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Bevezetés

Disszertációmban atomláncok elektromos vezet®képességét vizsgáltuk, szo-
rosan kötött elektron közelítésben, valamint s¶r¶ségfunkcionál�elméleten ala-
puló módszerrel. Egy vegyérték¶ atomok alkotta rendszerekkel foglalkoz-
tunk, ezen belül is lapcentrált köbös kristályszerkezettel rendelkez® fémekre
szorítkoztunk, amilyen például a kísérleti szempontból könnyen kezelhet®
arany. Kísérleti és elméleti szempontból is elfogadott ténynek számít, hogy
az egy vegyérték¶ atomláncok vezet®képessége1 a lánc hosszának függvényé-
ben oszcillációt mutat, és az atomlánc hosszát a benne lév® atomok számával
jellemezve ennek az oszcillációnak a periódusa két atom. Ezt páros-páratlan
jelenségnek (�even-odd e�ect�) nevezik. Az irodalomban sok bonyolult és
ki�nomult, nagy számításigény¶ numerikus módszer létezik az ilyen kis mé-
rettartományba (néhány nanométer) es® kontaktusok vezet®képességének ki-
számítására, amelyekben azonban az atomláncok hosszúsága, mint paraméter
nem jelenik meg, a hosszfüggésr®l nem adnak közvetlen információt. Külön-
böz® hosszúságú atomláncok vezet®képességét esetenként külön-külön kiszá-
mítva, majd a kapott eredményeket a hossz függvényében ábrázolva viszont
láthatóak a fent említett oszcillációk. A hosszfüggés magyarázatára éppene-
zért több fenomenologikus modell is létezik, az ezek által nyújtott magyará-
zatba azonban nem minden szimuláció eredménye illeszthet® be. Célunk az
volt, hogy mi is egy ilyen szemléletes, egyszer¶ képet találjunk, ami néhány,
lehet®leg könnyen értelmezhet® paraméterrel segít leírni az atomláncok ve-
zet®képességének hosszfüggését. Ahhoz, hogy tájékozódni próbáljunk arról,
hogy mi legyen ez a néhány paraméter, és melyikt®l hogyan függ a vezet®ké-
pesség, az irodalomban való tájékozódáson kívül lehet®leg sok adatra van

1A továbbiakban �vezet®képesség� alatt mindenütt elektromos vezet®képesség értend®.
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szükség, hogy kirajzolódhasson az a függvény, aminek a pontjait megha-
tároztuk. A számításokat szorosan kötött elektron közelítésben végeztük,
egy nem kölcsönható, így viszonylag kis számításigény¶, ezért viszont nu-
merikus szempontból gyors közelítésben, ami lehet®vé tette, hogy a vizsgált
rendszerek paramétereit szélesebb tartományban változtatva kapjunk ered-
ményeket. Abban a reményben választottuk ezt a módszert, hogy egy, a ma
elterjedt, általában s¶r¶ségfunkcionál elméleten alapuló szimulációkhoz ké-
pest egyszer¶bb és emiatt valószín¶leg pontatlanabb modellben, de tágabb
határok között vizsgálódva, több adatpontból (lánchossz, energia, különböz®
geometriák) talán könnyebben megsejthet® egy fenomenologikus kép a veze-
t®képesség viselkedésér®l. A kapott adatok hosszan tartó elemzésével végül
egy három paraméteres, empirikus formulához jutottunk, amelynek a pa-
raméterei között összefüggéseket állítottunk fel. A szórásmátrix módszer
segítségével sikerült a paraméterek jelentését és összefüggéseiket megmagya-
rázni. A szoros kötés¶ közelítésben kapott eredmények jó egyezést mutattak
a vezet®képesség formula következményeivel. Mivel azonban sem a szoros
kötés¶ közelítés, sem az eredmények leírására használt szórásmátrix módszer
nem veszi �gyelembe a vezetési elektronok kölcsönhatását, annak ellenére,
hogy egymással összhangban voltak, nem lehettünk biztosak abban, hogy
bármelyik is jól írja le az atomláncok vezet®képességét. A formula alkalmaz-
hatóságát ezért egy elektron-elektron kölcsönhatást �gyelembe vev® számolás
(SMEAGOL) eredményein is ellen®riztük, amiért itt is külön köszönet illeti
a Lancasterben dolgozó kollégákat lelkes együttm¶ködésükért.
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1. fejezet

Történeti áttekintés

Ebben a fejezetben a pontkontaktusok vizsgálatának történetét vázolom
röviden, els®sorban az atomláncok vezet®képességében meg�gyelhet® páros-
páratlan jelenség problémakörének el®zményeire koncentrálva. A kis mére-
tek miatt megváltozó elektrontranszport példájaként a félvezet®kben létreho-
zott kétdimenziós elektrongázokban kimutatható vezet®képesség kvantáltság
jelenségét®l indulunk el. Látni fogjuk, hogy hasonló kvantáltság két fém
érintkez® eltávolításakor keletkez® pontkontaktusokban is fellép. Részben
emiatt fellendült a pontkontaktusok vezet®képességének vizsgálata, amiben
nagy szerepe volt a pontosan kontrollálható MCBJ technika1 alkalmazásának
is. A szakítással létrehozott pontkontaktusok tanulmányozása az atomlán-
cok felfedezéséhez vezetett, melyekr®l kiderült, hogy vezet®képességük a lánc
hosszúságának függvényében oszcillál. Disszertációmban nagyrészt ennek az
oszcillációnak a vizsgálatával foglalkoztam, ezért a történeti összefoglalóban
f®ként azokról a kísérletekr®l lesz szó, amelyek ehhez a problémakörhöz szoro-
san kapcsolódnak. Az átfogóbb ismertetés iránt érdekl®d® olvasó �gyelmébe
a félvezet®kben létrehozható kétdimenziós elektrongázzal és a bennük lezajló
transzportjelenségekkel kapcsolatban kísérleti és elméleti vonatkozásban is
az [1] összefoglalót, a szakítással létrehozott (fém) pontkontaktusok kísérleti
vizsgálatának témakörében pedig a [2] m¶vet ajánlom.

1A Mechanically Controllable Break Junction, azaz mechanikusan szabályozható törési
kontaktus rövidítése.
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4 1. Fejezet Történeti áttekintés

1.1. Atomi méret¶ kontaktusok

Az utóbbi két évtizedben az elektronikai eszközök méretének csökkenése
miatt a technikai alkalmazások és az ipar számára is fontos kérdéssé vált
az olyan kis méret¶ eszközök megismerése, leírása, amelyben az elektronok
mozgását nem a szóró objektumokkal való ütközés határozza meg, azaz nem
di�úziós mozgást végeznek. A kis méretek miatt az elektrontranszport tulaj-
donságok lényegesen megváltoznak, ami szilárdtest�zika szempontjából már
önmagában is érdekes, de szerencsére a jelenségkör megismerését a miel®bbi
alkalmazás reményében gazdasági érdekek is segítik. Ezzel párhuzamosan a
számítógépek teljesítményének növekedése miatt az elméleti kutatások szá-
mára megoldható problémák területe fokozatosan növekszik, egyre reálisabb
szimulációkat lehet®vé téve a nanométer mérettartományba es® rendszerek
�zikai tulajdonságainak és a bennük lezajló folyamatoknak a feltérképezésé-
hez. Az így kialakult tudományterületnek, amit összefoglalóan nanoelekt-
ronikának is szoktak nevezni, egy része a pontkontaktusok vizsgálata. Hogy
általános képet kapjunk a pontkontaktusokról, képzeljük el, hogy két jó elekt-
romos vezet® (általában fém) érintkez® között csak egy "kicsi" alrendszer
teremt kapcsolatot, ezen keresztül érintkeznek. A "kicsi" (néhány nm mé-
ret¶) vizsgálandó objektum általában lehet néhány atom, egy molekula, vagy
akár egy szén nanocs®. A kontaktus vezet®képessége az egyik legkézenfek-
v®bb mérhet® információ, ami a vizsgálandó rendszer tulajdonságairól, vagy
a benne folyó elektrontranszportról árulkodhat, és amit össze lehet vetni
a számolások, szimulációk eredményeivel, éppenezért az elméleti kutatások
egyik fontos célja a vezet®képesség meghatározása.

A klasszikus, Ohmos vezetés során az elektronok gyakran ütköznek, elve-
szítve energiájukat, az ütközések fékez® hatása és a térer®sség miatti gyor-
sulás egyensúlyából kialakuló driftsebességgel sodródó részecskék gázaként
képzelhetjük ®ket. Ebben a mérettartományban a fajlagos vezet®képesség az
anyagra jellemz® tulajdonság, egy drót ellenállása pedig a hosszával fordí-
tottan arányos. Abban az esetben viszont, ha a vezet® mérete jóval kisebb,
mint a két ütközés között átlagosan megtett λMF szabad úthossz (ami függ
az anyagtól), az úgynevezett ballisztikus vezetési tartományba jutunk. Ilyen
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ba

1.1. ábra. Elektronok transzmissziója a di�úz (a) és a ballisz-
tikus (b) vezetés során.

rendszerekben a
vezet® anyagon be-
lül gyakorlatilag
ütközés nélkül ha-
ladhatnak az elekt-
ronok, de azt nem
tudják elhagyni,
így a felületen
való visszaver®-
dés, szóródás szerepe megn®, lényegében ez határozza meg a vezetési tu-
lajdonságokat. Ezeket Sharvin-pontkontaktusoknak hívják.

Ballisztikusnak tekinthet® elektrontranszport a gyakorlatban például a
félvezet® GaAs - AlGaAs heterostruktúrákban létrehozható kétdimenziós elekt-
rongázban (2DEG) valósul meg, alacsony h®mérsékleten2. Mivel a két anyag
vezetési sávjai között mintegy 0.3 V potenciálkülönbség van, az érintkezési fe-
lületnél az elektronok egy része az n-típusú szennyez®vel doppolt AlGaAs-ból
átmegy a GaAs-be, ezért az ionizált donorok hatására a felület mentén poten-
ciálgödör alakul ki. (Hogy a szennyez®kön való szórást elkerüljék, a doppolt
AlGaAs és a GaAs réteg közé doppolatlan AlGaAs réteget hoznak létre.) Így
a vezetési elektronok az érintkezési síkra mer®leges irányban �csapdázódnak�,
általában a potenciálgödör legalsó nívóján helyezkednek el. Az elektronok
mozgásának síkjában az anyag tisztasága elég nagy, kevés szennyez®vel és
kevés kristályhibával. Az elektrons¶r¶ség viszonylag kicsi (a síkban), a töl-
téshordozók kis e�ektív tömeg¶ek (meff ≈ 0.067 me, ahol me az elektron tö-
mege) és nagy mozgékonyságuk van. Mindezek eredményeként az elektronok
szabad úthossza nagy, 102− 104 nm. Megfelel® kapuelektródák alkalmazásá-
val az elektronok mozgását korlátozni lehet a síkban (ez a potenciált befolyá-
solja), és szabályozható keresztmetszet¶ kétdimenziós pontkontaktus hozható
létre [1]. Egy ilyen kontaktus keresztmetszetét a 0− 360 nm tartományban
folyamatosan változtatva B. J. van Wees és munkatársai vizsgálták a rajta
átfolyó áramot [3], meglep® viselkedést tapasztalva. A folytonos elvékonyítás
és kiszélesítés során a rendszer vezet®képessége lépcs®zetesen, ugrásszer¶en

2A [3] cikk mérései 0.6 K h®mérsékleten zajlottak.



6 1. Fejezet Történeti áttekintés

változik. Ezt a jelenséget vezet®képesség kvantáltságnak nevezik.
Miel®tt ennek magyarázatára rátérnénk, ismerkedjünk meg a pontkon-

taktusok egy másik családjával is, ahol hasonló vezet®képesség kvantáltság
lép fel. A fém pontkontaktusokról lesz szó, melyek az imént említett félve-
zet® heterostruktúráknál lényegesen egyszer¶bben létrehozhatók, egy vékony
drót elszakításával. Az ehhez szükséges rendkívül �noman kontrollálható
mozgatáshoz leginkább az el®ször Moreland és Ekin által (1985-ben) publi-
kált [4], úgynevezett MCBJ (Mechanically Controllable Break Junction) tech-
nika használatos, melynek lényege, hogy a kontaktus egy el®feszített rugalmas
hídra van felragasztva, aminek a behajlása piezo mozgatóval szabályozható.

érintkezés

kitámasztás

ragasztó
rugalmas híd

piezo mozgató

1.2. ábra. Az MCBJ m¶ködési el-
vének vázlata.

Ez a kísérleti módszer hatékonysága mi-
att nagyon elterjedt, az elmúlt évtized-
ben különböz® anyagokon (Au, Pt, Ir) [5],
különböz® h®mérsékleteken, vákumban,
leveg®ben, és különféle gázok (pl. H2,
O2) jelenlétében [6] valamint a feszült-
ség függvényében [7] is vizsgálták ezzel
a pontkontaktusok vezet®képességét [2].
Az MCBJ technika egyik el®nye, hogy az
elszakítás után a kontaktus két felét óva-
tosan újra össze lehet érinteni, új pont-
kontaktust létrehozva ezzel, ami el®segíti

a jó mérésstatisztikához szükséges sok mérési adat el®teremtését.3 Az el-
szakítás közben mérve a vezet®képességet, az 1.3 ábrán látható viselkedést
tapasztalhatunk.

Az elméleti elvárással [8] összhangban a szakításkor elvékonyodó kontak-
tus vezet®képessége nem folytonosan, hanem (2e2/h) ≈ 1/(12.9kΩ) nagy-
ságú ugrásszer¶ változásokon keresztül, lépcs®zetesen csökken nullára. Ezért
a 2e2/h értéket gyakran vezet®képesség kvantumnak nevezik.

Ennek magyarázatához induljunk ki a Landauer-formulából [9, 10], mely

3Felmerülhet a kérdés, hogy az így kapott �új� kontaktus mennyiben tekinthet® geo-
metriai szempontból függetlennek a szakítás el®ttit®l, ennek hatását a mérési adatok elem-
zésekor nem lehet �gyelmen kívül hagyni. Erre az 4.5. alfejezetben visszatérünk.
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1.3. ábra. Arany pont-
kontaktus szakításakor
fellép® vezet®képesség
kvantáltság. Megj.
Technikai okok miatt
a vezet®képességet
közel áramgenerátoros
meghajtásban mértük,
feszültségosztó ellen-
állás alkalmazásával,
ezért feszültség egysé-
gekben van a függ®leges
tengely. (Saját mérés.) 120

130

140

150

160

170

180

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

y

x

PSfrag
replacem
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id®
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feszültség
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szerint a tömb-kontaktus-tömb rendszer vezet®képessége az elektronok transz-
misszióját jellemz® t̂ transzfermátrix4 segítségével fejezhet® ki az alábbi mó-
don:

G =
2e2

h
Tr(t†t). (1.1)

A spúr kiszámításához célszer¶ diagonalizálni a t̂ transzfermátrixot. Az
így kapott sajátvektorokat, amik az eredeti bázisfüggvények lineárkombiná-
ciói, módusoknak, vagy vezetési csatornáknak nevezik. Szokás a Landauer-
formulát a már diagonalizált G = G0

∑
m Tm alakban is írni, ahol a Tm-eket a

különböz® vezetési csatornák transzmissziójának hívják, és G0 = 2e2/h a ve-
zet®képesség kvantum. Mivel egyvegyérték¶ atomláncok esetében általában
egy csatorna van, ilyenkor a transzmisszió és a vezet®képesség csak konstans
szorzóban különbözik, mindkett® használatos. Fémekben, ahol a jellemz®
Fermi-h®mérséklet igen magas (≈ 50000K) a szobah®mérséklethez képest, az
állapotok betöltöttségét jellemz® Fermi�Dirac-eloszlásfüggvény hirtelen vág
le, leegyszer¶sít®en fogalmazva egy módus vagy be van töltve, vagy nincs,
részleges betöltése valószín¶tlen. A Fermi-energia alatti módusok (�nyitott
csatornák�) számát N -nel jelölve a vezet®képesség így

4A transzfermátrix de�níciójára és tulajdonságaira a 2. és 3. fejezetben visszatérünk.
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G =
2e2

h
N (1.2)

alakot ölt. Visszatérve a kontaktus vékonyodásakor létrejöv® vezet®képes-
ség lépcs®k magyarázatához, a kontaktuson áthaladó elektronok állapotait
képzeljük el az áram irányában haladó síkhullám, az áramra mer®leges sík-
ban pedig állóhullám szorzataként. A kontaktus keresztmetszetét csökkentve
a keresztirányú állóhullámok energiája n®, diszkrét energiaszintjeik távolod-
nak, így a vezetésben résztvev® elektronok lehetséges minimális energiája,
ami az állóhullám és a haladó hullám energiájának összege, szintén növek-
szik. A módusok ezeknek a lineárkombinációi, tehát a módusok energiája is
n® a kontaktus folyamatos elvékonyodásával. Ha egy módus energiája eléri a
Fermi-energiát, akkor kiürül, az elektronoknak ez a csoportja nem vesz többé
részt a vezetésben, a vezet®képesség ugrásszer¶en (2e2/h értékkel) lecsökken.

Az imént vázolt kép szemléletes ugyan, de a vezetési elektronok síkhullám
bázison való kifejtése els®sorban kétdimenziós elektrongázok vezetési tulaj-
donságainak modellezésére használatos, fém pontkontaktusokban alkalmaz-
hatósága megkérd®jelezhet®. A Fermi-energia a GaAs-AlGaAs határfelüle-
tén létrejöv® kétdimenziós elektrongázban kb. 14 meV [1], az ennek meg-
felel® Fermi-hullámhossz kb. λF ≈ 40 nm, míg a fémekben EF ≈ 1 − 5

eV jellemz®, ami kb. λF ≈ 1 Å-t jelent, ami már az atomok méretének
tartománya. Emiatt, bár a modell könnyen értelmezhet® szemléletes képet
ad a csatornák kiürülésér®l, a szakítással létrehozott (fém) pontkontaktusok
esetében nem t¶nik jogosnak azt feltételezni, hogy a hullámok folytonosnak
tekintett közegben terjednek, a vezet®képesség csak a kontaktus pro�ljától,
felszínének alakjától függ a határokon való szóráson keresztül. A jellemz®
méretek és hullámhosszak miatt nem világos tehát, hogy egy fém pontkon-
taktus esetében az elektrontranszport ballisztikusnak tekinthet®-e. Emiatt
kisebb vita alakult ki az ilyen pontkontaktusokban kialakuló vezet®képesség
lépcs®k magyarázata kapcsán [11, 12] a szemléletes szabadelektron modell
képben és a kevéssé szemléltethet® szoros kötés¶ közelítésben számoló cso-
portok között. Míg az el®bbiek álláspontja szerint a kontaktus folyamatos
vékonyodása során ugrásszer¶en kiürül® módusok okozzák a transzmisszió
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lépcs®zetes csökkenését, a másik megközelítésben a hirtelen bekövetkez® ve-
zet®képesség változásokat ugrásszer¶ atomi átrendez®dések kísérik. Mindkét
modell keretén belül készültek úgynevezett molekuladinamikai szimulációk,
melyek célja az elszakadás nyomon követése numerikusan [13, 14, 15, 16]. A
két eltér® szemlélet összehasonlításáról szól a [17] cikk, melyben a szerz®k
mind a két módszerrel több h®mérsékleten lefuttatott szimulációk eredmé-
nyeit vetik össze. Végül G. Rubio és munkatársainak kísérlete [18] döntötte
el ezt a kérdést, a vezet®képesség és a kontaktus elszakításához szükséges
er® egyidej¶ mérésével. A rugalmas nyújtási szakaszokban a vezet®képesség
lényegében változatlan maradt, míg megfolyáskor ugrásszer¶ változást mu-
tatott, teljes egyezésben a [15] molekuladinamikai szimulációval. Úgy t¶nik
tehát, hogy a fém pontkontaktusokban a hirtelen atomi átrendez®dés okozza
ezt a viselkedést, szemben a kétdimenziós elektrongázokban létrejöv® kon-
taktusokkal, ahol a vékonyodás folyamatos, és a vezetési csatornák kiürülése
ugrásszer¶.

1.2. Atomláncok
A pontkontaktusok szakítása során kialakuló utolsó vezet®képesség lépcs®

(2e2/h érték¶ vezet®képesség) az elméleti számítások szerint (pl. [19]) olyan
kis keresztmetszet¶ kontaktusnak felel meg, ahol a két fémtömb már csak
egyetlen atomon keresztül érintkezik (�egyatom kontaktus�), ami nem mond
ellent a szemléletünknek, hiszen ez közvetlenül az elszakadás el®tt tapasz-
talható. Ami viszont meglep® kísérleti eredmény volt, az az utolsó lépcs®
mechanikai stabilitása. A kontaktus egyenletes sebesség¶ szakításának se-
bessége megbecsülhet® (az MCBJ mozgatás során), ennek alapján Yanson és
munkatársai [20] azt tapasztalták, hogy az egyetlen érintkez® atom annyira
�megnyúlik�, miel®tt a két tömb elválik egymástól, ami több (tömbbeli) atom-
atom távolságnak felelne meg. Méréseik szerint az elvékonyodás után (a leg-
alsó vezet®képesség lépcs®t elérve) az elektródákat tovább távolítva az érint-
kezés még 20 Å távolságot nyúlt meg az elszakadás el®tt. Kézenfekv® volt
tehát a magyarázatuk, miszerint ilyenkor a kontaktus egyetlen atom átmé-
r®j¶, de több atom hosszúságú füzérré, atomlánccá alakul, ami mechanikailag
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elég stabil, és a nyújtás során a tömb elvékonyodó, viszonylag rendezetlen, pi-
ramisszer¶ felszínér®l újabb és újabb atomok ugranak be a lánc végére. Ezzel
összhangban a már említett [13] molekuladinamikai szimuláció szerz®i vala-
mivel korábban beszámoltak arról, hogy arany pontkontaktusok szakításának
szimulálásakor az [100] irányban 6 atomot tartalmazó atomlánc létrejöttét ta-
pasztalták, (bár megjegyzik, hogy az általuk alkalmazott közelítés nem biz-
tos, hogy jól alkalmazható alacsony koordinációs számok esetében). A [20]
publikációval teljesen egyid®ben H. Ohnishi és munkatársai a vezet®képesség
mérésével egyidej¶leg nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkóppal
követték nyomon a kontaktus megszakítását [21], mintegy lefényképezve a
folyamatot (az 1.4 ábrán látható), ami meggy®z® kísérleti bizonyítékát adta
a láncok létrejöttének.

1.4. ábra. Arany atom-
lánc elektronmikroszkó-
pos képe. A szer-
z®k: H.Ohnishi, Yuki-
hito Kondo, Kunio Ta-
kayanagi, Nature 395
780.-783. (1998)

Az atomláncok kialakulásának folyamatát, és meglep® mechanikai tulaj-
donságait vizsgálták G. Rubio és munkatársai, molekuladinamikai szimulá-
ciót összevetve a lánc nyújtásakor fellép® er® mérési adataival arany esetén
[22]. Eredményük szerint a láncban lév® atomok közti kötés mintegy kétszer
olyan er®s, mint két tömbbeli atom között, másrészt a tömb elvékonyodó
része mechanikai szempontból puhább, képlékenyebb a tömbnél, ami alátá-
masztani látszik a láncok kialakulásáról alkotott korábbi képet. A láncok
képz®dési mechanizmusának pontosabb megismerése sok problémát vet fel,
függ az anyagtól, az atomok térbeli elrendez®dését®l, ezen keresztül annak a
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felületnek az orientációjától, amelyikb®l a nyújtás során kialakul. Ennek a
folyamatnak a felületi rekonstrukcióval való kapcsolatára mutatnak rá a szer-
z®k a [23] cikkben, annak magyarázatát keresve, hogy miért képez viszonylag
könnyen láncot néhány fém (Pt, Ir, Au), míg mások (Ag, Cu) nehezen, ho-
lott hasonló viselkedést várhatnánk t®lük kémiai rokonságuk alapján.5 A
felületi rekonstrukció anizotrópiájához hasonlóan az atomláncok képz®dése
is függ a felület orientációjától. Az arany esetében, ami lapcentrált köbös
(fcc) kristály, az (111) síkokban a legs¶r¶bb az atomok elhelyezkedése, és
ez a felület töréskor nagyobb valószín¶séggel jön létre, azt várhatnánk, hogy
az atomláncok többnyire erre a felületre mer®legesen képz®dve kötik össze
a két tömböt. Sok nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkóp (HR-
TEM) felvételt megvizsgálva V. Rodrigues és munkatársai [24, 25] arra a
megállapításra jutottak, hogy kizárólag olyan arany atomláncokról vannak
felvételek, amelyek az [111], [100], vagy az [110] irányban helyezkednek el.
A kontaktus szakítását Monte�Carlo szimulációval vizsgálva ebben a három
irányban E. A. Jagla és munkatársai megállapították [26], hogy az [110] irány-
ban képz®dnek legkönnyebben és stabilabban láncok. Úgy t¶nik tehát, hogy
az (111) felület, ami gyakrabban jön létre töréskor arany esetében, nehezen
képez láncot, míg az (110) ritkábban jön létre, de hajlamosabb a megfolyásra
és a láncképzésre nyújtás során.

1.3. A páros�páratlan jelenség
Az atomláncok kísérleti megvalósíthatósága lendületet adott a vezet®ké-

pességük vizsgálatának, hiszen technikai értelemben, mint áramköri elemek,
a miniatürizálás alsó határát jelentik, így ha a pontkontaktusok viselkedését
alulról felfelé építkezve, azaz a kisebb mérett®l a nagyobb felé haladva pró-
báljuk megérteni, kézenfekv® a vizsgálatokat a lehet® legkisebb rendszerekkel
kezdeni. Másrészt a láncok nem csak kicsik, hanem viszonylag egyszer¶ek is
olyan szempontból, hogy azonos atomokból állnak. Mint egydimenziós struk-
túrák, eleve meglep® tulajdonságokkal rendelkezhetnek, a várható elektron-

5A felsorolt elemek mind d fémek.
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szerkezettel és transzmisszióval kapcsolatban sokféle elvárás megfogalmazód-
hat, (ilyen szerkezetekben várhatnánk például Peierls-szigetel® kialakulását
az elektron-fonon kölcsönhatás miatt, vagy az elektron�elektron kölcsönha-
tás következtében Luttinger-folyadékként is viselkedhetnének az elektronjai).
Mivel azonban a láncok meglehet®sen rövidek (a kísérletekben jellemz®en
1-10, de biztosan 20-nál kevesebb atom van egy láncban), és két tömbhöz
kapcsolódnak, azt is várhatnánk, hogy elektronszerkezet tulajdonságaik nem
változnak meg lényegesen, az egyatom kontaktushoz hasonlóan fognak visel-
kedni, tehát vezet®képességük 2e2/h lesz. Még jóval az atomláncok kísérleti
felfedezése el®tt (1990-ben), P. L. Pernas és munkatársai elméleti megfonto-
lások alapján arra jutottak, hogy két tömb közé helyezett lánc vezet®képes-
sége a lánc hosszának függvényében oszcillációkat mutathat6 [27]. Kés®bb
ezt a várakozást igazolták a kísérletek arany, platina és irídium láncok vizs-
gálatánál: Sok mérés átlagaként a vezet®képesség hosszúságfüggése oszcil-
lációkat mutat, amelyek periódusa két atom [5], tehát például a páratlan
számú atomot tartalmazó láncok vezet®képessége 2e2/h körüli, a párosaké
kisebb, vagy fordítva. Ilyen oszcillációk láthatóak a 4.4. ábrán). Ezt a
jelenséget páros-páratlan e�ektusnak (even�odd e�ect, e�o e�ect, parity ef-
fect) nevezik. A jelenség kísérleti tanulmányozását sajnos korlátozza, hogy
nem minden anyag egyformán könnyen képez láncot szakításkor [23], ami az
elmélet szempontjából azt jelenti, hogy az egyszer¶bb, emiatt könnyebben
leírható elektronszerkezet¶ anyagokból álló láncok nem biztos hogy léteznek.
A szimulációkban �gyelembe kell venni, hogy lehet®leg megvalósítható lán-
cokat érdemes modellezni. A numerikus számolások többnyire valamilyen
közvetett módon az áram várhatóértékének kiszámítását, vagy a transzfer-
mátrix spúrjának meghatározását tartalmazzák. Emiatt analitikusan általá-
ban reménytelen a hosszúságfüggés vizsgálata, ha ugyanis megváltoztatjuk
a rendszerünk atomjainak számát (pl. a lánc hosszát megnöveljük), akkor
az elektronok hullámfüggvényei alkotta bázis is megváltozik, megváltoztatva
ezzel az összes operátor mátrixelemeit, (jellemz®en több száz bázisfüggvény-

6Klasszikus megközelítésben, vékony drótnak képzelve a láncot, a hosszúsággal fordítot-
tan arányos vezet®képességet várnánk, de már a vezet®képesség kvantáltság is rámutatott
arra, hogy ebben a mérettartományban inkább kvantumosan, tehát hullámok transzmisszi-
ójának és interferenciájának eredményeként érdemes gondolnunk az áramra.
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r®l van szó), aminek hatása a végeredményre analitikusan követhetetlen. A
hosszfüggés vizsgálatához tehát a numerikus módszerekkel minden egyes rög-
zített atomi kon�gurációra külön kiszámolt eredményeket lehet összesíteni.
Az alkáli fém láncok numerikus vizsgálatával több csoport arra az eredményre
jutott, hogy a páratlan atomot tartalmazó láncok vezet®képessége körülbelül
2e2/h, míg a párosaké kisebb ennél [28, 29, 30, 31]. (Ezt a továbbiakban rö-
viden ps < ptl módon jelölöm.) Van azonban olyan eredmény is, ami ennek
ellenkez®jét (ps > ptl-t) adja Na láncokra [32]. Nemesfém láncokra Y. J. Lee
és munkatársai ps > ptl viselkedést kaptak [33], viszont L. de la Vega [34]
és munkatársainak számolásában arany esetére, és a korábban már említett
mérési eredményekben [5] szintén aranyláncokra ennek ellenkez®je adódott
(ps < ptl), (meg kell jegyeznünk, hogy sok mérés átlagaként). Úgy t¶nik
tehát, hogy a páros�páratlan jelenség el®jelét nem az, vagy nem csak az
határozza meg, hogy a lánc alkáli-, vagy nemesfém atomokból épül fel.

Térben középpontosan szimmetrikus tömb�lánc�tömb rendszerekre szo-
rítkozva, a szimmetriák elektronszerkezeti következményei alapján H. W. Lee
és munkatársai [35], valamint Z. Y. Zeng és munkatársai [36] elméleti úton
arra jutottak, hogy páratlan hosszúságú láncok vezet®képessége mindig 2e2/h,
a párosaké pedig kisebb azaz ps < ptl. A fent említett numerikus eredmé-
nyek viszont nem mutatták ezt az univerzalitást, nem volt világos, mi okozza
az ett®l való eltérést. Ennek egy lehetséges magyarázata a különböz® atomi
kon�gurációk, a geometria szerepe lehetne, erre hívta fel a �gyelmet két pub-
likáció is [37, 38], melyek közül az els®ben a szerz®k a tömb-lánc kapcsolatot
alkotó piramisszer¶ atomcsoportot hengerszimmetrikus kúpként modellez-
ték, és a kúp nyílásszögét változtatva vizsgálták Na láncok vezet®képességét
numerikusan. Azt tapasztalták, hogy a transzmisszió érzékeny a tömb-lánc
kapcsolat megváltoztatására, és a ps < ptl viselkedés ennek hatására átfor-
dulhat ps > ptl -ra.

Az atomláncok vezet®képességének hosszfüggésére vonatkozó numerikus
eredmények és a kísérleti adatok magyarázatára több egyszer¶ modell szü-
letett, ilyen például a [39] cikkben található barrier-modell, melyben a szer-
z®k nemesfém láncokon keresztül történ® transzmissziót egydimenziós szabad
elektron potenciálgáton való áthaladásaként modellezik, mivel a potenciál a
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láncban magasabb mint a tömbben.7 Az így kapott transzmisszió:

T (E) =

[
1 +

V 2
0 sin2(kL)

4E(E − E0)

]−1

, (1.3)

ahol V0 és L a potenciálgát magassága és szélessége, k =
√

(2(E − V0)) a hul-
lámszám a potenciálgáton belül, amit a kF láncbeli Fermi-hullámszámmal
azonosítanak. Hogyha a végtelen hosszú, egy vegyérték¶ lánc kF = π/2a

Fermi-hullámszámát írnánk a fenti formulába, a potenciálgát szélessége he-
lyére pedig L = Na -t, ps > ptl viselkedést kapnánk. A szerz®k ehelyett az N

atomból álló, L = Na hosszúságú, töltéssemleges, egyvegyérték¶ lánc Fermi-
hullámszámát határozzák meg numerikusan, ami módosítja a transzmissziót,
de a ps > ptl viselkedés változatlan marad. Egy másik szemléletes modellben
Emberly és munkatársai [40] abból indulnak ki, hogy (fény-, hang-, elektron-,)
hullámok esetében, ha a hullámot egy szakaszon átvezetjük egy egydimen-
ziós csatornán, abban általában állóhullámok akulnak ki, és a transzmisszió
ezeken keresztül történik. Az energia (ezen keresztül az áthaladó elektronok
hullámszáma) függvényében ábrázolva a transzmissziót, rezonanciák jönnek
létre, (tehát bizonyos hullámszámok esetén a lánc jobban vezet), szerz®k
ezen rezonanciák száma és a láncban lév® atomok száma között mutatnak
rá összefüggésre, de a páros-páratlan viselkedéssel kapcsolatban általánosan
nem foglalnak állást. Egy egyszer¶sített egydimenziós szabadelektron képet
javasoltak az [5] cikk szerz®i mérési eredményeik magyarázatára. Képzeljük
el, hogy a tömb-lánc-tömb rendszernek megfelel®en az áram irányába es®
egyenesünket (ami a hullámterjedés térbeli dimenziójának felel meg) három
tartományra osztja két pont, a lánc eleje és a vége. A három tartomány-
ban haladó hullámok hullámszámvektora legyen különböz®, rendre k1, k2,
k1, mivel a tömbökben és a láncban általában más a Fermi-hullámszám. A
határokon történt illesztésekb®l a transzmissziós együttható meghatározató,
végül k2 helyére a véges hosszú lánc hullámszámvektorát beírva (itt egy vegy-
érték¶ láncot feltételezve) ps < ptl viselkedés adódik, a transzmisszió pedig
a következ® alakúra hozható:

7A 4. fejezet 4.7 ábráján a potenciál látható az általunk vizsgált, két tömb közé helye-
zett 18 atomot tartalmazó aranylánc esetében.
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T =
16γ2

(1 + γ)4 + (1− γ)4 − 2(1 + γ)2(1− γ)2 cos(2k2L)
, (1.4)

ahol γ = k2/k1. Ebben a képben tehát a tömbben és a láncban talál-
ható más-más atomi környezet és eltér® periodicitás miatti különböz® Fermi-
hullámszámok hatását ragadják meg. A lánc végeit és a tömböket összekap-
csoló atomcsoportok, amik viszonylag rendezetlen tartományok, ahol nincs
periodikus rend, (és ahol várhatóan a szóródás végbemegy) két ponttá zsu-
gorodnak, ahol a hullámfüggvényeket illeszteni kell. Az oszcillációk amp-
litudóját itt a láncbeli és a tömbbeli hullámszámok aránya határozza meg.
Inverziós szimmetriával rendelkez® nátrium láncokra a Friedel-összegszabályt
[41] alkalmazzák H. S. Sim és munkatársai [28], numerikus számolásukban. A
szimmetriának megfelel®en az elektronok s¶r¶ségét térben páros és páratlan
függvények összegére bontva a vezet®képességet a

G =
2e2

h
sin2

[π

2
(Nps −Nptl)

]
(1.5)

formula alapján számítják ki, ahol Nps(ptl) a páros (páratlan) szimmetriájú
elektronok száma. Az ebb®l kapott eredmények végül ps < ptl oszcillációkra
vezetnek.

Az imént vázolt modellek szemléletesek és egyszer¶en érthet®k, de sajnos
nem tudnak számot adni arról, hogy a páros�páratlan jelenség átfordulhat
a tömb�lánc kapcsolat megváltozása miatt, ami pedig megmagyarázhatná a
numerikus eredmények sokféleségét. Ezért szerettünk volna egy olyan veze-
t®képesség formulát megsejteni, ami valamilyen módon képes a geometria-
függést �gyelembe venni. Egyszer¶ modellt találni nem feltétlenül egyszer¶,
amíg nem tudjuk, hogy mely paraméterek lényesek, mindenesetre az imént
érintett hosszfüggést magyarázó formulák támpontot adhatnak próbálkozása-
inkhoz. A numerikus adatok számolásához választandó közelítéssel szemben,
mint ahogy a bevezet®ben is említettem, egyik elvárásunk az, hogy lehet®leg
viszonylag gyors legyen, ha több paraméter függvényében sok adatot szeret-
nénk kapni, most pedig egy újabb szempont merült fel: Lehet®leg könnyen
lehessen vele a geometriafüggést vizsgálni. A már említett molekuladinami-
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kai szimulációk [13, 14, 15, 16] szintén nagy sebesség¶ numerikus módszert
igényelnek, hiszen az elvékonyodás szimulálása során sok lépésben változtatni
kell az atomi kon�gurációt. Ezek mindegyike vagy szabadelektron modellben,
vagy szoros kötés¶ közelítésben készült. A töltéshordozók kölcsönhatását �-
gyelembe vev®, nagyrészt s¶r¶ségfunkcionál elméleten alapuló modellekben a
nagy számításigény miatt egyel®re tipikusan néhány száz atomot tartalmazó,
rögzített geometriájú rendszerek szimulálása lehetséges, az ilyen módszerek-
kel dolgozó kutatócsoportok publikációiban jellemz®en 10-50 különböz® rög-
zített kon�gurációjú atomláncra vonatkozó eredmények összesítése szerepel.
A hosszúságfüggést leíró formula megsejtéséhez ennél lényegesen több ada-
tot szeretnénk. Ha a geometriafüggés vizsgálatával szeretnénk foglalkozni, le
kell mondanunk az elektronprobléma pontosabb leírásáról, lényegében a sza-
badelektron modell és a szoros kötés¶ közelítés között választhatunk. A sza-
badelektron képben az atomok geometriai elhelyezkedése a határfeltételeken
keresztül jelenik meg, ami lényegében a kontaktus felszíne. A pontkontaktu-
sok vezet®képesség kvantáltságánál láttuk, hogy fém kontaktusok esetében a
jellemz® méretek és a Fermi-hullámhosszak aránya miatt nem biztos, hogy
az elektrontranszport ballisztikusnak tekinthet®. Éppenezért az sem biztos,
hogy csak a felszínen való visszaszórási jelenségek �gyelembevétele elegend® a
láncok elektrontranszportjának jellemzéséhez. Az atomi elrendez®dést a szo-
ros kötés¶ közelítésben az atomok kötésrendszerén keresztül, közvetlenebb
módon tartalmazza a Hamilton-operátor, ez utóbbi érzékenyebb az atomok
elhelyezkedésére [17], fém pontkontaktusok geometriafügg® vizsgálatára vár-
hatóan alkalmasabb, ezért ezt a módszert választottuk az atomláncok veze-
t®képességének hosszfüggés vizsgálatához.



2. fejezet

Atomláncok vezet®képességének
kiszámítása

Ebben a fejezetben a szorosan kötött elektron közelítésben végzett nu-
merikus számolásunk hátterét szeretném összefoglalni. Az általunk hasz-
nált módszert T. N. Todorov dolgozta ki [19], és alkalmazta szimmetrikus,
(111) felszínnel rendelkez® tömbök között lév® atomláncok vezet®képességé-
nek vizsgálatára.1 Ezt az eljárást módosítottuk, hogy alkalmazható legyen a
lánc két oldalán különböz® orientációjú tömbök �gyelembevételére, és megha-
tároztuk az ehhez szükséges mennyiségeket.2 Els®ként arról lesz szó, hogyan
lehet kiszámítani két tömb közé helyezett �kis� rendszer3 vezet®képességét a
rugalmas szórás keretein belül. A két tömb között elektrokémiai potenciálkü-
lönbséget feltételezve az állapotok eltér® betöltöttsége miatti áram kifejezé-
séb®l a di�erenciális vezet®képességhez jutunk. Ezután megvizsgáljuk, hogy
az így kapott kifejezés numerikus kiértékelése konkrétan milyen problémákra
vezet, ha bázisként a szoros kötés¶ közelítést választjuk, és szórócentrumunk
egy atomlánc. Mint azt látni fogjuk, a számolás során a tömb�lánc�tömb
rendszert részrendszereib®l építjük fel, ezért végül a részrendszerekr®l és az
®ket összeköt® potenciál leírásáról lesz szó.

1A 2.1. alfejezetben és a 2.4.1. szakaszban ennek leírása olvasható.
2Ezt tartalmazzák a 2.2., 2.3., és a 2.4. alfejezetek, kivéve a 2.4.1. szakaszt.
3Az elektronok szabad úthosszánál kisebb szórócentrum.
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2.1. Kis szórócentrum vezet®képessége

2.1.1. A nulla áram elv

Miel®tt rátérnénk a vezet®képesség formula levezetésére, vizsgáljuk meg,
egyel®re szórócentrum nélkül, a két tömb közötti áramot, ha csatolást hozunk
létre közöttük! Képzeljünk el két kezdetben független, félig végtelen (egy-egy
félteret kitölt®) rendszert a tömbök modelljeként, 1-et és 2-t az ábra szerint,
a csatolás legyen közöttük nulla! Ezt a szituációt írja le a Ĥ0 operátor.

1 2

Az 1 rendszer egyrészecske sajátál-
lapotai legyenek a {|φ1〉} állapotok
{E1} sajátértékekkel, a 2 rendszeréi
hasonlóan {|φ2〉} illetve {E2}. Fel-
tesszük, hogy 1 és 2 spektruma foly-
tonos. A Hamilton operátor saját-
vektorainak halmazát jelölje {|φn〉},
ami a két egymásra mer®leges altér,
{|φ1〉} és {|φ2〉} direkt összege. A
továbbiakban az egyszer¶ség kedvé-

ért az 1-es rendszer állapotaira való összegzést egyszer¶en
∑

1 jelöli, (és a 2-es
rendszerre is hasonlóan). A kezdeti, csatolatlan rendszer avanzsált és retar-
dált Green-függvénye legyen

Ĝ0±(E) = lim
ε→0+

(E − Ĥ0 ± iε)−1. (2.1)

A kezdeti rendszer ρ̂0 állapots¶r¶ség operátora ekkor kifejezhet® a

ρ̂0(E) =
Ĝ0−(E)− Ĝ0+(E)

2πi
=
−1

π
Im(Ĝ0+(E)) (2.2)

alakban, melyre teljesül, hogy:

ρ̂0(E)|φn〉 = δ(E − En)|φn〉. (2.3)

A két rendszer közti csatolást a kezdeti Hamilton-operátorhoz adott V̂ jelölje,
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ekkor a teljes Hamilton-operátort a

Ĥ = Ĥ0 + V̂ (2.4)

kifejezés adja. Feltesszük, hogy V̂ önadjungált és nem okoz szinteltolódáso-
kat, azaz Ĥ0 minden sajátállapotának megfeleltethet® Ĥ egy sajátállapota
ugyanazzal az energiával. Mindezideáig nem vettük �gyelembe a részecskék
közötti kölcsönhatást, amikor egyrészecske állapotokat választottunk anti-
szimmetrizált sokrészecskeállapotok helyett. Még az egyszer¶sítés ilyen szint-
jén sem szabad azonban teljesen elfeledkezni arról, hogy az 1 és 2 rendsze-
reknek a V̂ csatolás bevezetése el®tt és után is elektromosan semlegesnek kell
lenniük. Az új sajátállapotok betöltését nem lehet a csatolástól függetlenül
kezelni, ügyelni kell arra, hogy energiaszint eltolódás lehet a két rendszer kö-
zött. (Például, ha két különböz® fém alkotja a csatolt rendszert, akkor ez az
eltolódás a kontakt potenciál, egy másik lehet®ség, ha egy telep hatására két
azonos fémben a különböz®en betöltött állapotok okoznak potenciálkülönb-
séget.) Ha tehát a két rendszer között van elektrokémiai potenciálkülönbség,
akkor azt a továbbiakban beleértjük Ĥ0-ba (és nem V̂ -be). A Ĥ operátor
sajátállapotai kielégítik a Lippmann�Schwinger-egyenletet;

|Ψ+
n 〉 = |φn〉+ Ĝ0+(En)V̂ |Ψ+

n 〉, (2.5)

ahol En a |φn〉 állapot energiája (n az 1 és 2 rendszerek állapotai indexei-
nek bármelyike). Feltevésünk szerint |Ψn〉 is teljes ortonormált rendszer. A
csatolt rendszer Green-függvényeit a

Ĝ±(E) = lim
ε→0+

(E − Ĥ ± iε)−1 (2.6)

kifejezés de�niálja, míg az állapots¶r¶ség operátorát az el®z® esethez hason-
lóan
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ρ̂(E) =
[Ĝ−(E)− Ĝ+(E)]

(2πi)
(2.7)

adja, melyre fennáll, hogy

ρ̂(E)|Ψ+
n 〉 = δ(E − En)|Ψ+

n 〉. (2.8)

A 2 rendszerbe befolyó áram operátora a |φ2〉 állapotokba befolyó áramok
összege. Valamely |u〉 állapotba vetít® |u〉〈u| operátor id® szerinti deriváltja
a Schrödinger-egyenletb®l következ®leg:

Î =
1

i~
(|u〉〈u|Ĥ − Ĥ|u〉〈u|), (2.9)

ami az |u〉 állapotba befolyó részecskeáram operátora. Így a 2 rendszer összes
lehetséges állapotába befolyó töltésáram operátora:

Î =
e

i~
∑

2

(|φ2〉〈φ2|Ĥ − Ĥ|φ2〉〈φ2|). (2.10)

Mivel |φ2〉〈φ2| és Ĥ0 felcserélhet®k (hiszen bármely |φ2〉 a Ĥ0 sajátállapota),

Î =
e

i~
∑

2

(|φ2〉〈φ2|V̂ − V̂ |φ2〉〈φ2|). (2.11)

A �nulla áram elv� a következ®: Az Î operátor várható értékének összege az
összes olyan |Ψ+

n 〉 állapotra, melyek En energiája E és E+dE közé esik, nulla
bármely E-re. Fizikailag ez azt jelenti, hogy ha az [E,E+dE] intervallumba
es® energiájú állapotok egyformán vannak betöltve mind az 1, mind a 2
félben, akkor az 1-b®l 2-be és a 2-b®l 1-be folyó áramok pontosan kiejtik
egymást, az áram az eltér® betöltöttségek következménye. A bizonyítás az
A függelékben található.
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2.1.2. Rugalmas szórás kis szórócentrumon

Most rátérhetünk annak a rendszernek a vizsgálatára, melyben a töm-
bök között kis szórócentrum (l) található. A �kis szórócentrum� olyan rend-

l1 2
PSfrag replacements

1
l
2

szert jelöl, amelynek az áram irá-
nyában vett mérete kicsi a tömbök-
ben a vezetési elektronok szabad út-
hosszához képest. (Ennek értéke
aranyban kb. λMF ≈ 40 nm 00C-
on.) A jelenség vizsgálatát abban
a határesetben végezzük el, amikor
az 1, 2, és l rendszerekben a szórás
tökéletesen rugalmas, azaz egyré-
szecskeállapotokkal dolgozunk, el-

hanyagolva a töltéshordozók közötti kölcsönhatást. A fent leírt vezetési tar-
tomány az áramkör leegyszer¶sített modelljéhez vezet. Ebben a képben az
l szórócentrum két félig végtelennek tekintett (nem feltétlenül tökéletesen
vezet®, de kizárólag rugalmasan szóró) tömbön keresztül h®-, és részecske-
tartályokhoz csatlakozik, ahol rugalmatlan szórás is végbemehet, és ahol ter-
mikus egyensúly van. Két részecsketartály esetén az elrendezés egyszer¶en
megvalósítható egy, a vezetési tartományokkal sorba kötött képzeletbeli zseb-
teleppel. A két részecsketartály elektrokémiai potenciálkülönbsége eW , ahol
W a telep feszültsége. Az áramot a jobb és baloldali sajátállapotok külön-
böz® betöltöttsége okozza a tömb�minta�tömb rendszerben. Kezdetben a
háromkomponens¶ rendszer tagjai között ne legyen csatolás, és a 2 rendszer
elektrokémiai potenciálja legyen eW értékkel az 1 rendszeré alatt. Amikor
a csatolt 1�l�2 rendszer sajátállapotait a telep következtében nem egyensú-
lyi módon töltjük be, a Ĥ0-ba beleértjük az 1 potenciáljának az eltolódását
a 2 rendszerhez képest. Az 1 rendszer egyrészecske sajátállapotainak hal-
mazát és a hozzájuk tartozó sajátértékeket jelölje továbbra is {|φ1〉} illetve
{E1}, a 2 rendszerre hasonlóan {|φ2〉} és {E2}, míg az l szórócentrumra
ezek legyenek {|φl〉} és {El}, azzal a megkötéssel, hogy l spektruma diszkrét.
Feltevésünk szerint a kezdeti Hamilton-operátor sajátvektorainak rendszere,
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{|φ1〉}, {|φ2〉}, és {|φl〉} uniója teljes ortonormált rendszer, melyben {|φ1〉},
{|φ2〉}, és {|φl〉} páronként egymásra mer®leges alterek. A csatolatlan rend-
szer Green-függvénye az el®z®ekhez hasonlóan:

Ĝ0±(E) = lim
ε→0+

(∑
1

|φ1〉〈φ1|
E − E1 ± iε

+
∑

l

|φl〉〈φl|
E − El ± iε

+
∑

2

|φ2〉〈φ2|
E − E2 ± iε

)
,

(2.12)

azaz röviden

Ĝ0±(E) = Ĝ0±
1 (E) + Ĝ0±

l (E) + Ĝ0±
2 (E). (2.13)

Vezessük be P̂1 és P̂2 projektorokat a

P̂1 =
∑

1

|φ1〉〈φ1| (2.14)

P̂2 =
∑

2

|φ2〉〈φ2| (2.15)

de�níciókkal, ekkor:

P̂1Ĝ
0±(E) = Ĝ0±(E)P̂1 = lim

ε→0+

∑
1

|φ1〉〈φ1|
E − E1 ± iε

= Ĝ0±
1 (E).

(2.16)

A 2 rendszer operátoraira hasonlóan teljesül, hogy

P̂2Ĝ
0±(E) = Ĝ0±(E)P̂2 = Ĝ0±

2 (E). (2.17)

Az állapots¶r¶ség operátokra fennáll, hogy

P̂1ρ̂
0(E) = ρ̂0(E)P̂1 = ρ̂0

1(E), (2.18)

illetve
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P̂2ρ̂
0(E) = ρ̂0(E)P̂2 = ρ̂0

2(E). (2.19)

A rendszerek csatolását ismét a kezdeti Hamilton-operátorhoz adott V̂ írja
le, és megint feltesszük, hogy önadjungált és nem okoz szinteltolódásokat,
így Ĥ folytonos spektrumában minden sajátvektornak megfeleltethet® pon-
tosan egy sajátvektor Ĥ0 folytonos spektrumában. A csatolás el®tti és utáni
állapotokat összeköt® Lippmann�Schwinger-egyenlet

|Ψ+
n 〉 = [1̂+ Ĝ+(En)V̂ ]|φn〉 (2.20)

alakú, ahol Ĝ+ a csatolt rendszer Green-függvénye, 1̂ pedig az egységoperá-
tor. (A csatolt rendszer operátorai az eddigiekhez hasonlóan de�niálhatók
az új sajátfüggvényekkel.) Fontos megjegyezni, hogy az eW energiaeltolást
tartalmazó Ĥ0 miatt Ĝ0±(E) és Ĝ±(E) is W függvénye. A |Ψn〉 halmazt cél-
szer¶ gondolatban ismét két részre osztani, a |Ψ+

1 〉 állapotok Ĥ-nak azok az
állapotai, amik |φ1〉-b®l lettek, |Ψ+

2 〉 állapotok pedig |φ2〉-b®l. A |Ψ+
1 〉 állapo-

tok jobbra haladók, a |Ψ+
2 〉 állapotok pedig balra. Az áram operátorát, Î-t

ismét a 2 rendszer állapotaiba befolyó áramként de�niáljuk, az eddigiekkel
ekvivalens alakba átírva most

Î =
e

i~
(P̂2V̂ − V̂ P̂2) (2.21)

ahol P̂2 a (2.15) kifejezéssel de�niált projektor. Az [E, E+dE] tartományba
es® energiájú állapotok járuléka az áramhoz

dIR(E) = dE
∑

1

〈Ψ+
1 |Î ρ̂(E)|Ψ+

1 〉 = (2.22)

=
e

i~
dE

∑
1

(
〈Ψ+

1 |P̂2V̂ |Ψ+
1 〉 − 〈Ψ+

1 |V̂ P̂2|Ψ+
1 〉

)
〈Ψ+

1 |ρ̂(E)|Ψ+
1 〉.

Most használjuk fel, hogy
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〈Ψ+
1 |ρ̂(E)|Ψ+

1 〉 = 〈φ1|ρ̂0(E)|φ1〉, (2.23)

valamint hogy a (2.5) és a (2.17) egyenletek miatt

P̂2|Ψ+
1 〉 = Ĝ0+

2 (E1)V̂ |Ψ+
1 〉, (2.24)

illetve a Lippmann�Schwinger-egyenlet (2.20) alakjából következ®en

V̂ |Ψ+
1 〉 = t̂(E1)|φ1〉, (2.25)

ahol t a transzfermátrix,

t̂(E) = V̂ + V̂ Ĝ+(E)V̂ = V̂ (1̂+ Ĝ(E)V̂ ). (2.26)

Mivel Ĝ0+†
2 = Ĝ0−

2 és Ĝ0−
2 (E) − Ĝ0+

2 (E) = 2πi ˆρ0
2(E), a (2.22) egyenlet a

következ®képpen írható át:

dIR = dE
2πe

~
∑

1

〈φ1|ρ̂0(E)|φ1〉〈φ1|t̂†(E1)ρ̂
0
2(E1)t̂(E1)|φ1〉. (2.27)

Figyelembe véve, hogy 〈φ1|ρ̂0(E)|φ1〉 elt¶nik, ha E 6= E1, a fenti formulában
E1-et mindenütt E-re cserélhetjük. A ρ̂0 operátor {|φn〉}-ben diagonális, így
a következ® átalakítással csak nulla tagokat adunk a kifejezéshez:

dIR = dE
2πe

~
∑

1

〈φ1|ρ̂0(E)
(
|φ1〉〈φ1|+

∑

1′ 6=1

|φ1′〉〈φ1′ |
)
t̂†(E1)ρ̂

0
2(E1)t̂(E1)|φ1〉

= dE
2πe

~
∑

1

〈φ1|ρ̂0(E)P̂1t̂
†(E1)ρ̂

0
2(E1)t̂(E1)|φ1〉. (2.28)

Ekkor viszont a (2.18) összefüggés miatt írhatjuk, hogy

dIR = dE
2πe

~
∑

1

〈φ1|ρ̂0
1(E)t̂†(E1)ρ̂

0
2(E1)t̂(E1)|φ1〉.

A ρ̂0
1 operátorra teljesül a ρ̂0

1|φ2〉 = ρ̂0
1|φl〉 = 0 tulajdonság (2 és l bármely

állapotára), ezért
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dIR = dE
2πe

~
∑

k=1;l;2

〈φk|ρ̂0
1(E)t̂†(E1)ρ̂

0
2(E1)t̂(E1)|φk〉, (2.29)

ami egyszer¶bben

dIR = dE
2πe

~
Tr[ρ̂0

1(E)t̂†(E1)ρ̂
0
2(E1)t̂(E1)]. (2.30)

A nulla áram elv miatt dIR(E) pontosan annyi, mint dIL(E), ha az [E, E +

dE] tartományban az állapotok egyformán vannak betöltve. Ha most a
jobbra haladó állapotokat ({|Ψ+

2 }) f(E) Fermi�Dirac-eloszlás szerint, a balra
haladókat ({|Ψ+

2 }) pedig f(E+eW )-nek megfelel®en töltjük be, akkor a teljes
áramot az

I =

∫
[dIR(E)f(E)− |dIL(E)|f(E + eW )]

=
2πe

~

∫
Tr[ρ̂0

1(E)t̂†(E)ρ̂0
2(E)t̂(E)][f(E)− f(E + eW )]dE (2.31)

kifejezés adja meg. Az áram kifejezését deriválva a telep feszültség szerint a
di�erenciális vezet®képességhez jutunk:

g(W, θ) =
dI

dW
=

2πe

~

∫ (
[f(E)− f(E + eW )]

d

dW
Tr[ρ̂0

1(E)t̂†(E)ρ̂0
2(E)t̂(E)]

−ef ′(E + eW )Tr[ρ̂0
1(E)t̂†(E)ρ̂0

2(E)t̂(E)]

)
dE. (2.32)

A vezet®képesség függ W -t®l, ami a két tömb közötti �telep feszültség� és a
Fermi�Dirac-eloszlásokon keresztül a h®mérséklett®l, θ-tól. Fém kontaktust
próbálunk leírni, fémekben a Fermi-h®mérséklet 20000-80000 K körüli (arany-
ban kb. 64000 K), amihez képest a szobah®mérséklet kicsi, a Fermi-energia
pedig 2-10 eV (aranyban kb. 5.5 eV), és egy mérés esetén a kontaktuson
tipikusan 0.1 V esik. Jogosnak tekinthet® és lényeges egyszer¶sítést jelent,
ha mindkét paraméterrel nullához tartunk,. A W → 0 határesetben



26 2. Fejezet Atomláncok vezet®képességének kiszámítása

g(0, θ) =
2πe2

~

∫
[−f ′(E)]Tr[ρ0

1(E)t†(E)ρ0
2(E)t(E)]. (2.33)

Figyelembe véve, hogy ha θ → 0, akkor −f ′(E) → δ(E − EF ), és a spin
degeneráció miatt az egész áramot megkétszerezve végül a

g(0, 0) =
4πe2

~
Tr[ρ0

1(EF )t†(EF )ρ0
2(EF )t(EF )] (2.34)

formulához juthatunk. Ennek a kifejezésnek az értékét kell valamilyen nu-
merikus módszerrel meghatározni különböz® atomi kon�gurációk esetén.

2.2. A vezet®képesség kiszámítása szorosan kö-
tött elektron közelítésben

Vizsgáljuk meg, hogy a (2.34) egyenlet kiértékeléséhez milyen mennyisé-
gek meghatározására lesz szükség. A t̂ transzfermátrix (2.26) de�níciójából
láthatóan meg kell határozni a V̂ operátorral egymáshoz csatolt teljes 1 - l -
2 rendszer Ĝ+ Green-függvényét, amit a Dyson-egyenlettel tehetünk meg,

Ĝ+ = Ĝ0+ + Ĝ0+V̂ Ĝ+ (2.35)

az alrendszerek Ĝ+
1 , Ĝ+

l , Ĝ+
2 operátorainak ismeretében, hiszen (2.13) alapján

a V̂ csatolás nélküli, független alrendszerek közös Ĝ0 operátora az alrendsze-
rek operátorainak összege.

A (2.34) egyenletben szerepl® ρ̂1 és ρ̂2 állapots¶r¶ségek kapcsolatban áll-
nak a tömbök Green-függvényeivel, a (2.2) összefüggéshez hasonlóan

ρ̂0
1(E) =

−1

π
Im(Ĝ0+

1 ), (2.36)

mivel a tömbök Green-függvényeit t̂ miatt is meg kell határozni, ez nem je-
lent újabb problémát. Most válasszunk az 1, l és 2 rendszerek állapotainak
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2.1. ábra. Az al-
rendszerek Green-
függvényeinek és az
®ket összecsatoló po-
tenciál operátorának
jelölése.

s

v

b

a

PSfrag replacements

Ĝ0
1

Ĝ0
2

Ĝ0
l

V̂

bázisaként az egyes atomokhoz lokalizált pályákat, melyekr®l az egyszer¶ség
kedvéért tegyük fel hogy ortonormáltak! Az atomokat valamilyen módon
megszámozva vezetési elektronok Hamilton-operátora els®szomszéd kölcsön-
hatást �gyelembe véve:

〈φi|Ĥ|φj〉 =

{
E0, ha i=j, az i-edik és j-edik atom azonosak;
γ ha az i-edik és j-edik atom els®szomszéd.

(2.37)

A numerikus módszer szempontjából nem lenne elvi akadálya különböz®
átugrási mátrixelemeket (�hopping tagokat�) �gyelembe venni az atomok kö-
zött, vagy távolságfügg®vé tenni, de a számolásokat lényegesen lelassítaná az
ehhez szükséges relatív koordináták kiszámítása. Mint ahogy a bevezet®ben
is említettem, a molekuladinamikai szimuláció és a mérés is azt mutatta,
hogy a pontkontaktusok vezet®képessége a rugalmas nyújtási szakaszokban
nem változik lényegesen, az ugrásszer¶ változásokat atomi átrendez®dés kí-
séri [15, 18]. Kés®bb ezt az állítást pontosítva M. Czerner és munkatársai
arról számoltak be, hogy nemesfém láncokban meg�gyelhet® páros�páratlan
jelenség meglehet®sen érzéketlen a szerkezeti relaxációval szemben [42], így
talán nem érdemes távolságfügg® γ-t �gyelembe venni, hogyha a lánc hosszát
és a tömbök orientációját szeretnénk változtatni, lehet®leg minden mást vál-
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tozatlanul hagyva. Ezért az atomok közötti nem nulla mátrixelemeket min-
denütt, (tehát a tömbökben, a lánc és a tömbök között, és a láncban is) γ-nak
választottuk. Modellünkben tehát az atomok kötéseinek topológiája megha-
tározza a rendszert. A (2.37) egyenletben szerepl® E0 mennyiséget nullának
választottuk, ami az energiaskálánk nullpontját de�niálja. A továbbiakban
az egyszer¶bb írásmód miatt az 1, 2 és l rendszerek φ1, φ2, φl sajátfüggvé-
nyeit jelöljük rendre 1, 2, l-lel. Így bázisunk teljességének megfogalmazása a
következ® egyszer¶ alakot ölti:

1̂ =
∑

1,2,l

(|1〉〈1|+ |2〉〈2|+ |l〉〈l|) . (2.38)

Az ábrának megfelel®en a lánc atomjait úgy indexeljük, hogy az 1-es tömb-
bel érintkez® atom legyen l1, a lánc másik vége ln. A V̂ potenciálnak nem

se su

1

PSfrag replacements
l1
ln
1l

nulla mátrixelemei csak
l1 és az egyes tömb lánc-
cal érintkez® atomjai kö-
zött vannak, illetve ln

és a 2-es tömb lánc-
hoz kapcsolódó atomjai
között. A kapcsolódó
atomok az ábrán söté-
tek. (Konkrét elhelyez-
kedésük a vizsgált há-

rom orientáció esetében más-más lesz.) Éppenezért az összegzésekben gyak-
ran meg fog jelenni a kapcsolódó atomokra vett összegzés, vezessük be ezekre
az 1l, 2l jelöléseket. Az operátorok energiafüggését most nem jelölve a (2.34)
összefüggés alapján:

g =
4πe2

~
Tr[ρ̂0

1t̂
†ρ̂0

2t̂] =
8π2e2

h

∑
1

〈1|ρ̂0
11̂t̂†1̂ρ̂0

21̂t̂|1〉 =

=
8π2e2

h

∑

1,1′,2,2′
〈1|ρ̂1

0|1′〉〈1′|t̂†|2〉〈2|ρ̂0
2|2′〉〈2′|t̂|1〉. (2.39)
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Vizsgáljuk meg a kifejezés 〈2′|t̂|1〉 tagját! (A kett®s indexekre a továbbiakban
nem jelöljük az összegzést)

〈2′|t̂|1〉 = 〈2′|V̂ |1〉+ 〈2′l|V̂ |ln〉〈ln|Ĝ+|l1〉〈l1|V̂ |1l〉 (2.40)

A (2.35) Dyson-egyenlet segítségével

〈ln|Ĝ+|l1〉 = G+
n1 = 〈ln|Ĝ0+|l1〉+ 〈ln|Ĝ0+V̂ Ĝ+|l1〉 =

= G0+
l,n1 + 〈ln|Ĝ0+|l1〉〈l1|V̂ |1′′l 〉〈1′′l |Ĝ+|l1〉+ 〈ln|Ĝ0+|ln〉〈ln|V̂ |2′′l 〉〈2′′l |Ĝ+|l1〉

(2.41)
ahol G0+

l,n1 a lánc operátorának (n, 1) mátrixeleme a csatolás el®tt. A (2.35)
egyenlet ismételt alkalmazásával végül a

G+
n1 = G0+

l,n1 + G0+
l,n1|γ|2f1G

+
11 + G0+

l,nn|γ|2f2G
+
n1 (2.42)

egyenlethez jutunk, ahol bevezettük az

f1 =
∑

1l,1
′
l

〈1l|Ĝ0+|1′l〉 (2.43)

jelölést (és f2-t hasonlóan) a tömbök Green-függvényének mátrixelemei össze-
gére. Ezeknek a mátrixelemeknek a meghatározására a tömbök tárgyalásánál
visszatérünk. A megjelen® G+

11 mátrixelemet a Dyson-egyenlettel kifejtve a

G+
11 = G0+

l,11 + G0+
l,11|γ|2f1G

+
11 + G0+

l,1n|γ|2f2G
+
n1 (2.44)

egyenlet adódik. A (2.42) és (2.44) egyenletekb®l G+
n1-et kifejezve a

G+
n1 =

G0+
l,n1

1− |γ|2(f1G
0+
l,11 + f2G

0+
l,nn) + |γ|4f1f2(G

0+
l,11G

0+
l,nn −G0+

l,n1G
0+
l,1n)

(2.45)
kifejezést kapjuk, ahol a G0+

l,ij mennyiségek a lánc (csatolás el®tti) Green-
függvényének mátrixelemei a lánc i-edik és j-edik atomja között. A (2.39)



30 2. Fejezet Atomláncok vezet®képességének kiszámítása

egyenletben szerepl® 〈1′|t̂†|2〉 tagot az imént látott 〈2′|t̂|1〉-hez teljesen ha-
sonlóan átírva kiderül, hogy a G−

1n mátrixelem meghatározására van szükség.
Mivel Ĝ−† = Ĝ+, így G−

1n = (G+
n1)

∗, tehát pontosan a (2.45) egyenlet komp-
lex konjugáltját kapjuk. Figyelembe véve az állapots¶r¶ségek kapcsolatát a
tömbök Green-függvényeivel,

∑

1l,1
′
l

〈1l|ρ̂1|1′l〉 =
−1

π
Im(f1), (2.46)

∑

2′l,2l

〈2′l|ρ̂2|2l〉 =
−1

π
Im(f2), (2.47)

a vezet®képesség végül a következ® alakra hozható:

g =
8e2

h
Im(f1)Im(f2)|G+

n1|2|γ|4 (2.48)

Mivel G+
n1 a (2.45) egyenlet alapján csak a lánc Green-függvényének G0+

l,ij

mátrixelemeit és az f1, f2 mennyiségeket tartalmazza, az 1, 2 tömbök tulaj-
donságait és a tömb-lánc kapcsolatét is az f1, f2 mennyiségek hordozzák! A
potenciál egyszer¶ alakja miatt a (2.35) implicit Dyson-egyenlet segítségé-
vel kifejtve a csatolt rendszer operátorának szükséges mátrixelemét, kiderül,
hogy az explicit módon kifejezhet® a részrendszerek operátorainak mátrix-
elemeivel. Ezt fejezi ki a (2.45) összefüggés. Ennek numerikus szempontból
nagy jelent®sége van. A tömbök sok atomot tartalmaznak, a keresett f

menyiségeket viszonylag lassan lehet kiszámítani a kevés atomot tartalmazó
láncra jellemz® mennyiségekhez képest. De a (2.48) és (2.45) egyenletek
szerint ezt elegend® egyszer megtenni, (az energia függvényében kiszámí-
tani az f mennyiségeket), ezután, ha más hosszúságú láncot vizsgálunk, de
a tömböket és a lánc�tömb kapcsolatot nem változtatjuk, az f mennyisé-
gek változatlanok maradnak, nem kell újra kiszámítani ®ket, elegend® a lánc
Green-függvényének mátrixelemeit megváltoztatni a (2.45) formulában. A
következ® alfejezetekben a lánc Green-függvényével, illetve az f1, f2 mennyi-
ségek meghatározásával foglalkozunk.
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2.3. A lánc Ĝ0+
l Green-függvényének mátrixele-

mei
A lánc Green-függvényének a (2.45) formulában szerepl® G0+

l,11, G0+
l,1n,

G0+
l,n1, G0+

l,nn mátrixelemeit kell meghatároznunk. Látni fogjuk, hogy az erre
alkamazott módszer nem használja ki teljesen, hogy szórócentrumunk lánc,
csak azt, hogy véges sok atomból áll, véges sok kötéssel (modellünkben véges
sok nem nulla átugrási mátrixelemmel) rendelkezik. Tekintsük az l rendszer
atomjait kezdetben függetlennek, írja ezt le a Ĥ0

l operátor, ami ebben az
esetben diagonális az atomok s pályái alkotta bázisban. Ha most két lépésre
bontva �gyelembe vesszük az i-edik és j-edik atom közötti kötést:

Ĥ1
l = Ĥ0

l + γ|i〉〈j|, (2.49)
Ĥ2

l = Ĥ1
l + γ|j〉〈i|. (2.50)

Kihasználva, hogy egy Â + |i〉〈j| operátor inverze felírható Â inverzének is-
meretében:

(
Â + |i〉〈j|

)−1

= Â−1 +
Â−1|i〉〈j|Â−1

1 + 〈j|Â−1|i〉 , (2.51)

és hogy Ĝ+(E) = limε→+0

(
E − Ĥ + iε

)−1

, a Ĥ1
l -hez és Ĥ2

l -höz tartozó
Green-függvények:

Ĝ1+
l = Ĝ0+

l +
Ĝ0+

l |i〉〈j|Ĝ0+
l

1 + 〈y|Ĝ0+
l |i〉 , (2.52)

Ĝ2+
l = Ĝ1+

l +
Ĝ1+

l |j〉〈i|Ĝ1+
l

1 + 〈i|Ĝ1+
l |j〉 , (2.53)

ahol Ĝ0+
l a Ĥ0

l -hoz tartozó Green-függvény. Ezzel �gyelembe vettük az i-
edik és j-edik atom közötti kötést. Ha a szórócentrum atomjait beszámozzuk,
ügyelve arra, hogy az 1-es tömbbel érintkez® atom az l1, a 2-es tömbbel érint-
kez® pedig az ln indexet kapja, a beszámozásnak megfelel®en megadjuk hogy



32 2. Fejezet Atomláncok vezet®képességének kiszámítása

mely indexpároknak megfelel® atomok között van csatolás, a (2.52)-(2.53)
algoritmussal kötésr®l-kötésre haladva a szórócentrum Green-függvényének
mátrixelemei megadhatók. Amikor az utolsó kötést is �gyelembe vettük,
G2+

l a csatolatlan4 szórócentrum Green-függvénye lesz. Ez az eljárás lehe-
t®séget ad arra, hogy ne csak lánc, hanem bármely olyan rendszer Green-
függvényének mátrixelemeit kiszámítsuk, ami a tömbökhöz egy-egy atomon
keresztül kapcsolódik. A (2.45) és (2.48) egyenletek levezetésekor sem tet-
tünk fel ennél többet a szórócentrumról, tehát kiszámítható pl. elágazással
rendelkez® láncok vezet®képessége is. Ez a numerikus eredmények ellen®rzé-
sére ad lehet®séget, ilyen rendszereket is vizsgáltunk, de ez nem tartozik a
doktori dolgozat direkt menetéhez. Vizsgált rendszereink id®tükrözési szim-
metriával rendelkeznek, ami áramirány megfordítási szimmetriaként jelentke-
zik, vagyis a vezet®képesség nem változhat, ha két, szimmetrikus tömb között
(ugyanolyan orientáció és tömb-lánc kapcsolat) egy aszimmetrikus szórócent-
rumot (pl. elágazással rendelkez® lánc) térben megfordítunk, mert ez éppen
olyan, mintha az áramirányt fordítanánk meg. A numerikus eredményeknek
is rendelkeznie kell ezzel a szimmetriával, amit ellen®riztünk. A lánc Green-
függvényének mátrixelemeire teljesül a G0+

l,11 = G0+
l,nn egyenl®ség is, hiszen

a lánc térben szimmetrikus, az �eleje� és �vége� önkényes választás eredmé-
nye, �zikailag nem különbözhetnek ezek a mátrixelemek.5 Az áramirány
megfordítási szimmetria következményeire az eredmények tárgyalásakor, a 3.
fejezetben még visszatérünk.

4A �csatolatlan� kifejezés itt arra utal, hogy a szórócentrumot külön, a tömbökt®l
függetlenül vizsgáljuk.

5A (2.45) formula szimmetriáinak kihasználásakor ezt �gyelembe kell venni.
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2.4. A tömbök és a tömb-lánc kapcsolat leírása
Láttuk, hogy a (2.48) vezet®képesség értékének meghatározásához a lánc

Green-függvényének szükséges mátrixelemein kívül a tömböket és a tömb-
lánc kapcsolatot jellemz® f1, f2 mennyiségek kiszámítására is szükség van.
A (2.43) de�nícióból láthatóan ehhez a tömbök Green-függvényeit kell meg-
határozni, valamint azt, hogy a lánc és a tömb melyik atomokon keresztül
kapcsolódik egymáshoz. Ett®l a ponttól kezdve elválnak a különböz® orien-
tációjú tömbök esetén végzett számolások. Mint ahogyan a történeti beveze-
t®ben említettem, a kísérletekben szinte kizárólag [111], [100], és [110] irányú
aranyláncok léteznek [24], ezért mi is ezzel a három orientációval fogunk fog-
lalkozni. A félteret kitölt® tömböket úgy képzeljük el, mintha egy lapcentrált
köbös kristályt elvágnánk valamelyik kiválasztott ((111), (100) vagy (110))
síkja mentén, és az egyik térfélben eltüntetnénk az atomokat. Az így képz®d®
felülethez a láncot úgy kötjük hozzá, hogy els® atomja egy (üres) rácshelyre
kerüljön, a 2.2. ábrának megfelel®en.

111 100 110

2.2. ábra. A különböz® orientációjú tömbök és a lánc kapcsolódása. Az (111),
(100), és (110) esetében rendre 3, 4 és 5 atom kapcsolódik a lánchoz, ezek az ábrán
sötétek.

A tömb Green-függvényének az ábrán kiemelt atomok6 lokalizált pályái
közötti mátrixelemei összegét kell tehát meghatározni. Els®ként az (111)
síkok esetével foglalkozunk.

6Ezek azok az atomcsoportok, amelyeket eddig 1l-lel (illetve 2l-lel) jelöltünk.
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2.4.1. Az (111) síkokból álló tömbök leírása

Az (111) felülettel rendelkez® tömb leírásához a [19] cikkben alkalmazott
módszert használjuk, a félteret kitölt® kristályt gondolatban kétdimenziós
atomi síkokból építjük fel, egymás melletti síkok sorozataként. A síkokon
belül eltolási invariancia van, ezért a síkbeli bázisunk a lokalizált pályákból
képzett Bloch-függvény alakú lesz, ha az s-edik síkbeli n-edik atom helyvek-
tora Rs

n, melynek lokalizált pályája |Rs
n〉, akkor:

|s,q〉 =
1√
N

∑
n

exp(iqRs
n) · |Rs

n〉, (2.54)

ahol az N normálási tényez® (a periodikus határfeltételben szerepl® atomok
száma a síkban). Mivel {|s,q〉} teljes ortonormált rendszer, ha feltesszük,
hogy |Rs

n〉 is az volt, így ebben a bázisban a kristály Hamilton-operátorának
és Green-függvényének mátrixelemei közül csak az azonos hullámszámúak
nem nullák,

〈s,q|Ĥ|m,q′〉 = 0,

〈s,q|Ĝ±|m,q′〉 = 0,

}
ha q 6= q′. (2.55)

A lapcentrált köbös kristály egy kiszemelt atomjának 12 els®szomszédja a
2.3. ábrán látható módon helyezkedik el.

2.3. ábra. Egy ki-
szemelt atom 12 els®-
szomszédja az (111) sí-
kok esetében. A lap-
centrált köbös kristály-
nak ezekben a síkjai-
ban vannak legs¶r¶bben
az atomok, háromszög-
rácsot alkotva.

Láthatóan minden els®szomszéd a kiszemelt atommal azonos vagy els®szom-
széd síkban van, tehát a Hamilton-operátor mátrixelemei:
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〈s,q|Ĥ|m,q〉 =





E(q) ha s = m,
A(q) ha m = s + 1,
0 egyébként,

(2.56)

azaz csak a szomszédos síkok hatnak kölcsön. A Green-függvény mátrixele-
meit a (2.54) bázisban jelölje

〈s,q|Ĝ(111)|m,q〉 = G(111)
sm (E,q). (2.57)

Nekünk az f mennyiségek meghatározásához a lokalizált pályák közötti mát-
rixelemekre van szükségünk. A bázisok közötti áttéréshez írjuk fel az i-edik
síkbeli m-edik és a j-edik edik síkbeli n-edik atomnak megfelel® állapotok
közötti mátrixelemet:

〈Ri
m|Ĝ(111)(E)|Rj

n〉 =
∑

l,l′,q

〈Ri
m|l,q〉〈l,q|Ĝ(111)(E)|l′,q〉〈l′,q|Rj

n〉 =

=
1

N

∑
q

exp[iq · (Ri
m −Rj

n)]G
(111)
ij (E,q). (2.58)

Mivel az (111) irány esetében a 2.2 ábrának megfelel®en a tömböt a lánccal
összeköt® atomok a tömb felszínén helyezkednek el a 0 index¶ síkon, ezért

a

0 2 3 4 5b

PSfrag replacements

...stb.
0
1
2
3
4

5...
2.4. ábra. A tömbök síkjainak indexei.

a G
(111)
00 (E,q) mátrixe-

lemet próbáljuk megha-
tározni a következ® elv
alapján: Ha az atomi sí-
kok egyik irányban vég-
telen sorozatához hozzá-
teszünk még egy síkot
(a 0 index¶t), akkor �zi-
kailag semmi (azaz sem-
milyen mátrixelem sem)
változik meg. Ez tehát
lényegében annak a fel-
tevésnek a matematikai megfogalmazása, hogy a tömb, mint a síkok sorozata,
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egy irányban végtelen. Az új sík hozzáadása el®tti mátrixelemeket fels® 0 in-
dexszel jelölve ezért:

G
(111)
00 (E,q) = G

(111)0
11 (E,q). (2.59)

A 0. és az 1. sík, azaz a |0,q〉 és |1,q〉 állapotok közti csatolás legyen Ĥ ′,
ekkor:

〈0,q|Ĥ ′|1,q〉 = H ′
01(q) = A(q), (2.60)

H ′
00 = H ′

11 = 0. (2.61)
A Dyson-egyenletet átírva az els® rekurzió után a

Ĝ(111) = Ĝ(111)0 + Ĝ(111)0Ĥ ′Ĝ(111)0 + Ĝ(111)0Ĥ ′Ĝ(111)0Ĥ ′Ĝ(111) (2.62)
egyenlethez juthatunk, ahol a (00) indexre a jobb oldal második tagja zérus,
felhasználva a (2.59) és a (2.61) egyenleteket

G
(111)
00 (E,q) = G

(111)0
00 (E,q) + G

(111)0
00 (E,q)A(q)G

(111)
00 (E,q)A∗(q)G

(111)
00 (E,q),

(2.63)
ahol G

(111)0
00 a csatolatlan, különálló sík Green-függvénye,

G
(111)0
00 =

1

E − E(q)
. (2.64)

A (2.63) másodfokú egyenletet megoldva:

G
(111)
00 (E,q) =

[E − E(q)]±
√

[E − E(q)]− 4A(q)A∗(q)

2A(q)A∗(q)
. (2.65)

A két megoldás közül úgy kell választanunk, hogy G+
00(E,q) imaginárius része

negatív legyen, az állapots¶r¶séggel való kapcsolat miatt. Abban az esetben,
ha a gyökjel alatti kifejezés negatív, a pozitív el®jelet kell választani. Ha a
gyök alatti kifejezés pozitív, azaz G

(111)
00 (E,q) imaginárius része nulla, ak-
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kor azt a megoldást kell választani, amelyik a csatolás megszüntetésével (ha
A(q)A∗(q) nullához tart) visszaadja a független sík Green-függvényét, azaz
G

(111)0
00 = 1/[E − E(q)]-t ad. Ennek megfelel®en a pozitív el®jelet kell vá-

lasztani, ha [E − E(q)] > 0, és a negatívot, ha [E − E(q)] < 0. A 2.3
ábra alapján elhelyezked® els®szomszédok �gyelembevételével, az (111) sík-
beli háromszögrácsban 120◦ -ot bezáró a1, a2 bázisvektorokat választva, és
felhasználva, hogy akql = δkl

2πi
N
, ahol i = 0 . . . (N − 1), a hullámszámfüggés

átfogalmazható az i, j egész számoktól való függésre. A (2.65) egyenletben
szerepl® E(q) és A(q) mennyiségek így

E111(i, j) = 2γ

(
cos

2πi

N
+ cos

2πj

N
+ cos

2π(i + j)

N

)
, (2.66)

illetve
|A111(i, j)|2 = 3γ2 + γE111(i, j), (2.67)

ahol i, j = 0 . . . (N − 1) értékeket vehet fel. Az (111) irány esetében a 2.2
ábrán látható kapcsolódó atomokra összegezve így az

f111 =
1

N2

N∑
i,j=1

G
(111)
00 (i, j)

(
3 + 2 cos

2πi

N
+ 2 cos

2πj

N
+ 2 cos

2π(i + j)

N

)

(2.68)
eredményre jutunk. Ennek ismeretében és a lánc Green-függvényének meg-
határozásával, amit az el®z® fejezetben tárgyaltunk, a (2.48) vezet®képesség
kiszámítható arra az esetre, ha a lánc két (111) felszínnel rendelkez® tömb
között helyezkedik el.

2.4.2. Az (100) síkokból álló tömbök leírása
A legutóbbi levezetésben az (111) síkokra szorítkoztunk, a Dyson-egyenletnek

és annak a feltételnek a segítségével, hogy a tömb félig végtelen, kifeje-
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zést kaptunk a keresett G111
00 mátrixelemekre. Az (100) síkokban másként

2.5. ábra. Egy kiszemelt atom 12 els®-
szomszédja az (100) síkok esetében.

helyezkednek el a kiszemelt atom el-
s®szomszédai, ahogyan a 2.5. áb-
rán látható. Továbbra is fennáll vi-
szont, hogy a síkok között els®szom-
széd kölcsönhatás van, és a lánc is
csak a tömb felszínén (0 index¶ sík-
ján) lév® atomokhoz kapcsolódik,
ezért minden az (111) esethez ha-
sonlóan vezethet® le, azzal a válto-
zással, hogy itt megváltozik a síko-
kon belüli diszperziós reláció, E(q)

és a síkok közötti kölcsönhatást le-
író A(q) konkrét alakja. Az (100) síkbeli négyzetrácsnak megfelel® derék-
szög¶ elemi rácsvektorok bázisában:

E100(i, j) = 2γ

(
cos

2πi

N
+ cos

2πj

N

)
, (2.69)

|A100|2(i, j) = 2γ2

(
2 +

E100(i, j)

γ
+ 2 cos

2π(i + j)

N
+ 2 cos

2π(i− j)

N

)
,

(2.70)

ahol i, j = 1 . . . (N − 1). Ezeket kell tehát a (2.65) egyenletbe beírni, hogy
megkapjuk G100

00 (i, j)-t, így a (2.43) pontban de�niált f faktorra a 2.2 ábrán
látható kapcsolódó atomok �gyelembevételével

f100 =
4

N2

N∑
i,j=1

G
(100)
00 (i, j)

(
1 + cos

2πi

N
+ cos

2πj

N
+ cos

2πi

N
cos

2πj

N

)

(2.71)

adódik, ezzel a (2.48) formula kiértékelhet® a (2.45) egyenlet felhasználásával.
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2.4.3. Az (110) síkokból álló tömbök leírása
Mint ahogyan a 2.6 ábrán látható, egy kiszemelt atom 12 els®szomszédja

közül ebben az esetben egy-egy szomszéd már a másodszomszéd síkra kerül:

2.6. ábra. Egy ki-
szemelt atom 12 els®-
szomszédja az (110) sí-
kok esetében.

Ez azzal a következménnyel jár, hogy az eddig tárgyalt (111) és (100) ese-
tekt®l eltér®en, most a síkok között másodszomszéd kölcsönhatás van, azaz
a Hamilton-operátor mátrixelemei a (2.54) bázisban:

〈n,q|Ĥ|m,q〉 =





E(q) ha n = m,
A1(q) ha n = m + 1,
A2(q) ha n = m + 2,
0 egyébként.

(2.72)

Figyelembe véve a 2.6 ábra szerint elhelyezked® els®szomszédokat, az (110)
síkbeli elemi rácsvektorok bázisában, felhasználva, hogy akql = δkl

2πi
N
, ahol

i = 0 . . . (N − 1), a következ® kifejezésekre jutunk:

E(i, j) = E(i) = 2γ cos 2πi
N

,

A1(i, j) = 2γ
(
cos 2π(i+j)

N
+ cos 2π(i−j)

N

)
,

A2(i, j) = γ,

(2.73)

ahol i, j = 0 . . . (N − 1). A 2.2 ábrának megfelel® módon a tömb felszínéhez
kapcsolódó lánc a tömb felszínén (0. síkon) négy, és az els® síkon egy atomhoz
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csatlakozik. Így most a tömb Green-függvényének a G110
00 , G110

01 , G110
10 , és

G110
11 elemei is megjelennek a (2.43) egyenlettel de�niált f110 kifejezésében,

a lánccal érintkez® atomokra vett összegzés miatt, ha �gyelembe vesszük a
síkok leírására használt {|s,q〉} és az atomok lokalizált pályái alkotta {Rs

n}
bázisok közötti (2.58) áttérést:

f110 =
4

N2

N∑
i,j=1

[
G

(110)
00

(
1 + cos

2πi

N
+ cos

2πj

N
+ cos

2πi

N
cos

2πj

N

)

+
G

(110)
11

4
+

(
G

(110)
01 + G

(110)
10

)
cos

πi

N
cos

πj

N

]
. (2.74)

Ha a keresett G110
ij mennyiségeket az (111) és az (100) síkok esetében al-

kalmazott módszert követve próbáljuk meghatározni, ötödfokú egyenletekre
jutunk. Ezeket ugyan numerikusan meg lehet oldani, de a �helyes� megol-
dás kiválasztása a Green-függvény analitikus tulajdonságai alapján gondot
jelent, mert a megoldások nem adhatók meg zárt alakban. Ezért más mód-
szerhez folyamodtunk. A keresett mátrixelemeket a Haydock-rekurzió [43],
más néven Lánczos-formalizmus [44] segítségével kaptuk meg. Az {|s,q〉}
bázisban felírva a Hamilton operátort, G110

00 a következ® mátrix inverzének
(0,0) eleme az ε → 0 határesetben:




E± iε A1 A2 0 . . . 0

A∗
1 E± iε A1 A2 0 . . . 0

A∗
2 A∗

1 E± iε A1 A2 0 . . . 0

0 A∗
2 A∗

1 E± iε A1 A2 0 . . . 0
... . . . . . . . . . . . . . . . ...
0 0 . . . 0 0 A∗

2 A∗
1 E± iε




(2.75)

ahol E = (E −E(q)), és az A1,2 mennyiségek q hullámszámtól való függését
most nem jelöltük. Vezessünk be új bázisvektorokat, amelyekkel egyszer¶bb
problémára jutunk. Az eddigi, �régi� bázisvektorokat |r〉-rel, az �újakat� pe-
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dig |u〉-val jelölve legyen:

|u0〉 := |r0〉, (2.76a)
a0 := 〈u0|Ĥ|u0〉, (2.76b)

|u′1〉 := (Ĥ − a0)|u0〉, (2.76c)
b1 :=

√
〈u′1|u′1〉, (2.76d)

|u1〉 :=
1

b1

|u′1〉, (2.76e)

majd ett®l kezdve rekurzívan:

an := 〈un|Ĥ|un〉, (2.77a)
|u′n+1〉 := (Ĥ − a0)|un〉 − bn|un−1〉, (2.77b)

bn+1 :=
√
〈u′n+1|u′n+1〉, (2.77c)

|un+1〉 :=
1

bn+1

|u′n+1〉. (2.77d)

Új bázisunkban a Hamilton-operátor els®szomszéd kölcsönhatásként jelenik
meg:




a0 b1 0 · · · · · · 0

b1 a1 b2 0 · · · · · · 0

0 b2 a2 b3 0 · · · 0

0 0 b3 a3 b4 · · · 0
... . . . . . . . . . ...




. (2.78)

Cserébe azért, hogy els®szomszéd kölcsönhatást kaptunk, megsz¶nik a transz-
láció invariancia, vagyis az ai és bi értékek nem állandók, hanem sorozatok.
A Green-függvény (00) mátrixeleme ebben a bázisban is változatlan marad,
hiszen |u0〉 = |r0〉. Mivel Ĝ± = limε→0(E−Ĥ± iε)−1, ezért ebben a bázisban
a keresett G110

00 mátrixelemre lánctörtet kapunk:
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1

(E − a0 ± iε)− b2
1

(E − a1 ± iε)− b2
2

(E − a2 ± iε)− b23
(E−a3±iε)−···

. (2.79)

Ha a lánctört véges (numerikusan számolva mindig az), az ε → 0 határ-
esetben valós kifejezést kapunk, mert esetünkben az ai, bi értékek valósak.
Az állapots¶r¶séggel való kapcsolat miatt viszont G110

00 imaginárius része nem
lehet nulla. Véges lánctörtb®l úgy lehet megkapni a helyes imaginárius részt,
ha az ai és bi sorozatok konvergálnak, közelítésként feltesszük, hogy egy K

küszöbszámtól kezdve már nem változik ai és bi. Ebb®l egy másodfokú egyen-
lethez juthatunk, ha felírjuk, hogy a lánctört értéke bK-tól �lefelé� megegyezik
a bK+1-t®l �lefelé� tekintett lánctört értékével. (Itt hallgatólag feltettük, hogy
a lánctörtnek valójában végtelennek kellene lennie, hiszen a síkok sorozata
végtelen.) Ezt az úgynevezett terminációt elvégezve véges ε-t kapunk aK

imaginárius részeként. A rekurzión visszafelé lépkedve ebb®l meghatároz-
ható G110

00 imaginárius része. A termináció segítségével a véges rendszerünk
diszkrét spektruma folytonossá válik, a véges imaginárius rész megjelenése
miatt az állapots¶r¶ségben lév® Dirac-delták Lorentz-görbékké szélesednek.
Ha ez a közelítés jó, és a K küszöbszám elegend®en nagy, G110

00 imaginárius
részének nem szabad változnia a K változtatásakor. Ezt minden alkalommal
ellen®riztük. Ahogyan a rekurzió (2.76a)-(2.77d) lépésein látható, a 0. bá-
zisvektort változatlanul hagyja. G110

11 meghatározásához ezért az |u0〉 = |r11〉
választás célravezet®. Ezután az |u0〉 = 1√

2
(|r00〉 + |r11〉) bevezetésével G110

00

és G110
11 ismeretében G110

01 meghatározható, majd végül a Dyson-egyenlet se-
gítségével felírható G110

10 = (G110
00 )2A∗

1 +G110
00 A∗

2 egyenlet alapján kijön G110
10 is.

Így a (2.48) és (2.45) egyenletekben szerepl®, a vezet®képesség kiszámításá-
hoz szükséges mennyiségeket meghatároztuk, tehát az (110) felszín¶ tömbök
közötti atomláncok vezet®képessége is kiértékelhet®.

A továbbiakban semmi akadálya, hogy a lánc két oldalán különböz® ori-
entációjú tömböket vegyünk �gyelembe, hiszen, mint ahogy korábban is em-
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lítettük, a tömböt és a tömb�lánc kapcsolatot kizárólag az f faktorok jel-
lemzik a (2.48) formulában, így pl. az 1. tömböt jellemz® f1 helyére f111-et,
a 2. tömbre jellemz® f2 helyére f100-t írva a (2.48) és (2.45) egyenletek-
ben, megkapjuk a vezet®képességet az (111) és (100) tömbök között. Mivel
az áramirány megfordítási szimmetria következményeként formuláink nem
változnak az f1 À f2 csere hatására,7 azaz a lánc két oldalán felcserélve
a tömböket, ugyanahhoz a vezet®képességhez jutunk, tehát lényegében hat
különböz® tömbpár közötti láncok vezet®képességét lehet ilyen módon kiszá-
mítani.

7Figyelembe véve a 2.3. alfejezetben említett G0+
l,11 = G0+

l,nn tulajdonságot is, ami a lánc
térbeli szimmetriájának következménye.



3. fejezet

A szorosan kötött elektron
közelítésben kapott eredmények

Az el®z® fejezetben összefoglaltuk, hogy a numerikus számítások során
mit és hogyan kell meghatároznunk a különböz® orientációjú tömbök közé
helyezett atomláncok vezet®képességének kiszámításához. Ebben a fejezet-
ben a kapott eredményeinkr®l és azok értelmezésér®l lesz szó, melyeket a [45]
cikkben publikáltunk. Mindenekel®tt röviden megindoklom, hogy a számí-
tásokat miért a választott paraméter (orientáció, Fermi-energia, lánchossz)
tartományban végeztük el. Ezután megpróbálom felvázolni annak a folya-
matnak a lényegesebb lépéseit, ahogyan az adatok vizsgálatával eljutottunk
a lánchosszfügg® vezet®képesség formulához. Ennek során különböz® pró-
bafüggvényeket illesztettünk a numerikus adatokra (a bevezet®ben leírt for-
mulákhoz hasonlókat), és összefüggéseket kerestünk a kapott paraméterek
között. Természetszer¶leg nem minden ötlet vált be, sikertelen próbálko-
zásainkra viszont sem terjedelmi, sem didaktikai okok miatt nem kívánok
kitérni, ezért az olvasó számára az itt leírtak alapján munkánknak ez a része
egyszer¶bbnek t¶nhet, mint amilyen volt, ugyanakkor talán logikusabb és
érthet®bb is. Látni fogjuk, hogy a szórásmátrix módszer segítségével egy for-
mailag teljesen analóg formulához juthatunk, és a paraméterek között talált
összefüggések is kiadódnak, ezért végül arról lesz szó, hogy erre az analógiára
építve hogyan interpretálható az egyes paraméterek �zikai jelentése.

44
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3.1. A numerikus eredmények paraméterei

3.1.1. Az orientációfüggés vizsgálata
A 2. fejezetben leírtak alapján az (111), (100), és (110) tömbökb®l ké-

pezhet® párok között számítottuk ki az atomláncok vezet®képességét, mert a
bevezet®ben említett [24] cikk alapján ezek a leggyakoribbak arany esetében.
A tömbök orientációjától való függést a továbbiakban az illesztett függvények
paramétereinek görög indexeivel fogjuk jelölni, például az α és β tömbök közé
helyezett lánc vezet®képessége így gαβ. A 2.4.3 szakasz végén leírtak alapján
az áramirány megfordítási szimmetria és a lánc térbeli szimmetriája miatt
a vezet®képességben megjelen® paramétereknek szimmetrikusnak kell lennie
ebben az indexben:

Pαβ = Pβα, (3.1)

ahol Pαβ a keresett lánchosszfügg® vezet®képesség formula tetsz®leges pa-
ramétere. Célunk a térben szimmetrikus, a 3.1. ábrán látható αα és ββ

tömbök közé helyezett láncok paraméterei és az aszimmetrikus αβ tömbök
között lév®k paraméterei közötti összefüggéseket találni. Ezeket célszer¶ a

Pαβ = Pαβ(Pαα, Pββ) (3.2)

alakban, tehát Pαβ paramétert Pαα és Pββ függvényeként keresni.

ba

PSfrag replacements
αα

baPSfrag replacements
β
β

baPSfrag replacements
α
β

3.1. ábra. Az αα,
ββ és αβ orientá-
ciójú tömbök közé
helyezett láncok.
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3.1.2. Az energiafüggés vizsgálata

A másik paraméter, melynek függvényében vizsgáltuk a vezet®képességet,
a (2.34) formulában szerepl® EF Fermi-energia. Ennek változtatása a betöl-
töttség módosításaként interpretálható. Azért érdemes különböz® EF értékek
mellett is megvizsgálni a vezet®képességet, mert a Fermi-energia megváltoz-
tatásával megváltozik a vezetési elektronok Fermi-hullámhossza is, és mint
ahogyan a bevezet®ben láttuk, a geometriai méretek és a hullámhosszak vi-
szonya érzékenyen befolyásolja a transzportjelenségeket. Néhány, rögzített
geometriájú lánc esetében, a Fermi-energia függvényében kiszámított veze-
t®képesség látható a 3.2 ábrán.

Az energiafügg® ábrákon jól látható, hogy a láncok vezet®képessége gyor-
san lecseng a [−2γ . . . 2γ] tartományon kívül. Ha a bevezet®ben említett [40]
cikkben olvasható modellre gondolunk, a lánc transzmissziója elképzelhet®
úgy is, mint a láncbeli állóhullámokon keresztül történ® rezonáns szórás. A
tömbökkel való összekapcsolás hatására a lánc eredeti, diszkrét energiaszint-
jei kiszélesednek, az ábrákon lév® rezonanciacsúcsok ennek következményei.
Ha felírjuk a végtelen hosszú lánc diszperziós relációját szoros kötés¶ közelí-
tésben:

E(k) = −2γ cos(ka), (3.3)

ahol k a hullámszám, a pedig a rácsállandó, látható, hogy értékkészlete a
[−2γ . . . 2γ] tartomány, tehát az állapots¶r¶sége ezen az intervallumon kívül
nulla, a csúcsok kiszélesedésével együtt is körülbelül ebben a tartományban
várhatunk jó vezet®képességet. Ezen az intervallumon kívül csak imaginárius
résszel rendelkez® hullámszámú (lecseng®) megoldást kapunk. Transzmisszió
ebben az esetben is van (alagúte�ektussal), de az átjutás valószín¶sége nagy-
ságrendekkel lecsökken. Rövid láncok esetében (mint például a 3.2 ábrán
látható két atom hosszúságú) ett®l a becslést®l nagyobb az eltérés, hiszen
a végtelen hosszú lánc (3.3) diszperziós relációját használtuk fel. A transz-
misszió ilyenkor szélesebb tartományban is megjelenik, de mindig a tömbök
diszperziós relációja által behatárolt [−4γ . . . 12γ] intervallumon belül vesz
csak fel véges értékeket. Mivel els®dleges célunk a hosszfüggés vizsgálata,
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3.2. ábra. Atomláncok vezet®képessége 110 és 100 tömbök között. Az EF Fermi-
energia átugrási mátrixelem (γ) egységekben, a �g� vezet®képesség 2e2/h egységek-
ben van. Más tömb orientációk esetén a görbék jellege hasonló.
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a továbbiakban kiválasztunk 9 pontot a [−2γ . . . 2γ] tartományban, és csak
ezekben számítjuk ki a vezet®képességet a hosszúság függvényében.

3.1.3. A hosszfüggés vizsgálata
A lánc hosszúságát az n = 0 . . . 300 atom tartományban változtattuk.

Láttuk, hogy kísérleti szempontból nem léteznek 20-nál több atomot tar-
talmazó láncok, s®t, a �szabad úthossznál kisebb szórócentrum� feltétel sem
teljesül már ekkor, amit a következtetések levonásakor mindig szem el®tt
kell tartani. Mégis, a keresett formula könnyebb megsejtése érdekében, va-
lamint a paraméterek pontosabb illesztése kedvéért érdemes a hosszabb lán-
cokat is megvizsgálni.1 A 3.3 ábrán példaként ugyanannak a rendszernek a
vezet®képessége látható az 1-15 atom, illetve 1-300 atom hossztartományban.
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3.3. ábra. Vezet®képesség a lánchossz (n, az atomok száma) függvényében szim-
metrikus, 111-111 tömbök között, EF = 0.02γ energián. A �g� vezet®képesség
2e2/h egységekben van. A baloldali ábra esetében az adatpontokat az irodalomban
szokásos módon vonal köti össze, ami a páros-páratlan jelenség el®jelének gyorsabb
megállapítását segíti.

Másrészt pedig, mint ahogyan az el®z® fejezetben már említettük, a szá-
mítások leginkább id®igényes része a sok atomot tartalmazó tömbökre és a
tömb�lánc kapcsolatra jellemz® f faktorok meghatározása. Ehhez képest már

1Például, ha azt akarnánk numerikus adatok alapján eldönteni, hogy a szilárdtestek
fononfajh®je köbösen, vagy exponenciálisan indul-e, rövid intervallumon szimulált adat-
pontokból az adatok és az illesztések hibái miatt ez nem biztos, hogy kiderülne. Azért
választunk szélesebb tartományt, hogy kirajzolódjon a függvényalak, még akkor is, ha
tudjuk, hogy a modell már valószín¶leg érvényét veszti.
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viszonylag gyorsan kiszámíthatók a lánc Green-függvényének szükséges mát-
rixelemei különböz® hosszak esetén, így a hosszabb láncok vizsgálata miatti
többlet számítási id® minimális.

3.2. A lánchosszfügg® vezet®képesség formula

3.2.1. Az empirikus vezet®képesség formula
A vezet®képességet a 0− 300 atomot tartalmazó láncok esetére 54 külön-

böz® esetben (6 tömbpár, 9 energia) megvizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a
kapott függvények periodicitása nem függ a tömbök orientációjától, hanem
kizárólag az EF Fermi-energia határozza meg.
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3.4. ábra. Vezet®képesség a lánchossz (n, az atomok száma) függvényében szim-
metrikus, 110-110 tömbök között, négy különböz® energián. A �g� vezet®képesség
2e2/h egységekben van. Zárójelben feltüntettük a görbék látszólagos periodicitá-
sát, p-t.
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A 3.4. ábrán látható görbék nem tökéletesen periodikusak, hanem minden
második, harmadik, vagy tizenkettedik pont látszólag egy görbére illeszkedik,
mintha egy periodikus függvény argumentuma a diszkrét lépésekben változna
a periódus közel felével, harmadával, tizenkettedével.

A bevezet®ben említett [5, 39] modellekben található (1.3) illetve (1.4)
formulákban a periodicitást trigonometrikus függvények okozzák, és a pe-
riódust mindkét esetben a lánc Fermi-hullámszámának kétszerese határozza
meg. A [40] cikkben leírt rezonáns szórásra gondolva pedig a lánc diszperziós
relációja szabja meg azokat a láncban megengedett állapotokat, melyekb®l a
rezonanciacsúcsok létrejöhetnek. A (3.3) diszperziós relációból adott Fermi-
energián EF = E(k) alapján kiszámítható a Fermi-hullámszám. Ezt a számí-
tást elvégezve minden esetben helyes periódust kaptunk, azzal a feltevéssel
élve, hogy az oszcillációk periodicitását cos(2kF na) határozza meg (ahol n a
láncban található atomok száma).

A különféle tömbpárok közé helyezett láncok esetén kapott oszcillációk
leírásához szükségesnek láttuk egy új paraméter, a fázis bevezetését (például
a 3.5. ábrán látható eredmények esetében eltér® az oszcillációk fázisa), amit
az is indokolt, hogy ett®l reméltük a geometriafüggés leírását is.

Több esetben azt tapasztaltuk, (a 3.4. ábra EF = 0.02γ energián látható
gra�konja esetében is) hogy a maximum és minimumhelyek környezetében
nem egyezik a függvény görbülete. Emiatt a (1.3) és (1.4) függvényekhez
hasonlóan periodicitást leíró tag a mi próbafüggvényünkben is a nevez®ben
szerepel. A 3.4. és a 3.5. ábrákon látható, hogy az oszcillációk fázisa és
amplitúdója nem csak az energiától, hanem az orientációtól is függ, így az
ezeket a tulajdonságokat leíró paraméterek mindegyike görög indexszel ren-
delkezik. Hosszas próbálkozások után úgy találtuk, hogy a vezet®képesség
hosszfüggését a

g =
Kαβ

1 + Aαβ · cos (2 · kF · na + ϕαβ)
(3.4)

függvényalak írja le jól,2 a lehet® legkevesebb paraméter bevezetésével, ahol
n a láncban lév® atomok száma, a pedig a távolságuk. A kF hullámszám

2Azaz minden általunk vizsgált esetben jól illeszthet® a numerikus adatokra.
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3.5. ábra. Különböz® orientációjú tömbpárok közé helyezett láncok vezet®képes-
ségének hosszfüggése EF = 0.02γ Fermi-energián.

esetében mindig akkor kaptuk a legjobb illeszkedést, ha azt a (3.3) diszper-
ziós relációból számítottuk ki, így tulajdonképpen a ϕαβ, és az amplitúdót
leíró Aαβ, Kαβ voltak a paramétereink. Megpróbáltunk (3.2) alakú összefüg-
géseket találni a szimmetrikus αα és ββ, valamint az αβ tömbök között lév®
láncok esetén illesztéssel kapott paraméterek között, és a következ® relációkat
találtuk:

ϕαβ =
(ϕαα + ϕββ)

2
, (3.5)

Aαβ ≈
√

Aαα · Aββ, (3.6)
Kαβ ≈

√
Kαα ·Kββ. (3.7)
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A (3.5) szabály az illesztések hibáin belül teljesült3, az Aαβ mennyiségek
közötti (3.6) összefüggés kb. 3% relatív hibán belül, a Kαβ mennyiségek
(3.7) relációja pedig 4-5% relatív hibával. A paraméterek és az összefüggések
értelmezéséhez vizsgáljuk meg, hogyan juthatunk a (3.4) függvényalakhoz
hasonló lánchosszfügg® vezet®képesség formulához!

3.2.2. A szórásmátrix módszerrel adódó formula
Amost következ® módszer a bevezet®ben már említett kétdimenziós elekt-

rongázokban létrejöv® ballisztikus transzportjelenségek leírására használatos.
Éppenezért, mint ahogy korábban említettük, a fém pontkontaktusokban a
jellemz® méretek és a Fermi-hullámhosszak aránya miatt nem nyilvánvaló az
alkalmazhatósága, mégis, ahogy látni fogjuk, visszaadja az általunk empiri-
kusan felállított (3.4) formulát. Abban, hogy ezt észrevettük, nagy szerepe
volt a témavezet®mmel közös munkánkhoz csatlakozó Cserti Józsefnek.4

Az eddigiekben leírt modellünkben a tömbök és a láncok tökéletesen peri-
odikusak, hibák és szennyezések nélkül, ezért azt várhatnánk, hogy a tömb�
lánc�tömb rendszer vezet®képessége a lánc kis keresztmetszetéb®l adódóan,
egy vezetési csatornának megfelel®en 2e2/h. A kapott vezet®képesség értékek
néha elérik ezt, de általában kisebbek ennél. Kézenfekv®nek t¶nik azt felté-
telezni, hogy lánc-tömb kapcsolat miatt kisebb a vezet®képesség 2e2/h-nál,
mert a szórások és a visszaver®dések abban a tartományban mennek végbe.
Jellemezzük ezt a két tartományt a 3.6 ábrának megfelel®en transzmissziót
és re�exiót jellemz® blokkokat tartalmazó szórásmátrixokkal!

Sα =

[
rα t′α
tα r′α

]
és Sβ =

[
rβ t′β
tβ r′β

]
(3.8)

3A reláció megtalálásának lényeges lépése volt, hogy a (3.1)-ben leírt szimmetriának
megfelel® alakot keressünk, szemben az interferencia jelenségeknél általában fellép® fázis-
különbségek keresésével.

4Az általa tartott �Mezoszkopikus rendszerek� speciális el®adáson az itt leírt módszer
el is hangzik a kétdimenziós elektrongázokra vonatkozólag, de ennek atomláncokra való
alkalmazhatóságára korábban nem gondoltunk, erre a (3.4) és a (3.13) formulák szembeötl®
hasonlósága hívta fel a �gyelmünket.
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S S
1a

b1 a

b 2

2
v v

u u1

1 2

2

α β

3.6. ábra. A tömb�lánc�tömb rendszer modellje és az Sα, Sβ szórásmátrixokkal
jellemzett szórótartományba bejöv® és kimen® módusok jelölése.

Az S mátrixok unitérek, azaz SαS†α = 1 és SβS†β = 1. A középs® tarto-
mány (a lánc) egyszer¶bb szórásmátrixszal jellemezhet®, csak a fázist módo-
sítja,

SL =

[
0 eikL

eikL 0

]
, (3.9)

ahol k a láncbeli hullámszám, ami adott energián a (3.3) diszperziós reláció-
ból kiszámítható, L pedig a lánc hossza. A 3.6. ábrán jelölt módusok között
a következ® összefüggések állnak fenn:

[
b1

u1

]
=

[
rα t′α
tα r′α

][
a1

v1

]
és

[
u2

v1

]
=

[
0 eikL

eikL 0

][
v2

u1

]
, (3.10)

valamint
[

v2

b2

]
=

[
rβ t′β
tβ r′β

][
u2

a2

]
. (3.11)

Mivel a láncról joggal feltételezhetjük, hogy a transzport egyetlen vezetési
csatornán folyik, ebben az esetben u1, u2, v1, v2 vektorok, és a re�exiót
jellemz® r′α, rβ �mátrixok� egy dimenziósak, komplex számok, azaz r′α =

r̃′αeiϕα és rβ = r̃βeiϕβ alakba írhatók, ahol ϕα (és ϕβ) az elektronnak a lánc bal
(és jobb) végén való visszaver®dés miatt fellép® fázisa. A három tartomány
együttes transzmissziójára végül a
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t =
tαtβ

1− e2ikLr′αrβ

eikL (3.12)

kifejezést kapjuk, ahol a nevez® a két lánc�tömb kapcsolat között sokszo-
rosan oda�vissza ver®d® módusokból származó mértani sor felösszegzéséb®l
ered. Felhasználva az (1.1) Landauer�Büttiker-formulát [9, 10], valamint az
S mátrixok unitaritását, a vezet®képességre a következ® kifejezés adódik:

g =
(1− r̃′2α )

(
1− r̃2

β

)

1 + r̃′2α r̃2
β − 2r̃′αr̃β cos (2kF L + ϕαβ)

, (3.13)

ahol ϕαβ = (ϕα +ϕβ), az oszcillációk fázisa tehát a két tömb�lánc kapcsolat-
nál fellép® visszaver®désekb®l származó fázisok összege. Mivel a lánc hossza
L = (n − 1)a, ha n az atomok száma a láncban, a pedig az atomok távol-
sága, (3.13) függvényalakja azonos a (3.4) formulával5. A fázis a bevezet®ben
említett formulákban nem szerepel, (másképpen fogalmazva ott értéke rögzí-
tett, mindig 0 vagy π), viszont magyarázatot adhat arra, hogy a lánc�tömb
kapcsolat megváltozásakor � és a re�exiók ezzel együttjáró megváltozásakor
� miért fordulhat meg a páros�páratlan jelenség egyenl®tlensége.

Szimmetrikus tömbök közé helyezett láncok esetében:

ϕα = ϕβ, (3.14)

így αα tömbök között ϕαα = (ϕα + ϕα), hasonlóan ββ tömbök között pedig
ϕββ = (ϕβ + ϕβ), azaz ϕαβ = (ϕα + ϕβ) = (ϕαα + ϕββ)/2, visszakapjuk a
(3.5) fázis összeadódási szabályt. A re�exiós együtthatókra is feltételt szab,
ha a lánc két oldalán található tömbök megegyeznek:

r̃′α = r̃β. (3.15)

Ennek segítségével a (3.6), és a (3.7) empirikus összefüggések is beláthatók,
de ezek csak közelítéssel teljesülnek, szemben a (3.5) szabállyal. Ezek belá-

5A (3.4) formulában a periodicitásért felel®s koszinuszfüggvény argumentumában
2kF na szerepel, itt pedig 2kF (n − 1)a, de a köztük lév® 2kF a konstans különbség be-
leolvasztható a ϕαβ fázis de�níciójába.
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EF [γ] ϕ111,111 ϕ100,100 ϕ110,110 ϕ111,100 ϕ111,110 ϕ100,110

-1.96 -2.976 -2.741 -2.591 -2.861 -2.781 -2.661
-1.5 -2.386 -1.551 -1.047 -1.968 -1.716 -1.299
-1.02 -1.300 -0.626 -0.151 -0.972 -0.745 -0.391
-0.92 -0.955 -0.476 0.024 -0.696 -0.446 -0.226
-0.5 1.101 0.227 0.547 0.660 0.810 0.395
0.02 2.336 1.004 1.093 1.667 1.718 1.042
0.5 2.787 1.605 1.515 2.200 2.140 1.560
1.02 3.033 2.090 1.985 2.615 2.440 2.070
1.6 3.124 2.629 2.434 2.869 2.779 2.544

3.1. táblázat. A különböz® tömbök között lév® láncok vezet®képesség oszcilláció-
inak fázisa a vizsgált Fermi energiák esetében.

tásához azonban szükség van az Aαβ, Kαβ és a r̃′α, r̃β paraméterek egymásba
átszámítására, ez a C függelékben található.

3.2.3. Eredményeink és a formula ellen®rzése

A fenti (3.13) formula illesztésével a vizsgált esetekben a 3.1. táblázatban
összefoglalt eredményeket kaptuk a fázisokra. A (3.5) összeadódási szabály
minden energián 1%-nál kisebb hibával teljesül, ezért a fázisok energiafüg-
gését csak a ténylegesen független, szimmetrikus tömbök esetében tüntettük
fel a 3.7. ábrán.

A végtelen hosszú lánc (3.3) diszperziós relációján látható, hogy egy vegy-
érték¶, s vezetési sávval rendelkez® fémek esetében (ilyen az arany) a félig
töltött sávnak éppen EF = 0, és kF = π/(2a) felel meg. Ha a (3.13) veze-
t®képesség formula viselkedését megvizsgáljuk π/(2a) hullámszám esetén, a
koszinuszfüggvény argumentuma éppen félperiódusonként változik, tehát a
függvény két érték között alternál. Ebben az esetben a fázis illesztése nem
lehetséges. A fázis értékének meghatározásához a lim

ε→0
ϕ(EF + ε) határese-

tet kellene vizsgálni numerikusan. Mivel úgy tapasztaltuk, hogy a fázis az
energia függvényében lassan és folytonosan változik, és mert az energiafüggés
vizsgálata sok számítási id®t igényel, ezért ehelyett az EF = 0.02γ pontban
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3.7. ábra. A fázisok
energiafüggése szimmetri-
kus tömbök között, a +,
× és ◦ jelek az rendre az
(111), (100) és (110) orien-
tációknak felelnek meg.

határoztuk meg a lánc vezet®képességét.6 Mint ahogyan a táblázatban is
látható, ezen az energián ϕ111,111 eltér ϕ100,100-tól és ϕ110,110-tól, és ennek
megfelel®en az els® esetben ps > ptl, az utóbbi kett®ben ps < ptl viselke-
dést kaptunk, egyezésben a [37] cikkben közölt eredményekkel, miszerint a
páros�páratlan jelenség el®jelet válthat különböz® geometriai elrendez®dések
esetén.

A re�exiós együtthatókat a legegyszer¶bben a szimmetrikus tömbök ese-
tében kapott eredményekre való illesztéssel kaphatjuk meg a (3.15) összefüg-
gés alapján. Ezek az oszcillációk amplitudójával állnak kapcsolatban. Meg-
vizsgálva a (3.13) formulát, könnyen látható, hogy lehetséges maximális és
minimális értékének különbsége (az oszcilláció amplitudójának kétszerese) az
r paraméter szigorúan monoton növekv® függvénye. Ez az általunk vizsgált
orientációk és energiák esetében mindig teljesült is, a kapott re�exiós együtt-
hatók r111,111 < r100,100 < r110,110 sorrendjének az amplitudók is megfeleltek,
ha az oszcillációkat a 0-300 atom lánchosszak esetén vizsgáltuk. A 20-nál
több atomot tartalmazó láncok azonban nem realisztikusak, és el®fordulhat,
hogy a fázis energia és orientációfüggése miatt a rövidebb láncoknak megfe-
lel® intervallumon ennél kisebb amplitudót tapasztalunk. Ilyen eset látható
például a 3.5 ábra (111)-(100) tömbök között lév® láncokra vonatkozó ré-

6A lánc és a tömbök összekapcsolásakor kialakuló közös Fermi-energia általában nem
egyezik a végtelen hosszú töltéssemleges láncéval, erre az elektronok kölcsönhatását is
�gyelembe vev® számolásunk leírásakor, a 4. fejezetben visszatérünk.
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szében, ha a függvényt a 0-20 atom tartományban nézzük, mert ebben az
esetben a fázis (a 3.1 táblázat alapján) közel van π-hez. A oszcillációk amp-
litudóját a reális lánchosszak tartományában tehát a re�exiós együtthatók
és a fázis együtt határozzák meg. Az (111), (100), és (110) orientációk ese-
tén a lánc-tömb kapcsolat modelljeként rendre 3, 4, és 5 kapcsolódó atomot
vettünk �gyelembe (a 2.2 ábrán látható módon), ami azt sugallja, hogy több
csatlakozó atom növeli a re�exiós együtthatókat.

EF [γ] r̃111,111 r̃100,100 r̃110,110

-1.96 0.651 0.706 0.712
-1.5 0.199 0.314 0.368
-1.02 0.085 0.233 0.311
-0.92 0.071 0.224 0.309
-0.5 0.067 0.206 0.307
0.02 0.114 0.213 0.323
0.5 0.177 0.244 0.353
1.02 0.272 0.315 0.415
1.6 0.456 0.479 0.559
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3.8. ábra. A re�exiós együtthatók energiafüggése. Az ábrán látható +, × és ◦
jelek rendre az (111), (100) és (110) orientációknak felelnek meg.

A (3.13) formula alkalmazhatóságának ellen®rzéséhez a fázisösszeadódási
szabály ellen®rzésén7 kívül a következ® módszert használtuk: Az αα és ββ

szimmetrikus tömbök esetében kapott numerikus adatokra illesztve a (3.13)
formulát, a (3.14) és (3.15) tulajdonságok miatt meghatározhatók a ϕα, ϕβ, r̃′α, r̃β

paraméterek. Mivel ϕαβ = (ϕα + ϕβ), behelyettesítve ezeket az értékeket
(3.13) formulába, megkapjuk az α és β tömbök közé helyezett lánc vezet®ké-
pességét. Ezt összehasonlíthatjuk a közvetlen numerikus számítással kapott
értékkel. A 3.9. ábrán látható módon jó egyezést kaptunk.

A szoros kötés¶ közelítésben kapott numerikus adataink alapján meg-
sejtett (3.4) lánchosszfügg® vezet®képesség formula, illetve annak szemléle-
tesebb (3.13) megfogalmazása tehát látszólag jól leírja az általunk vizsgált

7A szoros kötés¶ közelítéssel kapott eredményeink esetében természetesen teljesült, hi-
szen a fázisösszeadódást még a (3.13) formula ismerete el®tt vettük észre az eredmények
vizsgálatával, de a következ® fejezetben, más numerikus módszerrel számolt eredmények
esetében jó ellen®rzési lehet®séget nyújt.
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3.9. ábra. Atomláncok
vezet®képessége (2e2/h egysé-
gekben), (110)-(100) tömbök
között, EF = 0.02γ Fermi-
energián a láncban lév® atomok
n számának függvényében. A
szimmetrikus tömbök esetén
kapott paramétereket a (3.13)
formulába behelyettesítve
adódó eredményeket × jelöli,
a közvetlen számolással kapott
eredményeket pedig ◦.

atomláncok vezet®képességét, és a ϕαβ fázis paraméterén keresztül képes szá-
mot adni arról is, hogy a különböz® atomi elrendez®dések következtében a
páros�páratlan jelenség ellenkez®jére fordulhat. Ezen túlmen®en, a periodici-
tás hullámszámfüggésén keresztül reményt ad arra is, hogy más periodicitású
oszcillációkat is leírjon. (K. S. Thygesen és K. W. Jacobsen [46] cikkükben
az alumínium láncok vezet®képesség oszcillációjáról megállapítják, hogy pe-
riódusa négy atom. Az alumínium három vezetési csatornája π/4a, π/2a,
3π/4a hullámszámmal rendelkezik. Függetlennek tételezve fel ezeket a csa-
tornákat, rendre 4, 2, 4 atom periódusú vezet®képességet kapnánk a (3.13)
formula alapján, aminek összege szintén négy atom periódusra vezetne.8)

Szorosan kötött elektron közelítésünk azonban nem veszi �gyelembe a
vezetési elektronok kölcsönhatását, mint ahogyan a lényegében ballisztikus
transzport képen alapuló szórásmátrix módszer sem. Megnyugtatóbb lenne
tehát a (3.13) formulát egy elektron�elektron kölcsönhatást is �gyelembe
vev® módszerrel kiszámított adatokon is ellen®rizni, hiszen egydimenziós,
vagy kvázi-egydimenziós elektronrendszerekben (a lánc bizonyos szempont-
ból ilyennek tekinthet®) gyakran nagyon lényeges a töltéshordozók kölcsönha-
tásának szerepe. Enélkül a lánc és a tömbök összekapcsolása után kialakuló
közös Fermi-energiát sem tudjuk meghatározni. A B függelékben leírt mó-
don, félig töltött sávot feltételezve meghatározható a tömbbeli Fermi-energia

8Az alumínium azonban sajnos azok közé az anyagok közé tartozik, amelyek nehezen
képeznek atomláncot, ezért a formula alkalmazhatóságának ellen®rzésére irányuló szimu-
lációnak nem lenne gyakorlati jelent®sége.
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(EF = −0.92γ), ami alacsonyabb a láncbeli értéknél, ezért feltételezhet®,
hogy a közös Fermi-energia valahol a kett® között helyezkedik el, a lánc ál-
tal a töltéssemlegesség miatt preferált EF = 0 közelében9. Ezért az egy
vegyérték¶ atomláncok vezet®képességét, pontosabban a (3.13) formula al-
kalmazhatóságát kölcsönható modellben is megvizsgáltuk [47], err®l lesz szó
a következ® fejezetben.

9Erre az utal, hogy az irodalomban egy vegyérték¶ atomláncok esetében kizárólag két
atomos periódusú oszcillációkról olvashatunk, márpedig ha a Fermi-energia lényegesen
megváltozna, az valószín¶leg az oszcillációk periódusának megváltozását is maga után
vonná, mint ahogyan a 3.4 ábrán látható.



4. fejezet

A kölcsönható rendszerre kapott
eredmények

Mint ahogyan a bevezet®ben is említettem, a szorosan kötött elektron
modellben kapott eredményeinkkel sikerült Lancasterben dolgozó kollégáink
érdekl®dését felkeltenünk, ennek köszönhet®en lehet®ségünk nyílt arra, hogy
a (3.13) vezet®képesség formulánkat s¶r¶ségfunkcionál-elméleten alapuló (rö-
viden DFT1) módszer segítségével kapott numerikus eredményeken is próbára
tegyük. Mindenekel®tt magáról a programról és m¶ködésér®l lesz szó röviden.
Ezután összefoglalom, hogy milyen kérdésekre kerestünk választ, és hogy en-
nek érdekében milyen rendszereket vizsgáltunk a számolás során. Ezt végül
az eredmények kiértékelésével a feltett kérdésekre kapott válaszok követik.

4.1. A SMEAGOL programról
A SMEAGOL2 egy atomi méret¶ eszközök elektrontranszport folyamata-

inak tanulmányozására létrehozott program, melynek kifejlesztése három �
Lancasterben, Dublinban és Oviedoban dolgozó � kutatócsoport eredménye
[48]. A transzport vizsgálatához mindenekel®tt az elektronállapotokat kell

1A �Density Functional Theory� rövidítése.
2A �Spin and Molecular Electronics in an Atomically Generated Orbital Landscape�

rövidítése.

60
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meghatározni, ezt a SIESTA3 program végzi el. Az elektronszerkezet meg-
határozása a s¶r¶ségfunkcionál-elméleten [50] alapul. A Hohenberg�Kohn-
tétel [51] alapján az alapállapoti energia egyértelm¶ funkcionálja az alapálla-
poti s¶r¶ségnek, a tényleges alapállapoti s¶r¶ségnél veszi fel minimumát. Ez
lehet®séget ad arra, hogy a kölcsönható elektronrendszer sokrészecske problé-
mája helyett a sokkal jobban kezelhet® ne(r) elektrons¶r¶ségen keresztül pró-
báljuk megkeresni a rendszer alapállapotát. Ehhez azonban ismerni kellene az
elektronrendszer energiáját, mint az ne(r) elektrons¶r¶ség funkcionálját. En-
nek felírásában ad segítséget Kohn és Sham feltételezése [52], miszerint van
egy olyan nem kölcsönható elektronrendszer, ami egy Ue�(r) egyrészecskés
potenciálban ugyanezt az ne(r) elektrons¶r¶séget adja. Az elektronrendszer
energiáját a nem kölcsönható rendszer egyrészecske-állapotai segítségével fel-
írva:

E(ne(r)) = Ekin+

∫
Uion(r)ne(r)dr+

e2

4πε0

∫ ∫
ne(r)ne(r

′)
|r− r′| drdr′+Exc(ne(r)),

(4.1)
ahol Ekin az elektronok kinetikus energiája, Uion az ionok potenciálja, a jobb
oldal harmadik tagja az elektronok közötti kölcsönhatás Hartree-közelítésben
(Hartree-tag). Mivel az Ekin kinetikus energiát az egyrészecskés hullámfügg-
vényekkel írjuk fel a (4.1) egyenletben, valamint a kicserél®dést és a kor-
relációkat nem vettük �gyelembe, ezeket a járulékokat az Exc kicserél®dési-
korrelációs tag4 foglalja magába. Ennek a tagnak az ne(r) s¶r¶ségt®l való
függésére nincs egzakt kifejezés, a különféle numerikus módszerek lényegében
abban különböznek, hogy Exc(ne(r))-t milyen közelítésben veszik �gyelembe.
Ennek a funkcionálnak az alakját felhasználva és valamely kezdeti n0

e(r) s¶-
r¶ségb®l kiindulva a problémát általában iterációval oldják meg. A kezdeti
n0

e(r) segítségével kifejezhet® az Ue�(r) e�ektív potenciál, amit beírva a �ktív
egyrészecske problémába, az így kapott Kohn�Sham-egyenletek megoldásá-
val újabb egyrészecske-állapotokhoz jutunk, amib®l megkaphatjuk az újabb
n1

e(r) s¶r¶séget, és így tovább, amíg az eljárás nem konvergál. A SIESTA
program a lokális s¶r¶ség közelítésen (LDA) túli gradiens korrekciók �gye-

3A �Spanish Initiative for Electronic Simulations with Thousands of Atoms� rövidítése.
4Az �xc� index az exchange-correlation rövidítése.
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lembevételére is alkalmas az Exc(ne(r)) funkcionál meghatározásához, vala-
mint az általa használt (lokalizált, atomi pályák lineárkombinációjára épül®)
egyrészecskés bázisfüggvények miatt hatékony.5 A SMEAGOL és SIESTA
programokat egyaránt alkalmazó számolás során a SIESTA segítségével ka-
pott Kohn�Sham-egyenleteket a nemegyensúlyi Green-függvény formalizmus
(röviden NEGF, olykor Keldysh-formalizmusnak is nevezik) [53] segítségé-
vel oldják meg. Ezután a SMEAGOL számítja ki a transzfermátrixot, majd
ennek segítségével a Landauer- formulát felhasználva a rendszer vezet®képes-
ségét. A programok m¶ködésének részletesebb leírása iránt érdekl®d® olvasó
számára a SMEAGOL programmal kapcsolatban a [48, 49], a SIESTA-val
kapcsolatban pedig a [54, 55] leíró cikkeket, illetve honlapokat ajánlom.

4.2. Vizsgálataink célja
Az el®z® fejezetben láttuk, hogy szorosan kötött elektron közelítéssel ka-

pott eredményeink jó egyezést mutattak a (3.13) vezet®képesség formula kö-
vetkezményeivel. Els®dleges célunk annak ellen®rzése, hogy ez az egyezés
a töltéshordozók közötti kölcsönhatás �gyelembevétele esetében továbbra is
fennáll-e. Ennek érdekében most is hasonlóan járunk el, azaz több különböz®
Fermi-energián (különböz® betöltöttségek mellett) kiszámított vezet®képes-
ség adatokra illesztve a (3.13) formulát, a paraméterek közötti (3.5) egyen-
l®ség teljesülését vizsgáljuk meg, illetve azt, hogy a szimmetrikus αα és ββ

tömbök közé helyezett láncok illesztési paraméterei alapján megjósolható-e a
αβ rendszer vezet®képessége, ahogyan az a (3.14) és (3.15) tulajdonságokból
adódna.

A szoros kötés¶ közelítésben végzett számolásunkban a tömbök orientá-
ciójának változtatásán keresztül vizsgáltuk a geometriafüggést. Ha megvizs-
gáljuk a (3.13)-hoz formailag hasonló (1.4) formulát,6 abban az oszcillációk
amplitúdóit a tömbben és a láncban lév® hullámszámok aránya határozza
meg, így ott azok várhatóan az orientációtól függenek, (hiszen a diszperziós
reláció nem izotrop a hullámszámtérben, így a Fermi-hullámszám sem az). A

5Az atomok számával lineárisan n® a megoldáshoz szükséges m¶veletek száma.
6A geometria leírásának szempontjából lényeges ϕαβ fázistól most eltekintve.
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mi esetünkben viszont az eredményül kapott (3.13) formula paramétereit a
szórásmátrix módszerben látottak alapján els®sorban a tömb-lánc kapcsolat
határozza meg, az ott történ® visszaver®déseken keresztül, és nem az orien-
táció. A 3. fejezetben általunk vizsgált esetekben a tömb orientációját és a
tömb-lánc kapcsolatot egyszerre változtattuk, amelyek közül sejtésünk sze-
rint ez utóbbi lényeges. Ezért ez alkalommal olyan rendszereket vizsgáltunk,

4.1. ábra. A tömb-lánc kapcsolatok az általunk
vizsgált 4�4, 4�5 és 5�5 csatlakozó atommal ren-
delkez® láncok esetén.

amelyekben a tömböket nem
változtattuk, kizárólag a tömb-
lánc kapcsolatot. A tömbök
orientációját a lánc mindkét
oldalán szimmetrikusan (100)
-nak választottuk, a lánc-
tömb kapcsolat esetében vi-
szont két különböz® kon�gu-
rációt használtunk, 4 és 5
csatlakozó atommal, a 4.1.
ábrának megfelel®en. Így te-
hát a szimmetrikus 4�4 és 5�5, illetve az aszimmetrikus 4�5 kapcsolódó
atommal rendelkez® rendszereink felelnek meg rendre az eddigi αα, ββ és
αβ rendszereknek.

Mint ahogyan a bevezet®ben is szerepelt, az irodalomban publikált ered-
mények két csoportra oszthatók, alkáli- és nemesfém láncokra vonatkoznak,
ezért mi is mindkét esetben ellen®riztük vezet®képesség formulánk alkalmaz-
hatóságát. Az alkáli fém láncok viselkedését nátrium láncokon, a nemesfém
láncokét pedig arany esetében vizsgáltuk meg. Mindkét anyagban egy ve-
zetési sáv van (s-sáv), tehát a (3.13) vezet®képesség formula várhatóan al-
kalmazható, különböz® viszont a szerkezetük, míg a nátrium tércentrált kö-
bös (bcc), az arany lapcentrált köbös (fcc) kristály. Nátrium láncok esetére
P. Havu és munkatársai [37] arról számoltak be, hogy a geometria megváltoz-
tatásával el®fordulhat, hogy a páros-páratlan jelenség el®jelet vált, azaz a mi
modellünkben megfogalmazva a ϕαβ fázis nagy változást mutat a megváltozó
lánc-tömb kapcsolat miatt.7 Vajon meger®sítést nyernek-e ezek az eredmé-

7Szoros kötés¶ közelítésben kapott eredényeink ezt mutatták fcc tömbök esetében is.
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nyek, azaz mindkét anyag esetében látunk-e ehhez hasonló viselkedést?
Az el®z® fejezetben tárgyalt numerikus adataink esetében az oszcillációk

hullámszáma a lánc diszperziós relációjának megfelel® volt. Pontosan emi-
att a töltéssemleges láncnak megfelel® Fermi-hullámszám kF = π/2a, ami
nagyon megnehezíti a fázis paraméter illesztését, hiszen ekkor a (3.13) for-
mula argumentuma félperiódusonként változik, a függvény két értéket vesz
fel. Vajon a kölcsönhatás �gyelembevételével hogyan változik meg a lánc
oszcillációinak hullámszáma?

4.3. Az oszcillációk ϕαβ fázisának vizsgálata
Az oszcillációk fázisát a szimmetrikus 4�4 és 5�5 esetekben illesztve el-

len®riztük a (3.5) fázisösszeadódás teljesülését. A nátrium láncok esetében
kapott eredmények a 4.2. ábrán láthatók. A (3.5) szabályból kapott ϕ4−5

értékek jól egyeznek a közvetlen számolással kapott értékekkel.
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4.2. ábra. Az oszcillációk fázisa nátrium láncok esetében. A pontok
a ϕ4−5, az × jelek pedig a (ϕ4−4 + ϕ5−5)/2 értékeket jelölik.

Az arany láncok esetében kapott fázisokat a 4.3 ábrán tüntettük fel. Itt
ismét jó egyezést kaptunk. Mindkét esetben látható, hogy a Fermi-energiához
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közeledve, ahogyan a kF Fermi-hullámszám a π/2a értékhez közelít, a fázis
értékek illesztési hibája növekszik, de véges marad, annak ellenére is, hogy
ezalkalommal (mivel a vezet®képesség formula függvényalakját már ismertük)
a láncokat csak a 0-20 atom hossztartományban vizsgáltuk.8 Ez arra utal,
hogy a Fermi-hullámszám nem pontosan a végtelen hosszú töltéssemleges
láncbeli π/2a értéket veszi fel.
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4.3. ábra. Az oszcillációk fázisa arany láncok esetében. A pontok a
ϕ4−5, a vonallal összekötött × jelek pedig a (ϕ4−4+ϕ5−5)/2 értékeket
jelölik.

Az oszcillációkat az ε = EF energián megvizsgálva9 az arany és a nát-
rium esetén is azt tapasztaltuk, hogy a 4�4, 4�5 és 5�5 rendszerek fázisai
jelent®sen eltérnek, ezért a páros-páratlan jelenség átfordul. Az erre vonat-
kozó eredményeket a 4.4. ábrán fogaltuk össze. Jól láthatóan az amplitúdók
is eltérnek (ennek megfelel®en a re�exiós együtthatók is). A �vegyes� 4�5
eset amplitúdója mindkét esetben a 4�4 és az 5�5 rendszerek amplitúdója

8Szoros kötés¶ közelítésben a 0-300 atom hossztartományban végeztük el a számoláso-
kat, így ott a paraméterek illesztési hibái a több adatpont miatt természetesen kisebbek
voltak.

9Ez a �zikailag megvalósuló betöltöttség.
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közé esik, ahogyan az a (3.13) formula alapján elvárható, de míg az arany
esetében a re�exiós együtthatók sorrendje r4−4 < r4−5 < r5−5, addig a nát-
rium láncokra r5−5 < r4−5 < r4−4 adódik. A re�exiós együtthatókat tehát a
geometriai (pl. rácsállandó) és elektronszerkezeti különbségek is érzékenyen
befolyásolják, nem csak a kapcsolódó atomok száma, amint korábbi ered-
ményeink sugallták. A 4.4. ábrán látható oszcillációk amplitúdója változik,
ami szintén arra utal, hogy a hullámszám nem pontosan π/2a értéket vesz fel.
Hogy �csillapodást�, vagy �feler®södést� láthatunk, az a fázis értékén múlik.
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4.4. ábra. Az arany (a) és nátrium (b) láncok vezet®képesség (2e2/h
egységekben) oszcillációi ε = EF energián, a láncban lév® atomok száma
(n) függvényében.

A (3.13) formula alkalmazhatóságának másik ellen®rzési lehet®sége a g4−5

vezet®képesség meghatározása a szimmetrikus 4�4 és 5�5 tömbök közötti lán-
cok vezet®képesség adataiból. Ezzel a módszerrel is minden alkalommal jó
egyezést kaptunk, egy ilyen összehasonlítás látható a 4.5. ábrán. Az ábra
adatai ε − EF = 0.099eV energián lettek kiszámítva, ezért itt a kF Fermi�
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hullámszám már jelent®sen eltér π/2a-tól, ilyen esetekben a függvényalak
bonyolultabb, ami a formula illeszthet®ségének ellen®rzése szempontjából is
fontos. Jól látható, hogy a páros�páratlan jelenséget a fázis határozza meg.
Figyeljük meg, hogy a g5−5 vezet®képesség ps < ptl-ként indul, majd a hato-
dik atom után ps > ptl-ba fordul át.10
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4.5. ábra. Nátrium láncok vezet®képessége (2e2/h egységekben) (ε − EF ) =
0.099eV energián, a láncban lév® atomok száma (n) függvényében. A g4−4

és g5−5 ábrán pontokkal jelöltük a numerikus adatokat, vonallal az illesztett
(3.13) függvényt. Az illesztésb®l kapott r4−4, r5−5, ϕ4−4, ϕ5−5 paraméterek
behelyettesítésével adódó vezet®képességet a g4−5 ábrán vonal jelzi, míg a köz-
vetlen numerikus számolással kapott g4−5 értékeket pontok.

4.4. Az oszcillációk hullámszámának vizsgálata
Ahhoz, hogy megvizsgáljuk, hogy a vezet®képesség oszcillációk periodici-

tását ez alkalommal is a lánc Fermi-hullámszáma határozza-e meg, a SIESTA
program segítségével kiszámítottuk az arany és a nátrium láncok diszperziós
relációját, ami az arany esetében a 4.6. ábrán látható. A diszperziós reláció

10Látni fogjuk, hogy a Fermi-energián (ε = EF ) a Fermi-hullámszám lényegesen közelebb
van π/2a-hoz, így ehhez hasonló �átfordulás� a reális hossztartományban nem valószín¶.
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megfelel® ágának inverzét ábrázolva megkaphatjuk a hullámszámot ε − EF

függvényében, amit össze lehet vetni az oszcillációkra illesztett (3.13) for-
mula periodicitását jellemz® hullámszám értékekkel. Az arany láncok eseté-
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4.6. ábra. Az arany lánc diszperziós relációja, az s és d sávok vannak
feltüntetve. A hullámszám 1/a egységekben van, ahol a a rácsállandó.

ben ennek más célja is volt. Az arany, mint d fém vezetési tulajdonságait
gyakran (például szennyez®k jelenlétében) a d sáv elektronjai is befolyásol-
ják, éppenezért szerettük volna megtudni, hogy a Fermi-energiától mennyire
távolodhatunk el, ha a d sáv elektronjainak esetleges zavaró hatását szeret-
nénk elkerülni. A d sáv maximuma kb. −0.3eV -ra van a Fermi-energiától,
ezért az arany esetében a paraméterek energiafüggésének vizsgálatakor nem
távolodtunk el ennél jobban (ε− EF ) = 0-tól. Megvizsgáltuk a potenciált a
tömb-lánc-tömb rendszerben, mert ha a láncban lév® potenciál a tömbökkel
való kapcsolat miatt lényegesen megváltozna az idealizált, végtelen hosszú
lánchoz képest, akkor nem is várhatnánk kapcsolatot az oszcillációk hullám-
száma és a lánc diszperziós relációja között. Ahogyan a 4.7. ábrán látható,
mivel a tömbökben nagyobb a szomszédok száma, a potenciál ennek megfele-
l®en alacsonyabb, a lánc-tömb kapcsolathoz közeli atomok esetén így a tömb
hatása módosítja a láncbeli potenciált, de a lánc közepe felé haladva egyre
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kevésbé érezhet® a tömbök hatása. Ez felveti azt az irodalomban gyakran
felmerül® kérdést, hogy melyik atomot tekintsük a tömb utolsó, illetve a lánc
els® atomjának. Két tömb van, így ez az önkényes választás a lánc hosszának
paritását és a páros-páratlan jelenséget nem befolyásolja, ugyanakkor a fázist
módosítja.
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4.7. ábra. A potenciál a láncban 18 atomot tartalmazó aranylánc
esetében a három különböz® vizsgált lánc-tömb kapcsolat esetén.
Az x távolság Å, az energia eV egységben van.

Az oszcillációk hullámszámának energiafüggése és a lánc diszperziós relá-
ciójának inverze arany láncokra a 4.8, nátrium láncokra pedig a 4.9. ábrán
látható. Az illesztett hullámszámok mindvégig a diszperziós görbék alatt
futnak. Mivel energiaskálánk nullpontja a megvalósuló állapot EF Fermi-
energiája,11 ezt magyarázhatjuk úgy, hogy a két tömb közötti lánc Fermi-
energiája alacsonyabb a végtelen láncénál. A 4.9. és 4.8. ábrák alapján
az illesztett hullámszámok által kirajzolt görbe és a diszperziós reláció pár-
huzamos görbéknek t¶nnek. Ha ebb®l kiindulva feltesszük, hogy a tömbök
hatására a lánc diszperziós relációja nem változik lényegesen, akkor a várt-
nál kisebb hullámszámokat a betöltöttség csökkenéseként interpretálhatjuk.
A töltéssemleges, egy vegyérték¶ láncban atomonként egy elektron éppen

11A paraméterek energiafüggését az ett®l való eltérés (ε−EF ) függvényében vizsgáltuk
ebben a fejezetben.
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kF = π/2a hullámszámot jelentene. A tömböt a lánccal összekapcsolva az
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4.8. ábra. Arany láncok diszperziós relációjának inverze, és a vezet®képes-
ség oszcillációinak hullámszáma 5�5 kapcsolódó atom esetében. Az (ε−EF )
eV egységekben van, a hullámszám 1/a egységekben, ahol a a rácsállandó.

elektronok egy része az alacsonyabb Fermi-energiájú tömbökbe távozik, míg-
nem kialakul az egyensúlyi állapot, csökkentve ezzel a lánc betöltöttségét,
és a diszperziós reláción keresztül a Fermi-hullámszámot is. Ha sikerülne
igazolni, hogy az egy vegyérték¶ atomláncok a tömbök hatása miatt nem
teljesen töltéssemlegesek, az hozzásegíthetne annak magyarázatához, hogy
kémialiag miért t¶nnek a vártnál aktívabbnak.12

4.5. A tömb-lánc kapcsolódás szerepe
Az imént bemutatott eredmények alapján meger®sítést nyert a szórásmát-

rix módszer segítségével levezethet® (3.13) formula alkalmazhatósága atom-
láncok vezet®képességének leírására. Ugyanakkor felhívja a �gyelmet tömb-
lánc kapcsolat szerepének fontosságára, hogy a tömbök orientációjának vál-

12Részben a nemesfémekt®l szokatlan kémiai aktivitás tanulmányozása miatt vizsgálják
az atomláncok vezet®képességét különböz® gázok jelenlétében.
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4.9. ábra. Nátrium láncok diszperziós relációjának inverze, és a vezet®-
képesség oszcillációinak hullámszáma 4�4 kapcsolódó atom esetében. Az
(ε− EF ) eV egységekben van, a hullámszám 1/a egységekben, ahol a a
rácsállandó.

toztatása nélkül, de különböz® tömb-lánc kapcsolatok �gyelembevételével az
oszcillációk amplitúdója és fázisa is jelent®sen megváltozott. A szakítással
létrehozott atomláncok esetében ugyanolyan lánchossz mellett is rengeteg kü-
lönböz® lánc-tömb kapcsolat lehetséges. A mérések során a páros-páratlan
jelenséget sok különböz® atomlánc esetében mért vezet®képesség hosszfüg-
gésének hisztogramjaként mutatták ki [5]. Felmerülhet a kérdés, hogy ha
az oszcillációk fázisa és amlpitudója ennyire érzékenyen függ az atomi kon�-
gurációtól, akkor a sok atomi kon�gurációra vett átlagolás során miért nem
t¶nik el a páros-páratlan jelenség? Egyrészt az átlagolás után kapott ampli-
túdó mindössze kb. 2% (2e2/h egységekben), míg a szimulációkban, rögzített
tömb-lánc kapcsolat esetén 20-30%, tehát jóval kisebb az e�ektus. Másrészt
a szakítás után a kontaktust általában újra összeérintik, ami így el®segítheti
egy hasonló geometriájú kontaktus létrejöttét. Ezen kívül a láncok képz®dése
függ az orientációtól, és könnyen elképzelhet®, hogy az orientáció befolyá-
solja a tömb-lánc kapcsolatot, azaz vannak gyakoribb és kevésbé valószín¶



72 4. Fejezet A kölcsönható rendszerre kapott eredmények

kon�gurációk. Mivel lényegében három orientációból keletkezett aranylán-
cokat �gyeltek csak meg [24, 25], és mert a tömbök újra összeérintésekor
az orientáció valószín¶leg nem változik, ez azt valószín¶síti, hogy hasonló
tömb-lánc kapcsolatok jönnek létre, ami magyarázatot adhat arra, hogy a
páros-páratlan jelenség miért nem t¶nik el az átlagolás során.



Összefoglalás
Vizsgálataink célja az egy vegyérték¶ atomláncok vezet®képességének mo-

dellezése volt. Els®ként a szorosan kötött elektron közelítésben különböz®
geometriák és betöltöttségek esetében kiszámítottuk sok atomlánc vezet®ké-
pességét. Az adatok alapján felírtunk egy empirikus, lánchosszfügg® vezet®-
képesség formulát, és összefüggéseket találtunk a térben szimmetrikus és az
aszimmetrikus tömbök közé helyezett láncok vezet®képesség paraméterei kö-
zött. A szórásmátrix módszer segítségével sikerült a formula alakját és a pa-
raméterei közötti összefüggéseket alátámasztani. A különböz® betöltöttségek
mellett kapott adataink megmutatták, hogy a vezet®képesség oszcillációk pe-
riodicitásáért felel®s hullámszámot lényegében a lánc határozza meg, a tömb-
lánc kapcsolat geometriájától függetlenül. Az oszcillációk amplitúdója és fá-
zisa viszont er®s geometriafüggést mutatott. A szórásmátrix módszer alapján
ezeket a paramétereket a tömbök és a lánc kapcsolódása határozza meg. Az
oszcillációk fázisának geometriafüggése az irodalomban a páros-páratlan je-
lenséggel kapcsolatban publikált, sokszor látszólag ellentmondó eredmények
egy lehetséges magyarázatát adja. Munkánk másik részében a vezet®képesség
formula alkalmazhatóságát ellen®riztük s¶r¶ségfunkcionál-elméleten alapuló
számítással kapott numerikus eredményeken. Megvizsgáltuk a nátrium és az
arany esetét, az alkáli- és nemesfém láncok példájaként. Ez alkalommal a
tömb-lánc kapcsolat változtatásának hatását vizsgáltuk, rögzített tömb ori-
entáció esetén. A vezet®képesség formula, és paramétereinek összefüggései
nagyon jó egyezést mutattak adatainkkal. Az oszcillációk fázisa az arany
és a nátrium esetében is nagy mértékben változott a különböz® geometriai
kon�gurációk hatására, és mindkét anyag esetében azt tapasztaltunk, hogy
ennek következtében a páros-páratlan jelenség átfordult. Eredményeink arra
mutatnak, hogy az atomláncok vezet®képessége érzékenyen függ a lánc és a
tömbök találkozásánál lév® atomok kon�gurációjától, ezért csak a geomet-
ria szerepének tanulmányozásával együtt várhatjuk a pontosabb megértését,
amihez remélhet®leg hozzájárul az általunk javasolt vezet®képesség formula.

73



Summary
The aim of our investigations was the modeling of the conductance of

monovalent atomic chains. First we calculated the conductance of several
atomic chains in the Tight Binding approximation for di�erent lead orienta-
tions and occupation levels. We proposed an empirical conductance formula
which depends on the length of the chain and we found relations between the
parameters of the conductance of chains between symmetrical and asymmet-
rical leads. Using the scattering matrix approach we con�rmed the functional
form of the formula and the relations between the parameters. The results
obtained for di�erent occupation levels indicate that the wavenumbers, which
describe the periodicity of the oscillation of the conductance, are essentially
determined by the chains, independently of the geometry of the lead�chain
coupling. However, the phase and the amplitude of the oscillations seemed
to have signi�cant geometry dependence. The scattering matrix approach re-
vealed that these parameters are indeed determined by the chain�lead coup-
lings. The geometry dependence of the phase of the oscillations may provide
an explanation of the sometimes contradictory results published in the li-
terature concerning the even�odd e�ect. In the other part of our work we
veri�ed the applicability of the conductance formula with numerical results
obtained from a calculation based on density�functional theory. We investi-
gated sodium and golden chains as the prototypes of alkali and noble metals.
In this case we studied the e�ect of the change of the chain�lead coupling,
with one chosen lead orientation. The conductance formula and the relations
of its parameters showed very good agreement with our data. The phase of
the oscillations both for gold and for sodium changed appreciably due to the
di�erent geometries, and the consequent reversal of the even�odd e�ect was
observed for both materials. Our results demonstrate that the conductance of
atomic chains depends sensitively on the atomic con�guration of the chain�
lead contact therefore we can expect a better understanding only through
the examination of the role of the geometry. We hope that our proposed
conductance formula can contribute to these investigations.
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A. Függelék
A nulla áram elv bizonyítása

A �nulla áram elv� a következ®: Az Î operátor várható értékének összege
az összes olyan |Ψ+

n 〉 állapotra, melyek En energiája E és (E+dE) közé esik,
nulla bármely E-re. Fizikailag ez azt jelenti, hogy ha az [E,E+dE] interval-
lumba es® energiájú állapotok egyformán vannak betöltve mind az 1, mind
a 2 félben, akkor az 1-b®l 2-be és a 2-b®l 1-be folyó áramok pontosan kiej-
tik egymást. A bizonyításhoz az állításban szerepl® várhatóértéket írjuk a
következ® alakba:

dI(E) = dETr[Î ρ̂(E)]. (A.1)

Ezt kifejtve és felhasználva az állapots¶r¶ség (2.8) tulajdonságát

dI(E) =
edE

i~
∑
n;2

(
〈Ψ+

n |φ2〉〈φ2|V̂ |Ψ+
n 〉 − 〈Ψ+

n |V̂ |φ2〉〈φ2|Ψ+
n 〉

)
δ(E − En).

(A.2)

De�niáljuk a T̂ operátort a következ®képpen:

〈φ2|V̂ |Ψ+
n 〉 = 〈φ2|T̂ |φn〉 = T2n. (A.3)

Ekkor a (2.5) egyenl®ségb®l 〈φ2|Ψ+
n 〉 = δ2n + G0+

22 (En)T ∗
2n. (Ebben az alfe-

jezetben Mpq minden operátorra 〈φp|M̂ |φq〉-t jelöli.) Ezeket felhasználva a
(A.2) egyenlet a következ® alakba írható:
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dI(E) =
edE

i~
∑
n;2

{
[δ2n + G0+∗

22 (En)T ∗
2n]T2n − [δ2n + G0+

22 (En)T2n]T ∗
2n

}
δ(E − En).

(A.4)

Mivel Ĝ0+† = Ĝ0− és G0−
22 (En)−G0+

22 (En) = 2πiρ0
22(E)n = 2πiδ(En − E2), a

(A.4) egyenlet átírható a

dI(E) =
edE

~
∑

2

(
(T22 − T †

22)

i
δ(E − E2) + 2π

∑
n

|T2n|2δ(En − E2)δ(E − En)

)

(A.5)

formába. A T̂ operátor (A.3) de�níciója és a (2.5) egyenlet segítségével
kifejezhet® a V̂ operátor T̂ -vel,

V̂ =
(
1̂+ T̂ Ĝ0+

)−1
T̂ , (A.6)

ahol 1̂ az egységoperátor. Felírva ennek a kifejezésnek az adjungáltját, és
kihasználva, hogy V̂ = V̂ †, átrendezés után a

T̂ + T̂ Ĝ0−T̂ † = T̂ † + T̂ Ĝ0+T̂ † (A.7)

egyenlethez jutunk, amib®l

T̂ − T̂ † = T̂ Ĝ0+T̂ † − T̂ Ĝ0−T̂ † = T̂
(
Ĝ0+ − Ĝ0−)

T̂ † = (−2πi)T̂ ρ̂0(E)T̂ †.

A ρ̂0 operátor (2.3) tulajdonsága miatt az egyes mátrixelemekre
Tpq − T †

pq = −2πi
∑

n

TpnT
∗
qnδ(E − En). (A.8)

Amibe behelyettesítve p = q = 2-t, majd beírva a (A.5) kifejezésbe végül
a

82



dI(E) =
edE

~
∑

2

(
− 2π

∑
n

|T2n|2δ(En − E2)δ(E − E2) (A.9)

+ 2π
∑

n

|T2n|2δ(En − E2)δ(E − En)

)
= 0

egyenlethez jutunk, ami a bizonyítandó állítás volt.
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B. Függelék

A Fermi energia értéke a tömbben és a láncban

Ha |Rn〉-nel az n-edik atomhoz centrált s pályát jelöljük, akkor az elektron
hullámfüggvények Bloch-feltételt kielégít® alakja

Ψq =
1√
N

∑
n

eiqRn|Rn〉. (B.1)

Ekkor
E(q) =

1

N

∑
n,m

eiq(Rn−Rm)〈Rn|Ĥ|Rm〉, (B.2)

ami els®szomszéd kölcsönhatást �gyelembe véve az

E(q) =
1

N

∑
n

〈Rn|Ĥ|Rn〉+
1

N

∑

[n,l]

eiq(Rn−Rl)〈Rn|Ĥ|Rl〉 (B.3)

alakra egyszer¶södik, ahol [n, l] els®szomszédokat jelöl. Az els® tagot (2.37)-
hez hasonlóan nullának választva (ez határozza meg az energiaskála nullpont-
ját), a második tagban éppen γ de�níciója jelenik meg. Azonosnak téve fel
az atomokat, elegend® egy kiszemelt atom els®szomszédaira összegezni, és az
összeg elé egy N faktor kerül. Legyen rj a kiszemelt atom és az els®szomszé-
dok különbségvektora, felhasználva, hogy a hullámszámvektor a reciprokrács
bázisvektoraival kifejezve

q =
p1

N1

b1 +
p2

N2

b2 +
p3

N3

b3, (B.4)
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ahol az a1, a2, a3 irányban rendre N1, N2, N3 atom méret¶ az elemi cella, és
0 6 pi < Ni. Mivel a kristályrács és a reciprokrács bázisvektoraira fennáll,
hogy aibj = 2πδij, az FCC kristályban a 12 els®szomszédra összegezve az

E(q) = γ
∑

j

eiqrj = 2γ

(
cos

(
2π(

p1

N1

)
)

+ cos
(
2π(

p1

N1

)
)

+ cos
(
2π(

p1

N1

)
)
+

+ cos
(
2π(

p1

N1

− p2

N2

)
)

+ cos
(
2π(

p1

N1

− p3

N3

)
)

+ cos
(
2π(

p2

N2

− p3

N3

)
))

(B.5)

diszperziós relációt kapjuk, melyr®l belátható, hogy értékkészlete csak a
[−4γ . . . 12γ] tartomány, így ezen az energiatartományon kívül az állapot-
s¶r¶ség nulla. A (B.5) diszperziós relációt kiértékelve p1, p2, p3 összes le-
hetséges értékére (azaz az összes lehetséges hullámszámvektorra), meg lehet
határozni hogy hány állapot energiája van egy adott energia alatt. (Ehhez
az N1, N2, N3 értékeket 100-nak választottam, így az összes állapot száma
N1 · N2 · N3 = 106). Az adott energia alatt lév® állapotok számának és az
összes állapotszámnak a hányadosa legyen ξ(E). Félig töltött sávot feltéte-
lezve, a Fermi-energia az az energiaérték, amelyre ξ(E) = 0.5, így az

EF,tömb = −0.92γ (B.6)

érték adódik.1 A végtelen hosszú lánc egyszer¶bb, (3.3) diszperziós relációja
esetében numerikus számítás nélkül is belátható, hogy a félig töltött sávnak
éppen

EF,lánc = 0(γ) (B.7)

Fermi-energia felel meg. Látható tehát, hogy a tömbbeli Fermi-energia ala-
csonyabb a láncbeli értéknél.

1A lánc vezet®képességének vizsgálatakor önkényesen kiválasztott 9 különböz® Fermi
energiaérték között ezért szerepel a −0.92γ.
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C. Függelék
A (3.4) és a (3.13) vezet®képesség formulák paramétereinek
átszámítása

Az empirikus hosszfügg® vezet®képességformula

g =
Kαβ

1 + Aαβ · cos (2 · kF · na + ϕαβ)
(C.1)

alakját, és a szórásmátrix módszerrel kapott

g =
(1− r̃′2α )

(
1− r̃2

β

)

1 + r̃′2α r̃2
β − 2r̃′αr̃β cos (2kF L + ϕαβ)

, (C.2)

alakot összehasonlítva adódik, hogy:

Kαβ =
(1− r̃′2α )(1− r̃2

β)

1 + r̃′2α r̃2
β

, valamint Aαβ =
−r̃′αr̃β

1 + r̃′2α r̃2
β

. (C.3)

Vezessük be a
ραβ :=

2(Kαβ + Aαβ − 1)

Aαβ

(C.4)

mennyiséget, amivel az

x2
αβ + (1− ραβ)xαβ + 1 = 0 (C.5)

egyenlethez juthatunk, ahol xαβ = r̃β/r̃′α. Ennek megoldása:

xαβ;1,2 =
(ραβ

2
− 1

)
±

√(ραβ

2

)
− ραβ. (C.6)
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Vezessük be továbbá az yαβ := r̃′αr̃β mennyiséget is. Ezzel a jelöléssel Aαβ =

−2yαβ/(1 + y2
αβ), azaz:

y2
αβ +

2

Aαβ

yαβ + 1 = 0 , ahonnan yαβ;1,2 =
±

√
1− A2

αβ − 1

Aαβ

. (C.7)

A (C.6) és (C.7) egyenletek megoldásakor egyez® el®jelkiosztást kell válasz-
tani, ha Aαβ negatív. Szimmetrikus tömbök adataira való illesztéskor az αα

tömbök közötti eredményekb®l megkaphatjuk yαα = r̃′2α -t, a ββ adatokból
pedig yββ = r̃2

β-t. Ha Aαβ << 1 (az illesztett adataink alapján teljesül),
yαβ ≈ (−Aαβ)/2, mivel yαβ =

√
yααyββ. Innen

Aαβ =
−2yαβ

(1 + y2
αβ)

=
2
√

yααyββ

1 + yααyββ

≈
√

AααAββ

1 + AααAββ

≈
√

AααAββ, (C.8)

ami éppen a (3.6) formula. Hasonlóan a szimmetrikus tömbök esetében meg-
kapható yαα = r̃′2α és yββ = r̃2

β segítségével kifejezve Kαβ paramétert, valamint
felhasználva, hogy a szimmetrikus index¶ esetekben y = (1 − K)/(1 + K)

alakra egyszer¶södik,

Kαβ =
2KααKββ

Kαα + Kββ

=
√

KααKββ ·
(

2
√

KααKββ

Kαα + Kββ

)
≈

√
KααKββ, (C.9)

ahol az utolsó közelít® egyenl®ség teljesülése azon múlik, mennyire térnek el
egymástól a Kαα és Kββ értékek. Kis relatív eltérések esetében a mértani és
a számtani közép hányadosa közel egy, ezért ilyenkor a (3.7) szabály teljesül.
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