nűleg a befordulás után már csak
kevesebb atom behúzására lesz lehetőség. Ez a tulajdonság részben a
korábbi 4.5. ábrán is látható, abból hogy a különböző PLH csúcsokhoz tartozó válogatott görbék 2DCDH-in a molekuláris platók átfednek, pontosabb
megállapı́tásokat viszont csak a korrelációs analı́zis alkalmazásával tehetünk.
Szintén a korreláció témaköréhez tartozik az összenyomási-szakı́tási
görbék közötti korrelációs analı́zis, mely alkalmazását a 2. fejezetben már
emlı́tettem. A molekuláris mérések esetén érdekes kérdés, hogy a kontaktus elszakadása után mi történik a molekulával: kilép a kontaktusból és nem
látjuk az összenyomás alatt; esetleg a kontaktusban marad, ahol akár megőrzi
a konfigurációját, vagy átugrik másik beállásba. Erre láthattunk példát a
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2. fejezetben a 2.13. ábrán. A Pt-CO mérésben viszont a láncképződés miatt további érdekes eredményeket is kaphatunk, elképzelhető ugyanis, hogy a
láncok húzásakor az elszakadás után a relaxáló (elektródára visszaugró) atomok miatt jelentősen átrendeződik a kontaktus, ı́gy az összenyomáskor teljesen más vezetőképességet mérünk, mı́g lánchúzás nélkül az összenyomásban
is megjelenhetnek a szakı́táshoz hasonló platók. Ezt szemlélteti a 4.7. ábra.
Ennek tükrében érdemes lesz megvizsgálni az összenyomási-szakı́tási 2DCH
módszerrel, hogyan alakul a molekuláris kontaktus utóélete.

4.7. ábra. Szakı́tási-összenyomási görbék illusztrációja: (a) láncot nem húzó
görbék, (b) lánchúzás esete. Ha nincs atomi lánchúzás, a szakı́tás alatt kialakuló molekuláris konfiguráció megjelenhet az összenyomás alatt is. Ha lánchúzás
után szakad el a kontaktus, az atomok visszaugranak az elektródára, ami jelentősen
eltérő geometriát és a molekula kontaktusból történő kifordulását eredményezheti,
ı́gy az összenyomás alatt más értékeknél (jellemzően magasabb, mint a szakı́tás
során) jelennek meg platók.

A 4.1.a és b ábrán pirossal jelölt összenyomási hisztogramok már mutatják, hogy a szakı́tási és az összenyomási folyamatok különbözhetnek. A
tiszta Pt esetén ez egyértelműen a lánchúzás eredménye, a lánc elszakadása
után az atomok relaxálnak és emiatt az összenyomás alatt jellemzően egy
sokkal rövidebb és kicsit magasabb vezetőképességű egyatomos konfiguráció
alakul ki [27]. A Pt-CO kontaktusnál is eltérést tapasztalunk, de itt további
vizsgálat szükséges ahhoz, hogy megállapı́tsuk ennek az eltérésnek az eredetét. Ugyanis egyrészt adódhat a láncképződés miatt is (4.7.b ábra), de
elképzelhető az is, hogy a molekula konfigurációja változik az elszakadás
után (2.13.a ábra).
A 4.8. ábrán láthatók a Pt-CO kontaktus szakı́tási és összenyomási vezetőképesség-hisztogramjai és a összenyomási-szakı́tási korrelációs hisztogramok (összenyomási-szakı́tási 2DCH). Mivel most csak a molekuláris görbékre
koncentrálunk, elsőként kiválogattuk azokat a görbéket, melyek valamelyik molekuláris konfigurációból szakadnak el (4.1. táblázat alapján ez a
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4.8. ábra. Vezetőképesség hisztogramok és összenyomási-szakı́tási 2DCH-k a Pt-CO
kontaktusra, (a,b) a láncot nem húzó rövid görbék hisztogramjait, (c,d) a lánchúzó
görbék hisztogramjait szemlélteti. A válogatáshoz használt régiót a betétábrák pirossal jelzett tartománya jelöli. A feltételes szakı́tási/összenyomási vezetőképességhiszogramokat fekete/piros vonallal ábrázoltuk, referenciaként fekete/piros hátterű
grafikonnal feltüntettük az összes görbe hisztogramjait. A korrelációs ábrákon a d)
ábrán megjelenı́tett szı́nskálát használtuk. (e) Példa görbék, az első két görbe a
láncot nem húzó csoportból lett kiválasztva, mı́g a második két görbe a lánchúzók
közül [5].
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görbék 74%-a. Továbbá, hogy vizsgálni tudjuk a láncképződés hatását, a
korábbi fejezetekben látott PLH régiók alapján történő válogatást alkalmaztuk, úgy hogy az I-II. régióban elszakadó (rövid) görbék adnak egy csoportot (4.8.a,b ábra), illetve a III-IV. régióban elszakadó (lánchúzó) görbék egy
másik csoportot (4.8.c,d ábra).
A 4.8.a,c ábrán fekete és piros hátterű grafikonnal tüntettük fel a Pt-CO
kontaktus minden görbéjére készı́tett összenyomási és szakı́tási hisztogramokat, a fekete és piros vonalak pedig a feltételes hisztogramokat jelölik, melyek a betét ábrákon pirossal jelölt PLH intervallumban elszakadó görbékre
készültek. A 4.8.b,d ábrákon ezekhez az intervallumokhoz tartozó görbék
összenyomási-szakı́tási 2DCH-i láthatók.
A rövid görbék esetén erős pozitı́v korreláció figyelhető meg a
szakı́tási-összenyomási 2DCH diagonálisa körül (4.8.b ábra), ami erős
memóriaeﬀektusra utal. Ez azt jelenti, hogy lánchúzás nélküli esetben a
szakı́tási folyamat alatt megjelenő konfigurációk az összenyomásban is megjelennek a molekuláris tartománytól egészen a nagyobb vezetőképességekig
(4.7.a ábra). Sőt, ahogy a 4.8.e ábrán feltüntetett első két példagörbe páron
esetén látható, a görbék jelentős részénél tapasztaljuk, hogy az összenyomási
és a szakı́tási rész egymásra tolva szinte teljesen megegyezik (4.7.a ábrához
hasonló folyamat). A 4.8.a ábrán fekete és piros vonallal jelölt feltételes hisztogramról az is leolvasható, hogy összhangban a korábbi megállapı́tásokkal
ebben a régióban a párhuzamos konfiguráció nem jelenik meg. Továbbá az
is látható, hogy az összenyomási hisztogramon a csúcsok vezetőképessége
eltolódást mutat a magasabb értékek felé, amit a 4.8.b ábrán az is mutat,
hogy a pozitı́van korreláló régió kicsit el van tolódva a diagonálistól (lásd
bekeretezett rész).
A lánchúzó görbék esetén a 4.8.d ábra már sokkal gyengébb korrelációt
mutat, ami szinte már a zajszint nagyságrendjébe esik. Ez annak köszönhető,
hogy a lánc elszakadása után a Pt atomok és a CO molekula visszaugranak
az elektródára, a sztochasztikus viselkedés pedig a memóriaeﬀektus eltűnését
eredményezi (4.7.b ábra). Ezt mutatja a 4.8.e ábrán a második két görbe is,
ahol a szakı́tási és összenyomási rész már jelentősen eltér. Fontos még megjegyezni, hogy rövid láncok esetén az összenyomásban megjelenhet a merőleges
konfigurációra jellemző csúcs, ami arra utal, hogy a molekula a kontaktusban marad. A párhuzamos esetre jellemző csúcsot pedig azért nem látjuk,
mert ez a konfiguráció a hosszabb görbékre jellemző, ezek a görbék viszont a
relaxáció miatt nem adnak molekuláris eﬀektust az összenyomásban.

Összegzés

72

4.5. Összegzés
A részletes analı́zis során sikerült meghatároznunk a Pt-CO kontaktus
szakı́tás alatti fejlődését. Megállapı́tottuk, hogy az esetek nagy részében
(≈ 74%) beépül a szén-monoxid molekula, és elsőként minden esetben a
merőleges konfiguráció alakul ki. További nyújtás hatására kialakulhat Pt
atomi lánc a merőleges konfiguráción keresztül, vagy befordulhat a molekula párhuzamos konfigurációba. Megfigyeltük azt is, hogy a párhuzamos
orientáció is elég erősen kötődik ahhoz, hogy ezen keresztül is Pt láncok
alakuljanak ki. További megállapı́tásunk volt az is, hogy molekuláris kontaktusok esetén tiszta Pt láncok nem alakulnak ki, a láncképződés előtt a
molekula beépül a merőleges orientációban. A mérések alapján két jellemző
elektródatávolságot kaptunk, egyik a CO molekula merőleges beépüléséhez
(0.8 Å), másik a molekula merőlegesből párhuzamos konfigurációba történő
átfordulásához (1.4 Å) köthető. Ezek a távolságok, illetve a vezetőképesség
értékek egyezést mutattak a referenciaként használt szimulációval, ez további
bizonyı́tékot szolgáltatott az általunk vázolt kép helyességére. A korrelációs
analı́zis alkalmazásával azt találtuk, hogy a két molekuláris konfiguráció
között, illetve a molekuláris tartomány és az egyatomos régió között antikorreláció a jellemző. Utóbbit azok a görbék eredményezik, melyeken nem
alakul ki molekuláris konfiguráció, azaz a tiszta jellegű görbék. Csak a
molekuláris görbéket tekintve az egyatomos régió és a molekuláris konfigurációk között függetlenséget tapasztalunk. A molekuláris konfigurációk
közötti anti-korrelációról pedig megállapı́tható, hogy annak eredménye, hogy
a különböző régiókban mért platóhosszak egymás rovására változnak és nem
abból adódik, hogy a konfigurációk kizárják egymást. A szakı́tási folyamaton kı́vül vizsgáltuk az összenyomás alatt kialakuló konfigurációkat is, a PLH
szerinti válogatással kombinált összenyomási-szakı́tási korrelációs hisztogramok megmutatták, hogy lánchúzás nélküli esetben a Pt-CO kontaktus esetén
is megfigyelhető erős memóriaeﬀektus, mı́g a lánchúzás esetében az atomok
relaxációja miatt ez eltűnik.

5. fejezet
Ag-CO-Ag prekurzor
konfigurációjának és a
kontaktus utóéletének
vizsgálata
Ebben a fejezetben az Ag-CO-Ag molekuláris kontaktus szakı́tási és összenyomási folyamatait vizsgálom részletes statisztikai analı́zis és szimulációk
segı́tségével [3]. A korrelációs hisztogramok alkalmazásával képet kaptunk a
molekuláris kontaktus elő- és utóéletéről, a szimulációk pedig lehetőséget biztosı́tottak a konfigurációk azonosı́tására, illetve a transzmissziós együtthatók
becslésére.

5.1. Ag-CO kontaktus vizsgálata
vezetőképesség-hisztogramokkal
Elsőként célszerű a Ag-CO molekuláris kontaktus jellemző vezetőképességeit
elemezni, illetve összevetni azt a tiszta Ag kontaktusnál mért értékekkel. A
5.1. ábra mutatja a tiszta Ag (szürke) és a CO környezetben kialakuló Ag-CO
molekuláris kontaktus (piros) vezetőképesség-hisztogramját [20–22]. A két
hisztogramot összehasonlı́tva a legszembetűnőbb különbség az Ag-CO esetén
megjelenő csúcs 0.3 G0 körül, mely egyértelműen az Ag-CO molekuláris kontaktus vezetőképességének feleltethető meg. Továbbá megállapı́tható, hogy
az éles 1 G0 körüli csúcs mindkét hisztogramon jelen van, azaz molekuláris
mérésnél is kialakul Ag-Ag egyatomos kontaktus.
Felmerül a kérdés, hogy a megjelenő molekuláris csúcs milyen konfigurációhoz kapcsolható, illetve miért nem jelenik meg két csúcs, mint a
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5.1. ábra. Az Ag nanokontaktus (szürke) és az Ag-CO molekuláris kontaktus (piros)
vezetőképesség-hisztogramjai. A hisztogramok a görbék számával normáltak. A
CO molekula beépülését egyértelműen mutatja a 0.3 G0 -nál megjelenő új csúcs. A
betét ábrán az Ag-CO kontaktus utolsó konfiguráció hisztogramja látható, melyen
a molekuláris csúcs két alcsúcsra válik szét (lásd szöveg) [3].

4. fejezetben a Pt-CO esetén. Erre választ kaphatunk, ha alaposabban
megnézzük a hisztogramon a 0.2 − 0.3 G0 -as tartományt. Itt 0.2 G0 körül
egy kis váll jelenik meg, ami arra utal, hogy ez a csúcs valójában két közeli vezetőképességű csúcs együttese, amit a hisztogram nem tud felbontani.
Ha a két csúcs vezetőképessége nagyon közeli, esetleg a platók nem teljesen laposak, hanem véges meredekséggel rendelkeznek, a két csúcs könnyen
összemosódhat. További elemzés céljából érdemes megvizsgálni a kontaktust
közvetlen az elszakadás előtt, mivel - ahogy Pt-CO esetében már láthattuk ez hasznos információkat szolgáltathat. Erre a görbék válogatásán kı́vül alkalmas lehet az ún. utolsó konfiguráció hisztogram (5.1. ábra betét), amely
a 0.01 G0 elszakadási küszöb vezetőképesség előtti 10 mérési pontra készı́tett
hisztogramot jelenti és ezzel a módszerrel például kiküszöbölhető a platók
meredekségéből adódó összemosódás. Mivel az ezüst esetében nem volt lehetőségünk a Pt-CO-nál látotthoz hasonló kalibrációt készı́teni, ı́gy az alagút
jellegű görbék alapján tudunk becslést adni a 2.16. ábrán látott módszerhez
hasonló módon, mely szerint ez a 10 mérési pont ≈ 1 Åtávolságnak felel meg.
Az utolsó konfiguráció hisztogrammal a molekuláris csúcs tovább elemezhető, és segı́tségével igazolható a teljes vezetőképesség-hisztogram alapján
várt jelenség: a molekuláris csúcs valójában két alcsúcs együttese, melyek
0.18 G0 és 0.33 G0 -nál helyezkednek el. Ezt a két csúcsot hasonlóan, mint
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a Pt-CO-nál a párhuzamos és a merőleges CO konfigurációhoz rendeljük.
Kézenfekvő lenne az ezüst esetén is elvégezni a platinánál látott PLH analı́zist
és megvizsgálni, hogy látszik-e a molekula beépülésének hatása. Erre azonban itt nem volt lehetőségünk, mivel az ezüst nem húz atomi láncot, a
platóhosszúság-hisztogramok jellegtelenek, nem kapunk jól összehasonlı́tható
csúcsokat, továbbá a kalibráció elvégzése is nehézkesebb, ı́gy bármilyen hossz
információt óvatosan kell kezelni.
Az utolsó konfiguráció hisztogram - hasonlóan, mint a Pt-CO esetében
használt utolsó konfiguráció szerinti válogatás - alkalmas a molekuláris
görbék arányának meghatározására. Ehhez a molekuláris és az egyatomos
régió súlyát kell összehasonlı́tani a hisztogramon, ami alapján azt kapjuk,
hogy a görbék körülbelül 20%-a szakad el molekuláris konfigurációból, azaz
a görbék jelentős része tiszta (a beengedés előtti görbékhez hasonló) jelleget
mutat.
Fontos még megemlı́teni, hogy az utolsó konfiguráció hisztogramon látott
két jól elkülönülő alcsúcs alátámasztja azt az elképzelést, hogy egyetlen molekula épül be a kontaktusba, mivel több molekulás konfigurációk esetén a
több lehetséges konfiguráció miatt szélesebb csúcsot várnánk. A molekuláris
görbék viszonylag kis aránya is arra utal, hogy nem jellemző több molekula
jelenléte.
Érdemes a vezetőképesség-hisztogramokon kı́vül a kétdimenziós vezetőképesség-elektródatávolság hisztogramokon is megvizsgálni a molekuláris
eﬀektust. A 5.2. ábrán a teljes molekuláris adatsorra készült 2DCDH-k
láthatók, az a) ábrához a Gref = 1.4 G0 -as értéket (az egyatomos csúcs feletti minimum), a b) ábrához a Gref = 0.01 G0 -as értéket (elszakadási pont)
választottuk összetolási referencia pontnak. Az ı́gy kapott 2DCDH-k nagyon
jól szemléltetik, hogy milyen plusz információkat kaphatunk, ha különböző
referencia vezetőképességeket használunk.
A 5.2.a ábrán látható a molekuláris régióban egy széles plató, de nem
állapı́tható meg egyértelműen, hogy két konfigurációról van-e szó. Hasonlóan,
mint a vezetőképesség-hisztogramnál látott váll (5.1. ábra), itt is csak az
utal a második konfiguráció jelenlétére, hogy az alsó tartományban egy kicsit
nagyobb hosszaknál is több beütést látunk. A 5.2.b ábrán viszont már nagyon
jól kivehető a két konfiguráció, közvetlenül az elszakadás előtt 0.18 G0 -nál és
0.33 G0 -nál is két rövid platót látunk. Ezen kı́vül még az is látható, hogy a
kontaktus mindkét konfigurációból elszakadhat, ez egy fontos új információ,
amit a korábbi hisztogramok alapján teljes bizonyossággal nem jelenthettünk
volna ki.
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5.2. ábra. (a,b) Ag-CO kontaktus 2D vezetőképesség-elektródatávolság hisztogramjai Gref = 1.4 G0 és Gref = 0.01 G0 értékeknél összetolva. Az x tengely skálája
mindkét hisztogramon a kalibráció alapján kapott érték Å-ben, de a kalibráció pontatlansága miatt önkényes egységként (a.u.) tüntettük fel. Mindkét hisztogramnál
az a) ábrán jelölt szı́nskála mutatja a beütések számát.

5.2. Ag-CO kontaktus korrelációs eﬀektusai
A kontaktus vizsgálatának következő lépéseként nézzük meg a különböző
konfigurációk közötti statisztikai összefüggéseket. Ezt a 2. fejezetben bemutatott korrelációs módszerek és a feltételes hisztogramok alkalmazásával
tehetjük meg [1, 24]. Az Ag-CO korrelációs hisztogramját (Ci,j ) az 5.3.b ábra
szemlélteti.
A vizsgálathoz kijelöltünk három vezetőképesség intervallumot, melyek
a 5.3.a,c ábrán különböző szı́nekkel, a 5.3.b ábrán pedig szaggatott vonallal
lettek jelölve. A szövegben az intervallumokra RI-III jelöléssel hivatkozunk.
Az intervallumok határait a következőképp definiáltuk: RI (narancs, 0.1 G0 0.8 G0 ), RII (sárga, 0.1 G0 -1.15 G0 ) és RIII (piros, 1.15 G0 -1.4 G0 ). Így a
RI a molekuláris, RII az egyatomos, RIII pedig az egyatomos kontaktus vezetőképessége feletti régiónak felel meg. Ezek viszonyaira az 5.3.b ábráról
leolvashatjuk a következőket: (i) a RI és RII régiók között, valamint a
RII és RIII régiók között egyértelmű anti-korrelációt látunk; (ii) a RI és
RIII régió között viszont pozitı́v korreláció adódik, ami arra utal, hogy a
RIII régióban a molekuláris görbéken magasabb a beütésszám, vagy pedig
fordı́tva értelmezve, ha egy görbén az RIII régiónak megfelelő konfigurációt
látjuk, ebből nagy valószı́nűséggel később molekuláris kontaktus fog kialakul-
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ni. Ezért a RIII-hoz tartozó konfigurációt prekurzor konfigurációnak hı́vjuk.
Az egyértelműen látszik a korrelációs ábrán, hogy amikor tiszta Ag kontaktus
formálódik, sem a prekurzor, sem a molekuláris konfiguráció nem jellemző. A
5.3.c ábra erre a két folyamatra jellemző görbéket szemléltet, egyik esetben
csak tiszta Ag kontaktus alakul ki, mı́g másik esetben a prekurzor plató után
molekuláris platót kapunk. Itt jegyezném meg, hogy a korrelációs hisztogram, a vezetőképesség-hisztogramhoz hasonlóan nem tudja felbontani a két
alcsúcsot.
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5.3. ábra. (a) Feketével a molekuláris mérés alatt felvett görbék vezetőképességhisztogramja, kékkel a molekuláris régióra (RI) és zölddel az 1 G0 régióra (RII)
válogatott görbék feltételes hisztogramja látható. (b) Az Ag-CO kontaktus 2DCHja, ahol a molekuláris régió (RI) és az 1 G0 -as csúcs (RII) között negatı́v korreláció
figyelhető meg (kék szı́nek), mı́g a molekuláris (RI) és az 1.15−1.4 G0 (RIII) régiók
között pozitı́v korrelációt (meleg szı́nek) tapasztalunk. (c) Tipikus egyedi szakı́tási
görbék. Az ábrákon a régiókat szı́nes sávok és a szaggatott vonalak jelölik [3].

A feltételes hisztogramokkal egy más szemszögből tudjuk vizsgálni a korrelációt, ı́gy elkészı́tettük az Ag-CO kontaktus feltételes hisztogramjait, me-
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lyeket a 5.3.a ábra szemléltet. Feketével jelölt hisztogram a teljes adatsorra
készült, a kék/zöld vonal pedig a RI/RII régióra válogatott görbék hisztogramja. Minden hisztogram a görbék számával normált, ı́gy a csúcsok magassága összehasonlı́tható. Ezeken a hisztogramokon a korrelációs ábráról
leolvasott anti-korreláció szintén jól kivehető, a zöld hisztogramon (RII régió
görbéi) a molekuláris csúcs eltűnik. A kék hisztogramon (RI régió görbéi)
pedig az 1 G0 -as csúcs tűnik el, helyette egy magasabb vetetőképesség felé
eltolódó szélesebb csúcsot kapunk, ami a korrelációs ábrán is látott RI és
RIII közötti pozitı́v korrelációt jelenti. Ez arra utal, hogy a RIII régióban
megjelenő prekurzor konfigurációban a molekula egy Ag-Ag egyatomos kontaktus mellé köt be és megnöveli annak vezetőképességét 1 G0 -ról 1.3 G0 -ra
egy új vezetőképesség-csatorna megnyitásával.
A tiszta Ag egyatomos kontaktus esetén az 1 G0 -as vezetőképességet
egyetlen, szinte teljesen nyitott csatorna adja, mı́g a többi csatorna járuléka
elhanyagolható [21]. Ez a tulajdonság vezetőképesség-fluktuáció mérésekkel
kı́sérletileg is igazolt, az elméleti modellek alapján pedig megmondható, hogy
a nyitott csatorna a s elektronokhoz kapcsolódik [106]. Ez azt jelenti, hogy
egyetlen csatorna esetén nem kaphatunk 1 G0 feletti vezetőképességet, ezért a
vezetőképesség-hisztogramokon az egyatomos kontaktus vezetőképessége egy
éles csúcsként jelenik meg. Ezen tulajdonságok alapján egyértelmű, hogy
az 1 G0 feletti prekurzor konfiguráció nem lehet tiszta egyatomos Ag kontaktus, az Ag-Ag dimer konfiguráció mellé bekötő CO molekula viszont új
csatornát nyithat, ami már adhat 1 G0 feletti vezetőképesség. Tovább erősı́ti
ezt a képet, hogy a prekurzor régió pozitı́v korrelációt mutat a molekuláris
csúccsal.
A fenti analı́zissel képet kaptunk az Ag-CO kontaktus szakı́tási folyamatáról és előéletéről. Nyitott kérdés viszont az, hogy mi történik a molekulával az elszakı́tás után. Néhány lehetséges folyamatot a 2. fejezetben
látható 2.13. ábrán már szemléltettünk, ezek szerint a molekula az elszakı́tás
után elfordulhat, vagy akár ki is léphet a kontaktusból, de elképzelhető egy
olyan eset is, melyben megtartja a párhuzamos konfigurációt az elektróda
végén befagyva. Ezek vizsgálatára alkalmazhatjuk az összenyomási-szakı́tási2DCH módszert.
A 5.4.b ábra mutatja az Ag-CO kontaktus összenyomási-szakı́tási korrelációs hisztogramját, ahol a szakı́tás alapján definiált régiókhoz hasonlóan
RI’-III’ jelölt régiókat definiáltunk. A hisztogramot úgy értelmezhetjük,
hogy például kijelölünk egy vezetőképességet a szakı́tásban és behúzunk
egy ennek megfelelő vı́zszintes vonalat, majd végigmegyünk ezen a vonalon és megnézzük a korrelációs viszonyokat, akkor megállapı́thatjuk, hogy
az adott szakı́tási konfiguráció és a különböző összenyomási konfigurációk
között milyen statisztikus összefüggés van. Így az összenyomási-szakı́tási
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5.4. ábra.
(a) Feltételes hisztogramok az összenyomási görbékre a szakı́tási
görbék alapján történő válogatással, kékkel a molekuláris görbék, zölddel az 1 G0 as régió görbéinek hisztogramja. Szürkével a tiszta Ag hisztogramja, feketével
az Ag-CO összes görbét tartalmazó hisztogramja referenciaként feltüntetve. (b)
Összenyomási-szakı́tási 2DCH az Ag-CO kontaktusra, ahol a függőleges tengely
a szakı́táshoz, a vı́zszintes tengely az összenyomáshoz tartozó vezetőképességeket
jelöli. (c) Reprezentatı́v összenyomási görbék [3].

2DCH alapján megállapı́tható, hogy a RI’ és a RI régiók között pozitı́v korreláció adódik, mı́g a RII’ és a RI között negatı́v korrelációt látunk. Ez azt
jelenti, hogy ha a szakı́tás során molekuláris kontaktus alakul ki, akkor az
összenyomásban is jellemzően megjelenik a molekula, valamint ha a szakı́tás
tiszta jellegű, az összenyomásban sem adódik molekuláris csúcs.
Hasonlóan az előzőekhez itt is elkészı́tettük a feltételes összenyomási hisztogramokat, melyekkel a korrelációs viszonyok szintén demonstrálhatók. Itt
a görbék a szakı́tási konfigurációk alapján lettek kiválogatva ugyanazon a
módon, mint a 5.3.a ábrán szereplő hisztogramok görbéi. Tehát a 5.4.a ábrán
a kék hisztogram azon összenyomási görbék hisztogramja, melyek a szakı́tás
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alatt az RI régióban adnak az átlag feletti beütést, hasonlóan a zöld hisztogram az RII régió görbéire készült feltételes hisztogram. Referenciaként feketével az Ag-CO, szürkével pedig a tiszta Ag teljes összenyomási hisztogramja is fel lett tüntetve. A kék hisztogramon megjelenő 0.3 G0 -as csúcs jól mutatja a korábbi megállapı́tást, miszerint ha molekuláris kontaktus formálódik
a szakı́tás alatt, a teljes elszakı́tás után a molekula jellemzően a kontaktusban marad, ı́gy az összenyomás alatt újra molekuláris kontaktusok alakulnak
ki. Ez a tulajdonság a nagy háttér miatt a teljes adatsor összenyomási hisztogramján (fekete) nem látható.
A 5.4.c ábrán látható görbék mutatják, hogy mind a párhuzamos, mind a
merőleges konfiguráció kialakulhat az összenyomás során. A korrelációs hisztogrammal azonban a két csúcsot nem tudjuk felbontani, ı́gy más módszerrel
kell statisztikailag megvizsgálni ezt a jelenséget. Erre egy jó lehetőség
a 2DCDH elkészı́tése az összenyomási görbékre. A tiszta jellegű görbék
hatásának kiküszöbölése érdekében csak azokat az összenyomási görbéket fogjuk vizsgálni, amiket megelőző szakı́tási görbén a molekuláris tartományban
az átlagtól több beütést kaptunk. Ezek a már korábban is kiválogatott, a
5.4.a ábrán kék hisztogramot adó görbék.
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5.5. ábra. A molekuláris görbék összenyomási 2DCDH-ja. A szaggatott vonalak
jelölik a két molekuláris konfiguráció vezetőképességét 0.18 és 0.33 G0 -at.

A 5.5. ábra mutatja az ı́gy kapott 2DCDH-t, itt jól kivehető, hogy
az összenyomásban is jellemzően megjelenik a két konfigurációnak megfe-

Ag-CO kontaktus vizsgálata szimulációkkal
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lelő értéknél egy-egy plató. Az is látható, hogy a párhuzamos konfiguráció
elnyújtott platója nagyon közel van a hisztogram alsó küszöbéhez, ezért nem
látjuk szépen a sima vezetőképesség-hisztogramokon. Ez az ábra viszont
megmutatja, hogy a molekula nem csak bennmarad a kontaktusban, hanem
jellemzően megőrzi a párhuzamos konfigurációt is.

5.3. Ag-CO kontaktus vizsgálata
szimulációkkal
Az előbbiekben bemutatott részletes analı́zissel az Ag-CO teljes szakı́tásiösszenyomási folyamatát meg tudtuk határozni, a konfigurációk alakját viszont csak feltételeztük a korábbi tapasztalatok alapján. Mivel erre a rendszerre nem álltak rendelkezésre számolások az irodalomban, ahhoz, hogy igazoljuk a megállapı́tásokat, Colin Lambert csoportja (Gillemot Katalin, Visontai Dávid és Oroszlány László) ab initio szimulációkat végzett. Ezekkel
hasonlı́tottam össze az eredményeimet.
Elsőként a kezdeti konfigurációt határoztuk meg, ehhez a CO molekulát
az Ag-Ag dimer kontaktus közelébe helyeztük különböző orientációkban és
relaxáltattuk a rendszert. Ezután szimuláltuk a szakı́tási-összenyomási folyamatot a tiszta Ag (5.6.d1-d2 ábra) és az Ag-CO (5.6.b1-c4 ábra) kontaktusra 0.01nm lépésközzel. A kontaktus minden lépés után relaxálódott, az
5.6. ábrán a rajzok a folyamat alatti stabil konfigurációkat mutatják.
A kapott szimulált vezetőképesség-görbéket a 5.6.a ábra szemlélteti, pirossal/kékkel az Ag-CO kontaktus szakı́tási/összenyomási görbéje, feketével pedig a tiszta Ag kontaktus szakı́tási görbéje szerepel. A görbéken a kiválasztott
geometriákat világoskék és zöld pontok jelölik. Tekintsük át először a molekuláris szakı́tási folyamatot: a piros görbén egy kiterjedt plató jelenik
meg 0.5 − 0.7 G0 körül, ami a merőleges CO konfigurációhoz (b3) tartozik,
további nyújtás hatására pedig a vezetőképesség lépcsőszerűen leesik, amikor
a molekula befordul a párhuzamos konfigurációba (b4). Itt a vezetőképesség
≈ 0.12 G0 körüli érték, mely az elektróda távolság növelésével fokozatosan
csökken.
Ezek alapján elmondható, hogy a szimuláció hasonló szakı́tási folyamatot ad, mint a kı́sérleti eredmények alapján várt, azonban a vezetőképesség értékekben eltérést tapasztalunk. A merőleges esetben a
számolás felülbecsüli, mı́g a párhuzamos esetben alulbecsüli a kı́sérleti vezetőképességeket. Ez azonban nem meglepő, ugyanis a szimulációkban egy
idealizált geometriát használunk, ami jellemzően a kı́sérleti eredményektől
némileg eltérő értéket ad [80]. A konfigurációkra kapott vezetőképességek
viszonya, illetve nagyságrendje viszont egyezik a kı́sérleti eredményekkel.
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Tovább vizsgálva a molekuláris esetet, a kék görbén az összenyomási folyamat alatt szintén látható, hogy kialakul mind a párhuzamos (c2), mind a
merőleges (c3) konfiguráció. Ez szintén egyezik a kı́sérletekben látottakkal,
vagyis a molekula nem fordul el és nem hagyja el a kontaktust, hanem mereven a kontaktus végéhez kötve marad az elszakı́tás után (c1). A görbén az
is látszik, hogy mindkét konfiguráció vezetőképessége nagyobb lesz az összenyomás alatt, hasonlóan a kı́sérletekben tapasztalthoz (5.4.a ábra). Ez az
eﬀektus annak az eredménye, hogy az összenyomás alatt a kontaktus kevésbé
van megnyújtva, ı́gy kisebb az atom-atom távolság. A szimulációk keretében
ellenőriztük azt az elképzelést is, hogy a molekula valóban mereven bent tud-e
maradni a kontaktusban. A teljesen elszakı́tott kontaktus esetén a CO molekulát különböző orientációkba állı́tottuk be és ezután hagytuk relaxálni a
rendszert (5.6.e ábra). Ennek eredményeként minden esetben a párhuzamos
beállás lett a végállapot, azaz ez a konfiguráció energetikailag a legstabilabb, ı́gy valóban elképzelhető az, hogy megtartja a molekula a párhuzamos
konfigurációt.
A szimulációkkal a prekurzor eﬀektus is vizsgálható, ha összehasonlı́tjuk
a 5.6.a ábrán a fekete és piros görbéket a kis elektródatávolságoknál, látható,
hogy a molekuláris görbe jellemzően a tiszta görbe felett van. Például az
egyatomos kontaktusnak megfelelő elektródatávolságnál, ahol a tiszta Ag
1 G0 körüli értéket vesz fel, a molekuláris görbe 1.4 G0 körüli értéket mutat, ami jól egyezik a kı́sérleti eredménnyel. A számolások eredményeként
kapott transzmissziós értékeket tekintve elmondható, hogy a tiszta Ag-nek a
korábbi eredményeknek megfelelően egyetlen nyitott csatornája van az egyatomos régióban [21], a molekula hatására viszont nem egy új csatorna nyı́lik,
hanem három véges transzmissziójú csatornát kapunk, melyek közül kettőre
0.5-0.55 körüli, a harmadikra pedig 0.3 − 0.4 körüli transzmisszió adódik a
prekurzor konfiguráció tartományában. Összességében ez igazolja a kı́sérleti
eredmények alapján kialakı́tott képünket, miszerint a prekurzor konfiguráció
az Ag dimer mellé kötött CO molekula.
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5.6. ábra. Szimulált vezetőképesség-görbék a tiszta Ag kontaktus szakı́tási görbéje
feketével, az Ag-CO molekuláris kontaktus szakı́tási/összenyomási görbéje pirossal/kékkel feltüntetve. (b1-d2) A releváns geometriák a szimuláció alapján. (e) Az
elszakı́tott kontaktusra végzett szimuláció a különböző kezdeti CO orientációkból a
kontaktus a párhuzamos konfigurációba relaxál. Az ábrán világosszürke jelöli az
Ag, sötétszürke a C és piros az O atomokat [3].
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5.4. Összegzés
A mérésekben sikeresen létrehoztunk Ag-CO molekuláris kontaktusokat, és a vezetőképesség-hisztogram technikával azonosı́tottuk a kialakuló
konfigurációk vezetőképességét. A statisztikai összefüggések feltérképezését
is elvégeztük a korrelációs, illetve a feltételes vezetőképesség-hisztogramok
segı́tségével, ennek fő eredménye a prekurzor konfiguráció azonosı́tása. A
megfelelő korrelációs technikával megvizsgáltuk a kontaktus utóéletét, az
elemzésből megállapı́tható, hogy a molekula a szakı́tás után jellemzően mereven bennmarad a kontaktusban.
A kı́sérleti eredmények alapján vázolt képünket szimulációkkal igazoltuk,
ezek eredményei jó egyezést mutattak a mérésekben látottakkal.

6. fejezet
Szén-monoxid molekula
alternatı́v konfigurációi arany
törőkontaktus mérésben
Kutatási munkám során vizsgáltam a CO molekula kölcsönhatását
arannyal is, melynek keretében sikerült feltérképezni a kialakuló konfigurációkat és a kontaktus fejlődését [4]. Ahogy korábban már a Pt-CO és AgCO kontaktusok esetén is láttuk [2, 3], az Au-CO mérésben is két konfiguráció
alakul ki, azonban ezek egymáshoz képesti viszonya erős anti-korrelációt mutat. A részletes analı́zissel megmutattuk, hogy ezek a konfigurációk két teljesen különböző szakı́tási folyamathoz tartoznak, a szimulációkkal történő
összehasonlı́tás alapján pedig a konfigurációk alakját is azonosı́tottuk.

6.1. Vezetőképesség hisztogramok és
korrelációs analı́zis
A 6.1. ábrán a 4.2K-en mért tiszta arany kontaktus vezetőképességhisztogramja látható feketével.
Az éles 1 G0 -as csúcs, mellette kisebb csúcsokkal a magasabb vezetőképességeknél jellemző az alacsony
hőmérsékleti Au méréseknél [25, 26, 32], az arany kontaktus jól ismert tulajdonsága, hogy az egyatomos kontaktus kialakulása után atomi láncok
húzására is képes [csonka06, 26, 27, 64, 107]. Mind az egyatomos, mind
a több atomos láncok vezetőképessége 1 G0 -as értéket ad, ezért kapunk egy
éles csúcsot.
A molekulák adagolása után arany esetében is kialakult a CO-os molekuláris kontaktus, ezt mutatja a 6.1. ábrán szürkével jelölt hisztogram is, a
tiszta hisztogramhoz képest jelentős változás történik, két új csúcs jelenik
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6.1. ábra. Arany minta vezetőképesség-hisztogramja a CO molekula adagolása előtt
(fekete) és után (szürke). Utóbbin két új csúcs jelenik meg 0.17 G0 és 0.67 G0 -nál.
A szı́nes sávok az analı́zishez kijelölt régiókat mutatják: M1 (0.05 − 0.3 G0 , barna),
M2 (0.3 − 0.8 G0 , narancs), A1 (0.8 − 1.1 G0 , sárga) és A2 (1.1 − 1.7 G0 , piros).
Mindkét hisztogram a normált a görbék számával [4].

meg 0.17 és 0.67 G0 -nál. Ez a hisztogram hasonló a korábban Au-CO kontaktusokon mért hisztogramokhoz [23, 108], a 23 referenciában viszont csak
a magasabb vezetőképességű csúcsot látták (≈ 0.7 G0 ), a 108 referenciában
pedig csak az alacsonyabb vezetőképességű csúcs jelent meg 0.2 − 0.3 G0 -nál.
A mi mérésünkben viszont ez a két csúcs együtt jelentkezett. A tapasztalatok alapján (lásd Pt-CO, Ag-CO) kézenfekvő lenne a két konfigurációt a
CO molekula merőleges és párhuzamos konfigurációival azonosı́tani, de más
csoportok korábbi méréseinek eredményei és a későbbiekben bemutatott antikorreláció miatt egyelőre ezzel a feltételezéssel óvatosan kell bánni.
A későbbi analı́zishez most is érdemes különböző vezetőképesség intervallumokat definiálni, a két molekuláris konfigurációhoz tartozó régiók az M1
(0.05 − 0.3 G0 , barna) és M2 (0.3 − 0.8 G0 , narancs), az egyatomos kontaktus
régiója A1 (0.8 − 1.1 G0 , sárga), az 1 G0 feletti régió pedig A2 (1.1 − 1.7 G0 ,
piros), ez utóbbit nevezhetjük prekurzor régiónak, ahogy az Ag-CO kontaktus esetén. A különböző régiókat a 6.1. ábrán szı́nes sávok jelölik. A
továbbiakban korrelációs analı́zissel és 2DCDH-k alkalmazásával és a görbék
válogatásával próbáljuk meg felderı́teni a konfigurációk jellegét [Venkata1,
1–3, 24].
Először vizsgáljuk meg a kontaktus 2DCH-ját, melyet a 6.2.b ábra mutat. Az ábráról rögtön leolvasható, hogy a két molekuláris konfiguráció, azaz
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6.2. ábra. (a) Feltételes hisztogramok az M1-2 (zöld), A1 (fekete) és A2 (kék)
régiókra válogatott görbékre, referenciaként feltüntetve a teljes adatsor hisztogramja
(szürke). Minden hisztogram a görbék számával normált. (b) Au-CO kontaktus
2DCH-ja az összes görbére. (c) Reprezentatı́v szakı́tási görbék. Az (a,c) ábrákon
a régiókat a szı́nes sávok, a (b) ábrán pedig szaggatott vonalak jelölik [4].

az M1 és M2 régió között anti-korrelációt kapunk. Szintén anti-korreláció
jellemzi az egyatomos kontaktus (A1) és mindkét molekuláris régió (M1-2)
viszonyát. Az 1 G0 fölötti régió (A2) a molekuláris konfigurációkkal (M1M2) pozitı́van korrelál, ez további motivációt ad arra, hogy ezt az régiót a
prekurzor konfigurációval azonosı́tsuk.
Ahogy korábban is láttuk, hasznos lehet megnézni a kontaktus feltételes
hisztogramjait, mivel ezekkel más szemszögből kapunk információt a konfigurációk statisztikai viszonyairól. A 6.2.a ábrán a négy régióhoz tartozó
feltételes hisztogramokat tüntettük fel úgy, hogy a két molekuláris régiót
együtt kezeltük (zöld hisztogram). Az ábrán feketével szerepel az A1 régióra
válogatott, mı́g kékkel az A2 régióra válogatott görbék hisztogramja. Referenciaként ábrázoltuk az összes görbe hisztogramját szürke hátterű grafikonnal. Az A1 régió hisztogramján (fekete) látszik, hogy a molekuláris
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régiókban (M1-2) alig jelenik meg beütés, azaz megállapı́tható, hogy az A1
és az M1-2 konfigurációk kizárják egymást. Ez a másik oldalról nézve, vagyis az M1-2 régió görbéinek hisztotgramján (zöld) az 1 G0 -as csúcs tűnik el
szinte teljesen. Ezen a hisztogramon az M1-2 régiók és az A2 régió közötti
pozitı́v korreláció is látható, mivel az A2 régióban megnő a beütésszám az
összes görbe hisztogramjához képest. Hasonlóan a kék feltételes hisztogram
(A2-ben nagy súlyú görbék) erősebb molekuláris csúcsokat mutat. A korrelációs viszonyokat összegezve elmondható, hogy a Au-CO-Au molekuláris
kontaktus jellemzően nem az egyatomos arany kontaktusból, esetleg arany
láncokból alakul ki, hanem az Ag-CO-hoz hasonlóan egy 1 G0 feletti ún. prekurzor konfiguráció előzi meg. Az arany az ezüsthöz nagyon hasonló tulajdonságokat mutat, az éles levágású 1 G0 -as csúcs egyetlen tökéletesen nyitott
csatorna eredménye [21], melyet szintén az s elektronok adnak [26, 106]. Így
a CO hatása hasonlóan interpretálható, mint az ezüst esetén: az arany dimer
kontaktus mellé bekötött CO új csatornát/csatornákat nyit, ı́gy megemeli a
vezetőképességet. A 6.2.c ábrán prekurzor konfigurációt és molekuláris kontaktust mutató két reprezentatı́v görbét ábrázoltunk.
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6.3. ábra. Duplán válogatott görbék feltételes hisztogramjai. Elsőként a válogatást
az M1 és M2 régióra együtt végeztük el, az ı́gy kapott görbék hisztogramja a szürke
hátterű hisztogram. Ezután a görbéket tovább válogattuk az M1 és M2 régióknak
megfelelően, ezek a görbék adják a világoszöld és sötétzöld hisztogramot [4].

Eddig azt vizsgáltuk, hogy a két molekuláris konfiguráció hogyan viszonyul a többi konfigurációhoz, de hasonlóan érdekes lehet megnézni azt, hogy
milyen az egymás közti viszonyuk. Ehhez először kiválogattuk a molekuláris
tartományban nagy súlyt adó görbéket, ezek a 6.2.a ábrán a zöld hisztogra-
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mot adó görbék és az összes görbe körülbelül 40%-át jelentik. Folytatásként
erre a redukált adatsorra végeztük el a válogatást az M1 és M2 régiókra
külön-külön, ez a 6.3. ábrán látható feltételes hisztogramokat eredményezte.
Az M1 régióra válogatott görbék hisztogramját világoszölddel, mı́g az M2
régió hisztogramját sötétzölddel ábrázoltuk. Előbbiről (M1 konfiguráció) az
M2 tartományban található csúcs teljesen eltűnik, mı́g utóbbin (M2 konfiguráció) az M1 régió csúcsa jelentősen lecsökken. Ez egyértelműen erős
anti-korrelációt jelent a két konfiguráció között, amit a 6.2.b ábrán a két
régió metszetében megjelenő kék folt is mutat.

6.2. Feltételes 2D vezetőképesség-elektróda
távolság hisztogramok
A korrelációs analı́zis és a feltételes hisztogramok készı́tése során a konfigurációk viszonyai meghatározhatók, de egy nagyon értékes információt elvesztünk, ez pedig az egyedi görbék alakja. Elég, ha megnézzük a 6.2.c ábrán
a két vezetőképesség-görbét, látható, hogy alakjuk jelentősen különbözik, ı́gy
érdekes lehet megvizsgálni statisztikailag ezeket a tulajdonságokat. A 2. fejezetben bemutatott és a 4 and 5. fejezetekben már alkalmazott 2DCDH-k
készı́tésével a geometriai információk is vizsgálhatók.
Az analı́zishez a teljes adatsor és a molekuláris feltételes hisztogramokhoz használt válogatott görbékre készı́tettük el a 2DCDH-kat, referencia
vezetőképességnek az A2 régió felső határát, 1.7 G0 -t választottuk. Az
elektróda távolságot a Pt-CO-nál látott módszerhez hasonlóan kalibráltuk,
elkészı́tettük a tiszta arany kontaktus PLH-ját [2, 15, 64], majd a megjelenő
csúcsokat azonosı́tottuk az irodalomból ismert atom-atom távolsággal, ami
2.6 Åkörüli érték [64]. Ezt a kalibrációt az alagútáram-elektróda távolság
összefüggés mérésével ellenőriztük.
A teljes adatsor 2DCDH-ját mutatja a 6.4.a ábra, ezen minden (A1, M1
és M2) konfigurációnak megfelelő vezetőképességnél hosszú platókat kapunk,
ami arra utal, hogy mindegyik régióban atomi lánchúzás jelenik meg. Ezen
az ábrán azonban minden görbét ábrázolunk ı́gy a különböző szakı́tási görbék
nem elkülönı́thetők. A 6.4.b-c ábrán az előző fejezet végén is használt dupla
válogatás után kapott M2 (b) és M1 (c) molekuláris régiók görbéire készı́tett
2DCDH-k szerepelnek. Ezekről rögtön leolvasható, hogy mindkét ábrán az
adott válogatásnak megfelelő intervallumban kiterjedt plató jelenik meg, akár
5-6 Au-Au atom távolságnak megfelelő hosszan, továbbá a másik két konfigurációban jelentősen kisebb beütést kapunk. Összegezve a mostani és a
korábbi megállapı́tásokat, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy két teljesen különböző molekula által asszisztált lánchúzási folyamat játszódik le,
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6.4. ábra. (a) A teljes adatsor 2DCDH-ja, itt jól láthatóan megjelennek a molekuláris konfigurációk és az egyatomos plató. (b,c) A dupla válogatás eredményeként
kapott M2 (b) és M1 (c) régió görbéinek 2DCDH-i (a 6.3. ábrán sötét/világoszölddel jelzett hisztogramok görbéi). Az elektródatávolság Au atom-atom egységekben
van megadva, ami az arany láncbeli atomok távolságát jelenti. A hisztogramok
normáltak a görbék számával.

láncok keletkeznek M1 és M2-nek megfelelő vezetőképességekkel is. Ez a jelenség teljesen ellentétes a Pt-CO esetén látott eﬀektussal, ahol a lánchúzás
szintén mindkét molekuláris konfiguráción keresztül is megtörténhetett, de
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ott a két konfiguráció összefüggést mutatott, mivel a molekula befordulása
miatt a merőleges konfigurációból alakult ki a párhuzamos orientáció.

6.3. Utolsó konfiguráció vizsgálata
Érdemes megjegyezni, hogy az előző fejezetben alkalmazott feltételes
2DCDH használatakor szem előtt kell tartani azt, hogy bizonyos tulajdonságok felerősödhetnek. Például a válogatáskor az a kritérium kell teljesüljön a görbékre, hogy az átlagostól hosszabb platót mutassanak az adott
régióban. Így nem meglepő, hogy a válogatott görbékre hosszú platót látunk
a 2DCDH-kon. Ezen kı́vül a referencia vezetőképesség megváltoztatása is
drasztikusan hat a 2DCDH alakjára. Erre mutat példát a 6.5.a ábra, ahol
az összes görbére ábrázoltuk a 2DCDH-t, a korábbiaktól eltérő 0.01 G0 -as
referencia vezetőképességgel. Itt nagyon jól megfigyelhető, hogy a kontaktus
elszakadhat az A2, illetve az M2 és M1 régiókból is egy kiterjedt plató után.
Mivel itt nem alkalmaztunk válogatást, a hosszú platók nem a kiértékelés
sajátosságait mutatják, hanem ténylegesen a lánchúzást szemléltetik.
Az utolsó konfiguráció alapján kiválogatott görbék feltételes hisztogramjait mutatja a 6.5.b ábra, a válogatás a Pt-CO kontaktusnál látotthoz hasonlóan készült, kijelöltük a három vizsgált intervallumot (A1, M2 és M1) és
meghatároztuk az elszakadás előtti utolsó 30 mérési pontban (≈ 1 Å) milyen
aránnyal szerepelnek az egyes konfigurációk. Ha egy konfiguráció súlya 70%
fölötti volt, azt rendeltük a görbéhez mint utolsó konfiguráció. A válogatás
eredményeként megállapı́tható, hogy az A1, M2 és M1 konfigurációkból rendre a görbék 42%, 27% és 14%-a szakad el, a maradék 17% esetén pedig ezekkel
a kritériumokkal nem volt azonosı́tható az utolsó konfiguráció. A feltételes
hisztogramokról (6.5.b ábra) a következő információk olvashatók le:
• a sötétzölddel jelölt hisztogramon (M2-ből szakadó görbék) az M1es csúcs erősen el van nyomva, szinte nem is kapunk beütést a tartományban, az A1 régióban csak egy nagyon kis magasságú csúcsot,
mı́g az A2 régióban megemelkedett beütésszámot láthatunk.
• A világoszöld hisztogramon (M1-ből elszakadó görbék) az M2-es csúcs
eltűnik, csak a háttérnek megfelelő beütést látjuk, hasonló mondható
el az A1-2 régióról is, egyedül az 1 G0 -as csúcs felett, az A1 és A2
régiók határán tapasztalunk a referenciaként feltüntetett teljes adatsorra készült hisztogramhoz (szürke) képest nagyobb beütést.
Ezek a tulajdonságok alátámasztják a korábban már vázolt
elképzelésünket, miszerint egy szakı́tási folyamatban csak az egyik
molekuláris konfiguráció jelenik meg, azaz a két konfiguráció közötti
anti-korreláció abból adódik, hogy kizárják egymást. A feltételes hisztogramok egy másik érdekes jelenséget is megmutatnak: az M1 és M2
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6.5. ábra.
(a) A teljes adatsorra készı́tett 2DCDH 0.01 G0 -as referencia vezetőképességet választva. Ez az ábra mutatja, hogy a kontaktus mindhárom régióból
elszakadhat (M1-M2, A1). (b) Az utolsó konfiguráció szerint válogatott görbék
feltételes hisztogramjai, világos/sötétzölddel az M1/M2 konfigurációból, feketével
az A1 egyatomos kontaktusból elszakadó görbék. A szürke hisztogram a teljes adatsorra készült. (c1-c5) A szakı́tás alatt kialakuló geometriák szemléltetése: (c1)/(c2)
Arany atomi lánc a molekula atop/merőleges konfigurációjával. (c3) Tiszta atomi lánc. (c4) Prekurzor konfiguráció. (c5) Párhuzamosan beépült CO molekula
(Utóbbi kialakulását a kı́sérleti eredmények alapján nem feltételezzük.)
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konfigurációk prekurzor konfigurációja eltér, előbbi esetében az A1 és A2
régió határán, mı́g utóbbinál az A2 régió közepén helyezkedik el a prekurzor
vezetőképessége. Ez részben a 6.2.b ábrán is látszik, ahol erre a pozitı́v
korrelációt jelentő folt alakja utal. Ezen kı́vül még érdemes megjegyezni,
hogy az M2 régióból elszakadó görbék esetén az A1-nél kapott kis csúcs azt
mutatja, hogy ezt a konfigurációt nem csak a prekurzor előzheti meg, hanem
a tiszta egyatomos vezetőképességnek megfelelő kontaktus is, ahogy ez a
6.4.b ábrán is látható. A prekurzor konfigurációk pontosabb alakját és azt,
hogy miért különböznek a két folyamatban a csak a kı́sérleti eredmények
alapján, szimulációk hiányában nem tudjuk megállapı́tani.
A kiértékelésből kapott információk alapján meghatározhatjuk az AuCO kontaktus szakı́tási folyamatait: a mérésekben három különböző konfigurációt figyeltünk meg, melyek mindegyike akár 5-6 atomos láncot is
mutatott. A három lehetséges láncképződési folyamat: (i) tiszta Au lánc
képződik; (ii)/(iii) arany láncot húzunk, az M2/M1 konfiguráció jelenlétében.
A kiértékelés alapján ezek a folyamatok nem átjárhatók.
A lehetséges folyamatokat sikerült megállapı́tanunk, de a statisztikai
analı́zis önmagában arra nem ad lehetőséget, hogy az M1 és M2 konfigurációt
meghatározzuk. A Pt-CO és Ag-CO-nál látottak alapján egy lehetséges
hozzárendelés lenne merőleges/párhuzamos CO orientáció az M2/M1 konfigurációra 6.5.c2/c5), de a megfigyelt folyamatok ezt nem támasztják alá,
mivel ebben az esetben az M2-ből M1-be történő átmenetet látnunk kellene.
A konfigurációk azonosı́tásához összehasonlı́tottuk eredményeinket korábbi
szimulációkkal [109–111], ezek alapján azt kaptuk, hogy az M2 régióba eső
csúcs vezetőképessége nagyon hasonló, mint a szimulációkban a merőlegesen
bekötött CO molekulára kapott 0.6 − 0.7 G0 -as érték. Ezt a geometriát
szemlélteti a 6.5.c2 ábra.
Mivel azt már láttuk, hogy az M1 geometria nem mutat a párhuzamos
CO orientációra utaló tulajdonságokat, ennek egy másik ún. atop geometriát
feleltetünk meg, amivel a [109, 110] publikációkban foglalkoztak. Ennek a
geometriának a szemléltetése a 6.5.c1 ábrán látható, itt a CO molekula nem
épül be két Au atom közé, hanem egy Au atom mellé köt. Ez a geometria
azért érdekes, mert egy Au atomi láncnak egy tökéletesen nyitott csatorna miatt 1 G0 a vezetőképessége, a molekula hatására azonban drasztikusan
lecsökken, amit a [109, 110] publikációkban egy Fano-jellegű interferenciával
magyaráztak: az arany láncon direkt átmenő és a molekula energiaszintjeit
érintő utak közötti destruktı́v interferencia eredményezi az alacsony transzmissziót. Ennek a konfigurációnak a számı́tott vezetőképessége 0.08 G0 volt,
ez jó egyezést mutat az általunk mért M1-es régióval [109, 110]. Ez az egyezés,
valamint az, hogy nem látunk átmenetet az M1 és M2 konfigurációk között,
azt sugallja, hogy az M1-es konfiguráció valóban megfeleltethető az atop geo-
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metriának. Azt azonban fontos hangsúlyozni, hogy a kı́sérleti eredmények
csak azt mutatják meg, hogy ezt a konfigurációt egy alacsony vezetőképesség
jellemzi, ennek interferencia jelenséggel történő magyarázata a szimulációk
eredménye.
A prekurzor konfigurációt pedig a korábbi Ag-CO kontaktuson mért és
szimulált eredményeinkhez hasonlóan a 6.5.c4 ábrán látható geometriával
azonosı́tjuk, ahol a CO molekula az egyatomos kontaktus mellé köt. Megjegyeznénk továbbá, hogy az M2-es konfiguráció jellemzően egy pozitı́v meredekségű platót ad, ami megfigyelhető a 6.2.c ábrán a példagörbéken, illetve
a 6.4.b ábrán a 2DCDH-n is. Ez a tulajdonság egyezést mutat a korábbi
eredményekkel [23, 109].

6.4. Au-CO molekuláris kontaktus utóélete
Az Au-CO kontaktus leı́rását akkor tekinthetjük teljesnek, ha az elszakadás
utáni és az összenyomás alatti viselkedést is megvizsgáljuk. A Pt-CO és
Ag-CO esetén már láttuk, hogy a molekula akár befagyva bent is maradhat
a kontaktusban, de például lánchúzás esetén a lánc atomjainak relaxációja
miatt el is hagyhatja a kontaktust [2, 3]. Au-CO kontaktusnál az eddigiektől eltérő molekuláris konfigurációk és a lánchúzás megjelenése miatt mindenképp érdemes elvégezni az összenyomási-szakı́tási korrelációs analı́zist.
A lánchúzás hatásának kiküszöbölése érdekében a korreláció vizsgálatát
a 0.01 − 1.21 G0 régióra készı́tett PLH alapján szétválogatott görbékre
végezzük el. Így megkülönböztetünk nem lánchúzó (egyatomos) görbéket,
rövid láncokat (egy atom behúzása) és hosszú láncokat (kettő vagy több
atom), az adott régiókat a 6.6. ábra betétjein pirossal jelöltük a PLH-n.
Ezekre a válogatott halmazokra készült összenyomási-szakı́tási 2DCH-k, valamint a feltételes szakı́tási és összenyomási hisztogramok fekete és piros vonallal ábrázolva láthatók 6.6. ábrán. A szürke és piros hátterű grafikonok
pedig a teljes adatsor szakı́tási és összenyomási hisztogramjait szemléltetik
referenciaként.
A 6.6.b ábrán a rövid görbékre egyértelmű korrelációt kapunk a diagonálisban, ami azt jelenti, hogy a molekula bennmarad a kontaktusban.
Azt azonban érdemes megemlı́teni, hogy a 6.6.a ábrán látható fekete hisztogram alapján az atop konfiguráció kialakulása nem jellemző a rövid görbék
esetén, ı́gy ez a korreláció a merőleges beépülést érinti. Az atop konfiguráció
intervalluma összemosódik az alagúttartománnyal, ezért kapunk pozitı́v korrelációra utaló foltot a 2DCH-n. Az egyatomos láncot húzó görbékre szintén
megjelenik egy enyhe pozitı́v korreláció a diagonálisban (6.6.d ábra), de alaposabban megnézve az ábrát azt látjuk, hogy itt is csak a merőleges kon-
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figurációra állapı́tható meg egyértelműen pozitı́v korreláció, az atop konfiguráció tartományában a jelentős alagút beütés miatt nem vizsgálható az
eﬀektus. A 6.6.c ábrán a fekete hisztogram mutatja, hogy itt már megjelenik az atop konfiguráció, a piros vonallal jelölt összenyomási hisztogramon
viszont látszik, hogy a régió teljesen egybemosódik az alagúttartománnyal.
A hosszú görbékre (6.6.f ábra) már a zajszint nagyságrendjébe eső eﬀektust
lehet csak megfigyelni, ı́gy megállapı́tható, hogy a lánchúzás esetén elveszik
a korreláció, azaz megszűnik a kontaktus memóriaeﬀektusa.
A fenti eredmények megmutatták, hogy az Au-CO molekuláris mérésnél
a nem túl hosszú görbékre a merőleges konfiguráció esetén megfigyelhető
memóriaeﬀektus, azaz a molekula a szakı́tás után bennmarad a kontaktusban. Az atop konfigurációnál viszont nem tudunk ilyen egyértelmű
megállapı́tást tenni, mivel az összenyomás alatt az alagúttartomány összemosódik az M1-es tartománnyal. Az viszont megállapı́tható, hogy a rövid
görbéken jellemzően nem jelenik meg az atop konfiguráció, a memóriaeﬀektus
viszont éppen ezekre a görbékre lesz jelentős. A lánchúzás esetén - ahol már
az M1-es régióban is hosszabb platókat kapunk - pedig az atomok jelentősebb
relaxációja miatt a memóriaeﬀektus elveszik. Ezek figyelembevételével
valószı́nűsı́thető, hogy az atop konfiguráció esetén a memóriaeﬀektus nem
jellemző, csak nagyon ritkán, a rövid láncot húzó görbék esetén lép fel.
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6.6. ábra.
(a,c,e) Az Au-CO kontaktus PLH-ja alapján válogatott
görbék szakı́tási/összenyomási vezetőképesség-hisztogramjai fekete/piros vonallal
ábrázolva, szürke és halvány piros hátterű grafikonnal pedig a teljes kontaktus
szakı́tási és összenyomási vezetőképesség hisztogramjai referenciaként feltüntetve.
A betét ábrákon pirossal jelöltük az adott válogatáshoz használt PLH intervallumot.
Minden hisztogram normált a görbék számával. (b,d,f ) A válogatott görbék összenyomási-szakı́tási 2DCH-i az (a,c,e) ábrákon látható válogatással kapott görbékre.
Az e) panelen feltüntetett szı́nskála érvényes az összes 2DCH-ra.

Összegzés

97

6.5. Összegzés
A különböző statisztikai módszerek kombinációjával sikeresen meghatároztuk az Au-CO kontaktus szakı́tási konfigurációit, valamint a lehetséges folyamatokat is. A vezetőképesség-hisztogram egyértelműen megmutatta, hogy két molekuláris konfiguráció jelenik meg, a korrelációs analı́zis
és a feltételes hisztogramok segı́tségével sikerült megállapı́tanunk a különböző
konfigurációk közötti statisztikai összefüggéseket. Az Au-CO esetén is
egyértelmű volt a prekurzor konfiguráció megjelenése és a molekuláris konfigurációk anti-korrelációja az egyatomos arany kontaktussal. Ezen kı́vül pedig
a molekuláris konfigurációkat vizsgálva köztük anti-korrelációt tapasztaltunk,
az utolsó konfiguráció analı́zis segı́tségével pedig az is meghatározható volt,
hogy ez az anti-korreláció abból adódik, hogy a két molekuláris konfiguráció
kizárja egymást.
Az elektródatávolság kalibrációja után a 2DCDH-k vizsgálatával
megállapı́tottuk, hogy a tiszta Au láncokat és az M1 vagy M2 konfigurációnak
megfelelő vezetőképességű láncokat is húzunk, ı́gy három lehetséges szakı́tási
forgatókönyvet tudtunk megállapı́tani, melyek jellemzően nem átjárhatók.
A korábbi szimulációs eredmények segı́tségével a hisztogramon megjelenő csúcsokhoz tartozó konfigurációk beazonosı́tását is el tudtuk végezni
[109, 110], ezek szerint az M2 geometria a kontaktusba merőlegesen beépülő
CO molekulának felel meg, mı́g az M1 geometria egy ún. atop konfiguráció, ahol a molekula egy láncbeli atom mellé köt. Így az arany
esetében a platinánál látottaktól lényegesen eltérő szakı́tási folyamatokat
láttunk. További érdekesség, hogy feltehetőleg az M1 konfiguráció alacsony vezetőképessége a lánc mellé kötő molekula miatt kialakuló Fanointerferenciával magyarázható.

7. fejezet
Összefoglalás, tézispontok
A doktori értekezésemben bemutattam az általam fejlesztett
mérőrendszereket, melyek lehetővé tették, hogy a BME Fizika Tanszék
Szilárdtestfizika Laboratóriumában különféle szerves és szervetlen molekulákkal is törőkontaktus méréseket végezhessünk. Ezen kı́vül bemutattam
az alacsony hőmérsékleti molekuláris mérőrendszerrel végzett méréseimet,
melyekben különböző fémek és szén-monoxid molekula által kialakı́tott
molekuláris kontaktusokat vizsgáltam statisztikai módszerekkel. Ennek
keretében több új módszert is kifejlesztettem és sikeresen alkalmaztam, mint
például a összenyomási-szakı́tási korrelációs analı́zis, az utolsó konfiguráció
szerinti válogatás, valamint az utolsó konfiguráció hisztogram.
A szimulációs eredmények és az általam végzett analı́zis segı́tségével sikerült feltérképezni a kontaktusok szakı́tási és összenyomási folyamatait, ami
hasznos a molekulák viselkedésének megértése szempontjából, továbbá az itt
kifejlesztett eszköztár alkalmazható lesz a komplexebb szerves molekulák tanulmányozásakor is.
Az eredményeimet a következő tézispontokban foglalom össze:

1. Egyedi molekulák kontaktálása atomi méretű fém
kontaktusokkal
Egy olyan mérőrendszert fejlesztettem, mellyel egy fűthető csövön keresztül adagolhatunk gáz fázisú molekulákat az alacsony hőmérsékletű atomi
méretű kontaktushoz. A molekulák kontrollált és jól reprodukálható adagolása, illetve a szennyeződések elkerülése érdekében egy elektromágneses
szelepes adagoláson alapuló vákuumrendszert épı́tettem és a mintatartó
alacsony hőmérsékleti részét egy szorpciós pumpával, valamint egy elektromágnesesen nyitható retesszel szereltem fel. Standardizáltam a mérések
előkészı́tési és a molekulák adagolási folyamatát, majd a mérőrendszerrel si-
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keres vezetőképesség-hisztogram méréseket végeztem Pt-CO-Pt, Ag-CO-Ag
és Au-CO-Au egymolekulás kontaktusokon [1–5].
Ezen kı́vül egy folyadékcellás, illetve egy in-situ párologtatásos elven működő mintatartót is fejlesztettem, melyekkel egyedi szerves molekulák vezetési tulajdonságai tanulmányozhatók. Ezekhez a mérésekhez
kidolgoztam egy tisztı́tási és mérési protokollt és sikeres vezetőképességhisztogram méréseket végeztem Au-4,4’-bipiridil-Au molekuláris kontaktusokon [5]. Megmutattam, hogy az in-situ párologtatáson alapuló mintatartó
szerves molekulák alacsony hőmérsékleti vizsgálatára is lehetőséget nyújt.

2. Platina nanokontaktusok kölcsönhatása egyedi szénmonoxid molekulákkal
Alacsony hőmérsékleten vizsgáltam platina elektródák és szén-monoxid
molekulák által kialakı́tott egymolekulás kontaktusokat és meghatároztam
az elszakadási konfigurációkat, valamint a kontaktusok szakadás utáni viselkedését [1, 2, 5].
Az utolsó konfiguráció szerinti válogatási technikát alkalmazva
egyértelműen azonosı́tottam a különböző végkimenetelű szakı́tási folyamatokat, megállapı́tottam a molekuláris konfigurációból elszakadó görbék
továbbá a különböző hosszúságú láncokat húzó görbék arányát. Az ı́gy
különválogatott görbék platóhosszúság-hisztogramjait vizsgálva jó egyezést
láttam a CO molekula merőleges beépülésének és párhuzamos állapotba
való átfordulásának tulajdonı́tott hosszak kı́sérleti és korábbi szimulációkból
származó értékei között. Ez megerősı́tette, hogy a magasabb vezetőképességű
(1.1 G0 ) csúcs a merőleges, az alacsonyabb vezetőképességű csúcs (0.5 G0 ) a
párhuzamos molekuláris konfigurációhoz rendelhető [2].
Összenyomási-szakı́tási korrelációs analı́zis, illetve feltételes hisztogramok
segı́tségével megvizsgáltam a kontaktus utóéletét. Megmutattam, hogy a
nem lánchúzó görbék esetén memóriaeﬀektus figyelhető meg, azaz az összenyomás során is kialakulnak a szakı́tás alatt látott konfigurációk. A lánchúzó
görbék esetén ez az eﬀektus eltűnik a lánc atomjainak elszakadás utáni
véletlen visszarendeződése miatt [5].

3. Ag-CO-Ag prekurzor konfigurációjának és a kontaktus utóéletének vizsgálata
Ezüst–szén-monoxid molekuláris kontaktusok szakı́tási és összenyomási
folyamatát vizsgáltam alacsony hőmérsékleti mérésekkel és az eredményeket
összevetettem a sűrűségfunkcionál-elméleti szimulációkkal [3].
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A szén-monoxid molekula hatása az ezüst vezetőképesség hisztogramon
egy új csúcs megjelenését eredményezte, az utolsó konfiguráció hisztogram
segı́tségével megmutattam, ez hogy valójában két közeli csúcs együttese, melyet a vezetőképesség hisztogram nem tud felbontani. A korrelációs analı́zis
segı́tségével megvizsgáltam az egyes vezetőképesség-régiók viszonyát és azt
találtam, hogy a molekuláris csúcs és a tiszta Ag egyatomos csúcs között
antikorreláció, az egyatomos csúcs feletti régió és a molekuláris régió között
pedig pozitı́v korreláció figyelhető meg. Megállapı́tottam, hogy a molekula
beépülését előre jelzi a tiszta Ag egyatomos csúcs (1 G0 ) helyett az 1.3 G0
körüli régióban megjelenő plató, ezért ezt a régiót prekurzor régiónak neveztem el. A kontaktus utóéletének vizsgálatára ennél a mérésnél alkalmaztam
először az összenyomási-szakı́tási korrelációs analı́zist, és megállapı́tottam,
hogy a CO molekula az elszakadás után a kontaktusban marad.
A kı́sérlet inspirálta szimulációs eredményekkel való összevetés során
megerősı́tést nyertek a fenti eredmények. Mind a prekurzor konfiguráció
létrejötte, mind a két konfiguráció megjelenése (merőleges és párhuzamos
CO molekula beállás), illetve a molekula kontaktusban maradása megfigyelhető volt a szimulációk során is.

4.
Szén-monoxid molekula alternatı́v konfigurációi
arany törőkontaktus mérésben
Arany elektródák szén-monoxid molekulák jelenlétében kialakuló
szakı́tási folyamatait vizsgáltam alacsony hőmérsékleten [4].
Vezetőképesség-hisztogram mérések segı́tségével Au-CO-Au molekuláris
kontaktusok esetén két molekuláris konfiguráció megjelenését figyeltem meg.
A szakı́tási hosszak vizsgálatával pedig megmutattam, hogy atomi láncokat
tudunk húzni mindkét molekuláris konfiguráción keresztül. A konfigurációk
között a korrelációs analı́zis alkalmazásával anti-korrelációt figyeltem meg,
ami abból ered, hogy a két konfiguráció kizárja egymást. Ez azt mutatja,
hogy az Au-CO-Au kontaktusok viselkedése jelentősen eltér a Pt-CO-Pt kontaktusok viselkedésétől, ahol a két konfiguráció egy láncképződési folyamat
különböző stádiumainak, azaz a merőlegesből párhuzamos konfigurációba
átforduló molekulának felel meg. Ezzel szemben Au-CO-Au kontaktusok
esetén két alapjaiban különböző, egymást kizáró lánchúzási folyamatot tapasztalunk. Szimulációkkal való összevetés alapján az egyik lánchúzási folyamatban a molekula merőleges beállással beépül a láncba, mı́g a másik
folyamatnál egy megszakı́tatlan arany lánc egyik atomja mellé csatlakozik
ún. atop konfigurációban.
Összenyomási-szakı́tási korrelációs analı́zis technikával vizsgáltam a kon-
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taktus utóéletét, és megállapı́tottam, hogy a Pt-CO-Pt kontaktusokhoz hasonlóan a nem lánchúzó görbék esetén memóriaeﬀektus figyelhető meg, a
lánchúzás esetén pedig elveszik az összenyomási-szakı́tási korreláció.
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106

[16] P. Makk, S. Csonka, and A. Halbritter, Eﬀect of hydrogen molecules
on the electronic transport through atomic-sized metallic junctions in
the superconducting state; Phys. Rev. B, 78, 045414 (2008)
[17] A. Halbritter, P. Makk, S. Csonka, and G. Mihály, Huge negative
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Guiton, M. Drndić, D. A. Bonnell, and A. T. Johnson, Clean Electromigrated Nanogaps Imaged by Transmission Electron Microscopy; Nano Letters, 6, 441–444 (2006)
[47] T. Taychatanapat, K. I. Bolotin, F. Kuemmeth, and D. C. Ralph,
Imaging Electromigration during the Formation of Break Junctions;
Nano Letters, 7, 652–656 (2007)
[48] V. R. Manfrinato, L. Zhang, D. Su, H. Duan, R. G. Hobbs, E. A. Stach,
and K. K. Berggren, Resolution Limits of Electron-Beam Lithography
toward the Atomic Scale; Nano Letters, 13, 1555–1558 (2013)
[49] C. Kergueris, J.-P. Bourgoin, S. Palacin, D. Esteve, C. Urbina, M.
Magoga, and C. Joachim, Electron transport through a metal-moleculemetal junction; Phys. Rev. B, 59, 12505–12513 (1999)
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[81] M. Ternes, C. González, C. P. Lutz, P. Hapala, F. J. Giessibl, P.
Jelı́nek, and A. J. Heinrich, Interplay of conductance, force, and structural change in metallic point contacts; prl, 106, 016802 (2011)
[82] M. Ternes, C. P. Lutz, C. F. Hirjibehedin, F. J. Giessibl, and A. J.
Heinrich, The force needed to move an atom on a surface; Science,
319, 1066 (2008)
[83] M. Frei, S. V. Aradhya, M. Koentopp, M. S. Hybertsen, and L. Venkataraman, Single molecule bond rupture forces correlate with molecular
backbone structure; Nano Lett., 11, 1518 (2011)
[84] S. V. Aradhya, M. Frei, A. Halbritter, and L. Venkataraman, Correlating Structure, Conductance, and Mechanics of Silver Atomic-Scale
Contacts; ACS Nano, 7, 3706–3712 (2013)
[85] J. R. Widawsky, Darancet, N. P., J. B., and L. Venkataraman, Simultaneous determination of conductance and thermopower of single
molecule junctions; Nano Lett., 12, 354 (2012)
[86] J. A. Malen, P. Doak, K. Baheti, T. D. Tilley, R. A. Segalman, and A.
Majumdar, Identifying the Length Dependence of Orbital Alignment
and Contact Coupling in Molecular Heterojunctions; Nano Letters, 9,
1164–1169 (2009)

Irodalomjegyzék
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[96] P. Jelı́nek, R. Pérez, J. Ortega, and F. Flores, Ab initio study of evolution of mechanical and transport properties of clean and contaminated
Au nanowires along the deformation path; Phys. Rev. B, 77, 115447
(2008)
[97] M. Dreher, F. Pauly, J. Heurich, J. C. Cuevas, E. Scheer, and P. Nielaba, Structure and conductance histogram of atomic-sized Au contacts;
Phys. Rev. B, 72, 075435 (2005)

Irodalomjegyzék
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[99] M. Häfner, J. K. Viljas, D. Frustaglia, F. Pauly, M. Dreher, P. Nielaba,
and J. C. Cuevas, Theoretical study of the conductance of ferromagnetic atomic-sized contacts; Phys. Rev. B, 77, 104409 (2008)
[100] P. Makk, Investigation of atomic and molecular nanojunctions beyond
conductance histograms (PhD thesis) (2012)
[101] H. Vazquez, R. Skouta, S. Schneebeli, M. Kamenetska, R. Breslow, L.
Venkataraman, and M. Hybertsen, Probing the Conductance Superposition Law in Single Molecule Circuits with Parallel Paths; Nature
Nanotechnology, 7, 663 (2012)
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