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Bevezetés 

 
A szén a természetben leggyakrabban előforduló kémiai elemek közé tartozik, amely egy 

alkalommal már új fejezetett nyitott az emberiség technológiai fejlődésének történetében. A 

XVIII. század utolsó harmadában, az Angliában végbemenő többrétű változások, amelyet ma 

ipari forradalomként emlegetünk, és melynek végkifejleteként a kézműipart felváltotta a 

tömegtermelés, elképzelhetetlenek lettek volna a szénnek tüzelő és adalékanyagként való 

felhasználása nélkül a vaskohászatban. Szén nélkül nem jöhetett volna létre egy modernebb 

vaskohászat, ami viszont technológiai szempontból kulcsfontosságú volt a nagyipar 

létrejöttéhez.  

Elképzelhető, hogy egy a közeljövőre prognosztizált technológiai „forradalom”-ban, a 

nanotechnológia forradalmában is kulcsszerephez jut a szén. Az alkalmazási lehetőségek a 

szobahőmérsékleten működtethető egy-elektron tranzisztortól [1], a hosszú élettartamú 

elektronforrásokon [2] át, a kiváló mechanikai és elektromos tulajdonságokkal rendelkező 

kompozit anyagokig terjednek [3]. E sokoldalú felhasználási lehetőség a szén rendkívül 

flexibilis elektronszerkezetének köszönhető, amely igen változatos szerkezetek kialakulását 

teszi lehetővé. 

A szén két közismert kristályszerkezeti módosulata a tetraéderes szerkezetű gyémánt, 

valamint a réteges szerkezetű grafit, egyaránt tisztán szén atomokból épül fel, fizikai 

tulajdonságaik azonban merőben eltérőek. A gyémánt a legkeményebb anyag, míg a grafit 

egyike a legpuhább anyagoknak; a gyémánt átlátszó a látható tartományban, a grafit 

átlátszatlan; a gyémánt kiváló szigetelő, a grafit elektromos vezetőként viselkedik. 

Már a XIX. században Edison révén ismerté váltak a szénszálak is, amelyeket az 1950-es 

évektől széles körben alkalmaznak anyagerősítésre, kompozit anyagok formájában. 

Az 1980-as évekre, a szén alapú anyagok tudománya egy jól kiforrott kutatási területnek 

számított, ekkor azonban a fullerén molekula felfedezése [4] a szén alapú anyagok egy új 

családját vonta a figyelem középpontjába. Hamar felismerték, hogy ezek a kalitkaszerűen zárt 

öt, hat, illetve hét szénatomot tartalmazó gyűrűkből felépülő makromolekulák igen változatos 

szerkezeteket alkothatnak. 

1991-ben a japán Sumio Iijima korszakalkotó felfedezést tett [5], amely a szén 

nanoszerkezetek tudományát napjaink egyik intenzíven vizsgált kutatási területévé léptette 

elő. „Krätschmer” típusú reaktorban előállított szénrészecskék elektronmikroszkópos 
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vizsgálata során szálszerű molekulákat fedezett fel a szénrészecskék között. Ezek a kizárólag 

szén atomokból felépülő nagyon vékony és hosszú makromolekulák, amelynek alakja egy 

üres hengerre emlékeztet, ahol a henger falát egy vagy több hatszöges rácsú grafit sík képezi, 

rövidesen, mint egy-, illetve többfalú szén nanocsövek váltak ismertté. 

Felfedezésük után, a tudományos társadalom gyakorlatilag azonnal felfigyelt a bennük 

rejlő alkalmazási lehetőségekre. Kiderült ugyanis, hogy a szén nanocsövek több szempontból 

is egyedülálló tulajdonságokkal rendelkeznek. 

A hatszöges rácsban elhelyezkedő C-C kötések erőssége, amely a gyémántban lévő 

tetraéderes C-C kötéseknél is nagyobb, párosulva a molekulákra jellemző gyakorlatilag 

hibamentes szerkezettel, olyan mechanikai tulajdonságokkal (szakítószilárdsággal és Young 

modulussal) ruházza fel a nanocsöveket, amelyek a szálszerű anyagok között is egyedülállóak 

[6, 7, 8, 9]. 

A nanocsövek elektromos tulajdonságai talán még meglepőbbek. A további 

miniatürizálás igénye által létrehívott molekuláris elektronika területén dolgozó kutatók 

régóta keresték a megfelelő molekulát, amelyet miniatűr elektromos vezetékként lehetne 

felhasználni. A fémes jellegű szén nanocsövek ideális jelöltnek mutatkoztak e célra. Már az is 

meglepő, hogy egy kvázi-egydimenziós anyag fémként viselkedik, a hasonló rendszerek 

többségében ugyanis fellép a Peierls instabilitás, ami a fémes jelleg elvesztéséhez vezet. A 

nanocsövek erős C-C kötései azonban energetikailag kedvezőtlenné teszik a kötéshosszak 

változását, ezáltal a Peierls instabilitás létrejöttét [10]. Ugyanezen ok miatt a nanocsövek az 

elektromigráció jelenségével szemben is ellenállóak, azaz óriási áramsűrűségeket 

(~109A/cm2) képesek elviselni [11]. Ez megoldást jelenthet a szilícium alapú elektronikai ipar 

azon problémájára is, hogy réz huzalok esetében már 106A/cm2 áramsűrűségek esetében 

fellép az elektromigráció jelensége, amely a huzal gyors degradációjához vezet. Mindemellett 

a nanocsövek akár szobahőmérsékleten is ballisztikus (disszipáció-mentes) vezetést mutatnak 

[12], vezetőképességük megközelíti az elméleti határértéket, mechanikailag stabilak, 

kémiailag pedig inertek. Mindent összevetve nem kétséges, hogy a fémes jellegű nanocsövek 

tulajdonságai minden területen messze túlszárnyalják a hasonló alkalmazások céljára 

kifejlesztett „nanodrótok” jellemzőit. 

A szén nanocsövek, szerkezetük függvényében, azonban nemcsak fémes, de félvezető 

jelleget is mutathatnak. Két paraméter határozza meg a nanocsövek elektromos jellegét: 

átmérőjük és feltekerési módjuk, azaz kiraliásuk. Habár elméletileg már 1992-ben 

megjósolták a nanocsövek fémes, illetve félvezető jellegű viselkedést [10, 13], a minden 

kétséget kizáró kísérleti igazolásra hat évvel később került sor STM és alagút-spektroszkópiai 
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STS (Scanning Tunneling Spectroscopy) mérések segítségével [14,15]. A félvezető jellegű 

csövek kapcsán azonnal felmerült, hogy nano-méretű elektronikai eszközök építőelemeként 

szolgálhatnak. Mára számos ilyen eszköz prototípusát készítették el és tesztelték 

eredményesen laboratóriumi körülmények között, a diódákon át a térvezérlésű tranzisztorokig 

[16,17]. Míg néhány eszköztípus működése hasonló a hagyományos félvezető eszközök 

működéséhez, a nanocsövek méreteiből és geometriájából adódóan, bizonyos eszköztípusok 

egyedi jellegzetességeket is mutatnak. Míg a hagyományos félvezető eszközökben a p-n 

átmenet létrehozása kizárólag adalékanyag hozzáadásával történhet, a félvezető nanocsövek 

esetében elektrosztatikus dópolás segítségével is létrehozhatunk p-n átmenetet, például 

osztott kapuelektródák segítségével. Az eszköz nagy előnye, hogy nem szükséges kémiai 

adalékolás, és különböző üzemmódokban is működtethető, így például ugyanaz az eszköz 

működhet p-n vagy n-p átmenetként, illetve tranzisztor üzemmódban is [18]. 

A nanocsövek szerkezete és elektromos tulajdonságai közötti egyedi összefüggés 

igazolásán túl az STM a továbbiakban is nélkülözhetetlen módszernek bizonyult a szén 

nanocsövek vizsgálata során. Jelenleg is az egyetlen olyan rendelkezésre álló eszköz, amely 

egyszerre képes információt szolgáltatni a nanocsövek atomi szerkezetéről, illetve lokális 

elektronszerkezeti tulajdonságairól.  

Felfedezése óta az STM-et széles körben alkalmazzák tömbi minták felületének (atomi 

felbontású) vizsgálatára. A szén nanocsöveken végzett STM mérések azonban több lényeges 

szempontból is eltérnek a tömbi mintákon végzett mérésekhez viszonyítva, így a kapott 

eredmények értelmezése is összetettebb, gyakran komoly elméleti hátteret igénylő feladat. 

Jelen dolgozat célkitűzései közé tartozik ezen hatások vizsgálta. 

Az egyik lényeges különbség szén nanocsövek STM vizsgálatában a tömbi minták 

vizsgálatához viszonyítva: a kettős alagútköz jelenléte. A hordozóra elhelyezett nanocső 

atomi méretskálán ugyanis úgy tekinthető, hogy a hordozó felett „lebeg”, a van der Waals 

kölcsönhatás következtében. Így az elektronoknak kettős alagútközön kell áthaladniuk, előbb 

az STM tűből a nanocsőbe, majd a csőből a hordozóba alagutaznak a mérés folyamán. 

Következésképpen az STM képet mindkét alagútcsatorna tulajdonságai befolyásolhatják, 

szemben a tömbi minták STM leképezésével, amelyet egyedül a tű és a (tömbi) minta közötti 

alagútcsatorna határoz meg.  

A másik lényeges eltérés a tömbi minták STM vizsgálatához képest, hogy a nanocsövek 

nanométeres tartományba eső görbülettel rendelkeznek, szemben a tömbi egykristály minták, 

csak atomi skálán egyenetlen „sík” felületével. A görbület hatással van a nanocsövek STM-el 
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észlelt geometriájára így a mérésekben észlelt látszólagos átmérő lényegesen eltérhet a 

nanocső valódi átmérőjétől. 

A fentebb említett hatások vizsgálata során az alagutazási folyamatok leírására a 

Bardeen-féle transzfer Hamilton elméletet alkalmaztam, egy tű-cső-hordozó modell 

rendszerre. A kapott eredmények a szén nanocsöveken végzett STM mérések pontosabb 

értelmezését teszik lehetővé.  

A hibák jelenléte nanoszerkezetekben, lényegesen módosíthatja ezek elektromos 

viselkedését. A fémes jellegű hibamentes szén nanocsövek kiváló nanoméretű elektromos 

huzalként alkalmazhatók, ám hibák jelenlétében a szén nanocsövek, az elektron transzport 

szempontjából, komplex funkcionális elemként is viselkedhetnek [19]. Így a növekedés során 

beépült, vagy utóbb mesterségesen keltett hibahelyek segítségével létrehozhatók szén 

nanocső diódák és tranzisztorok is [1]. Hibahelyeket tartalmazó nanocsöveken végzett 

transzport mérések azt mutatják, hogy a hibahelyek kapufeszültséggel hangolható szóró-

centrumként viselkednek [19]. Ezen viselkedés alapja a nanocsövek koherens vezetési 

mechanizmusában gyökerezik, amely a hibahelyeken történő szóródások következtében a cső 

hosszával összemérhető kiterjedésben észlelhető interferencia jelenségekhez vezet. Amikor 

egy eszköz mérete összemérhetővé válik az elektronok koherencia hosszával, a 

kvantummechanikai interferencia jelenségek meghatározóvá válnak az eszköz működése 

szempontjából. Ezek a kvantummechanikai hatások képezik az alapját egy új típusú 

eszközcsaládnak, amely éppen a kvantumkoherencia jelenségét használja fel az 

alkalmazásokban [19]. Ahhoz azonban, hogy valóban kihasználhassuk a nanocsövek 

potenciális alkalmazásait ezen a területen, feltétlenül szükséges, az eszköz működésének 

alapjául szolgáló, alapvető fizikai folyamatok pontos és átfogó megértése. Az egyik ilyen 

alapvető folyamat az elektronok szóródása a nanocső hibahelyein. 

Jelen dolgozatban megvizsgálom, hogy miként lehetséges STM mérésekkel és a mérések 

modellezésen alapuló elméleti számítások segítségével információt nyerni a nanocsövek 

hibahelyein végbemenő elektron-szórási folyamatokról, amelyek a transzport folyamatok és 

ezáltal a nanoelektronikai eszközök működésének jobb megértéséhez, majd 

tervezhetőségéhez segíthetnek hozzá.  

A szén nanocsövek tulajdonságai egyedi módon függnek szerkezetüktől, ezért nagyon 

fontos, hogy a szén nanocsövek szerkezetét „tervezni”, kontrollálni lehessen. A 

legkézenfekvőbb eljárás erre az előállítási folyamat kontrolálása, amely révén – ideális 

esetben – az alkalmazások által megkívánt specifikus tulajdonságokkal rendelkező 

nanocsöveket kaphatunk. Habár a teljes szelektivitás megvalósítása még távoli elképzelésnek 
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tűnik a megfelelő módszerek, valamint a növesztési paraméterek megválasztásával bizonyos 

határok között kontrollálni lehet: a nanocsövek típusát (egyfalú/többfalú), átmérőjét, valamint 

morfológiáját [20]. Hibák kontrollált beépítése a nanocsövek szerkezetébe szintén sok 

alkalmazás szempontjából kulcsfontosságú lehet, így például az Y elágazások [21, 22] a 

kettőnél több kivezetéssel rendelkező elektronikai eszközök alapját képezhetik. Ez hosszú 

távon egy magasabb integráltsági fok elérését biztosíthatja a nanocsövekből felépülő 

elektronikai eszközökben. A dolgozat keretében megvizsgálom a porlasztásos pirolízis 

előállítási módszer növesztési paramétereinek hatását a nanocső Y elágazások szelektív 

előállítását megcélozva.  

Az értekezés szerkezeti felépítése a következő: a dolgozat első felében (első három 

fejezet) a szén nanocsövekkel és az STM-el kapcsolatos irodalmat tekintettem át. Az első 

fejezetben a szén nanocsövek fontosabb szerkezeti és elektronszerkezeti tulajdonságait 

vázolom, valamint a főbb előállítási módszereket. A 2. és 3. fejezetekben az STM alapelveit, 

illetve a szén nanocsövek STM vizsgálatának főbb eredményeit tekintem át. A dolgozat 

második felében (utolsó három fejezet) mutatom be a saját eredményeim. Az 4. fejezetben az 

STM perturbatív elméletét alkalmazom, egy tű-nanocső-hordozó modell rendszerre, a 

nanocsövek STM mérésekben észlelt látszólagos átmérője és a valódi átmérő közötti 

különbség okait vizsgálva. Az 5. fejezetben a nanocsövek szerkezeti hibáin végbemenő, 

STM-mel észlelt elektron-szóródási folyamatok értelmezését és elméleti leírását adom meg 

modell számítások segítségével. Az utolsó fejezetben a nanocsövek szerkezetének az 

előállítás folyamán történő kontrolálásával kapcsolatos eredményeimet mutatom be. 

Az értekezés szövegében az irodalmi hivatkozások sorszámmal, míg a tézisek 

megfogalmazásában is felhasznált saját cikkekre történő hivatkozások T1, T2,… számozással 

vannak ellátva. 
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1. A szén nanocsövek szerkezete és tulajdonságai 
 

1.1 A szén nanocsövek szerkezete 

 

A szén nanocsövek elnevezése egyszersmind utal alakjukra és méretükre is: olyan 

hengeres geometriájú objektumok, ahol a henger átmérője a nanométeres tartományba esik, a 

henger falát pedig hatszöges rácsban elhelyezkedő, közel sp2 hibridállapotú szénatomok 

alkotják. Az egyfalú szén nanocsöveket úgy tekinthetjük, mint egyetlen grafitsíkból 

(grafénból) kivágott néhány nanométer széles, hosszú sávot, amelyet atomi szinten tökéletes 

illesztésű hengerré csavarunk fel (1.1 ábra). A szén nanocsövek szerkezetét és ebből eredően 

tulajdonságaikat két paraméter határozza meg: a csövek átmérője, valamint a hatszöges 

rácsban elhelyezkedő C-C kötések orientációja a cső tengelyéhez képest. 

 
 

1.1 ábra: Egy kétdimenziós (2D) grafén sík feltekerésével kapott nanocső és a 

nanocsövek jellemzésére használt vektorok. Az ábrán 1ar  és 2ar  az elemi rácsvektorok, hC
r

 a 

keletkező nanocső feltekerési vektora, θ  a nanocső királis szöge, T
r

 pedig a nanocsövet 

egydimenziós kristályként  jellemző transzlációs vektor. 
 

Matematikailag a nanocsöveket a hC
r

 feltekerési vektorral jellemezhetjük. Az atomi 

szinten tökéletes illeszkedés megköveteli, hogy a hC
r

 feltekerési vektor a hatszöges rács egy 

transzlációs vektora legyen, azaz felírható a hatszöges rács primitív rácsvektorainak ( 1ar , 2ar ) 

lineáris kombinációjaként: 
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),(21 mnamanCh ≡+=
rrr

     (1.1) 

ahol, n és m egész számok, a hC
r

 vektor kristálytanilag egyenértékű pontokat köt össze 

és egyértelműen meghatározza a nanocső átmérőjét és feltekerési módját (kiralitását), azaz a 

nanocső szerkezetét. A kiralitást az úgynevezett királis szöggel is jellemezhetjük, amely 

megállapodás alapján a cikk-cakk (n, 0) irány és a hC
r

 vektor által bezárt szög. Szimmetria 

megfontolásokból könnyen belátható, hogy a 0Ø< q < 30Ø tartomány leírja az összes 

lehetséges szerkezetet. A nanocsövek átmérője illetve királis szöge kifejezhető az (n,m) 

indexek segítségével is: 

( ) ( )[ ]nmnnmnmaCd CCht +=++== −
− 2/3tan/3/ 12

122 θππ   (1.2) 

Fontos megjegyezni, hogy a fent leírt eljárással generált szerkezetek egyikében 

sincsenek jelen torzult C-C kötések, eltekintve a henger görbületéből adódó torzulástól, 

amelynek hatásai csak nagyon kis átmérőjű csövek esetében bírnak jelentőséggel [23]. 

Szimmetria megfontolásokból két típusú nanocsövet különböztetünk meg: királis és 

nem királis csöveket. A nem királis csövek tükörszimmetriával rendelkeznek, ilyenek az (n,0) 

„cikk-cakk”, illetve (n,n) „karosszék”, típusú csövek. Az elnevezés a cső tengelyére 

merőlegesen, a kerület mentén végigfutó C-C kötések geometriájából adódott. Az összes 

többi csövet, amelyek nem rendelkeznek tükrözési szimmetriával, királis csöveknek 

nevezzük. 

 
 

1.2. ábra: Szén nanocsövek 3D szerkezete karosszék (5,5), cikk-cakk(10,0) és királis 

(14,5) cső esetére. Az elnevezéseket szemléletessé teszi a nanocsövek kerülete mentén futó C-

C kötéslánc alakja. A nem királis csövek esetében (karosszék, cikk-cakk) az alsó ábrákon jól 

látható a tükörszimmetria. 
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A T
r

 transzlációs vektor – a nanocsövet egydimenziós (1D) szerkezetként felfogva – az 

elemi rácsvektor. A T
r

 vektor párhuzamos a cső tengelyével, ezért értelemszerűen merőleges 

a hC
r

 feltekerési vektorra. 

A hC
r

 és T
r

 vektorok által meghatározott négyszög, a nanocső elemi celláját definiálja, 

amint az jól látható, az 1.1 ábrán. 

A többfalú nanocsöveket koncentrikusan egymásba helyezett egyfalú csövek alkotják. 

A falak közötti távolság átlagértéke 0,339, közelítőleg megegyezik a grafit egykristály 0,335 

nm és a turbóréteges (turbostratic) grafit 0,344 nm rétegek közötti távolságának átlagával 

[24]. Ez azzal magyarázható, hogy a hengeres geometria miatt a nanocsőben nem minden 

esetben valósítható meg a grafitra jellemző ABAB elrendeződés, ami a turbóréteges grafitra 

jellemző érték felé tolja a rétegek távolságát. Valójában egy többfalú nanocsőben a falak 

közötti távolság a szomszédos rétegek (n,m) szerkezetének függvénye [25] és rétegről rétegre 

változhat, a fenti érvelés tehát, csak az átlagértékekre érvényes általános megállapítás. 
 

 
1.3. ábra: Többfalú szén nanocsövek szerkezete: növekvő átmérővel egymásba ágyazott 

egyfalú nanocsövekből épül fel, ahol a falak közötti távolság átlagos értéke 0,339 nm. 
 

A nanocsövek geometriája, valamint atomi szerkezete kísérletileg nagy felbontású TEM és 

STM mérések segítségével vizsgálható (1.4 ábra). 
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1.4. ábra Kísérleti bizonyítékok szén nanocsövek szerkezetére. A TEM képeken a 

hengeres (üreges) geometria [5], az STM képen a hatszöges grafit rács azonosítható [14]. 

 

 

1.2 Hibák a szén nanocsövek szerkezetében 
 

 

A növekedési folyamat során előfordulhat, hogy nem-hatszöges széngyűrűk is 

beépülnek a csövek falának hatszöges rácsába. A nem-hatszöges széngyűrűk beépülését 

követő szakaszon megváltozhat a cső kiralitása és átmérője is, amelynek eredményeként kettő 

vagy több különböző szerkezetű nanocső-szegmensből összekapcsolt szerkezetek 

alakulhatnak ki [16, 26]. Az 1.5 ábrán látható nanocsö könyök (ötszög-hétszög pár) például 

egy cikk-cakk illetve egy karosszék típusú nanocsövet kapcsol össze. Máig sem tisztázottak 

teljesen azon mechanizmusok, amelyek révén a növekedés során stabil szerkezeti hibák 

épülnek be a nanocső szerkezetébe. A nanocsövek leggyakoribb szerkezeti hibái az öt-, 

illetve hétszöges gyűrűk jelenléte a hatszöges rácsban. 

A hibák beépülése folytán létrejövő nanocsövek szerkezetét a hibák típusa, száma, 

valamint egymáshoz viszonyított helyzete határozza meg [27]. Pusztán öt- és hétszöges 

széngyűrűk jelenléte olyan változatos szerkezetek kialakulását eredményezheti, mint a 

különböző hajlásszögű nanocső könyökök, Y-szerűen elágazó nanocsövek, illetve nanocső-

spirálok, de a nem-hatszöges gyűrűk jelenléte felelős a nanocsövek hossztengelye mentén 

létrejövő átmérőváltozásért is [28].  
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Az első szerkezeti modellek szén nanocső könyökökre egyetlen ötszög-hétszög pár 

beépülését tételezték fel. Dunlap és munkatársai a két hibahelyet a cső kerülete mentén, 

egymástól a lehető legtávolabb helyezték el, így egy 30 fokos hajlásszögű könyököt kaptak 

[29], míg Chico és munkatársai egymással szomszédos ötszög-hétszög párt feltételeztek, 

amely egy 4 fokos, gyakorlatilag alig észlelhető hajlásszögű könyököt eredményez [30]. 

Később Dai és munkatársai molekuláris dinamikai számítások segítségével részletesen 

vizsgálták különböző számú és elrendezésű ötszög-hétszög hibák által generált nanocső-

könyökök stabilitását, bebizonyítva, hogy több stabil hiba-konfiguráció is tartozhat 

ugyanolyan hajlásszögű könyökhöz [27]. Többfalú nanocsövek esetén is gyakran észlelnek 

könyököket, amelyek egy részét mechanikai deformációnak, más részét pedig szintén a 

szerkezetbe beépült hibáknak tulajdonítják. Nem teljesen tisztázott azonban, hogy milyen 

mechanizmus szabályozza a többfalú csövet alkotó különböző átmérőjű egyfalú csövekbe 

beépülő hibahelyek elrendezését, amelynek eredményeképpen minden egyes cső ugyanolyan 

szögű görbülettel rendelkezik. 

 

  
 

1.5 ábra: Öt és hétszöges széngyűrűknek (szerkezeti hibák) a nanocsövek hatszöges 

rácsába való beépülésével változatos geometriájú és tulajdonságú szén nanoszerkezetek 

hozhatók létre [16,31,32]. 

 

A nanocsövek méretéből is adódóan, a szerkezetükben jelenlévő atomi szintű hibák 

kiemelkedően fontos szerepet játszanak fizikai tulajdonságaik meghatározásában. Mechanikai 

szempontból a hibák jelenléte a mechanikai tulajdonságok romlásához vezet, elektromos 

szempontból azonban sokkal komplexebb hatásuk van. A legjellemzőbb példák erre a 

nanocső könyökök, amelyek különböző szerkezetű, azaz különböző elektromos tulajdonságú 

csőszegmenseket kapcsolhatnak össze, így létrejöhet fémes-fémes, félvezető-félvezető, illetve 

fémes-félvezető illesztés, ez utóbbi pedig molekuláris méretű diódaként illetve 
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tranzisztorként is használható [16]. Más szempontból a hibák szórócentrumokként 

viselkednek az elektronok számára. Ez a jelenség egyrészt az eszköz ellenállását növeli, 

másrészt a koherens elektrontranszport elvére épülő eszközökben meghatározó funkcionális 

szerepük van. 

 

1.3 Szén nanocsövek elektronszerkezete 
 

A szén nanocsövek elektronszerkezetének meghatározásához először megvizsgáljuk 

egyetlen grafit réteg (grafén) elektronszerkezetét. Mivel a rétegek közötti kölcsönhatás első 

közelítésben elhanyagolható a hatszöges rácsban található szénatomok közötti 

kölcsönhatásokhoz viszonyítva, az eredmények jó közelítéssel érvényesek a tömbi 3D grafit 

elektronszerkezetére is. A későbbiekben kitérünk rá, hogyan módosítja a rétegek közötti 

kölcsönhatás a grafit Fermi szinten mért elektron-állapotsűrűségét. 

A grafit hatszöges rácsát alkotó szénatomokat σ  pályák kötik össze, amelyek sp2 típusú 

hibridizáció során jönnek létre egy s és két p elektronpálya szuperpozíciójából. A fennmaradó 

p pályát, amely merőleges a hatszöges rács síkjára, π  orbitálnak nevezzük. Mivel energiában 

ez esik legközelebb a Fermi szinthez, ezen π  orbitálokból alkotott delokalizált 

elektronrendszer játssza a döntő szerepet a grafit fizikai tulajdonságainak a meghatározásban. 

A következőkben, a grafit π orbitáljai által létrehozott sávszerkezetet vizsgáljuk. 

A 2D grafit primitív cellája két szénatomot tartalmaz (A,B, 1.6 ábra), következésképpen 

hullámfüggvényeit a primitív cellában található két inekvivalens szénatom π  orbitáljaiból 

felépített Bloch függvények lineáris kombinációjaként írhatjuk fel [33].  

 

  
1.6. ábra: (a) A hatszöges rács elemi cellája és rácsvektorai. (b) a reciprokrács elemi 

rácsvektorai és nevezetes pontjai. Az első Brillouin zónát a (b) ábrán a satírozott terület 

jelöli. 
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( ) ( ) ( )∑
=

Φ=Ψ
BAj

jjjj rkkCrk
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'' ,, rrrrr
    (1.3) 

ahol a Cjj’-k meghatározandó együtthatók, a Φj Bloch függvényeket pedig a: 

( ) ( ) { }( )BAjRre
N

r
j

j

R
jj

Rki
j ,;1

∈−=Φ ∑r
rr rrr ϕ   (1.4) 

kifejezés írja le, ahol szoros kötésű közelítésben φj a j típusú atom atomi 

hullámfüggvényeit jelöli. 

Az energia minimalizálására a Cjj’ együtthatókban felírt egyenletből és a 

hullámfüggvény létezési feltételéből kapjuk a diszperziós relációt meghatározó 

egyenletünket: 

[ ] 0ˆˆdet =− SEH      (1.5) 

ahol: 

( ) ( ) { }BAjkSHkH jjjjjjjj ,;;ˆ
'''' ∈ΦΦ=ΦΦ=

rr
 

A kapott (2x2) Hamilton mátrix diagonális elemeit felírhatjuk, mint: 
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  (1.6) 

Amennyiben csak az első-szomszéd kölcsönhatásokat vesszük figyelembe, a fenti 

kifejezés a HAA =  HBB = ε2p összefüggésre egyszerűsödik. 

A nem-diagonális mátrixelemek számításánál: 

( ) ( ) ( ) ( )RrHRre
N

rH BA
RR

RRki
AB

rrrrr
rr

rrr

−−= ∑ − ϕϕ ˆ'1
',

'  (1.7) 

első-szomszéd közelítésben (minden A típusú atomot három db B típusú atom vesz 

körül, amelyeket 321 ,, RRR
rrr

 vektorokkal írunk le): 

( ) ( )kfeeeH RkiRkiRki
AB

rrrrrrr

00
321 γγ =++=  (1.8) 

ahol γ0 az első-szomszéd transzferintegrál, vagy hopping integrál, amit felírhatunk, 

mint: 

( ) ( )iAA RRrHRr
vrrrr

±−−= ϕϕγ ˆ
0     (1.9) 
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amelyet a számítások során általában paraméterként kezelnek. Ez az eljárás egy 

úgynevezett félempirikus módszer, ahol a paraméterek adott jelenségcsoportok leírásánál 

más-más értékeket vehetnek fel. 

Hasonlóképpen eljárva az S mátrix eleminek számításnál is a következő egyszerű 

alakokat kapjuk: 

( )
( )

( )
( ) ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=
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⎟
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⎛
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1
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S
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p

p
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r

r

r

εγ

γε
  (1.10) 

A fenti értékekkel megoldva az 1.5 egyenletet, a diszperziós relációra kapjuk, hogy: 

( ) ( )
( )ksw

kw
kE p

D r

r
r

±

±
=

1
02

2

γε
     (1.11) 

ahol a számlálóban és nevezőben szereplő „–“ értékre a π  kötő orbitált, míg a „+” 

értékre a *π  lazító orbitált kapjuk, ( )kw
r

 pedig: 

( ) ( )
2

cos4
2

cos
2

3cos41 22 akakakkfkw yyx ++==
rr

  (1.12) 

A továbbiakban a paraméterek értékeit megfelelően megválasztva ( 02 =pε ; 

eV033.30 =γ ; s = 0.129) a grafitnak az első elvekből kiinduló számításokkal jól egyező 

sávszerkezetét kapjuk [34].  

 
1.7 ábra: A hatszöges grafén rács diszperziós relációja az első Brillouin zónában (1BZ) 

ábrázolva. A vegyérték (alsó felület) illetve vezetési sáv (felső felület) hat darab K-val jelölt 

pontban érintkezik a Fermi szinten. A betűk az 1BZ magas szimmetriájú pontjait jelölik. A 

jobb felső sarokban lévő kis képen ezen pontokat összekötő egyenesek mentén van ábrázolva 

a diszperziós reláció. 
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A π  és *π  sáv (az ábrán látható felület felső illetve alsó része) a K pontokban 

érintkezik, amelyek pontosan a Fermi szinten helyezkednek el.  

További egyszerűsítések is bevezethetők egyetlen grafit sík sávszerkezetének 

leírásában. Amennyiben az átfedési integrál értékét nullának választjuk (s = 0), a π  és π* 

sávok szimmetrikussá válnak a Fermi szintre. Ezt a közelítést Slater-Koster-féle közelítésnek 

nevezzük, és az irodalomban fellelhető nanocsövekre vonatkozó számított sávszerkezetek 

többsége ebből a közelítésből van származtatva. 

A grafit előzőekben tárgyalt, már önmagában is különleges elektronszerkezete még 

egyedibb tulajdonságokat vesz fel, amikor a grafit síkot nanocsővé tekerjük. Tehát a 

nanocsövek egyedülálló elektromos tulajdonságai két tényező együttes hatásából 

származtathatók: egyrészt a grafit különleges elektronszerkezetéből, másrészt a nanocsövek 

méretéből eredő kvantumos mérethatásokból, amelyeket a következőkben fogunk felvázolni.  

A grafit sík nanocsővé tekerése egy valódi periodikus határfeltételt szab a cső kerülete 

mentén az elektronok hullámfüggvényeire. Szemléletesen úgy lehet elképzelni, hogy a 2D 

grafit csak azon hullámfüggvényei nem oltják ki egymást a csővé tekerés következtében, 

amelyek fázisa a cső kerülete mentén 2π többszörösével változik. Matematikailag 

megfogalmazva a hullámfüggvény egyértékűségének feltétele, hogy a kerület mentén a 

hullámfüggvény fázisa 2π egész számú többszörösével változzon, azaz az elektronok 

hullámszám-vektorának a kerület ( hC
r

 vektor) irányába eső komponensére a következő 

kvantálási szabálynak kell teljesülnie: 

πnkCh 2=
rv

      (1.13) 

Tehát a grafit sík nem minden állapota marad megengedett állapot a nanocsővé tekerés 

után. Mivel a hullámszámvektornak a cső tengelyének (T
r

 vektor) irányába eső 

komponensére semmiféle megszorító feltételt nem alkalmaztunk (a csövet végtelen 

hosszúságúnak tételeztük fel), ez továbbra is tetszőleges értékeket vehet fel, a nanocsövek 

megengedett állapotai a cső tengelyével megegyező irányú metszetei lesznek a 2D grafit 1.7 

ábrán látható sávszerkezetének. Ez matematikailag könnyen belátható, ha a fenti egyenletet a 

következő alakban írjuk fel: 

constkCkC yyxx =+  .   (1.14) 

Az 1.14 összefüggés a (kx, ky) síkban, azaz az 1.8 ábra síkjában fekvő egyenesek 

egyenletének felel meg. 
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1.8. ábra: A nanocső diszperziós relációjának a meghatározása zóna hajtogatásos 

közelítésben a grafén diszperziós relációjából. Az egyenesek a végtelen hosszú nanocső 

megengedett állapotait jelölik ki a reciprok térben. 

 

Amennyiben a K pontokban lévő állapotokra teljesül a 1.13 egyenletben felírt 

összefüggés, avagy grafikusan, az 1.8 ábrán áthaladó vonalak metszik a K pontokat, ezek 

megengedett állapotok maradnak a nanocsőben is, azaz a nanocső fémes jelleget fog mutatni. 

Azonban ha az ábrán látható vonalak nem metszenek egyetlen K pontot sem, a Fermi szinten 

nem lesz megengedett állapot, következésképpen a nanocső sávszerkezetében egy tiltott sáv 

jelenik meg, azaz a nanocső elektromos szempontból félvezető jelleget fog mutatni. 

 
1.9. ábra: Szén nanocsövek diszperziós relációja (a) karosszék típusú fémes (10,10) (b) 

cikk-cakk típusú félvezető cső 1D sávszerkezete. 
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A következőkben megvizsgáljuk, hogy mi a feltétele annak, hogy egy cső fémes jelleget 

mutasson: 

A 1.13 egyenletből kiindulva, a K pontok helyzetét a reciprok térben a ( ) 321 bbK
rrr

−=  

összefüggéssel felírva, valamint figyelembe véve az 1.2 összefüggést, illetve a ijjiba πδ2=
rr  

összefüggést kapjuk, hogy  

( ) 32 mnCK h −= π
rr

.    (1.15) 

A fenti összefüggést összehasonlítva a 1.13 összefüggéssel könnyen belátható, hogy a 

nanocsövek 1/3 része fémes, míg 2/3 része félvezető jelleget mutat. Azonnal látszik az is, 

hogy az (n ,n) típusú karosszék csövek mindig fémes jellegűek lesznek.  

Az 1.10 ábrán feltüntetjük a nanocsövek elektromos jellegét hC
r

 feltekerési vektoruk 

függvényében. 

 
1.10 ábra: A szén nanocsövek elektromos tulajdonságai szerkezetük  (n, m) függvényében, 

ahol 1ar  és 2ar  elemi rácsvektorok és ),(21 mnamanCh ≡+=
rrr

 a nanocső feltekerési vektora [35] 

 

A szén nanocsövek jellemzésében különlegesen fontos szerepe van az elektron-

állapotsűrűség energiafüggésének is, ugyanis a pásztázó alagút-spektroszkópia (STS) 

segítségével ez egy közvetlenül mérhető mennyiség.  

A nanocsövek 1D elektron állapotsűrűsége a diszperziós reláció segítségével a következő 

alakban írható fel [36] : 
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ahol az összegzés az 1.7 ábrán látható valencia “-„ és vezetési „+” sávnak az 1.13 feltétel által 

kiválasztott állapotaira történik.  

Félvezető csövekben a tiltott sáv szélessége csak a nanocső átmérőjének a függvénye: 

t

CC
g d

aE −= 02γ
,     (1.17) 

ahol aC-C a grafit hatszöges rácsában lévő elsőszomszéd C atomok közötti távolság, aC-C = 

1,42Å. A fenti egyenletből következik, hogy a félvezető csövek tiltott sávjának szélessége 

mindaddig meghaladja a szobahőmérsékletnek megfelelő termikus energiát, míg a cső 

átmérője ≤ 14 nm, tehát a 14 nm feletti átmérővel rendelkező csövek, szobahőmérsékleten, a 

kiralitásuktól függetlenül fémes viselkedést fognak mutatni. 

Az 1.16 összefüggésből jól látható, hogy a diszperziós reláció E(k) szélsőérték 

pontjaiban az állapotsűrűség divergál. Ezeket az 1D szerkezetre jellemző állapotsűrűség 

divergenciákat van Hove szingularitásoknak nevezzük [13]. 

 

 
1.11. ábra: Az elektron állapotsűrűség származtatása a nanocsövek sávszerkezetéből. 

A lokális állapotsűrűség STS üzemmódban direkt módon mérhető mennyiség. Az 

állapotsűrűségben megjelenő csúcsok az 1D elektronrendszerekre jellemző van Hove 

szingularitások. 

 

Mivel a Fermi szint környezetében lévő viszonylag alacsony állapotsűrűséget nehéz 

megbízhatóan mérni, a nanocsövek fémes illetve félvezető jellegét a Fermi szint két oldalán 

elhelyezkedő van Hove szingularitás-párok távolságából határozhatjuk meg, amely fémes 

jellegű csövek esetében: 

d
adE CC

pg
06)( γ−=      (1.18) 
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míg félvezető csövekre: 

d
adE CC

g
02)( γ−=       (1.19) 

lesz [13]. 

Az STS mérések során felvett áram-feszültség karakterisztikákból származtatható 

dI/dV mennyiség jó közelítéssel arányosnak tekinthető a minta elektron állapotsűrűségével 

[15]. A nanocsövek STS méréseiben a van Hove szingularitások megjelenése szolgáltatta a 

kísérleti bizonyítékot, arra hogy a nanocsövek elektronszerkezetileg valóban 1D rendszerként 

viselkednek, azaz a cső tengelye mentén kialakul a kristályokra jellemző sávszerkezet, míg a 

kerület mentén a molekulákra jellemző diszkrét (impulzusmomentum) kvantumállapotok 

léteznek. 

 

1.4 Szén nanocsövek előállítása 
 

A nanocsövekre épülő gyakorlati alkalmazások elterjedésének előfeltétele, hogy az 

adott alkalmazásokhoz megfelelő minőségű és mennyiségű szén nanocső álljon 

rendelkezésre, lehetőleg a gazdaságossági faktor figyelembevételével. Napjainkban három 

széles körben elterjedt módszer létezik szén nanocsövek előállítására: az elektromos 

ívkisülés, a lézeres elpárologtatás és a szénhidrogének katalitikus bontása (CCVD-Catalytic 

Chemical Vapor Deposition). Az elektromos ívkisülés és a lézeres elpárologtatás módszere 

koncepcionálisan sok hasonlóságot mutat, ezeket még magas hőmérsékletű módszereknek is 

nevezik, míg a CVD módszer alapjaiban eltér az előzőektől.  

- Az Iijima által felfedezett szén nanocsövek elektromos ívben keletkeztek, így 

kezdetben ez az előállítási módszer terjedt el [5]. A berendezés lényege, hogy két 

grafitelektród között inert atmoszférában (He, Ar) elektromos ívet hozunk létre. Az ívben 

keletkező magas hőmérséklet (T > 3500K) elpárologtatja a szénelektródát, az így létrejövő 

szén plazma kondenzációja során pedig szén nanocsövek keletkeznek. Amennyiben az 

elektródák nagy tisztaságú grafitból készültek, a keletkező nanocsövek jellemzően 

többfalúak, belső átmérőjük 1-3 nm, külső átmérőjük 2-25 nm, hosszuk, pedig 1 mikron 

körüli [37].  
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1.12. ábra: Ívkisüléses berendezés elvi vázlata 

 

Ha a grafit elektródákhoz fémszemcséket (leggyakrabban: Co, Ni, Fe, Y, Mo és keverékeik) 

adalékolunk, termékként egyfalú csöveket kaphatunk [38, 39], az így kapott egyfalú csövek 

gyakran nem egyedülálló csövek formájában keletkeznek, hanem néhány tíz csőből álló 

kötegekbe rendeződnek. 

- A szén lézeres elpárologtatásának módszere ismert eljárás volt fullerének 

előállítására [40], de kisebb módosításokkal egy- illetve többfalú nanocsövek előállítására is 

adaptálható. Az eljárás során a szénforrást (kemencében elhelyezett grafit tömb) egy vagy 

több lézerimpulzus segítségével, inert atmoszférában elpárologtatják. A keletkező magas 

hőmérsékletű szénplazmát az inert gázáram a reaktor alacsonyabb hőmérsékletű, vízzel hűtött 

részébe szállítja, ahol a kondenzálódás során szén nanocsövek keletkeznek. Az ívkisüléses 

technikához hasonlóan, amikor a szénforrás tiszta grafit, jellemzően többfalú nanocsövek 

[41], míg kis mennyiségű átmeneti fémet tartalmazó szénforrásból egyfalú csövek 

keletkeztek [41]. 

 
1.13. ábra: A lézeres elpárologtatás módszerének sematikus vázlata 

 

- Széntartalmú vegyületek fém felületén történő katalitikus bontását (CCVD) régóta 

használták szénszálak előállítására [42]. Az első sikeres CVD alapú nanocső növesztést 

Yacaman [43] és Ivanov [44] tette közzé. Erre alapozva számos módosított változat látott 
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azóta napvilágot. A módszer jellemzője, hogy a szénforrásként használt szénhidrogént 

(leggyakrabban acetilén) inert gázzal hígítva juttatják a reakciótérbe, ahol a jellemzően 

átmeneti fém (Fe, Co, Ni) vagy fém-keverék katalizátorszemcséken nanocsövek keletkeznek, 

ha a fémszemcsék nanométeres skálán diszpergáltak. A szintézis jellemzően a 700-900 °C 

hőmérséklet tartományban megy végbe, szemben az előzőekben bemutatott két módszerrel, 

ahol a szénplazmában 3000 °C –t meghaladó hőmérséklet uralkodik. 

 

 
1.14. ábra: A CVD módszer egyik változatának sematikus felépítése 

 

A viszonylag alacsony növesztési hőmérsékletekből és a koncepcionálisan egyszerű 

berendezésekből adódóan, a CVD módszer gazdaságosabb nanocsőelőállítást tesz lehetővé. 

Továbbá, a katalizátorszemcse tulajdonságai és a növekvő nanocsövek jellemzői között 

szoros korreláció van [45, 46, 47], ezért más módszerekhez viszonyítva jobban 

szabályozhatók a CVD módszerrel növesztett nanocsövek jellemzői. A katalizátorszemcsék 

megfelelő elrendezésével, mintázatok szerinti lerakásával pedig már a növekedés során 

kontrollálni tudjuk a szén nanocsövek helyzetét (az utólagos pozícionálás komoly technikai 

kihívást jelent), valamint lehetséges rendezett nanocső erdő nővesztése is [48, T6]. CVD 

eljárással is előállíthatók úgy többfalú, mint egyfalú nanocsövek, itt a kulcskérdés a 

katalizátorszemcsék méretének a szabályozása, egyfalú csövek növekedéséhez tipikusan 

néhány nanométer átmérőjű szemcsék szükségesek [45]. Az előbb felsorolt előnyök 

ismeretében nem meglepő, hogy napjainkban a CVD eljárást tartják a legígéretesebb 

módszernek a nanocsövek ipari felhasználását is lehetővé tevő előállítási folyamat 

megvalósításában. 

Meg kell említenünk, hogy számos előnye mellett a CVD módszer legnagyobb 

hátránya, hogy az így növesztett csövek szerkezete átlagosan több hibát tartalmaz, mint a 

magas hőmérsékletű módszerekkel növesztett nanocsöveké [49]. 
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Említést érdemel a CVD módszer egy speciális változata, a porlasztásos pirolízis 

módszer [50, 51]. Ebben a változatban a szénforrást folyékony formában juttatják 

(porlasztják) a reakciótérbe. A módszer lényege, hogy a katalizátor szemcséket alkotó 

fématomok a szénforrással együtt folyamatosan jutnak be a reakciótérbe, így nem 

szükségeltetik előre elkészített (katalizátor szemcsékkel impregnált) hordozó, és a katalizátor 

szemcsék passziválódása is elkerülhető, mivel folytonos utánpótlás érkezik, lehetővé téve a 

folyamatos gyártási üzemmódot is. 

A különböző növesztési módszerek jellemzői az alábbi 1.1 táblázatba foglaltam össze 

tömören: 

 

Módszer Ívkisülés CVD Lézeres párologtatás 

Jellemző 
hozam 

30 - 90% 20 - 100 % 10 - 70% 

Egyfalú  rövid csövek, 
 átmérő: 0.7 - 1.4 nm 

 hosszú csövek 
 átmérő: 0.7-4 nm  

 hosszú kötegek (5-20 μm), 
 átmérő:  1-2 nm. 

Többfalú 

 rövid csövek, 1-3 nm   
 belső és 10 nm körüli  
 külső átmérővel 

 hosszú csövek, melyek   
 külső átmérője széles  
 skálán változhat: 10-250  
 nm 

 kevés adat: a többfalú  
 csövek előállítása  
 lehetséges, de nem  
 gazdaságos 

Előnyök 

- kevés szerkezeti hibát  
 tartalmazó egy és   
 többfalú csövek 
 

- ipari termelésre alkalmassá 
 tehető 
- hosszú csövek,  
- egyszerű berendezés 
- jól kontrollálható 
- mintázatok szerinti  
 növesztés 

- jó minőségű egyfalú  
 csövek 

Hátrányok 
 rövid csövek, sok   
 melléktermék (komoly 
 tisztítást igényel)  

 viszonylag sok szerkezeti  
 hibát tartalmazó csövek 

 nagyon drága berendezés 
 és eljárás 

 
1.1 táblázat: Szén nanocső előállítási módszerek jellemzői. 
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2. A pásztázó alagútmikroszkóp (STM) 
 

 

A modern technológia belépni készül a nanoméretű objektumok világába, ezért 

fokozott jelentőséggel bír, hogy ebben a mérettartományban is megfelelő vizsgálati 

módszerek és manipulációs eszközök álljanak rendelkezésünkre. Koncepcionálisan két 

módszert különböztethetünk meg, amely hozzáférést biztosít a nanoméretű szerkezetek 

tartományához. 

Az első módszerben egy lencserendszer (optikai vagy elektromágneses) teremt 

összeköttetést a nanoméretű objektum és a makroszkopikus világ (észlelő, operátor) között. 

Ez az úgynevezett klasszikus mikroszkópia, amely a nanoméretű rendszerek esetében 

elsősorban az elektronmikroszkópiát jelenti. 

A második típusú módszer lényege, hogy a vizsgált mikroszkopikus mintához egy 

szondával (atomi léptékkel mérve) közel kerülünk, majd a szonda segítségével lokális 

méréseket, illetve módosításokat végezhetünk a mintán. Ezeket a módszereket együttesen 

lokális szondás módszereknek nevezzük. Amennyiben a lokális mérések pásztázási 

képességgel is párosulnak, a módszer alkalmas lesz a képalkotásra is, azaz a minták 

felületének 3D leképezésére. 

A pásztázó alagútmikroszkóp (STM) a lokális szondás módszerek legelső és egyik 

legelterjedtebb képviselője, elektromosan vezető és félvezető jellegű felületek atomi léptékű 

vizsgálatára és módosítására alkalmas eszköz [52]. Az STM koncepcionálisan meglehetősen 

egyszerű módszer (lásd 2.1 ábra), az 1920-as évek óta ismert kvantummechanikai alagutazás 

[53] jelenségre épül: egy atomi szinten hegyes fém tűt nanométeres távolságra közelítünk a 

vizsgálni kívánt minta felületéhez, ezzel lehetővé tesszük az elektronok alagutazását a két 

elektróda (tű és minta) között. Alapesetben, a Fermi szintek kiegyenlítődése után, a két 

alagutazási irány (tű→minta, minta→tű) ekvivalens, ugyanannyi elektron alagutazik át a 

tűből a mintába, mint fordítva. Feszültséget kapcsolva a tű és minta közé az egyik alagutazási 

irányt preferálttá tehetjük, ezáltal az alagutazási jelenség – áram formájában – mérhetővé 

válik.  

Mivel a mérés folyamán a tű a minta felülete felett néhány angström távolságban 

pásztáz, az STM megvalósításának technikai szempontból kulcskérdése volt, hogy a tű 

mintához viszonyított helyzetét nagyon precízen lehessen kontrollálni. Technikailag ezt a 

kontrollt egy piezo-mozgatórendszer illetve egy gyors visszacsatoló áramkör segítségével 
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lehetett megvalósítani. A pásztázás folyamán az alagútáramot a visszacsatoló rendszer 

konstans értéken tartja, azáltal, hogy a tű pozícióját a minta síkjára merőleges irányban 

változtatja a piezomozgató segítségével. Ekkor a piezokerámiára kapcsolt feszültég értéke 

szolgáltatja az STM kép kontrasztját. Abban a pozícióban, ahol a piezorendszer visszahúzott 

állapotban található, az STM kép fényesebb, míg a piezo-rendszer megnyúlt állapota esetén a 

képpont sötétebb értéket vesz fel. 

Mindez a gyakorlatban csak akkor megvalósítható, ha létezik egy olyan jól mérhető 

fizikai mennyiség, amely kivételesen érzékeny a tű-minta távolságra, és amely ennél fogva 

megfelelő kontrollparaméterként használható a visszacsatoló rendszer számára. Az STM 

esetében ez a fizikai mennyiség az alagútáram: 

( ) ( ) ( ) ( )dEETeUEEUI
F
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E

eUE
ttűmtt ∫
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−≈ ρρ    (2.1) 

ahol Ut a tű és a minta közé kapcsolt feszültség, amelynek hatására a rendszerben egy It 

erősségű alagútáram jelenik meg. A rendszeren átfolyó alagútáram első közelítésben, arányos 

a tű, illetve a minta elektron-állapotsűrűségével, valamint a tű és a minta közötti alagutazási 

valószínűséggel, a potenciálkülönbség által nyitott energiaablakban. 

Az alagutazás legegyszerűbb egydimenziós elmélete szerint annak a valószínűsége, 

hogy egy elektron, amelynek E energiája kisebb a potenciálgát V0 magasságánál, áthaladjon a 

számára klasszikusan áthatolhatatlan d szélességű, négyszög alakú tartományon, jó 

közelítéssel leírható a 

deT κ2−∝ , ahol 
h

)(2 0 EVm −
=κ    (2.2) 

összefüggéssel. A fenti két egyenletből következik, hogy az alagútáram exponenciálisan függ 

a tű és a minta közötti távolságtól. Egyszerű nagyságrendi behelyettesítéssel azt kapjuk, hogy 

az elektródák közti távolság egy Angströmmel történő megváltozása az alagútáram egy 

nagyságrenddel történő változását eredményezi. Megvan tehát a megfelelő érzékenységű és 

jól mérhető fizikai mennyiség, amely lehetővé teszi az STM gyakorlati működését, ugyanis 

elég az alagútáramot 2 % pontossággal állandónak tartani, hogy a tű–minta távolság 

változását 0,001 nm értékre csökkentsük. További lényeges következménye az alagútáram 

távolságtól való exponenciális függésének, hogy az alagútáram nagy része az STM tű és a 

minta egymáshoz legközelebb elhelyezkedő „pontjai” között folyik. Mivel atomi skálán az 

STM tű felülete egyenetlen, jó esély van rá, hogy létezzen egy atomcsoport, amely, akár csak 

egy atomtávolsággal is, kiemelkedik a többi közül. Ekkor a távolabb található atomok 
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hozzájárulása az alagútáramhoz jó közelítéssel elhanyagolható az exponenciális 

távolságfüggés miatt, ezért már ebben az esetben is atomi szinten hegyes tűről beszélhetünk. 

Ekkor az alagútcsatorna szélessége, azaz az STM laterális felbontóképessége Angström 

nagyságrendű, amely lehetővé teszi a minta atomi felbontású leképezését. Az alagútáram 

exponenciális távolságfüggésének hiányában gyakorlatilag lehetetlen volna olyan tűt 

„hegyezni”, amely képes volna megközelíteni az atomi felbontás tartományát. Ennek 

tulajdonítható, hogy mielőtt a valódi mérések rendelkezésre álltak volna, az STM tű hegyét 

100 nm görbületi sugarú félgömbnek tekintve, az STM várható legjobb felbontására 4nm 

körüli értéket jósoltak [54]. Ezért nagyon meglepő volt, amikor a Si(111)-(7x7) rekonstruált 

felületeken egymástól 0,9 nm távolságra egyedi Si atomok váltak láthatóvá [55]. 

Ez a várakozásokat nagyban felülmúló eredmény valószínűleg fontos szerepet játszott 

a fizikai Nobel díj odaítélésében az STM szülőatyjainak: Gerd Binnignek és Heinrich 

Rohrernek, akik 1986-ban, mindössze négy évvel az első tökéletesített STM megépítése után 

részesültek a kitüntetésben. 

 
2.1. ábra: A pásztázó alagútmikroszkóp (STM) sematikus vázlata 

 

Matematikai megfogalmazásban az STM mérés folyamán egy It( rr ,Ut) függvényt 

képezünk le, ahol a mért I alagútáramot a tű mintához viszonyított rr  helyzetének, valamint a 

tű és a minta közé kapcsolt Ut feszültségnek a függvényében írhatjuk le. Mivel egy 

többváltozós függvény értelmezése igen összetett, a gyakorlati mérések során az STM-et 

olyan üzemmódokban használjuk, amely során a mérés bizonyos paramétereit konstans 

értéken tartjuk. Ebből eredően a következő általánosan elterjedt mérési üzemmódok 

különíthetők el: 
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A topográfiai üzemmódban a tű és minta közé kapcsolt Ut  feszültség értékét 

rögzítjük a tű távolságát a mintától pedig úgy változtatjuk a piezo-mozgatórendszer 

segítségével, hogy az alagútáram erőssége állandó értéken maradjon. Az STM képet a minta 

felületére merőleges irányú piezomozgatóra kapcsolt vezérlőfeszültség helyfüggő 

ábrázolásával kapjuk. 
 

 
2.2. ábra: Az STM működési elve topográfiai üzemmódban 

 

Amennyiben a felület elektromos szempontból homogén az állandó alagútáram 

feltétele az állandó tű minta távolság, azaz a tű hegyének mozgása leköveti a felület 

domborzatát. Tehát a kapott STM kép a minta bizonyos konvolúciós hatásokkal torzított 

topográfiáját adja vissza. A homogén elektron-állapotsűrűség azonban egy idealizált feltétel, 

így az STM kép a minta topológiájának és elektronszerkezetének kevert hatását tükrözi, ezért 

az STM képek pontos értelmezése a legtöbb esetben komoly elméleti hátteret igényel. 

Az állandó magasság üzemmódban a minta felületére merőleges (z) irányú piezo-

mozgató ki van kapcsolva, az STM tű az (x,y) síkban pásztáz a minta felett, a STM kép 

kontrasztját, pedig az alagútáram mért értéke adja. Ennek az üzemmódnak az előnye, hogy 

sík minta esetében a tű és a minta közötti esetleges mechanikai kölcsönhatás első 

közelítésben állandónak tekinthető, hátránya viszont, hogy a domborzatkövetési képesség 

kikapcsolása miatt a tű könnyen tönkremehet, a minta egyenetlen felületbe ütközve. 
 

 
2.3. ábra: Az STM működési elve állandó tű-minta távolságú üzemmódban 
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Áram-feszültség spektroszkópia vagy alagút-spektroszkópia (STS) üzemmódban, a tű 

pozícióját rögzítjük, azaz a pásztázó és mozgató rendszer rendszer kikapcsol, így rögzített tű 

minta távolság mellett a feszültséget –U és +U értékek között változtatva, a megfelelő I(U) 

áramértékeket tároljuk. Az ebből származtatható dIt/dUt mennyiség jó közelítéssel (a 2.1 

összefüggésben a tű állapotsűrűségét, illetve az alagutazási valószínűséget energia-

függetlennek feltételezve) a minta ρm(E) lokális elektron-állapotsűrűségének a függvénye. 

 

2.1. Az alagutazás elméleti modelljei  
 

A tudományos világ ámulatba esett az első STM vizsgálatok atomi felbontású 

felvételei láttán [55]. Azonban hamarosan világossá vált, hogy a nagy felbontású felvételek 

elkészítése csupán az érem egyik oldala, és korántsem magától értetődő az STM felvételeken 

látható információ pontos értelmezése. Sok egymásnak látszólag ellentmondó kísérleti 

eredmény vezette rá az ezen a területen dolgozó kutatókat annak felismerésére, hogy az STM 

mérések elméleti modellezése elengedhetetlen kelléke a módszer megbízható használatának. 

Az elektronok alagutazása egy tipikusan kvantummechanikai jelenség. Egy elektron 

transzmisszióját jelenti egy klasszikusan megengedett tartományból egy másik klasszikusan 

megengedett tartományba, amelyeket egy harmadik, az elektronok tartózkodása számára 

klasszikusan tiltott, tartomány (az elektron energiájánál nagyobb potenciálgát) választ el 

egymástól (2.4 ábra).  

 
2.4. ábra: (a)Az alagutazás geometriája és (b) a megfelelő energia diagramm 

 

A vizsgált esetben az elektron energiája kisebb, mint a potenciálgát magassága, azaz 

klasszikusan az elektron mindig visszaszóródna a potenciálgát faláról, ugyanis annak 

belsejében negatív mozgási energiával kellene rendelkeznie, ami klasszikusan nem 
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értelmezhető. Az alagutazás jelenségének leírására az elektronok hullámtermészetének a 

formalizmusát használhatjuk. 

Az STM mérések precíz matematikai leírását a 3D szórási elmélet segítségével 

adhatjuk meg [56]. Az alagutazás folyamatát egy potenciálgáton történő szóródás 

folyamataként fogjuk fel, ennek során az STM tű belsejéből érkező elektronok a tű hegyéhez 

érkezve szóródnak az alagútköz potenciálgátján, amely következtében bizonyos 

valószínűséggel visszaszóródnak a tű belsejébe, bizonyos valószínűséggel pedig átszóródnak 

a mintába. Az alagútáramot ekkor a következő kifejezés adja meg: 

( )if
if

tunelt EEiVfeI −= ∑ +− δπ 2

,
2
h    (2.3) 

ahol az összegzés az elektron összes, alagutazási folyamatot megelőző i+, valamint az 

azt követő f – stacionárius állapotaira történik. A „+” illetve „–” jelölések az alagútköz felé 

közeledő, azaz a beérkező (+) illetve az ettől távolodó (–) állapotokat jelölik. A delta 

függvény a rugalmas alagutazás feltételét szabja meg. A nehézség a +−= iVfT tunelif ,  

csatolási mátrixelemek, vagyis az alagutazási valószínűségek kiszámításában rejlik. Az 

egzakt megoldáshoz szükséges volna, hogy ismerjük a stacionárius Schrödinger egyenlet 

megoldását a teljes potenciálrendszerre, amely magában foglalja az STM tűt, a vákuum 

alagútközt, valamint a vizsgált mintát. Azaz illesztenünk kellene a bejövő 

hullámfüggvényeket a szórt hullámfüggvényekkel, egy bonyolult 3D potenciál 

határfeltételeinek a figyelembevételével. 

Bár elvi szinten tisztázott a megoldás folyamata, a legtöbb gyakorlatilag érdekes 

esetben ez megoldhatatlan, vagy túlzottan időigényes, numerikus számításokat követelő 

feladatot jelent, amely csak igen egyszerű potenciál modellek vizsgálatát teszi lehetővé. 

Jelentősen leegyszerűsíti a probléma kezelését, ha kihasználjuk, hogy az STM tű és a 

minta az esetek többségében nincs direkt kontaktusban, azaz gyengén csatolt rendszerként 

viselkedik. Ekkor az alagutazási valószínűségekben szereplő i és f állapotok jó közelítéssel, 

helyettesíthetők az egyes elektródákat leíró potenciálmodellek egy-elektron sajátállapotaival , 

azaz az i állapotot az STM tű νχ  sajátállapotának, míg az f állapotot a minta μψ  

sajátállapotának választjuk. Az így felírt hullámfüggvények nem lesznek a teljes 

potenciálmodell megoldásai, annak csak bizonyos alrészeiben lesznek egzakt megoldások, 

ezért ez a közelítés akkor alkalmazható eredményesen, ha a két elektróda 

hullámfüggvényeinek az átfedése elhanyagolható. Ebben az esetben ugyanis a teljes rendszer 
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minden pontjában az alrendszerek hullámfüggvényei jó közelítései a teljes potenciálmodell 

egzakt hullámfüggvényének.  

 
2.5. ábra: A transzfer Hamilton módszer esetében a rendszer hullámfüggvényét az 

egymással gyenge kölcsönhatásban lévő alrendszerek (az egyedülálló jobb és baloldali 

elektróda) sajátállapotaival közelítjük. 

 

Ez a közelítést az STM perturbatív elméletének vagy transzfer Hamilton módszernek 

is nevezzük. Az alagútáramot most a  

( )νμ
νμ

μν δψχπ EeVEVeI ttunelt −+= ∑
2

,
2
h

 
 (2.4) 

kifejezés adja, ahol νχ  már kizárólag az STM tű, μψ  pedig kizárólag a minta egyelektron 

sajátállapotainak hullámfüggvénye, μννμ ψχ tunelVM =,  pedig a μ és υ állapotok közötti 

alagutazási valószínűséget meghatározó csatolási mátrixelem, a rugalmas alagutazás 

feltételében pedig a mintára kapcsolt potenciált is figyelembe vettük.  

Azt mondhatjuk, hogy az alagútáram arányos a tű és minta különböző 

elektronállapotai közötti csatolást leíró mátrixelemek négyzetével. Véges hőmérsékleten egy 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]{ }νμμν EfEfEfEf −⋅−−⋅ 11 faktor is szerepel a fenti összefüggésben, amely az 

alagutazásban résztvevő tű, illetve minta elektron-állapotainak betöltöttségi valószínűségét 

adja az adott energiákon és hőmérsékleten (f a Fermi-féle eloszlásfüggvény).  

Bardeen kimutatta [57], hogy a csatolási mátrixelemeket a következő egyszerű 

formában írhatjuk fel: 

( )∫ ∇−∇=
Sem

M νμμννμ χψψχ **
2

, 2
h

   (2.5) 
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Az integrált a tű és a minta közti vákuum alagútközben felvett S felületen kell 

elvégezni. Az integrálban megjelenő kifejezés a kvantummechanikai áramsűrűség 

operátorára emlékeztet. Azaz a tű és a minta közötti síkon integrálva a valószínűség-

áramsűrűséget megkapjuk az alagutazási valószínűséget.  

Bár a fenti gondolatmenet könnyen elfogadhatónak tűnhet, az érvelés távolról sem 

bizonytó erejű, ugyanis az áramsűrűség operátorunkat itt két különböző Hamilton operátor 

hullámfüggvényeire alkalmazzuk (ez a közelítés lényege), azaz a hasonlóság a 

kvantummechanikai áramsűrűséggel illetve a Fermi-féle aranyszabállyal csupán formális. 

Később Feuchtwang, az alagutazás egy egzakt szóráselméleti leírásából kiindulva, 

terjedelmes matematikai apparátus felhasználásával kimutatta, hogy a Bardeen által felírt 

alagutazási mátrixelemek valóban helyesen adják meg az alagutazási valószínűségeket, és a 

2.5 összefüggés megegyezik az egzakt eredmény, tű-minta kölcsönhatás szerinti 

hatványsorba fejtésének első tagjával [58]. 

A fent felírt egyenletből nyilvánvaló, hogy a módszer alkalmazásához a tű, valamint a 

minta hullámfüggvényeinek ismerete szükséges. 

Tersoff és Hamman, egy további egyszerűsítő feltétel felhasználásával, olyan leírását 

adta az alagutazási folyamatoknak, amely lehetővé tette az STM mérések direkt és 

szemléletes értelmezését [59]. Az ötlet az ideális STM konfiguráció elképzeléséből 

származott. Ebben a konfigurációban az STM tű egy pontszerű objektum volna, ezáltal 

ugyanis kiküszöbölnénk a tű-minta kölcsönhatásokat. Matematikailag ez azt jelenti, hogy a tű 

hullámfüggvényei a térben tetszőlegesen lokalizáltak. Ebben az esetben az alagutazási 

mátrixelemeket a kizárólag a minta elektronállapotsűrűsége határozza meg, pontosabban 

ennek a pontszerű tű helyén mért értéke. 

( ) ( ) ( ) ( )∫∫
−−

∝Ψ∝
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eUE
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ErrIErrI ,,
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Ebben a közelítésben az alagútáram a minta minden egyes pontjában megegyezik a 

minta lokális elektronállapotsűrűségének a Fermi szint körüli energiaablakban vett 

integráljával a pontszerű STM tű helyén. Kis alagútfeszültségek határértékénél pedig az 

alagútáram értéke a minta Fermi energián vett elektron állapotsűrűségével lesz arányos. A 

Tersoff-Hamann modell, egyszerűsége dacára, megbízható kvalitatív leírást szolgáltat a 

kísérletekben észlelt felületek STM képeit illetően és a mai napig is az egyik leggyakrabban 

használt módszer a kísérleti eredmények értelmezésében, habár az atomi felbontású STM 

képeken észlelt kontraszt mértékét nem minden esetben tudja kvantitatívan reprodukálni. 
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A fentiek alapján világossá válik, hogy még az STM legegyszerűbb elméleti 

modelljében sem értelmezhető úgy a mért STM kép, mint a felület atomi domborzatának 

térképe. Ennek fényében nem meglepő, hogy az STM képek direkt topográfiaként történő 

értelmezése gyakran téves következtetésekhez vezet. A legegyszerűbb, Tersoff-Hamann (TH) 

közelítésben azt mondhatjuk, hogy kis feszültség esetén, a mérés folyamán az STM tű a 

minta Fermi energián vett állandó elektron-állapotsűrűségű felületét képezi le. A hangsúly itt 

a Fermi energián mért elektron-állapotsűrűségen van. A teljes elektron-állapotsűrűség 

általában jó korrelációt mutat a felületi atomok pozíciójával. Fémek esetében például a Fermi 

energián mért állapotsűrűség hasonló a teljes állapotsűrűséghez, ezért az STM jó közelítéssel 

a fémek felületének atomi szerkezetét képezi le. 

Szemléletes ellenpélda erre azonban a grafit felületének atomi felbontású STM képe 

(2.6 a ábra). A grafit réteges szerkezetű anyag, egy rétegen belül a szénatomok hatszöges 

rácsot alkotnak (2.6 b ábra). Az egymással szomszédos rétegek úgy helyezkednek el, hogy a 

hatszöges rács három szénatomja alatt a következő rétegben is szénatom található, míg a 

másik három szénatom alatt nem. Az irodalomban ez a szorosan illeszkedő atomsíkok ABAB 

típusú rétegződésként ismeretes. Amennyiben az STM a grafit felületi topológiáját képezné 

le, egy hatszöges rácsot látnánk az atomi felbontású STM képeken, ezzel szemben az esetek 

túlnyomó többségében egy úgynevezett „háromszögrács” tűnik elő a grafit atomi felbontású 

STM felvételein. A jelenség az STM legegyszerűbb elméleti modellje (TH közelítés) 

segítségével is megmagyarázható, ugyanakkor teljesen érthetetlen, ha azt feltételezzük, hogy 

az STM a felület atomi topológiáját képezi le. A Tersoff-Hamann közelítés alapján az 

alagútáram a Fermi szint közelében mért elektron-állapotsűrűséggel lesz arányos. Egyetlen 

grafitréteg elektronszerkezetét láttuk az 1.8 ábrán, ahol a vegyérték és vezetési sáv a Fermi 

szinten a Brillouin zóna K pontjaiban érintkezik, tehát a Fermi szint környezetében véges 

elektron állapotsűrűség jellemez minden egyes atomot. A grafitban azonban figyelembe kell 

vennünk a szomszédos réteggel való kölcsönhatásból származó hatásokat is. A könnyebb 

érthetőség kedvéért a grafit hatszöges rácsát két alrácsra oszthatjuk, az egyik alrács azokat az 

atomokat tartalmazza, amelyek közvetlen szomszéddal rendelkeznek a következő rétegben (A 

típusú atomok), míg a másik alrács azokat, amelyeknek nincs közvetlen szomszédjuk a 

következő rétegben (B típusú atomok). Míg a B típusú atomokból felépülő alrács 

elektronszerkezete gyakorlatilag megegyezik a grafén (egyetlen grafit sík) 

elektronszerkezetével, addig az A típusú atomokból felépülő alrácsban a szomszédos réteggel 

való kölcsönhatás eredményeként módosul az elektronszerkezet, mégpedig a számítások 

szerint úgy, hogy a Fermi energia környékén egy 0.7 eV szélességű tiltott sáv nyílik [60]. 
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Amennyiben az STM a Fermi energia körüli lokális állapotsűrűséget képezi le, érthető, hogy 

az A típusú atomok nem látszanak az STM felvételen, a B típusú atomok pedig kirajzolják a 

kísérletileg észlelt háromszögrácsot. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy bár a fenti 

gondolatmenet szemléletes magyarázatát adja a jelenségnek, a grafit atomi felbontású STM 

képein mért kontraszt kvantitatív értelmezése a mai napig is sokat vitatott területe az elméleti 

modelleknek [56]. 

 

 
2.6. ábra: (a) a grafit atomi felbontású STM képe (b) a grafit 3D atomi szerkezetének 

vázlata (c) a grafitnak a Tersoff-Hamman elmélet segítségével szimulált STM képe (d) a 

grafén rétegek közötti kölcsönhatás következtében módosul a grafit sávszerkezete: a 

következő rétegben közvetlen szomszédokkal rendelkező szénatomokból alkotott alrács 

esetében a Fermi szinten egy 0,7eV szélességű  tiltott sáv nyílik [60]. 
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3. Szén nanocsövek STM vizsgálata 
 

Szén nanocsövek esetében egyértelmű összefüggést jósoltak az elméleti számítások a 

nanocsövek szerkezete és elektromos tulajdonságai között [13]. Az STM jelenleg az egyetlen 

olyan rendelkezésünkre álló módszer, amely egyidejűleg és atomi felbontással képes 

vizsgálni mindkét tulajdonságot. Ennek köszönhetően a nanocsövek felfedezésétől napjainkig 

széleskörűen alkalmazzák a szén nanocsövek vizsgálatára. 

Szén nanocsövek STM-mel mért topográfiai képét először Zhang és Lieber tette 

közzé [61], az első atomi felbontású STM képet pedig többfalú (néhány falú) nanocsöveken 

sikerült készíteni [62] két évvel a nanocsövek felfedezése után. Egy évre rá pedig már az első 

értelmezhető STS mérések is napvilágot láttak szén nanocsöveken. Olk és Heremans 

kimutatták, hogy fémes és félvezető jellegű nanocsövek egyaránt léteznek, félvezető csövek 

esetében a tiltott sáv szélessége pedig fordítottan arányosnak adódik a nanocső átmérőjével 

[63]. Az első sikeres próbálkozásokat a nanocsövek STM és STS jellemzésére számos munka 

követte, amelyek különböző szerkezetű és elektromos tulajdonságokkal rendelkező 

nanocsövekről számoltak be, azonban nem voltak képesek explicit összefüggés kimutatására 

a szerkezet (átmérő és kiralitás) és az elektromos tulajdonságok között. Ez részben azzal 

magyarázható, hogy nem álltak rendelkezésre megfelelő tisztaságú egyfalú nanocső minták, a 

többfalú csöveken végzett STM mérések értelmezése pedig igen komplex feladat. 

Ezen a területen igazi áttörés csak öt évvel később következett be, amikor két csoport, 

Wildöer és munkatársai [15], valamint Odom és munkatársai [14] egymástól függetlenül és 

nagyjából egy időben kimutatták, hogy az elméletileg megjósolt összefüggések a nanocsövek 

szerkezete és elektronszerkezete közötti kapcsolatra valóban érvényesek. Mindkét 

tanulmányban lézeres elpárologtatás segítségével előállított egyfalú csöveket vizsgáltak, az 

STM és STS mérések pedig ultra nagy vákuumban, alacsony hőmérsékleten (5K) és arany 

hordozón történtek. 

Összefoglalva a fentieket, azt mondhatjuk, hogy STM segítségével a nanocsövek 

következő tulajdonságai határozhatók meg: (1) geometria (átmérő, morfológia), (2) atomi 

szerkezet (kiralitás, szerkezeti hibák) (3) STS üzemmódban a lokális elektron-állapotsűrűség, 

amely a sávszerkezettel hozható közvetlen kapcsolatba. 
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3.1 Nanocsövek szerkezetének meghatározása STM segítségével. 
 

Amint azt az 1.1 fejezetben láttuk, az egyfalú nanocsövek szerkezete az (n,m) index-

pár segítségével egyértelműen meghatározható. Ideális esetben az egyfalú szén nanocsöveken 

készített atomi felbontású STM felvételeken egy hatszöges grafitrácsot látunk. A hatszöges 

rácsban lévő C-C kötések helyzete a nanocső tengelyéhez viszonyítva megadja a nanocső 

kiralitását, a nanocső geometriája, illetve hordozóhoz viszonyított magassága pedig az 

átmérőjéről szolgáltat információt.  

 
 

3.1.ábra: Atomi felbontású STM mérések segítségével azonosítható a nanocső tengelye és a 

hozzá legközelebb eső cikk-cakk irány által bezárt szög, amely megadja a nanocső királis 

szögét [14]. 
 

A 3.1 ábrán látható nanocső esetében az STM kép alapján viszonylag egyszerűen 

azonosítható, hogy egy (11,2) szerkezetű  nanocsőről van szó. Meg kell azonban jegyeznünk, 

hogy a nanocsövek szerkezetének meghatározása STM segítségével korántsem ilyen 

egyértelmű minden esetben. Úgy a kiralitás, mind az átmérő meghatározásánál nagyon 

körültekintően kell eljárni, fellép ugyanis néhány kiküszöbölhetetlen torzító hatás, amelyek 

figyelmen kívül hagyása komoly mérési hibaforrást eredményez.  

Az egyik ilyen hatás a nanocső képének a torzulását eredményezi a nanocső 

tengelyére merőleges irányban (a görbület iránya), amely irányban a kötéshosszak látszólagos 

megnyúlása következik be. Ez a hiba minden esetben fellép, amikor egy görbült felületet, 

esetünkben a nanocső hengerfelületét, egy síkra (az STM képre) képezünk le. Amennyiben a 

leképezésből eredő torzítást nem korrigáljuk, a mérésekből a nanocső esetében a karosszék 

illetve cikk-cakk irányok között a mért szög jelentősen eltérhet a 30°-os valódi értéktől [64], 
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természetesen ekkor a királis szög meghatározása is pontatlan lesz. A 3.2 ábra ezt a 

geometriai torzítási mechanizmust szemlélteti. 

 
3.2.ábra: A nanocső görbült felületének az STM kép síkjába történő leképezésekor a 

szerkezet torzulása lép fel, ahogy az a jobboldali ábrán látható. E hatást figyelmen kívül 

hagyása komoly hiba forrása lehet a nanocsövek szerkezetének az STM képek alapján történő 

megállapítása során [64]. 
 

Sok esetben a leképezésből eredő torzulások eredményeként a nanocsövek STM képei 

nem mutatják a várt hatszöges szimmetriát. Ebben az esetben a királis szög meghatározása 

bonyolultabb, csak a mért képnek az elméletileg számított STM képpel való összevetéséből 

lehetséges (3.3 ábra). Ennek érdekében Lambin és munkatársai egy katalógust készítettek, 

amely egyfalú nanocsövek erős kötésű közelítésben számított elméleti STM képeit 

tartalmazza, és amely nagyban megkönnyíti az atomi felbontású mérések értelmezését [65]. 

 
3.3 ábra: a) és b) Atomi felbontású STM képek szén nanocsöveken, amelyek nem 

adják vissza az atomi rács hatszöges szimmetriáját. Ilyen esetben a szerkezet (királis szög) 

meghatározása csak az elméleti számításokkal, c) és d) ábra, való összevetés segítségével 

lehetséges [64]. 
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A nanocső átmérőjét általában egy, a nanocső tengelyére merőleges STM képen 

felvett vonalmetszet segítségével határozhatjuk meg. A mért vonalmetszetek azonban azt 

mutatják, hogy a nanocsövek képe, a leképezés folyamán nagymértékben kiszélesedik. Ennek 

a látszólagos kiszélesedésnek az oka az STM tű és a nanocső geometriai konvolúciójából 

ered, mértéke pedig elérheti a 300%-ot is [66]. A mechanizmust könnyen szemléltethetjük a 

3.4 ábra segítségével. 

 

 
3.4 ábra: STM tű hegyének és a leképzett nanocsőnek 2D metszete. A fekete vonal az STM tű 

hegye által leírt görbét ábrázolja a leképzés során. Az alagutazás azonban mindig a tű és a 

minta legközelebbi pontjai között megy végbe. Ebből ered az STM leképezés legjelentősebb 

torzító mechanizmusa a geometriai tű-cső konvolúció [66]. 

 

A látszólagos kiszélesedés a nanocső hordozóhoz viszonyított magasságát nem 

befolyásolja, azaz elvileg precízen kiszámítható a nanocső átmérője megmérve a legfelső 

pontjának a hordozóhoz viszonyított magasságát. Azonban az elektronszerkezeti mérésekkel 

való összehasonlítások azt mutatják, hogy a nanocsövek magassága sem minden esetben adja 

vissza jól a nanocső valós átmérőjét [64]. Itt a befolyásoló hatások jóval összetettebbek, 

példaként szokták felhozni a kettős alagútköz jelenlétét [66], a nanocső és a hordozó 

elektronszerkezetének a különbözőségét [15, 66], illetve a nanocső esetleges mechanikai 

deformációját [64]. Elméleti számítások azonban rávilágítottak, hogy a felsoroltak közül 

egyik hatás sem lehet a kísérleti értékekkel összemérhető hiba forrása. Jelen dolgozatban, egy 

általam kidolgozott mechanizmust írok le [T1], amely képes magyarázni a nanocsövek 

látszólagos magasságának a kísérletileg észlelt értékekkel összemérhető csökkenését (lásd 

4.4.2 fejezet). 
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3.2 A nanocsövek elektronszerkezetének meghatározása STS 
mérések segítségével 

 

A nanocsöveken STS üzemmódban felvett áram-feszültség I(U) karakterisztikákból 

származtatható normált differenciális vezetőképesség dI/dU mennyiség, jó közelítéssel, a 

nanocső lokális állapotsűrűségével arányos. Mivel az elektron-állapotsűrűség értéke az 

energia függvényében a sávszerkezetből kiszámítható (1.16), az alagútspektroszkópia 

lehetőséget nyújt a nanocsövek sávszerkezetének kísérleti vizsgálatára.  

 
3.5. ábra: Szén nanocsövön mért STS spektrum [15]. Az ábrán jól azonosíthatók az 1D 

elektronszerkezetekre jellemző éles csúcsok az állapotsűrűségben (van Hove szingularitások). 

A beillesztett kis ábrán az elméletileg számított állapotsűrűség látható. 

 

A mért spektrumokon (3.5 ábra) jól láthatók az állapotsűrűségben jelentkező csúcsok, 

amelyek a 1.2 fejezetben tárgyalt van Hove szingularitásoknak felelnek meg és amelyek 

tipikusan az 1D elektronrendszerek jellemzői. Az STS mérések tehát kísérleti bizonyítékot 

szolgáltattak a nanocsövek 1D elektronrendszerére. 

Több egyfalú nanocsövön elvégezve az alagútspektroszkópiai méréseket, a kapott 

eredmények egyértelműen két jól elkülönülő csoportba voltak sorolhatók [15]. Az egyik 

csoport esetében a jellemző távolság az első van Hove szingularitás pár között 0.5-0.6 eV 

körüli érték, míg a másik csoport esetében ez az érték jellemzően 1.7 -2.0 eV (3.6 ábra). De 

míg az első csoportba tartozó görbék esetében a csúcsok között az állapotsűrűség jó 

közelítéssel nulla volt, addig a második csoport görbéi esetében egy kicsi, de véges érték. 
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3.6. ábra: Különböző nanocsöveken mért STS spektrumok. Látható, hogy 

egyértelműen két jól elkülöníthető csoportba lehet őket sorolni, az első pár van Hove 

szingularitás közötti távolság függvényében [15]. 

 

Az első csoportban a mért értékek jó egyezést mutatnak a félvezető csövek tiltott 

sávjának szélességével. A második csoport esetén mért nagy értékek a fémes csövek 

pszeudo-gapjének elméletileg jósolt nagyságrendjébe esnek. Fémes csövek esetén azért 

beszélünk pszeudo-gapről, mert itt az állapotsűrűség nem esik le nullára, hanem egy konstans 

alacsony értéken marad.  

Ilyen módon STS mérések segítségével sikerült igazolni az elméleti számítások által 

már közvetlenül a nanocsövek felfedezése után megjósolt összefüggést [10], hogy a szén 

nanocsövek, szerkezetüktől függően, az elektromos viselkedés szempontjából egyaránt 

mutathatnak fémes és félvezető jelleget. Ezen túlmenően a félvezető csövek esetében mért 

gap értékeket a csövek átmérőjének függvényében ábrázolva szintén jó egyezést kapunk a 

félvezető jellegű nanocsövek tiltott sávjának átmérőfüggésére elméletileg levezetett 

összefüggéssel: dadE CCS /2)( 0γ−=  (3.7 ábra) 

 



 43

 
3.7. ábra: Kísérletileg meghatározott tiltottsáv-szélességek különböző félvezető csövek 

esetében a csövek átmérőjének függvényében. Látható, hogy a tiltott sáv szélessége félvezető 

csövekben fordítottan arányos a csövek átmérőjével. A kísérletileg észlelt tiltott sávok jó 

egyezést mutatnak az elméletileg jósolt átmérőfüggéssel [14] 

 

A nanocsövek szerkezete és elektronszerkezete közötti kapcsolat tekintetében 

perdöntőnek az a kísérlet bizonyult, amikor spektroszkópiai méréseket végeztek egy olyan 

csövön, amelyet ugyanakkor atomi felbontásban sikerült leképezni [67]. Ekkor, a szerkezet 

ismeretében, lehetőség nyílt a számított és a mért spektrumok közvetlen összevetésére. Az 

egyezés, különösen a Fermi szint alatti, betöltött elektron-állapotokra kitűnő volt (lásd 3.8 

ábra). 

 

 
3.8. ábra: Ugyanazon nanocsövön készült atomi felbontású STM kép és STS mérések. 

Az STM kép segítségével meghatározott szerkezetű csőre számolt sávszerkezetből 

származtatott állapotsűrűség jó egyezést mutat a mért spektrumokkal [67]. 
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Néhány kis átmérőjű fémes csövön végzett STS mérés esetében a Fermi energia körül 

egy másodlagos gapet észleltek (3.9 ábra), amelynek értéke tipikusan néhány tíz meV 

nagyságrendjébe esik, szemben a félvezető csövekben található eV nagyságrendű gappel. 

Elméleti számítások segítségével igazolták, hogy ez a másodlagos gap a nanocsövek 

görbületéből adódik, a π  elektronpályák hibridizációjának következményeként. A 

másodlagos gap értékére az elméleti számítások egy 21 d  –es átmérőfüggést jósoltak, 

amelyet STS mérések segítségével ismét igazolni lehetett [68]. 

 

 
3.9. ábra: (a) Nanocsőköteg felületén található (15,0) cikk-cakk típusú nanocső atomi 

felbontású STM képe. (b) A nagyfelbontású STS spektrumok néhány tíz meV nagyságrendű 

gap jelenlétét mutatják a Fermi energia körül. (c) Az észlelt tiltott sáv átmérőfüggése 1/d2 

függést mutat, jó egyezésben a nanocsövek görbülete által indukált gapre kapott elméleti 

függéssel [68].  

 

 

3.3. Nanocsövekben fellépő kvantumos mérethatások vizsgálata 
STM-el 

 

Az előzőlekben tárgyalt eredmények bebizonyították, hogy elektronszerkezeti 

szempontból a nanocsövek kvázi 1D szerkezeteknek tekinthetők, amelyeket tengelyük 

hosszában a kristályokra érvényes sávszerkezet jellemez, míg a kerületük mentén a 

molekulákra jellemző jól elkülönült, kvantált állapotok léteznek. Mi történik azonban, ha a 
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nanocső hosszát lecsökkentjük? Alacsony hőmérsékleten végzett transzportmérések 

kimutatták, hogy a nanocsövekben az elektronok koherenciahossza mikronos nagyságrendű 

lehet [69, 70]. Amennyiben a nanocső hossza összemérhető lesz az elektronok koherencia-

hosszával, jellegzetes kvantum-mérethatások lépnek fel, a „végtelen” hosszú csövekre 

jellemző 1D delokalizált elektronszerkezet pedig a molekulákra jellemző diszkrét állapotokba 

megy át a teljes csőre vonatkoztatva.  

Az STM elviekben alkalmas ezen molekulanívók feltérképezésére. Venema és 

szerzőtársai észleltek először STM-mel kvantumos mérethatásokat szén nanocsövön [71]. Az 

eredetileg több mikron hosszúságú nanocsöveket az alagútmikroszkóp tűjére kapcsolt 

viszonylag nagy (5V) feszültségimpulzus segítségével feldarabolták [72]. A nagyjából 30nm 

hosszú csődarabon felvett áram-feszültség I(U) karakterisztikák jól észlelhető lépcsős jelleget 

mutattak, szemben a több mikron hosszú eredeti csövön felvett karakterisztikákkal (3.10 

ábra). A lépcsők keletkezését azzal magyarázták, hogy az STS spektrum rögzítése során a 

feszültség növelésével újabb és újabb diszkrét nívó energiája esik a feszültségablakba, azaz 

vesz részt az alagutazási folyamatban. Ennél sokkal szemléletesebb bizonyítékot 

szolgáltatott, hogy a rövid nanocsövön sikerült direkt módon elektron-állóhullámot észlelni, 

amely tankönyvi példát szolgáltat a dobozba zárt részecske kvantummechanikai modelljére. 

 

 
 

3.10. ábra: (a) egyfalú nanocső az STM tűvel történő vágás előtt és után. A 30 nm 

hosszúra vágott csövön állóhullámokat észleltek, amelyek periódusa változott a rákapcsolt 

alagútfeszültséggel. (b) a hosszú illetve rövid csövön készült STS mérésekből kapott I(V) 

karakterisztikák [71] (c) STM-mel észlelt állóhullámok rövid nanocsőben. 
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3.4. Szén nanocsövek hibáinak vizsgálata STM segítségével 
 

 

Az eddig bemutatott eredmények hibamentes nanocsövekkel foglakoztak. Azonban az 

előállítás folyamán a különböző mechanikai és vegyi kezelések során, illetve tudatos 

módosítás, például elektronokkal vagy ionokkal történő besugárzás hatására, a nanocsövek 

szerkezetébe hibahelyek keletkezhetnek. A leggyakoribb hibatípus a hatszöges rácsba 

beépülő ötszög-hétszög pár, illetve a vakancia [26,73]. Az STM egyaránt alkalmas a 

nanocsövek hibahelyeinek és a hibahelyek környezetében létrejövő elektronszerkezeti 

változásoknak a vizsgálatára. 

Ouyang és munkatársai STM-mel vizsgáltak ötszög-hétszög hibapárokat amelyek 

fémes-félvezető, illetve fémes-fémes jellegű nanocsőszegmenseket kapcsolnak össze [74].  

 

  
3.11 ábra: Két különböző szerkezetű nanocső-szegmenset összekapcsoló szerkezeti 

hiba STM képe. Az STS mérésekből látható, hogy az alsó csőszegmens fémes, míg a felső 

félvezető jelleget mutat [74] (a két spektrum esetében állapotsűrűség nulla nívója  nem 

azonos).  

 

A hibahelyek által az elektronszerkezetben okozott erős lokális perturbáció miatt a 

hibahely atomi szerkezetét nem lehet direkt módon felismerni az STM képeken, mivel az a 

topológia és az elektronszerkezeti tulajdonságok együttes (kevert) hatását tartalmazza. 

Zettl és munkatársai kidolgoztak egy bonyolult módszert [75], amelynek segítségével 

mégis azonosítani lehet a nanocsövek hibáinak atomi szerkezetét, feszültségfüggő STM 

képek és STS spektrumok kombinációjának segítségével. Egy adott szerkezeti modellt 
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iteratív módon addig módosítanak, míg a számított STM kép, illetve STS spektrumok nem 

konvergálnak a kísérletileg észleltekhez.  

 

 
 

3.12 ábra: (a) Egyfalú szén nanocsövön található hibahely környezetében felvett STM kép. (b) 

Az STM felvételek és STS spektrumok részletes kísérleti és elméleti vizsgálatával 

meghatározott hiba atomi szerkezetének modellje [75]. 
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4. Geometriai és kvantumos mérethatások a szén 
nanocsövek STM leképezésében 
 

 

Felfedezése óta azt STM-et széles körben alkalmazzák fémes, illetve félvezető minták 

felületének jellemzésére, az adott felületek elektronszerkezetének elméleti modellezésével 

kiegészítve [54, 76]. A szén nancsocsövek STM jellemzése azonban több lényeges 

szempontból is eltér a tömbi anyagok felületének leképezésétől: 

(1) az STM mérés során a nanocsőveket egy hordozó felületére visszük fel, amely egy 

második alagútköz létrejöttét vonja maga után (1-tű-cső; 2-cső-hordozó). Ezen a méretskálán 

ugyanis a nanocsövet úgy tekinthetjük, hogy néhány Angström távolságra a felület felett 

„lebeg” a van der Waals erők hatására [77]. Az elektronoknak, hogy mérhető alagútáramot 

generáljanak, mindkét alagútközön át kell haladniuk, így a mért alagútáramot elvileg a két 

alagútköz együttes hatása határozza meg. 

(2) a nanocsövek a kerületük mentén nanométeres tartományba eső görbületi sugárral 

rendelkeznek. Ebből adódóan, az STM leképezésben geometriai és kvantumos mérethatások 

egyaránt lényeges szerephez jutnak, szemben a tömbi minták pusztán atomi skálán 

egyenetlen felületével. 

Az irodalomban a szén nanocsövek STM leképezésének elméleti vizsgálata során 

döntően az atomi felbontású STM képek szimulációira fókuszáltak [78, 79]. A tömbi minták 

esetében használt „receptet” alkalmazva a nanocsövek elektronszerkezetét egyre 

kifinomultabb eljárásokkal határozták meg, általában sűrűségfunkcionál alapú elméleti 

módszereket alkalmazva, hogy a kapott elméleti eredmény a mérésben észlelt atomi 

korrugációval lehetőleg számszerű egyezést mutasson [80, 81]. A módszer eredményesnek 

bizonyult a nanocsövek STM képe és kiralitása közötti kapcsolat meghatározásában azon 

esetekben is, amikor ez a kapcsolat nem triviális, azaz az STM képen nem azonosítható a 

hatszöges rács [10, 78]. Ugyanakkor ezek az elméleti módszerek nem szolgáltattak semmiféle 

információt a nanocsövek átmérőjére vonatkozóan, pontosabban az STM mérésben észlelt 

átmérő és a valódi átmérő kapcsolatáról, holott a nanocsövek szerkezetét, azaz az (n,m) 

indexpárt, csak a királis szög és az átmérő együttes és igen pontos ismeretében lehet 

egyértelműen meghatározni. A nanocső átmérőjére vonatkozó hiányosság arra vezethető 

vissza, hogy a nagy számítási igény miatt ezek a módszerek képtelenek a teljes „STM tű –

nanocső – hordozó” rendszer kezelésére. 
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Azonban, ahogy már említettük, sem a nanocsövek STM képen mért szélessége, sem 

a hordozóhoz viszonyított magassága önmagában nem szolgáltat megbízható adatot a 

nanocsövek valódi átmérőjének meghatározásához [64, 66]. A nanocsövek látszólagos 

szélessége a tű-cső konvolúciós hatás miatt szenved torzulást, amelynek értéke elérheti a 

300%-ot [66]. Elvileg a tű geometriájának pontos ismeretében egy dekonvolúciós eljárás 

segítségével visszakaphatnánk a nanocső valódi átmérőjét [14], ám a gyakorlati mérések 

során az STM tű pontos alakjáról semmilyen információ nem áll a rendelkezésünkre. Ebből 

eredően az átmérő meghatározására sokkal jobban használható paraméternek tűnik a 

nanocsövek hordozóhoz viszonyított magassága, amely nincs kitéve semmiféle konvoluciós 

hatásnak. Viszont az STM mérések során észlelt átmérő és az STS mérésekkel feltérképezett 

sávszerkezet összehasonlításából világossá vált, hogy a mérések során tulajdonképpen egy 

látszólagos átmérőt észlelünk, amely a nanocső valódi geometriai átmérőjénél kisebb értéket 

szolgáltat [64]. Néhány szélsőséges esetben az STM mérésekből olyan extrém kis átmérő 

értékek adódtak [82,83], amelyek biztosan nem tartozhatnak energetikailag stabil nanocső 

jellegű szerkezetekhez. 

 

 
4.1. ábra: Egyfalú szén nanocsövön mért atomi felbontású STM felvétel. A 

vonalmetszetből jól látható, hogy a nanocső STM-mel mért látszólagos magassága kisebb, 

mint 3 Angström [84].  

 

Ahhoz, hogy a nanocsövek STM-mel észlelt látszólagos átmérője elméletileg is 

vizsgálható legyen, egy olyan egyszerű potenciál modellt választottam, amely lehetővé teszi a 

teljes STM konfiguráció, STM tű – nanocső – hordozó vizsgálatát, ugyanakkor megbízható 

eredményeket szolgáltat a minta STM-mel észlelt geometriájára vonatkozóan. A választott 

potenciálmodell megegyezik a nanocsöveken keresztüli alagutazás folyamatát modellező 

hullámcsomag dinamikai (HCSD) szimulációkban alkalmazott jellium modellel, amely az 
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egyik legegyszerűbb potenciálmodell, azonban kellő körültekintéssel és az érvényességi 

korlátok figyelembevételével eredményesen használható modellnek bizonyult. E modell 

segítségével sikerült az STM mérésekkel összevethető eredményeket elérni a tű-cső 

konvolúciós hatások vizsgálata [85], a pontkontaktus kialakulása [86], illetve az alagutazás 

folyamán a nanocsőben végbemenő tengelyirányú töltésszétfolyás [87] területén. 

A modell nyilvánvalóan nem lesz képes visszaadni az nagyfelbontású STM képeken 

látható atomi korrugációt, de, amint látni fogjuk, megbízható információt tud szolgáltatni a 

rendszerben fellépő geometriai és kvantumos mérethatásokról. Amennyiben tehát olyan 

mennyiségekre vagyunk kíváncsiak, mint a nanocsövek átmérője (amely tipikusan 

nanométeres nagyságrendbe esik), a minta geometriája egyértelműen dominálni fog, szemben 

az atomi szerkezet korrugációjával (~0.05nm).  

Érdemes ugyanis megjegyezni, hogy az STM mérés folyamán a minta 

hullámfüggvényeit a minta felületétől több Angström távolságban térképezzük fel (az STM tű 

pozíciójában). Az STM tű és a minta közötti vákuum alagútközben a hullámfüggvények 

lecsengési üteme nagyon gyors (kb 1 nagyságrend minden egyes Angström távolsággal, a 

felülettől számítva). Tersoff és munkatársai pedig kimutatták, hogy a nagy térbeli 

frekvenciával rendelkező (pl. atomi korrugáció periodicitása) hullámfüggvény komponensek 

a felülettől való távolsággal gyorsabban csengenek le [88], ezért, viszonylag nagy tű-minta 

távolságok esetén a nanocső kisimult burkológörbéjét látjuk, amely az atomi szerkezetről 

nem szolgáltat információt, de az átmérő meghatározásához jól használható. 

Mivel, ahogy látni fogjuk, az általam használt potenciálmodell jól írja le a 

hullámfüggvények viselkedését a minta felületétől távolabb eső tartományokban, a minta 

geometriájának tekintetében a modell eredményei relevánsak és a kísérletekkel direkt 

összehasonlíthatók lesznek. 

Hasonló jellium modelleket széles körben használnak nano-drótok transzport 

tulajdonságainak a vizsgálatában, ahol szintén a rendszer geometriája játssza a fő szerepet 

[89, 90, 91].  

Hasonlóképpen a kvantumméret hatások vizsgálata esetében, rövid szén 

nanocsövekben STM mérésekkel és első elvekből kiinduló számításokkal igazolták, hogy a 

rendszer állapotai jól leírhatók a „részecske a dobozban” potenciálmodellel, amely egy 

leegyszerűsített jellium modellnek felel meg [64, 79, 92]. 
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4.1 Szén nanocsövek jellium modelljének analitikus 
hullámfüggvényei 
 

 

A legtöbb elektronszerkezettel kapcsolatos számítás esetében kiválasztunk egy 

hullámfüggvény bázist és a megoldandó problémát a Hamilton-mátrix diagonalizálására 

redukáljuk. 

Ezek a módszerek jól használhatónak bizonyultak a rendszer teljes energiájának 

számításánál, illetve sávszerkezeti számítások esetében, de mint látni fogjuk, kevésbé 

megbízhatóak az STM képek helyes értelmezésében. Az STM alagútáramának számításakor 

ugyanis a felület hullámfüggvényeinek a felülettől atomi léptékkel mérve távoli lecsengő 

része (uszálya) játssza a főszerepet. A hullámfüggvények ezen részének a részletei alig 

járulnak hozzá a rendszer teljes energiájához, ezért a fent említett módszerek nem fordítanak 

figyelmet precíz kezelésükre. 

Tersoff rámutatott, hogy az egyetlen módszer, amely a minta felületétől több 

Angström távolságra is megbízható eredményeket szolgáltat a minta hullámfüggvényeiről, a 

Schrödinger egyenlet egzakt megoldása [93]. 

A transzfer Hamilton formalizmust alkalmazva az alagútáramot kiszámíthatjuk az 

egymástól függetlennek tekintett alrendszerek (tű, cső, hordozó elektródák) analitikus 

hullámfüggvényeinek ismeretében [57]. Ez a módszer akkor szolgáltat megbízható 

eredményeket, ha az elektródák közötti távolság megfelelően nagy az elektródák 

hullámfüggvényeinek lecsengési üteméhez viszonyítva, azaz a hullámfüggvények átfedése 

elhanyagolható. Ezért első lépésben kiszámítjuk a különálló elektródák hullámfüggvényeit, a 

következő alfejezetben pedig megvizsgáljuk, hogyan befolyásolja ezeket a 

hullámfüggvényeket a többi elektródával való kölcsönhatás. 

A nanocsövek analitikus hullámfüggvényeinek kiszámításához meg kell oldani a 

stacionárius Schrödinger egyenletet az adott potenciálmodellre, amely itt megegyezik a 

HCSD szimulációkban alkalmazott egyelektron potenciálmodellel [85, 86, 87, 94]. Az összes 

geometriai és anyagi paraméterek megegyeztek a két számításban alkalmazott potenciál 

esetében. A nanocsövet egy r = 0.5 nm sugarú hengerfelület modellezi, amelynek az effektív 

felülete j = 0,071 nm távolságban helyezkedik el a geometriai felülettől, ami a tükörpotenciál 

hatását modellezi [85, 95]. Egy negatív V(r) = V0 = -9.81 eV potenciálérték (a Fermi-energia 

és a kilépési munka összege nanocsövekben) az effektív felületek között az elektronok 

kötődését „biztosítja” a nanocsőhöz, amely érték a nanocsövön kívüli vákuumban V(r) = 0. 
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Az egyedülálló nanocső esetében szimmetria megfontolásokból a Schrödinger 

egyenletet henger koordinátarendszerben írtam fel: 
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Ebben az esetben ugyanis, a potenciál felírható csak a radiális koordináta 

függvényeként: 
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ahol m az impulzusmomentum (azimutális) kvantumszám (lásd alább). 

A nanocső tengelye menti transzlációs szimmetriája miatt ebben az egyszerű 

potenciálmodellben a tengely menti hullámfüggvények síkhullámok formájában írhatók fel: 

 
zik

D
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Ekkor a tengely menti mozgás energiája szeparálható a teljes energiából: 

 

)()(),( 2 zaxialDz kEmEkmE += ,   (4.4) 

 

ahol DE2 a nanocső keresztmetszeti potenciáljának megfelelő energiakomponens azaz 

a ),(2 ϕψ rD  hullámfüggvények sajátenergiái. Az egyedülálló szén nanocső, illetve a nanocső-

hordozó rendszer vizsgálata esetében a rendszer tanulmányozásához elégséges a ),(2 ϕψ rD  és 

DE2  meghatározása, ugyanis a hordozó jelenléte megőrzi a rendszer transzlációs 

szimmetriáját a nanocső tengelye mentén (z irány). 

A nanocső sajátállapotainak azimutális (kerület menti) komponensei nyilvánvalóan 

kvantáltak lesznek a cső kerülete mentén fennálló valódi periodikus határfeltétel 

következtében. Az azimutális állapotokat valós függvényeknek megválasztva, ),(2 ϕψ rD -t 
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felírhatjuk, mint ϕ  egy páros ( ϕmcos ) és egy pártalan ( ϕmsin ) függvényének lineáris 

kombinációja, ahol a 0=ϕ a "felfelé", az STM tű felé mutató irány. Ekkor: 

 

[ ]ϕϕϕψ mSmCrRr mmmnD sincos)(),( ,2 += ,     (4.5) 

 

ahol n a radiális kvantumszámot jelöli. Az ( )mmn ErR ,,  radiális hullámfüggvény 

meghatározása kulcskérdés az STM leképezés vizsgálata szempontjából. Ez a függvény 

határozza meg ugyanis a nanocső hullámfüggvényeinek távolsággal való lecsengését, azaz a 

hullámfüggvényeknek az STM mérések által feltérképezett tartományát.  

A 4.1 egyenletbe behelyettesítve a 4.2, 4.3, 4.4 és 4.5 kifejezéseket, elvégezve a 

változók szeparálását valamint bevezetve az ( )02 VErx m −=  jelölést a radiális egyenletre a 

következő kifejezést kapjuk: 
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Amely a jól ismert Bessel egyenlet. Ekkor a radiális hullámfüggvény analitikus 

alakját megkapjuk, mint első és másodrendű Bessel és módosított Bessel függvények [96] 

lineáris kombinációját [T1]: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )mmmmmmmmmmmmmm ErKdErYcErJbErIaErR ,,,,, +++=   (4.7) 

 

Az általunk választott potenciálparaméterek esetében egyetlen radiális megoldás 

létezik, ezért az n radiális kvantumszámot nem jelöljük.  

A 4.2 ábra a nanocsövek alapállapotát és első két gerjesztett állapotának 

hullámfüggvényét mutatja. Az alapállapot nem degenerált, míg az összes gerjesztett állapot 

kétszeresen elfajult. 
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4.2. ábra: A jellium cső stacionárius hullámfüggvényei, különböző impulzusmomentum 

kvantumszámok m=0,1,2 esetére. A világos a hullámfüggvény pozitív, míg a sötét a 

hullámfüggvény negatív értékeinek felel meg (a szürke szín felel meg a nulla értéknek), ahogy 

az a kontúrvonalakról is leolvasható. Az m=0 alapállapot nem elfajult, míg az összes 

gerjesztett állapot kétszeresen degenerált. A bal felső ábra a jellium cső diszperziós 

relációját mutatja, a különböző görbék a különböző impulzusmomentum állapotoknak 

felelnek meg. Az energiát a Fermi szinttől mérjük [T1]. 

 

A fenti ábrán bemutatott állapotok hasonlósága az atomi szerkezetet figyelembe vevő, 

első elvekből számolt hullámfüggvényekkel, különösképpen az alagutazás szempontjából 

érdekes, a cső falától számított nagyobb távolságokra, igazolja az általunk választott 

potenciálmodell alkalmazhatóságát [97, 98]. Az atomi korrugáció kisimulása a nanocső falától 

nagyobb távolságokra annak köszönhető, hogy a nagy térbeli frekvenciával rendelkező (az 

atomi szerkezet periódusának megfelelő) hullámfüggvények gyorsan lecsengenek a cső 

falától mért távolság függvényében [88]. Például egy (8,0) nanocső első elvekből számított 

kvantumállapotának (amelynek energiája 0,5 eV-tal található a Fermi szint fölött) megfelelő 

elektronsűrűség-eloszlás egyértelmű négyfogású szimmetriát mutat [97], kitűnő egyezésben a 

jellium cső m = 2 impulzusmomentum állapot hullámfüggvényével.  
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Mivel a fentiekben a Schrödinger egyenletet valódi hengeres geometriájú 

potenciálban oldottuk meg, az eredményekből kiküszöböltük az általánosan használt 

zónahajtogatásos közelítést [99]. Ezáltal lehetőségünk nyílt a zónahajtogatás közelítés 

alkalmazhatóságának vizsgálatára [T2]. Összehasonlítva a zóna-hajtogatásos közelítést és az 

adott potenciálmodellre kapott egzakt eredményeket, a kis átmérők esetében eltéréseket 

találunk.  

 

  
 

4.3. ábra: Jellium cső diszperziós relációja: összehasonlítás az egzakt számítások és a 

zónahajtogatásos közelítés segítségével számolt értékek között két különböző átmérőjű 

nanocsőre [T2]. 

 

Érdemes megjegyezni, hogy a zónahajtogatás közelítés hibája kis átmérőjű csövek 

esetében közismert volt, amit a nanocső görbületének hatására létrejövő, a sík grafit esetében 

egymással párhuzamos π  pályák, illetve merőleges σ  és π  pályák részleges 

rehibridizációjának tulajdonítottak [100]. Az általunk használt egyszerű modell rávilágít, 

hogy létezik egy tisztán geometriai hatás is, amit a cső középpontjában a hullámfüggvények 

átfedésének tulajdoníthatunk. Egyetlen grafitsík esetén a két oldal teljesen ekvivalens, 

egyaránt egy végtelen féltér áll rendelkezésre a hullámfüggvények lecsengéséhez, a 

zónahajtogatásos közelítés során pedig csak kiválogatják azokat a hullámfüggvényeket a 

grafitsík hullámfüggvényei közül, amelyek megfelelnek bizonyos matematikai feltételeknek 

(periodikus határfeltétel). Így a valódi hengeres geometriából eredő hatásokat, mint a 

hullámfüggvények átfedése a cső középpontjában, figyelmen kívül hagyják. Ennek fényében 

az is könnyen érthető, hogy az átmérő csökkenésével ez a geometriai hatás egyre jelentősebb. 

Ellenőrzésképpen a különböző impulzusmomentum állapotok sajátenergiáinak 

függését ábrázoltuk a nanocső átmérőjének függvényében. Az ábrán szaggatott vonallal 

egyetlen - jellium modellben számolt - grafit sík energiája van feltüntetve. Amint az ábrán 
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látható, az összes Em(d) függvény ehhez az értékhez konvergál a nagy átmérők 

határértékénél, ahogy a nanocső felülete (lokálisan) egyre inkább megközelíti a síkfelületet. 

 
4.4 ábra: A jellium cső különböző impulzusmomentummal jellemzett stacionárius 

állapotainak átmérőfüggése. A nagy átmérők határértékében az állapotok energiája a grafén 

réteg energiájához közelít. 

 

Az m=0, hengerszimmetrikus állapot energiája csökken, míg az m ≠ 0 állapotok 

energiái nőnek a nanocsövek átmérőjének csökkenésével. Matematikailag ezt a jelenséget az 

4.2 összefüggésben szereplő 1/r2 -tel növekvő centrifugális potenciálnak tulajdoníthatjuk, 

amely m = 0 esetben vonzó, míg az m ≠ 0 állapotok esetében taszító potenciált jelent. 

Az m ≠ 0 állapotok esetében a stacionárius állapotok energiái nőnek az m 

kvantumszám növekedésével. Ez annak tulajdonítható, hogy az m kvantumszámhoz tartozó 

hullámfüggvény fázisának 2πm értékkel kell megváltozni a nanocső kerülete mentén. A 

nanocső átmérőjének csökkenésével, illetve m növekedésével a hullámfüggvény fázisának 

gyorsabban kell változnia. A stacionárius Schrödinger-egyenletben a mozgási energia sűrűség 

pedig a hullámfüggvény fázisának gradiensével nő.  

Ha az alagutazási valószínűségek számításánál a fentiekben számolt egyedülálló 

nanocső hullámfüggvényeit akarjuk használni, meg kell győződnünk róla, hogy ezeket nem 

módosítja jelentősen a mérés folyamán a közelében található STM tű, illetve hordozó 

elektróda. Ezért a következő alfejezetekben megvizsgáljuk, milyen hatással lehetnek az STM 

mérés folyamán a nanocső közelébe kerülő elektródák az egyedülálló nanocső saját 

energiáira és állapotaira, és mely határokig tekinthető érvényesnek az általunk használt, 

független elektródákat feltételező közelítés. 
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4.2. A hordozó hatása a nanocső sajátenergiáira és 
kvantumállapotaira 

 

Az STM mérések elvégzéséhez a szén nanocsöveket egy elektromosan vezető 

hordozó felületén kell elhelyezni. A leggyakrabban használt hordozók az arany, platina és 

grafit (HOPG). Közismert jelenség, hogy a fém hordozóra helyezett nanocsövek 

elektromosan feltöltődhetnek a nanocső és a fém hordozó kilépési munkáinak különbségéből 

adódóan, azaz a hordozó dópolja a nanocsövet [15, 101]. Grafit hordozó esetében ez a hatás 

elhanyagolható, a grafit és a nanocsövek elektronszerkezetének hasonlóságából eredően 

[102]. 

Mindkét esetben fellép azonban a nanocső hullámfüggvényeinek a hordozó közelsége 

által indukált perturbációja. Hogy ezt a hatást megvizsgáljuk, a hordozót egy 3D végtelen 

félteret kitöltő jellium potenciállal modelleztük. A potenciál paraméterei ugyanazok, mint a 

nanocső esetében és megegyeznek a numerikus HCSD számításokban használt hordozó 

modellel is. A nanocső 0,335 nm távolságra „lebeg” a hordozó felett, a van der Waals erők 

hatására [77] . 

Az m = 0 nem elfajult állapotnak a hordozó közelsége által okozott elsőrendű 

perturbációját megkapjuk, ha az egyedülálló nanocső hullámfüggvénye által meghatározott 

megtalálási valószínűségsűrűséget integráljuk abban a tartományban, ahol a hordozó 

potenciálja különbözik nullától [T1].  
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ahol ysup a hordozó effektív jellium felületének az y koordinátája (az y tengely 

merőleges a hordozó felületére), V0 pedig a hordozó belsejében a potenciál értéke, amit az 

egyszerűség kedvéért azonosnak választottunk a nanocső belsejében található V0 = -9.81 eV 

potenciálértékkel, ami a leggyakrabban használt grafit hordozó esetében egy reális feltétel. 

Az integrál tulajdonképpen az elektron (pontosabban, az adott egyelektron potenciálnak 

megfelelő kvázi-részecske) megtalálási valószínűségét adja meg a hordozó belsejében. A 

hordozótól 0,335 nm távolságban található, 1 nm átmérőjű egyfalú szén nanocső esetében az 

m = 0 sajátállapot energiája meVE D 48.10,2 −=Δ  értékkel tolódik el. Az érték negatív, azaz a 

nanocsőhöz tartozó elektron energiája csökken. Ezt szemléletesen úgy képzelhetjük el, hogy 

a hordozó közelsége miatt az eredetileg csak a nanocsőhöz tartozó elektron bizonyos 

valószínűséggel a hordozóban is tartózkodhat. Ez csökkenti az elektron bezártságát 
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(confinement), ezáltal az energiáját is. A lényeges eredmény azonban az, hogy a kapott kis 

korrekciós érték egy igen gyenge csatolásra utal a nanocső és a hordozó között. 

Amint azt az előző fejezetben kimutattam, a jellium cső nullától különböző 

impulzusmomentum kvantumszámmal rendelkező állapotai kétszeresen elfajultak, tehát a 

hordozó jelenléte által okozott korrekciók kiszámításához ebben az esetben az elfajult 

állapotokra vonatkozó perturbációelméletet alkalmaztam. Az energiakorrekciók 

meghatározásához felhasznált 2x2-es mátrixot a következő kifejezés segítségével 

számítottam: 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

odd
D

odd
D

even
D

odd
D

odd
D

even
D

even
D

even
D

VV

VV

1,201,21,201,2

1,201,21,201,2

ψψψψ

ψψψψ
.   (4.9) 

 

A hordozó jelenlétének elsődleges hatása az m ≠ 0 állapotok degenerációjának 

felhasadása. Az m = 1 állapot esetében az elsőrendű energiakorrekciók: meVEeven
D 89.21,2 −=Δ  

és meVEodd
D 15.01,2 −=Δ . Mindkét állapot energiája csökken, de a páratlan állapot korrekciója 

egy nagyságrenddel kisebb, mivel ebben az állapotban lévő elektronok megtalálási 

valószínűsége a hordozó belsejében jóval kisebb a páros állapothoz viszonyítva annak 

köszönhetően, hogy a páratlan állapotok hullámfüggvényeinek csomópontja van a 

nanocsőnek a hordozó felületéhez legközelebb eső tartományában, amint az a 4.2 ábrán jól 

látható (a hordozó a nanocső alatt helyezkedik el). Az m ≠ 0 állapotok felhasadása a van 

Hove szingularitások felhasadásának felel meg az STS spektrumokban.  

A fenti eredményekből levonható következtetés, hogy a hordozó hatására fellépő 

perturbáció mértéke meV nagyságrendbe esik, ami azt mutatja, hogy nem származik jelentős 

hiba a hordozó és nanocső közötti kölcsönhatás elhanyagolásából az alagutazási folyamatok 

számítása során. Figyelembe kell venni azonban, hogy a perturbáció mértéke erősen függhet 

a cső és a hordozó közötti távolságtól. Az analitkus formalizmus segítségével könnyen 

kiszámító a korrekció távolságfüggése is [T1]. Az eredményt a 4.5 ábrán ábrázoltam.  
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4.5. ábra: Az első rendű perturbációs korrekció az energiában exponenciális függést 

mutat a nanocső és a hordozó közötti távolságtól. A besatírozott tartományban, a 

perturbációs közelítés nem alkalmazható megbízhatóan, a kapott nagy korrekciós értékekből 

adódóan. A szaggatott vonal a nanocső és a grafit hordozó közötti tipikus van der Waals  

távolságot (0,335nm) jelöli [T1]. 

 

Az 4.5 ábrán jól látható, hogy a perturbáció mértéke exponenciálisan függ a nanocső 

és a hordozó közötti távolságtól. A 0.2 nm alatti távolságok esetében kapott nagy korrekciós 

értékek azt mutatják, hogy ebben a tartományban már nem alkalmazható megbízhatóan a 

perturbációs elmélet. A 0,335 nm-nél kisebb távolságok a gyakorlatban akkor fordulhatnak 

elő, ha a pásztázás során az STM tű nyomást gyakorol a nanocső felületére [86].  

Ami a hordozónak a nanocső hullámfüggvényeire gyakorolt hatását illeti, elsőrendű 

perturbációs közelítésben az m=0 állapot hullámfüggvényének korrekciója felírható, mint: 

K++−=
−

=Δ ∑∑
≠

even
D

even
D

m i
mD

m

mDD
D EE

V
2,21,2

0
,200

0

,200,2
0,2 003.0011.0 ψψψ

ψψ
ψ  (4.10) 

Ahol az i szerinti összegzés a kétszeresen elfajult állapotok páros illetve páratlan állapotaira 

vonakozik. Csak a páros állapotok járulnak hozzá a hullámfüggvény korrekciójához, mivel a 

hordozó potenciálja tükörszimmetriával rendelkezik. A ( )yxD ,0,2ψΔ  mennyiséget az 4.6 

ábrán ábrázoltuk. Amint látjuk, az m = 0 állapot hengerszimmetriája sérül, az elektronok 

maximális megtalálhatósági valószínűsége a nanocsőnek a hordozóhoz legközelebb eső 

alkotója menti sávban lesz.  
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4.6.ábra: A hordozó jelenléte által a nanocső m = 0 állapotának megfelelő 

hullámfüggvényben keltett elsőrendű perturbációs korrekció 0,335 nm cső-hordozó távolság 

esetében [T1]. 

 

Az energiakorrekciókkal összhangban itt is meg kell jegyezni, hogy a 

hullámfüggvénykorrekciók relatív amplitúdója 1% nagyságrendbe esik, a perturbálatlan 

hullámfüggvényhez viszonyítva, normál d = 0,335nm cső-hordozó távolság esetén [T1]. 

 

 

4.3. Az STM tű hatása a nanocső állapotaira 
 

Az STM tű mechanikai hatását a nanocsőre elméletileg és kísérletileg egyaránt 

tanulmányozták [103,104]. Azonban az STM tű közelsége képes módosítani a nanocső 

állapotait a mechanikai kölcsönhatás hiányában is. Tekman három tartományt különböztetett 

meg a grafén sík és egyetlen szénatomból álló STM tű kölcsönhatásának elméleti vizsgálata 

során [105]. Kimutatták, hogy a tű-minta kölcsönhatás a mintában lokalizált állapotok 

megjelenését indukálja, 0,35nm -nél kisebb távolságok esetében ezek a tű által indukált 

lokalizált állapotok, pedig módosíthatják a mért alagútáramot. 

Hogy az eddigi számításokban használt potenciálmodell esetében tanulmányozhassuk 

az STM tű hatását a nanocső állapotaira, kiszámítottuk a 0,2Dψ  elsőrendű perturbációs 

korrekcióját az STM tű jelenlétének köszönhetően. Az STM tűt a nanocsőhöz és hordozóhoz 

hasonló potenciálparaméterekkel rendelkező forgási hiperboloid segítségével modelleztük, 

ahol a tű hegyén a lokális görbületi sugár értéke 0,5 nm. 
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Mivel a STM tű potenciálja nem transzláció-invariáns a nanocső tengelye mentén (z 

irány), a perturbációs korrekciót felírhatjuk az összes zikze  típusú síkhullám lineáris 

kombinációjaként: 

( ) ( ) zik

m
mDmD

zerzdzczr ϕψϕψ ,),,( ,20,2 ∑∫=Δ ,   (4.11) 

ahol a ( )zcm  együtthatókat az elsőrendű perturbációs összefüggés segítségével 

számoltam. Amint a 4.7-es ábra is mutatja, 0,2DψΔ  egy lokalizált állapot lesz közvetlenül az 

STM tű hegye alatt. A lokalizált állapot kiterjedése nmz 1.1=Δ  [T1] 

 

 
4.7. ábra: Az STM tű jelenléte által indukált lokalizált elektronállapot a jellium csőben. A 

pontozott körök közötti távolság 1,9 nm. Az ábrán feltüntettük az STM tű effektív jellium felületét is 

[T1].  

 

Elsőrendű közelítésben a lokalizált állapot alakja nem függ a tű-nanocső távolságtól, 

kizárólag az állapot amplitúdója növekszik exponenciálisan a távolság csökkenésével. Az 

ábrán feltüntetett 0,4 nm tű-cső távolság esetén a lokalizált állapot relatív amplitúdója, a 

pertulbálatlan sajátállapothoz viszonyítva 7x10-5, de 0,2 nm távolság esetében már eléri a 

10-2 értéket. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a számításokban használt 0.4 nm tű-cső 

távolság esetén a tű által indukált lokalizált állapotokat figyelmen kívül hagyhatjuk, ám 0,2 

nm távolság alatt ezek jelentősen befolyásolhatják az alagutazási folyamatokat. 

Összefoglalva az eddigi eredményeket, arra a következtetésre jutottunk, hogy az STM 

mérés során szükségszerűen jelenlévő hordozó és STM tű elektródák normál mérési 

paraméterek esetében nem befolyásolják jelentősen a nanocsövek elektronszerkezetét. 

Következésképpen a perturbációelméleten alapuló Bardeen féle transzfer Hamilton (BTH) 

módszer alkalmazhatósága az alagútáram kiszámítására az általunk használt potenciálmodell 

keretében számszerű eredményekkel támasztható alá. A közelítés alkalmazhatósági határára, 
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úgy a hordozó, mint az STM tű esetében a nanocső felületétől számított 0,2 nm körüli 

távolság adódik. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy a gyakorlati STM mérések folyamán előfordulnak 

olyan esetek is, amelyek leírására nem alkalmazható a perturbációs közelítés. Tipikus példa 

erre éppen a fent tárgyalt eset, amikor az STM tű olyan közel kerül a mintához, hogy köztük 

pontkontaktus alakul ki és az elektronok nem alagutazással, hanem ballisztikus vezetéssel 

jutnak át a tűből a mintába. Ezt az esetet először Lang tárgyalta részletesen [106], de a HCSD 

módszer keretében is vizsgálható. 

4.4 Alagútáram és alagutazási valószínűségek az STM tű – 
szén nanocső – hordozó rendszerben 
 

 

Az STM tű – szén nanocső – hordozó rendszerben végbemenő alagutazási folyamatok 

leírásában felhasználjuk az előző fejezetben kapott eredményeket, amelyek a rendszer elemei 

között gyenge csatolást mutatnak. A pontkontaktus-közeli esetektől itt eltekintünk. Ekkor a 

kis feszültségek határértékében az alagútáramot a következő egyszerű összefüggéssel 

közelíthetjük: 

( ) ( )FsFt
st

ts EEEEMeI −−= ∑ δδπ 2

,

2
h

   (4.12) 

ahol t és s indexek az STM tű illetve a minta egyelektron nívóira vonatkoznak.  

A nehézséget az tsM  csatolási mátrixelemek kiszámítása jelenti. Bardeen kimutatta, 

hogy a csatolási mátrix elemei kifejezhetők egy, a tű és a minta közötti vákuumban vett S 

felületen felírt integrál segítségével [57]: 

( )∫= ξημ ,tsts SdM      (4.13) 

ahol ξη,  a felület belső koordinátái. A ( )ξημ ,ts
r  kifejezés pedig a tű és a minta 

hullámfüggvényeinek adott pozícióban vett átfedésével arányos, és formálisan a 

kvantummechanikai áramsűrűség kifejezéséhez hasonló: 

( )tsstts ψψψψμ ∇−∇= **      (4.14) 
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4.4.1. A nanocső-hordozó alagútátmenet 

 

Amint a bevezető során már említettük a tömbi minták és a szén nanocsövek STM 

vizsgálatában fontos különbség, hogy a nanocsövek egy hordozó felületén helyezkednek el a 

mérés folyamán, így egy második alagútátmenet (nanocső-hordozó) is jelen van. Az 

elektronoknak mindkét alagútközön át kell haladniuk, tehát az alagútáram, és ennek 

következtében az STM kép, elviekben mindkét alagútátmenet jellemzőit tartalmazza. Hogy a 

különböző alagútközöknek az alagutazási folyamatban játszott szerepét felmérjük, 

hasonlítsuk össze a transzmittivitásukat. Ennek érdekében a Bardeen féle formalizmust 

használva kiszámítottam a csatolási mátrixelemeket a nanocső m = 0 állapota és a hordozó 

megfelelő állapota között. A kapott substratetubeM −  csatolási mátrixelem a nanocső hosszának a 

függvénye. A szóráselméleti HCSD szimulációk eredményeivel összhangban, a 

számításokban a nanocső hosszát 5 nm-nek vettem, amely jó közelítéssel megegyezik az 

elektronok megtalálhatási valószínűségének az alagutazás időtartama alatti tengely irányú 

szétfolyásával [87].  

Hogy elvégezhessük az összehasonlítást a két alagútköz áteresztőképességére 

vonatkozóan, kiszámítottam a cső ugyanazon m = 0 állapota és egy r = 0,5 nm görbületi 

sugarú tű s típusú hullámfüggvénye közötti csatolási mátrixelemet, ahol a tű és a cső 0,4 nm 

távolságra helyezkedett el egymástól. Az STM tű leírására általam használt hullámfüggvény 

megegyezik a Tersoff és Hamann által használt hullámfüggvénnyel [59]. A két csatolási 

mátrixelem arányára az 31034.2/ −
−− = xMM substratetubetubetip  érték adódik. Mivel az alagutazási 

valószínűség és az alagútáram a megfelelő mátrixelemek négyzetével arányosak, az STM tű–

nanocső átmenet ellenállása több nagyságrenddel nagyobbnak adódik a nanocső és a hordozó 

közti alagútátmenet ellenállásánál. Természetesen ez az arány exponenciálisan érzékeny a tű 

és a cső közötti távolágra, ám a pontkontaktushoz közeli eseteket leszámítva, amelyet jelen 

elmélet kereteiben nem vizsgálok, a nanocső-hordozó alagútköz transzmittivitása 

nagyságrendekkel nagyobbnak adódik a tű-nanocső átmenet transzmittivitásánál, azaz ez 

utóbbi alagútköz ellenállása nagyságrendekkel nagyobb lesz. Mivel a két alagútellenállás 

„sorba van kötve” az alagútáram értékét és ezáltal az STM képet a nagyobb ellenállás értéke 

fogja döntően meghatározni [T1] (lásd 4.8 ábra).  
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4.8. ábra: STM tű – nanocső – hordozó (a) és tű – hordozó (b) rendszer vázlatos 

modellje. Nanocsöveken végzett STM mérések esetében (a) az alagútáramnak két egymással 

sorba kötött alagútközön kell áthaladnia, amelyeket a megfelelő ellenállásokkal 

jellemezhetünk, szemben a tömbi minták vizsgálata során jelen lévő egyetlen alagútközzel. 

 

Következtetésként azt mondhatjuk, hogy a nanocsövek STM vizsgálatánál jelen lévő 

második alagútköz (cső-hordozó) nem befolyásolja döntően az alagútáram értékét, tehát a 

szén nanocsövek STM leképezése folyamán az STM tű – nanocső átmenet játssza a 

meghatározó szerepet. A fenti analitikus számítások számszerű eredményeiből levont 

következtetést, mint egyszerűsítő feltételezést már régóta alkalmazzák a nanocsövek STM 

képeinek számításaira azon elméleti modellekben, ahol a potenciálmodell bonyolultságából 

adódóan nem lehetséges a teljes tű-nanocső-hordozó rendszer modellezése [65, 78], ezért a 

hordozó jelenlététől eltekintenek.  

 

 

4.4.2. Az STM tű – nanocső és STM tű – hordozó alagútátmenetek 

 

Az STM tűt pontszerű elektronforrásként kezelő elméletek sok esetben eredményesen 

alkalmazhatók, azonban a tű véges kiterjedéséből és geometriájából eredő hatásokat bizonyos 

esetekben nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tipikus példa erre a sokat emlegetett tű-cső 

konvolúciós hatás. 

Habár a nanocsőnek a hordozóhoz viszonyítva mért relatív magasságát nem 

befolyásolják a konvolúciós hatások, az STM-mel mért értékek és az 1.19 és 1.20 

összefüggés segítségével az STS mérésekből számított átmérőértékek között eltérések 
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adódnak. Emellett irreálisan kis látszólagos átmérőjű nanocsöveket is gyakran észlelnek [64, 

82, 107].  

Az eltérések okát az irodalomban a következő tényezőknek tulajdonították:  

(1) a nanocső és a hordozó elektronszerkezetének különbözősége [15, 66], 

(2) a második alagútköz jelenléte [66], 

(3) a nanocső deformációja a hordozóval és az STM tűvel való mechanikai 

kölcsönhatás következtében [64]. 

Első elvekből kiinduló DFT számításokból [79] arra lehet következtetni, hogy a 

nanocső és az arany hordozó elektronszerkezetének különbségéből eredő hatások a nanocső 

látszólagos átmérőjét kevesebb, mint 1%-kal képesek befolyásolni [64]. Ez a hatás grafit 

hordozó esetében még kisebb [102]. 

Az előző alfejezetben kapott eredmények rámutattak, hogy a második alagútköz (cső-

hordozó) normál alagutazási körülmények között nem befolyásolja döntően az alagútáram 

értékét, így nem is lehet felelős a nanocsövek STM-mel mért látszólagos magasságáért. 

A hordozóval való kölcsönhatás következtében az elméleti számítások egy 1.4 nm 

átmérőjű nanocső deformációjára 2% körüli értéket adtak, amely az átmérő csökkenésével 

rohamosan csökken [77]. A nanocső deformációja az STM tű által rá gyakorolt nyomás 

hatására elvileg tág határok között változhat, ugyanakkor a spektroszkópiai mérésekből 

számított értékkel összehasonlítva jelentősen lecsökkent látszólagos átmérőt mértek olyan 

esetben is, amikor a tű – cső távolság értékét 0,4 nm körüli értékre becsülték [64]. Ilyen tű – 

cső távolság esetén valószínűtlen, hogy az STM tű bármilyen mechanikai hatást fejtsen ki a 

nanocsőre. 

A következőkben saját modellünk keretein belül analitikus számítások segítségével 

megvizsgálom, hogyan befolyásolhatják a modell geometriájából eredő hatások a nanocsövek 

STM-mel mért látszólagos magasságát. 

A nanocső hordozóhoz viszonyított magasságának a megmérése gyakorlatilag az 

alagútáramok értékének összehasonlítását jelenti az STM tűnek a nanocső teteje, illetve a 

hordozó feletti helyzetében, azaz a tű – cső illetve tű – hordozó alagútátmeneteken átfolyó 

alagútáramok összehasonlítását. 

Mivel az általánosan használt topográfiai STM üzemmódban a tű és a minta (nanocső, 

hordozó) közötti távolság nincs lerögzítve (az alagútáram rögzített), a probléma 

tanulmányozása érdekében ismernünk kell a tű – cső illetve tű – hordozó rendszer csatolási 

mátrixelemeit a tű és a minta közötti távolság függvényében. 
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4.9. ábra: A 4.5 és 4.12 összefüggések segítségével számított alagutazási 

valószínűségek távolságfüggése az STM tű - nanocső (folytonos vonal) illetve STM tű - 

hordozó (szaggatott vonal) rendszerben egyaránt exponenciális függést mutat. Megfigyelhető 

azonban, hogy az egyenesek  egymáshoz képest el vannak tolva és az iránytényezőjük is 

különbözik valamelyest [T1]. 

 

A transzfer Hamilton módszer alkalmazásával kapott eredményeim, ahogyan az 

várható volt, az alagutazási valószínűségek exponenciális távolságfüggését mutatják. 

Érdemes megjegyezni, hogy az eredmények mindkét alagútátmenet esetében igazolják azt a 

tapasztalati szabályt, amely szerint az elektródák közötti távolságot 1Å-mel növelve, egy 

nagyságrenddel csökken az alagutazási valószínűség.  

Ellenőrzésként az STM tű - hordozó rendszer esetére a HCSD módszer segítségével is 

megvizsgáltuk a transzmissziós valószínűségeket a tű-hordozó távolság függvényében.  

 
4.10. ábra: STM tű – hordozó alagútátmenet alagutazási valószínűségének a 

távolságfüggése HCSD módszer segítségével számítva. 
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Ez a módszer a hullámcsomagok szóródását vizsgálja numerikusan az adott 

potenciálgáton az összes többszörös szórási folyamat figyelembevételével, azaz nem 

alkalmaz perturbatív közelítést, így elvileg képes a kis tű-minta távolságok esetében is 

mérvadó eredményeket szolgáltatni. Amint az jól látható az alagutazási valószínűség 2Å 

körüli távolságig jó közelítéssel exponenciális távolságfüggést mutat, összhangban az 

analitikus (perturbatív) módszerrel számolt eredményekkel, illetve a perturbációszámítás 

érvényességi határaira vonatkozó eredményeimmel a 4.2 fejezetből. 

Az alagutazás legegyszerűbb elméleti leírásában (Tersoff-Haman modell), a konstans 

alagútáram, a minta konstans elektron-állapotsűrűség felületének felel meg: 

( ) ( )FLDOS ErrI ,rr ρ∝ . Ebben a képben nem értelmezhető a nanocsövek 4.9 ábrán látható és 

kísérletileg észlelt látszólagos átmérőjének csökkenése, ugyanis a nanocső illetve HOPG 

közötti állapotsűrűség-különbség elhanyagolható [102]. Az 4.9 ábrán feltüntetett eredmények 

számításában használt transzfer Hamilton módszer a problémát árnyaltabban kezeli. 

Szemléletesen azt mondhatjuk, hogy az a transzfer Hamilton formalizmus esetében az állandó 

áramú pásztázási üzemmódban az STM tű tulajdonképpen a minta Fermi szinten mért 

elektron-állapotsűrűségével súlyozott konstans alagutazási valószínűség felületen mozog. 

Mivel az elektron-állapotsűrűségbeli különbségeknek a rendszer geometriájával összemérten 

nincs lényeges befolyásuk, esetünkben az alagutazási valószínűségek összehasonlítása 

(amelyet a Tersoff-Hamann modell konstansként közelít) szolgáltatja a releváns információt 

az STM képre vonatkozóan.  

Az 4.9 ábrának megfelelően ahhoz hogy azonos alagutazási valószínűséget kapjunk 

(állandó alagútáram feltétele), a nanocső és a hordozó felett )()( 21 sMsM planetiptubetip −− =  a 

visszacsatoló huroknak meg kell növelnie a tű-minta távolságot a nanocső feletti nms 4.01 =  

értékről a hordozó feletti nms 485.02 =  távolságra. Ez egy majdnem 10%-os látszólagos 

átmérőcsökkenésnek felel meg [T1], amely már összemérhető a kísérletekben észlelt 

értékekkel [64, 82].  

A transzfer Hamilton módszer alkalmazásával kapott viszonylag nagy mértékű 

látszólagos átmérőcsökkenés kialakulásában két mechanizmus különíthető el: 

(1) Az első tényező tisztán a mérési konfiguráció geometriájából adódik, és leginkább 

úgy lehet szemléltetni, ha grafikusan ábrázoljuk a Bardeen-féle csatolási mátrixelem 

sűrűséget a tű és a nanocső ( )yxtubetip ,−μ , illetve a tű és a hordozó ( )yxsubstratetip ,−μ  közötti 

vákuum alagútközben felvett tetszőleges síkon.  
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4.11. ábra: Keresztmetszeti kép az STM tű és a nanocső, illetve az STM tű és a 

hordozó között kialakuló alagútcsatornáról, amelyet a tű és a cső (illetve a tű és a hordozó) 

közötti vákuum alagútközben felvett síkon ábrázolt csatolási mátrixelem-sűrűség segítségével 

ábrázoltunk. A tű és a cső (hordozó) közötti távolság mindkét esetben 0,4nm, a két képen a 

szürkeskála pedig azonos [T1]. 

 

Ahogy az ábrán látható, az STM tű és a nanocső között kialakuló alagútcsatorna 

aszimmetrikus (keskenyebb a cső kerülete, mint a tengelye mentén). A nanocső kerülete 

menti elkeskenyedés (a hordozó sík felületéhez viszonyítva) a nanocső hullámfüggvényeinek 

alakjából ered, amit viszont a nanocső geometriája határoz meg. Az alagutazási 

valószínűségeket megkapjuk, ha az ábrán látható ( )yx,μ  mennyiséget az ábra síkjában 

integráljuk. Mivel a két ábra szürkeskálája azonos nyilvánvalóvá válik, hogy a tű-cső 

alagútköz transzmissziós valószínűsége kisebb, mint a tű-hordozó alagútközé. Hogy az 

alagutazási valószínűségek különbözőségéből eredő hatást kompenzálja és az alagútáramot 

állandó értéken tartsa, a visszacsatoló rendszer az STM tűt a cső felett közelebb tolja a 

mintához, és ezáltal a nanocső látszólagos magassága csökkenni fog. 

(2) A második tényező a nanocsövek látszólagos magasságának kialakulásában az 

alagutazási valószínűségek távolságfüggése és a potenciálgát komplex 3D alakja közötti 

kapcsolatból adódik. 

Az alagutazási valószínűség távolságfüggését általában a következő összefüggéssel 

adják meg: seT χ2−∝  ahol a h)(2 0 EVme −=χ  tényező a lecsengés gyorsaságát 
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(ütemét) határozza meg. Ezt az összefüggést az 1D potenciálgátakon történő alagutazás 

esetére vezették le, de általánosan alkalmazhatónak tekintik [108]. 

A transzfer Hamilton módszer a fenti egyszerű 1D elmélettel összhangban 

exponenciális távolságfüggést ad a tű-cső illetve a tű-hordozó alagútátmenet esetében 

egyaránt. Amikor azonban kiszámoljuk a görbékre illesztett exponenciális függvény 

lecsengési tényezőjét a két esetben, eltérő értéket találtunk. Az STM tű - nanocső 

alagútátmenetre a 162.11 −
− = nmtubetipχ  érték adódott, míg a tű – hordozó átmenetre 

134.11 −
− = nmsubstratetipχ . Vagyis kis mértékű, de szisztematikus eltérést kapunk, az 1D 

alagutazási elmélet által szolgáltatott 1
0 24,11)(2 −=−= nmEVme hχ  értéktől. Mivel az 1D 

elmélet által szolgáltatott eredmény három dimenzióban egy olyan rendszernek felel meg, 

amely két síkfelületű elektróda közötti alagutazási folyamatot ír le, a fenti eredményekből az 

a kézenfekvő feltételezés adódik, hogy az alagutazási valószínűség lecsengési tényezője az 

elektródák görbületének (azaz a 3D potenciálgát geometriájának) a függvénye. 

A fenti hipotézis ellenőrzésére az STM tű – nanocső rendszerben a transzfer Hamilton 

módszer segítségével kiszámítottuk az alagutazási valószínűségek lecsengési tényezőjét 

extrém tompa tű és nagy átmérőjű nanocső esetére, amely rendszer, a geometria 

szempontjából, közelíti a sík-sík átmenetet. A lecsengési tényezőre kapott érték 
124,11 −= nmχ  gyakorlatilag megegyezik az 1D elmélet által jósolt értékkel. 

Következésképpen az alagutazási valószínűségek lecsengési tényezőjére kapott eltérések 

egyértelműen az elektródák görbületének tulajdonítók [T1]. 

Figyelembe véve, hogy a tű-hordozó átmenet esetében csak az egyik elektróda 

rendelkezik nanométeres görbületi sugárral, míg a tű-cső átmenet esetében mindkettő, nem 

meglepő a két alagútátmenetre kapott lecsengési értékek különbözősége sem. A tű-cső 

valamint tű-hordozó alagútátmenetek esetében az alagutazási valószínűségre kapott 

különböző lecsengési tényezők szintén hozzájárulnak a nanocsövek látszólagos 

magasságának csökkenéséhez. Ez a hatás felelős továbbá az 4.9 ábrán látható egyenesek 

iránytényezőinek a különbözőségéért, amely a tű és a minta közötti távolságtól függő 

látszólagos átmérőcsökkenéshez vezet. A tű és minta közötti távolság pedig az STM mérés 

során beállított mérési paraméterek értékeinek a függvénye, ám a gyakorlati STM mérések 

esetében a pontos értéke nem ismert. Egy ilyen tű-minta távolságfüggő mechanizmus 

elviekben képes magyarázatot adni az irreálisan kis látszólagos átmérőjű csövek kísérleti 
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észlelésére, ilyen szélsőségesen kis látszólagos átmérő értékek adódnak ugyanis extrém nagy 

tű-minta távolságok esetén. 

Az alagutazási valószínűségek lecsengési tényezőjének függése a rendszer 

geometriájától (görbületétől) összhangban van a Garcia és munkatársai által kapott 

eredményekkel [109], akik szóráselméleti számításokat végeztek jellium felület és atomi 

hegyes STM tű esetére. Azt találták, hogy a tű görbületének következtében az 1D alagutazást 

leíró egyenlet nem érvényes változatlanul, az exponenciális függés megmarad, de a 2.2 

egyenletben szereplő 2 faktor helyett 2.14 érték adódott. Ez az eltérés megfelel az alagutazási 

valószínűség megnövekedett lecsengési ütemének, jó összhangban a transzfer Hamilton 

módszer segítségével, általam kapott eredményekkel. 

 

 

Tézispont [T1, T2]: 

 

I. A szén nanocsövek STM mérési konfigurációjának (STM tű – nanocső – hordozó) egy 
egyszerű modellrendszerében a Bardeen-féle transzfer Hamilton módszer segítségével 
tanulmányoztam az alagutazási folyamatokat befolyásoló geometriai és kvantumméret 
hatásokat. 
 

a. A két alagútköz (tű-cső, cső-hordozó) csatolási mátrixelemeinek összehasonlításából 
megállapítottam, hogy az STM mérések folyamán az STM tű–nanocső alagútátmenet 
játssza a meghatározó szerepet az STM képek létrejöttében. 

 
b. Kimutattam, hogy geometriai és kvantummechanikai hatások együttesen felelősek a 

nanocsövek STM-mel mért látszólagos magasságának eltéréséért a nanocsövek valódi 
átmérőjétől. Megállapítottam a látszólagos magasságcsökkenésért felelős két fő 
tényezőt: 
 
(1) Az STM tű-nanocső alagútcsatorna keresztmetszeti alakja megváltozik a tű-
hordozó alagútcsatornához viszonyítva, a nanocsövek nanométeres tartományba eső 
kerület menti görbületének hatására.. Az alagútcsatorna a cső kerülete menti 
irányban elkeskenyedik, ez az alagutazási valószínűség csökkenését, ezáltal a nanocső 
STM-mel mért látszólagos magasságának a csökkenését eredményezi. 
 
(2) Az alagutazási valószínűségek lecsengési üteme függ az alagutazási folyamatban 
résztvevő elektródák görbületi sugarától, azaz a potenciálgát komplex 3D alakjától. 
Az elektródák görbületi sugarainak csökkenésével a köztük végbemenő alagutazási 
folyamatok valószínűségének távolsággal való lecsengési üteme megnő, ez a tű-cső, 
illetve tű-hordozó potenciálgát geometriájában fennálló különbségek következtében a 
nanocső hordozóhoz viszonyított magasságának a további csökkenését eredményezi. 

 
c. Leírtam a nanocsövek látszólagos magasságcsökkenésének egy tű – minta távolság 

függő mechanizmusát, ennek segítségével értelmezhetővé vált az extrém kis 
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látszólagos átmérőjű csövek észlelése az STM mérések folyamán. Ilyen irreálisan kis 
látszólagos átmérő értékek adódhatnak ugyanis extrém nagy tű-minta távolságok 
esetében. 
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5. Szén nanocsövek hibahelyein végbemenő 
elektronszóródási folyamatok vizsgálata STM 
segítségével 
 

 

Az előző fejezetben a nanocsöveket a molekulákra jellemző, hibamentes 

szerkezetekként kezeltük. Ez nem áll nagyon távol a valóságtól, figyelembe véve a 

nanocsövek méreteit és a szerkezetüket felépítő C-C kötések erősségét. Kísérleti mérések 

azonban kimutatták, hogy még a magas hőmérsékletű módszerekkel előállított nanocsövek 

esetében is átlagosan legalább egy hibahely jut a nanocső egy 4 mikrométeres szakaszára 

[110]. A nanocsövekben előforduló leggyakoribb hibák a vakanciák [111], illetve a 

nemhatszöges gyűrűk jelenléte a hatszöges rácsban [27,112].  

Hibahelyek épülhetnek a nanocsövek szerkezetébe a növekedés folyamán [113], 

kémiai [114] vagy mechanikai kezelések során [115, 116], illetve elektronokkal és ionokkal 

történő besugárzás esetében [117, 118, 119, 120]. Amint az 1.2 fejezetben láthattuk, a 

nanocsövek szerkezeti hibái olyan változatos szerkezetek megjelenését eredményezhetik, 

mint a nanocső könyökök, elágazások (pl. Y, T -alakú elágazások) illetve spirálok [121, 122]. 

Még lényegesebb hatás, hogy a hibák jelenléte alapjaiban módosíthatja a nanocsövek 

viselkedését elektromos szempontból [19, 123]. Ahhoz, hogy a nanocsövekből felépülő 

elektronikai eszközök működése tervezhető legyen, elengedhetetlen a hibák hatásának pontos 

ismerete. A hibák ugyanis szórócentrumokként viselkednek a vezetési elektronok számára. 

Mivel a nanocsövek esetében az elektronok koherenciahossza összemérhető a nanocső 

méreteivel, a vezetési elektronok hibahelyeken történő szóródása nemcsak a nanocső 

ellenállását növeli, hanem komplex interferenciahatások fellépését is eredményezi, amelyek 

jelentősen befolyásolhatják a nanocsövek elektromos viselkedését. Ezen hatások pontos 

ismerete nélkül az eszközként való működés nem tervezhető. Más nézőpontból a hibák ilyen 

drasztikus hatása az elektromos viselkedésre lehetőséget ad ezek célszerű alkalmazására, azaz 

éppen a hibák által indukált hatások segítségével ruházzuk fel a nanocsövet a 

nanoelektronikai eszközként való működéshez szükséges tulajdonságokkal. Szemléletes 

példa erre a fémes nanocső szerkezetében atomerő mikroszkóp (AFM) tű segítségével 

(mechanikai roncsolás útján) keltett hibapár, ennek következtében a kezdetben ballisztikus 

vezetést mutató fémes nanocső a hibakeltés után szobahőmérsékleten működtethető 

egyelektron tranzisztorként viselkedett [1]. 
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Hibahelyeket tartalmazó szén nanocsöveken végzett elektrontranszport mérések is 

kimutatták, hogy a jelenlévő hibahelyek nem csupán a nanocső ellenállását növelik, hanem 

kapufeszültséggel hangolható potenciálgátként is viselkedhetnek [19, 123]. Ennek a 

viselkedésnek a fizikai alapjait a kvantummechanikai koherencia elvére épülő, a nanocső 

teljes hosszára kiterjedő interferenciahatások adják, amely jelenség egy új típusú elektronikai 

eszközcsalád alapját képezheti. 

Az STM egy olyan kísérleti eszköz, amely direkt módon képes észlelni a szilárdtestek 

felületi elektronsűrűségében megjelenő interferenciamintázatokat. Ilyen interferencia-

mintázatok például a Friedel oszcillációk, amelyeket fém [124] és adalékolt félvezető 

felületek [125] hibahelyei környezetében észleltek STM segítségével. 

Szén nanocsövek szerkezeti hibáinak vizsgálatára kevés jól használható eszköz áll 

rendelkezésünkre. A legtöbb mérési adat hibákat tartalmazó nanocsöveken végzett transzport-

mérésekből származik [19, 126]. Transzport-mérések segítségével következtetni lehet a hibák 

jelenlétére, ám azok szerkezetéről, illetve elhelyezkedéséről nem szolgáltatnak közvetlen 

információt. Nagy felbontású TEM mérésekkel elvileg vizsgálható a nanocsövek atomi 

szerkezete és ezáltal a hibahelyek szerkezete is, ám az ilyen jellegű mérések gyakorlati 

megvalósítása és az eredmények értelmezése egyaránt nagyon időigényes és bonyolult feladat 

[127]. 

STM-mel egyszerűbb körülmények között is el lehet érni atomi felbontást szén 

nanocsöveken (akár szobahőmérsékleten és normál légköri nyomáson) [66], ráadásul az STM 

képes információt szolgáltatni a nanocsövek hibahelyei körül lokálisan módosult 

elektronszerkezetről is. A módszer előnye egyben hátránya is, mivel a szerkezetre és az 

elektronszerkezetre vonatkozó információk együttesen jelennek meg a hibák leképezésében. 

Ennek következtében a hibahely atomi szerkezetét nem lehet direkt módon felismerni az 

STM képeken, ugyanis jelenlétük a nanocsövek elektronszerkezetében erős lokális 

perturbációt okoz, ami rátevődik a szerkezeti információra. Az atomi szerkezet illetve az 

elektronszerkezet hatásának szétválasztása pedig bonyolult elméleti feladat [75]. 
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5.1 Argonionokkal besugárzott szén nanocsöveken végzett STM 
mérések értelmezése 

 

 

Az 5.1 ábrán többfalú nanocsövekben Ar+ ion besugárzással keltett hibahelyek atomi 

felbontású STM képe látható. A hibahelyek mint dombszerű kiemelkedések (világos foltok) 

jelennek meg az STM képen. 

 

 
5.1. ábra: Atomi felbontású STM kép Ar+ ionokkal besugárzott többfalú szén 

nanocsőről. A besugárzás által keltett hibák mint dombszerű kiemelkedések (világos foltok) 

jelennek meg a képen. A hibák környezetében pedig egy az atomi periodicitástól eltérő 

periódusú oszcilláció észlelhető az elektronsűrűségeloszlásban. Az STS mérésekből jól 

látható, hogy a hibahelyeken lokalizált elektronállapotok jelennek meg a Fermi-szint 

környékén [T4]. 

 

A hibahelyek kiemelkedésekként való leképezése az STM mérés folyamán 

megérthető, ha a hibahelyeken mért STS görbéket (5.1 jobb felső ábra) összehasonlítjuk a 

nanocső hibahelytől távol eső részén mért dI/dV karakterisztikákkal. Jól látható, hogy a Fermi 

energia környékén a hibahelyeken lokalizált többletállapotok jelennek meg. Mivel ezek a 

lokalizált (többlet)állapotok is részt vesznek az alagutazási folyamatban, a hibák közvetlen 

környezetében az alagútáram értéke megnő. Konstans áramú mérési üzemmódban a 
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visszacsatoló hurok ezt az áramnövekedést úgy kompenzálja, hogy megnöveli a tű-minta 

távolságot, azaz visszahúzza az STM tűt, ami az STM képen dombszerű kiemelkedésként 

jelenik meg, holott adott esetben lehetséges, hogy éppen egy vakanciát, azaz egy hiányzó 

atom helyét képeztük le [128, 129].  

Ahogy a fenti STM képen is látható, a lokalizált állapotok a hibahelytől számított 

néhány Angström távolságon belül lecsengenek. Ezen erősen lokalizált elektronállapotok 

hatása mellett a hibák környezetében egy másik hatás is megfigyelhető, amely a hibától több 

nanométer távolságra is jól észlelhető, és (az 5.1 ábrán a zöld vonallal jelzett) az atomi 

periodicitásnál nagyobb periódusú elektronsűrűség-oszcillációként jelentkezik. 

Összefoglalva a fentieket, szén nanocsövekben jelen lévő hibahelyek két jellemző 

hatása figyelhető meg STM segítségével, amelyek tanulmányozása különböző jellegű 

információkat szolgáltathat: 

(1) Észlelhető egy rövid távú (<1nm) hatás, amely dombszerű kitüremkedés 

formájában jelenik meg az STM képen, a hibahely közvetlen 

környezetében. Zettl és munkatársai kimutatták, hogy ezen lokalizált 

állapotok vizsgálatából következtetni lehet a hiba atomi szerkezetére [75]. 

(2) A hibák képesek az elektronsűrűség eloszlást hosszabb távon is 

módosítani. Ezek a hatások döntően az elektronok hibahelyeken történő 

szóródásából adódnak, és amint látni fogjuk, segítségükkel információ 

nyerhető a nanocsövekben végbemenő szórási folyamatokról. 

A következőkben a (2) pontban megfogalmazott, a szén nanocsövek hibahelyei körül 

kialakuló hosszú távú elektron-állapotsűrűség oszcillációk eredetét tárgyalom. Amint a 3.3 

fejezetben már említettük, az STM képes információt szolgáltatni a nanocsövek egyedi 

hullámfüggvényeiről [71], ugyanis a kis feszültségen rögzített STM képek jó közelítéssel a 

nanocső Fermi-szintjének közelében elhelyezkedő elektronállapotok hullámfüggvényeit 

(tulajdonképpen ezek abszolútértékének négyzetét) képezik le. Mivel a fémes nanocsövek 

Fermi felülete hat darab ponttá zsugorodik, a Fermi szint közelében csak kevés számú 

megengedett állapotban létezhetnek az elektronok. A problémát tovább egyszerűsíti, hogy az 

alagutazási folyamatokban csak a nanocső Fermi szintje környékén elhelyezkedő állapotok 

vesznek részt. Ebben a tartományban pedig a nanocsövek diszperziós relációja jó közelítéssel 

lineáris [36]. A további számításokban tehát nem a nanocsövek teljes és viszonylag bonyolult 

sávszerkezetét fogjuk használni. A grafit elektronszerkezetéből kiindulva elég csak a Fermi 

szint környékén elhelyezkedő kúpokat tekintenünk. 
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5.2. ábra: A grafén sávszerkezete a Fermi szint közvetlen környezetében lineáris 

diszperziót mutat. 

 

Az első Brillouin zóna (BZ) sarkaiban található hat darab megengedett állapot közül 

három-három egyenértékű, ezeket egy G reciprok rácsvektor segítségével össze tudjuk kötni 

(5.3.b ábra). Tehát a szén nanocsövek Fermi szinten található állapotai két, nem egyenértékű, 

K –val, illetve K’-vel jelölt csoportba sorolhatók. Továbbá, ahogy az 5.3.a ábrán látható, egy 

adott K pontban két fizikailag jól megkülönböztethető állapot található, amelyek hullámszám 

vektora megegyezik, ugyanakkor a diszperziós relációból meghatározható iránytényezőjük 

különböző. Ez az adott állapotokban lévő elektronok különböző irányítású sebességének 

(ellentétes irányú mozgásának) felel meg.  

 
5.3. ábra: (a) Nanocsövek diszperziós relációja a Fermi szint környékén. (b) Az első 

BZ-ban található hat állapot közül három-három egyenértékű. A két nem egyenértékű 

állapotot K-val illetve K’ –vel jelöltük.  
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Ennek megfelelően a nanocső hullámfüggvényeit szoros kötésű közelítésben 

felírhatjuk, mint a nT
r

 vektor által meghatározott elemi cellában mτ
r  helyen található atomi 

hullámfüggvények (jelen esetben pz pályák) összege segítségével képezett Bloch függvényt: 

 

( ) ( )∑ −−=
nm

nm
Tki

m Trfer n

,

rrrr rr

τγψ α
αα    (5.1) 

ahol az { }'' ,,, −+−+∈ KKKKα egy négykomponensű index, amely meghatározza, a 

mozgás irányát (+, –) a K illetve K’ állapotokban, αγ m  pedig a mτ
r  helyzetben található atomi 

orbitál hozzájárulását adja meg a Bloch függvényhez. 

Sorba fejtve a fenti Bloch függvényeket a reciprok rácsvektorok szerint, majd 

elhagyva a nagyfrekvenciás komponenseket, amelyek a nancsőtől való távolsággal gyorsan 

lecsengenek [88], így az STM mérések számára nem bírnak jelentőséggel, megkapjuk, hogy a 

szén nanocsövek hullámfüggvényei a Fermi szinten a következő egyszerű alakban írhatók fel 

[130, T3]: 

 

( )
{ }
∑=

j
F

j
F

k

rki
jer

r

rrr φψ ahol jj
Z

j
F kkk ⊥+=

rrr
 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=⊥ 3

2 νn
d

k
tube

r
  

 1,0,...2,1,0 ±== νn      (5.2) 

ahol a jφ  -k az egyes állapotok járulékát meghatározó komplex amplitúdók, amelyek 

a fázisra vonatkozó információkat is magukban foglalják, a j
zk
r

 és jk⊥

r
 vektorok a Fermi 

hullámszám vektor tengely irányú, illetve kerület menti komponensét jelölik, míg tubed  a 

nanocső átmérőjét. A jk⊥

r
 -re vonatkozó feltételeknek a nanocsövek kerülete mentén fennálló 

periodikus határfeltétel miatt kell teljesülniük. 

Az így kapott hullámfüggvények modulus négyzete jó egyezést mutatnak a Dekker és 

munkatársai által szén nanocsöveken kísérletileg mért elektron-állapotsűrűség eloszlással 

[130]. 

Figyelembe véve, hogy többfalú csövek esetében a grafithoz hasonlóan csak az egyik 

alrácson elhelyezkedő atomok adnak járulékot a Fermi energián, az 5.2 összefüggésben felírt 

hullámfüggvényekből a Tersoff-Hamman közelítésben számolt STM kép jó egyezést mutat 

az 5.1 ábrán látható nanocső hibamentes részén felvett atomi felbontású STM képpel: 
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5.4. ábra: Hibamentes többfalú szén nanocső szoros kötésű közelítésben felírt 

hullámfüggvények segítségével számított STM képe. 

 

Az 5.4 ábrán kék vonallal jelölt atomsorokban elhelyezkedő periódus értékére 0,246 

nm adódik a kísérletileg mért 0.25 nm –es értékkel (5.1. ábra) kitűnő egyezésben. 

Az 5.1 ábrán észlelt nagyobb periódusú (0.39 nm) oszcillációkat azonban nem lehet 

reprodukálni a fent felírt hullámfüggvények segítségével. 

Ezek értelmezéséhez figyelembe kell vennünk, hogy az elektronok szóródhatnak a 

szén nanocsövek hibahelyein. Mivel az STM segítségével csak stacionárius állapotokat 

észlelünk, számunkra elsősorban a rugalmas szórási folyamatok érdekesek. Az elektronok 

szóródása azonban csak akkor mehet végbe, ha rendelkezésre állnak a megfelelő 

(vég)állapotok, amelyekbe szóródhatnak. Ez a feltétel, tekintettel a Fermi szint környékén 

lévő korlátozott számú állapotra, fokozott jelentőséggel bír a nanocsövek esetében. Mivel két 

ekvivalens K pont közötti szóródás fizikailag ugyanannak az állapotnak felel meg, az 

észlelhető szórási folyamatok egy K és egy K’ pont között mennek végbe, illetve egy adott K 

(vagy K’) pont esetében a két ellentétes iránytényezőjű állapot között (visszaszórás). Ezek a 

kezdeti és végállapotok a hibamentes cső esetében szimmetria okokból szét vannak csatolva 

(ortogonálisak). A hibahely jelenléte azonban ezt a feltételt is módosíthatja, azáltal, hogy 

lokálisan elrontja a nanocső szimmetriáját, ennek következtében lehetővé válnak a 

hibamentes csőben nem megengedett átmenetek is. 

Két különböző rugalmas szórási mechanizmust különböztethetünk meg szén 

nanocsövek hibahelyein [131]: 

(1) Kis momentumú szórás egy adott K (K’) ponton áthaladó különböző 

iránytényezőjű állapotok között mehet végbe. Mivel alapesetben a nanocsövek Fermi szintje 

megegyezik ezen sávok metszéspontjával, a haladó (+) illetve visszaszórt (–) állapotok 
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hullámszám-vektora megegyezik. Az ilyen típusú szórás megőrzi az elektronsűrűség-eloszlás 

rács-periodicitását, következésképpen nem észlelhető direkt módon STM segítségével. 

(2) Nagy momentumú szórás két nem egyenértékű K pontban található állapot között 

mehet végbe. Amint az 5.5 ábrán látható, ez a szórás egy q = 2kF = kF’ impulzusváltozásnak 

felel meg. 

A fentieket figyelembe véve, a hibahely környezetében a nanocső Fermi szinten vett 

hullámfüggvényeit úgy írjuk fel, mint az 5.2 összefüggésben megadott reguláris állapotok 

illetve a hibahelyeken szóródott hullámfüggvények szuperpozíciója [T4]. 
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ahol L
j

R  komplex szórási amplitúdó, amely magában foglalja a szórt hullámfüggvények 

fázisára vonatkozó információt is. Mivel a kis momentumú szórás nem észlelhető STM 

segítségével, csak a q = 2kF = kF’ impulzusváltozással járó szórási folyamatokat vettük 

figyelembe (5.5.a ábra). 

Az 5.3 összefüggés segítségével, a szórási amplitúdó megfelelő megválasztásával már 

reprodukálni lehet a szén nanocsövekben az Ar+ ionok által keltett hibahelyek környezetében 

megjelenő, az atomi szerkezetből adódó periodicitásnál nagyobb periódusú oszcillációkat. 

 

  
5.5.ábra: (a) Az 1 BZ két nem ekvivalens K pontja között végbemenő szórási folyamat. 

(b) A hibahelyeken szórt elektronok interferenciája következtében kialakuló elektronsűrűség-

eloszlás. A szimulált STM képre berajzolt vonalak a megnőtt elektronsűrűségű atomsorokat 

kötik össze. 
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Az 5.1 ábrán zöld vonallal jelölt, megnövekedett állapotsűrűséggel rendelkező 

atomsorok közötti távolság a számított STM képen 0,37 nm (5.5 ábra) a kísérletileg mért 0,39 

nm értékkel (5.1. ábra) jó egyezésben.  

A mért és a számított STM képek kvantitatív egyezése alapján kijelenthetjük, hogy a 

szén nanocsövek hibahelyei körül észlelt oszcillációk a nanocsövek Fermi felületén található 

állapotok hullámfüggvényeinek és a hibahelyeken szóródó elektronok hullámfüggvényeinek 

interferenciájából származnak. 

A számított STM képen jól látszik, hogy az oszcillációk tulajdonképpen egy 

szuperrácsot képeznek. Nagyobb nagyításban megvizsgálva a hiba környezetét, a szuperrács 

részletei a kísérleti STM felvételeken is észlelhetővé válnak (5.6 ábra). 

 

 
5.6. ábra: A hibahely közvetlen környezetében mért atomi felbontású STM képen jól 

azonosíthatók az elméletileg megjósolt szuperstruktúrák[T4]. 

 

Az 5.3 kifejezés segítségével alapvetően két különböző típusú szuperszerkezet 

(interferenciamintázat) írható le, a beeső és szórt hullámfüggvények közti fázisviszony, azaz 

ezek konstruktív illetve destruktív interferenciájának függvényében. A két alapvető 

interferenciamintázat az 5.7 ábrán látható. A konstruktív, illetve a destruktív interferenciához 

vezető fázisviszonyok komplementáris STM képeket eredményeznek, viszont e két kategória 

határain belül a fázisviszonyok változása pusztán a szuperstruktúra amplitúdóját 

(korrugációját) befolyásolja, a kialakuló mintázatot nem [T3]. 
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5.7. ábra: A szimulált elektronszerkezeti szuperstruktúrák két alapvető típusa: 

konstruktív(a) illetve destruktív(b) interferenciamintázat. A jobb felső sarokban lévő kis 

képeken a grafiton kísérletileg észlelt szuperstruktúrák láthatók [T3].  
 

Mindkét típusú mintázatot észlelték kísérletileg grafit egykristály hibahelyei 

környezetében [132, 133]. A grafit felületén megjelenő elektronsűrűség-oszcillációk 3 x 

3 R30 típusú szuperstruktúrák néven váltak ismertté. Az elnevezés annak köszönhető, hogy 

míg a fémek esetében a hasonló (Friedel) oszcillációk és a felület atomi szerkezete között 

nincs direkt kapcsolat, addig grafit esetén létezik egy jól definiált összefüggés [134] amely 

miatt az oszcillációk a grafit rács egy szuperrácsként jelennek meg. 

Az 5.3 kifejezés tehát alkalmas a nanocsövek hibahelyei környékén megjelenő 

oszcillációk értelmezésére és pontos leírására, ezáltal információt szolgáltatva a szórási 

folyamatokról, illetve a szóródásban résztvevő állapotokról [T3]. Nem alkalmazható azonban 

a hibahelyeken megjelenő lokalizált állapotok, illetve az oszcillációk térbeli lecsengésének a 

magyarázatára. Ezen hatások leírásához a hiba atomi szerkezetének (a szóró potenciál pontos 

alakjának), illetve a nanocsőben végbemenő rugalmatlan ütközési folyamatoknak (pl. 

elektron-fonon, elektron-elektron kölcsönhatások) a pontos ismeretére volna szükség, 

amelyek meghatározása kívül esik a jelen dolgozat célkitűzésein. 
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5.2. Szén nanocsövek Fermi-hullámhosszának kísérleti 
meghatározása Fourier-transzformált STM képek segítségével 

 

 

Az STM azon képessége, hogy szén nanocsövek hibahelyei környeztében direkt 

módon képes leképezni a Fermi-energián vett elektronsűrűségben megjelenő oszcillációkat, 

lehetőséget ad a szén nanocsövek Fermi-hullámhosszának kísérleti meghatározására. Friedel 

oszcillációk esetében a vizsgált fémek hullámszám-vektorát úgy lehetett meghatározni, hogy 

egy csillapított szinuszos függvényt illesztettek a mért oszcillációkra. Ekkor a függvény 

szinuszos részének periódusából kapott hullámszám pontosan megegyezik a Fermi-

hullámszám kétszeresével [135]. Ez az eljárás a nanocsövek esetében észlelt oszcillációkra 

direkt módon nem alkalmazható az oszcillációk természetéből adódóan. Létezik azonban egy 

általánosan alkalmazható megoldás, a hibahelyek környezetében mért oszcillációk STM 

képének Fourier-transzformációja (FT-STM). A Fourier-transzformált képek kiszámítása az 

STM-kezelő szoftverbe beépített FFT algoritmus segítségével történt. 
 

  
 

5.8. ábra: Atomi felbontású STM képek 2D Fourier transzformáltjának abszolút 

értéke: (a) hibamentes szén nanocsövön, illetve (b) a nanocső hibahelyének környezetében 

észlelhető elektronszerkezeti szuperstruktúrán. 

 

A hibamentes csövön mért FT-STM kép hat pontból áll, amelyek egy hatszög csúcsain 

helyezkednek el. Ezek a pontok a többfalú szén nanocsövek (STM-mel látható alrácsának) 

atomi periodicitásának felelnek meg, mivel a 2D hatszöges rács Fourier transzformáltja 

szintén egy hatszög. A hibahelyek közelében megjelenő szuperstruktúrákon mért FT-STM 

képeken az atomi periodicitásnak megfelelő hatszögön kívül hat darab új pont is megjelenik 
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kisebb hullámszámoknál és az eredeti hatszöghöz képes 30 fokkal elfordítva. A kisebb 

hullámszám-vektorok egy az atomi periodicitásnál nagyobb térbeli periódusnak felelnek meg, 

a hatszöges elhelyezkedés pedig arra utal, hogy ez a nagyobb térbeli periódus a hatszöges 

rács egy szuperrácsaként jelenik meg a direkt térben, ahogy azt a mért, illetve számolt STM 

képeken is azonosítani lehetett. Figyelembe véve a szén nanocsövekben lehetséges szórási 

folyamatokat (5.5.a diagram), belátható, hogy a hibahely környezetében készült FT-STM 

képen (5.8 b ábra) látható kis hatszög pontjainak a középponttól a reciprok térben mért 

távolsága pontosan a Fermi-hullámszám értékét adja meg. Az 5.8 b ábrán megmérve ezt a 

távolságot a reciprok térben, a Fermi-hullámhosszra a nmF 377.0=λ  értéket kapjuk, amely 

jó egyezést mutat a sávszerkezeti számításokból (lásd 1.3 fejezet) kapott 

nma CCF 369.0
2

33
== −λ  értékkel. A kapott jó egyezés az 5.5 a ábrán szemléltetett, a 

nanocsőben végbemenő szórási folyamatokat leíró modellünk helyességét is igazolja. 

 

 

5.3. Helyfüggő elektronszerkezeti szuperstruktúrák szén 
nanocsöveken 
 

 

A hibahelyeket tartalmazó nanocsövek speciális esetei a nanocső könyökök. A 

nanocső könyökök szerkezetét öt és hétszög hibapároknak a hatszöges rácsba történő 

beépülésével magyarázhatjuk [27]. Egy 40 nm látszólagos átmérőjű harminc fokos szöget 

bezáró többfalú nanocső könyökön végzett atomi felbontású STM mérések a könyök 

környezetében elektronszerkezeti szuperstruktúrák jelenlétét mutattuk ki (5.9 ábra) [T3]. Az 

STM képen a hibahelyekre jellemző lokalizált állapotok nem láthatók, ami annak 

tulajdonítható, hogy a hibák az STM számára közvetlenül nem hozzáférhető helyen, pl. a 

nanocső oldalán helyezkednek el. Mivel STM-mel csak a nanocső felső részét tudjuk 

leképezni, a hibákhoz kapcsolódó lokalizált állapotok térbeli kiterjedése pedig nagyon 

kismértékű (~Å), a nanocsövek oldalán elhelyezkedő hibák az STM-mel közvetlenül nem 

figyelhetők meg. Azonban a hibahelyeken történő szóródás következtében kialakuló 

szuperstruktúrák a hibahelytől több nanométer távolságban is jól észlelhetők. A könyökről 

készült atomi felbontású STM képen az előzőekben ismertetett 3 x 3 R30 típusú 

szuperstruktúrák vannak jelen, azonban a konstruktív (5.7 a ábra) illetve destruktív (5.7 b 
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ábra) fázisviszonyoknak megfelelő, az 5.9.b ábrán kisebb illetve nagyobb körrel jelölt 

mintázat közvetlenül egymás mellett helyezkedik el. Egy ilyen komplex mintázat nem 

értelmezhető az előzőekben bemutatott interferenciamodellel és szórási folyamatokkal, azok 

ugyanis csak homogén konstruktív illetve destruktív típusú interferencia mintázatok leírására 

alkalmasak (ahogy az jól látszik az 5.7 a és b ábrán), míg az 5.9.b képen az interferencia 

szempontjából komplementáris mintázatok közvetlenül egymás szomszédságában láthatók. 

Hasonló helyfüggő interferencia-mintázatokat eddig csak HOPG felületén jelen lévő hibák 

környezetében észleltek, és a jelenség magyarázata és elméleti leírása sem volt tisztázott 

[132, 136 , 137]. 

 

   

   
5.9. ábra: (a) STM kép egy 30 fokos illeszkedési szögű többfalú nanocső könyökről. (b) 

Atomi felbontású STM kép a könyök környékén, amelyen elektronszerkezeti szuperstruktúrák 

láthatók. (c) Az összehasonlítás kedvéért egy hibamentes (egyenes) csőről készült STM 

felvétel és (d) ezen csövön elért atomi felbontású STM kép is látható. Az atomi felbontású 

képek 2D Fourier transzformáltjai kis képek formájában láthatóak. 
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A homogén szuperstruktúrákat leíró szórási folyamatok akkor érvényesek egzakt 

módon, ha a Fermi-szint pontosan a sávok metszéspontjában helyezkedik el. Az alapötlet a 

helyfüggő komplex szuperstruktúrák értelmezésében az volt, hogy olyan állapotokat is 

figyelembe kell venni a szóródási folyamatok leírása során, amelyek nem pontosan a K 

pontban, azaz a sávok metszéspontjában helyezkednek el, hanem ezek közvetlen 

környezetében. Ez a feltételezés nagyon is reálisnak mondható, ugyanis a mérések során a tű 

és a minta között alkalmazott feszültség az elektródák Fermi-szintjeinek egymáshoz 

viszonyított eltolását eredményezi, lehetővé téve a Fermi-szint környezetében lévő állapotok 

számára is az alagutazási folyamatokban való részvételt. Egy másik lehetséges eset, hogy a 

nanocső Fermi szintje önmagában sem a sávok metszéspontjába esik. Több olyan lehetséges 

folyamatot is ismerünk, amely a nanocső Fermi szintjének az eltolódását eredményezheti, 

ilyen a nanocsőnek a hordozóval való kölcsönhatása következtében fellépő feltöltődése [138], 

a kémiai adalékolás [139], avagy a nanocső feltöltődése a rákapcsolt feszültség 

következtében [140]. 

Esetünkben, mivel a hordozó (grafit) elektronszerkezete nagyon hasonló a nanocső 

elektronszerkezetéhez, elsősorban az STM mérés során alkalmazott alagútfeszültség 

következtében fellépő feltöltődés folyamata vezethet a Fermi-szint eltolódásához a sávok 

metszéspontjából. A mérések során az alagútfeszültséget a mintára, azaz a HOPG hordozóra 

kapcsoljuk. Standard STM konfigurációban, ahogy azt a 4.4.1 fejezetben kimutattuk, a 

hordozó-nanocső átmenet áteresztőképessége jóval nagyobb a nanocső-STM tű átmenet 

transzmittivitásánál, amely az elektronforrás és nyelő csatolások aszimmetriája miatt a 

nanocső elektromos feltöltődéséhez vezethet az STM mérés folyamán [141]. Ebben az 

esetben a Fermi-szint eltolódása: 

VEEE FFF αδ =−= '     (5.4) 

az alkalmazott V alagútfeszültség nagyságával lesz arányos. 
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5.10. ábra: (a) Nanocsövek sávszerkezete az első BZ két nem ekvivalens K pontjának 

környezetében egy izolált (V=0; 0=FEδ ) nanocső esetében. (b) 2kF impulzusváltozással járó 

szórási folyamat nanocsőben, amely 3 típusú homogén szuperstruktúrát eredményez. (c) 

Véges alagútfeszültség, illetve eltolt Fermi szint ( 0≠V  vagy 0≠FEδ ) esetében a sávok 

metszéspontjától távolabb eső állapotok is részt vehetnek a szórási folyamatokban. (d) A 

sávok metszéspontjától távolabb eső állapotok részvételével lehetséges szórási folyamatok 

[T3]. 

 

Amint az 5.10.c ábrán is látható, a nem közvetlenül a K pontban található 

elektronállapotok esetében a két különböző iránytényezőnek megfelelő haladó, illetve 

visszaszórt elektronállapotok már különböző nagyságú hullámszám-vektorral rendelkeznek. 

Ismerve a nanocsövek Fermi-szint körüli lineáris diszperziójának az iránytényezőjét [142] a 

két állapot hullámszámvektorának különbségét felírhatjuk, mint: 

 

( )
CCa
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Ek
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=
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2
γ
δ

δ
r

     (5.5) 

ahol Eδ  a sávok metszéspontjától mért távolság (energiában), 0γ  a C-C első 

szomszéd átfedési integrál, aC-C pedig a két szomszédos C atom közötti távolság. 
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A két állapot hullámszám-vektorainak különbözősége néhány igen fontos 

következménnyel jár az elektronok szóródási folyamatira nézve. A kis momentumú szórás 

többé már nem őrzi meg az elektronsűrűség-eloszlás rácsperiodikusságát a szóródás folyamán 

fellépő kq
rr δ2= impulzusváltozás miatt. Transzportmérések segítségével kísérletileg is 

észleltek ilyen típusú szórást szén nanocsövekben [143]. 

Ugyanakkor olyan nagy momentumú (impulzusváltozással járó) szórások is lehetővé 

válnak nem közvetlenül a K pontokban található állapotok esetén, amelyek folyamán az 

elektronok hullámszám-vektorának változása különbözik Fk
r

2  –től.  

Abban az esetben tehát, amikor a szórási folyamatokban a sávok metszéspontjától 

távolabb eső állapotok is részt vesznek, az STM mérések során észlelt elektronsűrűség 

eloszlást úgy írhatjuk fel, mint a nanocsövek K és K’ pontok környezetében vett megengedett 

állapotainak a szuperpozícióját a hiba által rugalmasan szórt állapotokkal, figyelembe véve 

úgy a kis-, mint a nagy momentumú szórási folyamatokat. Annak érdekében, hogy a modell a 

Fermi szint tetszőleges helyzete esetében is alkalmazható legyen, a fent említett állapotokat 

összegeznünk (integrálnunk) kell az eltolt Fermi szint és a mérés folyamán alkalmazott 

feszültség által nyitott energiaablakban, ahogy az szemléletesen látható az 5.10.c ábrán. 

Ekkor: 
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Az első tag a fenti egyenletben a hibamentes nanocső hullámfüggvényeit írja le (a 

sávok metszéspontja körül), ahogy azt a 5.1 összefüggésben megadtuk. Az S
jR és L

jR  

együtthatók a kis-, illetve nagy momentumú szórási folyamatokat jellemző komplex 

amplitúdók, amelyek az egyes szórt állapotok járulékát adják meg az STM-mel észlelhető 

elektronsűrűséghez. A j
zk
r

 és jk⊥

r
 vektorok a Fermi-hullámszám vektor tengely irányú, illetve 

kerület menti komponensét, tubed  pedig a nanocső átmérőjét jelöli. Mivel a STM tű 

geometriája illetve a tű – nanocső távolság nem ismert a mérés folyamán, a Fermi szint 
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eltolódásának mértékét az 5.4 egyenletben szerepőα paraméter segítségével állítjuk be a 

számításainkban. 

Ahhoz, hogy egy adott, kísérletileg észlelt elektronsűrűség-eloszlást reprodukálni 

tudjunk az 5.6 összefüggésben felírt hullámfüggvények segítségével, illesztenünk kell az α ,  
S
jR  és L

jR  paramétereket.  

Illesztve a fenti paramétereket, az 5.6 kifejezésből számított elektronsűrűség eloszlás 

(5.11 a ábra) jól reprodukálja az 5.9.b ábrán látható STM képen kísérletileg észlelt 

szuperstruktúrákat [T3].  

 

   
 

5.11. ábra: Az 5.6 összefüggés felhasználásával elméletileg számított STM képek. (a) A 

megfelelő szórási amplitúdók beállításával sikerült reprodukálni a kísérletileg észlelt 

helyfüggő interferencia mintázatot (V = 0.1 eV, α = 0.25). (b) Az alagútfeszültség 

változtatásával egy adott területen megfigyelt interferencia-mintázat érzékenyen hangolható 

(V = 0.2 eV, α =0.25) [T3]. 

 

Ezek ismeretében kijelenthetjük, hogy a nanocsövek hibái környezetében észlelt 

helyfüggő elektronszerkezeti szuperstruktúrák úgy értelmezhetők, mint a nanocsövek 

reguláris és a hibahely által szórt hullámfüggvényeinek interferenciája, ha figyelembe 

vesszük, hogy a sávok metszéspontjának környezetében található megengedett állapotok is 

részt vesznek a szórási folyamatokban. Ezen állapotok esetében ugyanis a beeső (haladó), 

illetve szórt elektronok ugyanolyan energiával, de különböző nagyságú hullámszám vektorral 

fognak rendelkezni. Azok a hullámfüggvények, amelyek különböző nagyságú hullámszám 

vektorral jellemezhetők, különböző fáziseltolásra tesznek szert a hibahelytől való távolság 

függvényében. Koherens hullámfüggvények szuperpozíciója helyfüggő fáziskülönbséggel 
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helyfüggő interferencia-feltételeket, következésképp helyfüggő elektronszerkezeti 

szuperstruktúrákat eredményez [T3]. 

Az 5.4 és 5.6 összefüggésekből még egy nagyon lényeges eredmény adódik. Eszerint, 

egy adott pozícióban jelen lévő elektronszerkezeti szuperstruktúra érzékenyen függ az STM 

mérés során alkalmazott feszültségtől, illetve a Fermi-szint helyzetétől. Ez utóbbi különösen 

nagy jelentőségű a nanoelektronikai eszközök szempontjából, ugyanis tranzisztor 

konfigurációban a beépített kapuelektróda segítségével a nanocsövek Fermi-szintje 

elektrosztatikusan könnyedén hangolható [143], azaz a szórási folyamatok is hangolhatók a 

kapuelektródára kapcsolt feszültségekkel. Ennek a jelenségnek a következtében lehetővé 

válik, hogy fémes jellegű nanocsöveket térvezérlésű tranzisztor üzemmódban 

használhassunk, azáltal, hogy a nanocső szerkezetébe hibát viszünk be. A fémes jellegű 

nanocsöveknek az a nagy előnye a félvezető csövekhez viszonyítva, hogy 

elektronszerkezetük sokkal robusztusabb. A félvezető jellegű csövek elektromos viselkedését 

érzékenyen befolyásolja a környezetük, mint például a hordozó jelenléte illetve a kémiai 

környezet tulajdonságai. Az 5.11 ábra az STM szemszögéből mutatja be, hogy miként 

viselkedhetnek a nanocsövek hibahelyei Fermi-szinttel hangolható szórócentrumokként.  

Kísérleti bizonyítékot az alagútfeszültséggel hangolható elektronsűrűség eloszlásra 

Odom és munkatársai publikáltak [144], míg a Fermi szinttel hangolható szórási 

mechanizmust transzport mérések eredményei támasztják alá [19, 143]. 

További alkalmazás lehetőségét rejti magában, hogy a hasonló felületi 

elektronsűrűség mintázatok nagyban befolyásolhatják a nanocső felületére adszorbeálódó 

molekulákat, így a Fermi szint hangolásával (a kapufeszültség változtatásával) elvileg 

lehetőség nyílna az adszorpciós folyamatok bizonyos fokú kontrollálására [145], amely nagy 

jelentőséggel bírna a nanocső alapú szelektív gázérzékelésben. 

 

Tézispont [T3, T4, T5]: 

 

II. Elméleti számítások segítségével kimutattam, hogy az STM mérések információt 
szolgáltathatnak a szén nanocsövek hibahelyein létrejövő elektronszórási folyamatokról. Ezek 
az alapvető fizikai folyamatok kiemelten fontos szerepet játszanak a szén nanocső alapú 
molekuláris-elektronikai eszközök működésének megértésében és tervezhetőségében. 
 

a. Elméleti modellt dolgoztam ki Ar+ ionokkal besugárzott többfalú szén nanocsövek 
hibahelyei környékén észlelt szuperstruktúrák értelmezésére. Kimutattam, hogy az 
észlelt szuperstruktúrák elektronszerkezeti eredetűek és a hibahelyen szóródó 
elektronok interferenciájával magyarázhatók. 
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b. Fourier-transzformált STM (FT-STM) mérések segítségével kísérletileg 
meghatároztam a szén nanocsövekben az elektronok Fermi-hullámhosszát, amely jó 
egyezést mutat az elméletileg számolt értékkel. 

 
c. Elméleti modellt dolgoztam ki a helyfüggő elektronszerkezeti szuperstruktúrák 

magyarázatára. A modellt szén nanocső könyökön észlelt helyfüggő szuperstruktúrák 
reprodukálására és értelmezésre használtam fel. Kimutattam, hogy STM mérések és 
modellszámítások összevetéséből a szórt elektronok hullámfüggvényeiről, illetve a 
meghatározó szórási folyamatokról kaphatunk információt. 

 
d. Leírtam egy Fermi-szint függő elektronszórási mechanizmust szén nanocsövekben, 

amelyről elméletileg kimutattam, hogy feszültségfüggő STM mérések segítségével 
tanulmányozható. 
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6. Hibahelyek kontrollált beépülése szén nanoszerkezetekbe az 
előállítási folyamat során 

 
A kezdeti időszakban a szén nanocsövek előállítására kidolgozott módszerek 

elsősorban az előállított nanocsövek mennyiségének maximalizálására, illetve minőségének 

optimalizálására helyezték a hangsúlyt [99,146]. Olyan eljárások kifejlesztése volt a cél, 

amelyek nagy tisztaságú egy-, illetve többfalú nanocső mintákat szolgáltatnak, ahol a 

mintában található csövek lehetőleg minél kevesebb szerkezeti hibát tartalmazzanak. 

Napjainkban egyre inkább a figyelem középpontjába kerül a növesztett nanocsövek 

tulajdonságainak (átmérő, hossz, morfológia) a szabályozhatósága, amelyet legkönnyebben 

az előállítási folyamat során valósíthatunk meg [147]. A végső cél a teljes szelektivitás 

megvalósítása, azaz, hogy egy adott alkalmazás által megkívánt méretű és szerkezetű 

nanocsöveket szelektíven lehessen előállítani, ám ez egyelőre még a távlati elképzelések 

kategóriájába tartozik. 

A CVD előállítási módszerek a szabályozhatóság szempontjából ígéretesebbnek 

bizonyultak a magas hőmérsékletű módszereknél. A CVD eljárás folyamán a katalizátor 

szemcse méretének a segítségével szabályozható a nanocsövek átmérője [147], a katalizátor 

szemcsék méretét pedig viszonylag jól lehet kontrollálni a különböző hordozókra való felvitel 

során. A módszer hátránya, hogy bizonyos reakcióidő eltelte után a katalizátor szemcsék 

aktivitása, illetve szelektivitása nagyon lecsökken, amely a nanocső növekedés leállásához, 

illetve amorf szénréteg növekedéséhez vezethet [148]. E hátrány kiküszöbölésére dolgozták 

ki az úgynevezett porlasztásos pirolízis módszert, amely lehetővé teszi az állandó üzemű 

nanocső gyártást [149, 150]. Itt a katalizátorszemcséket alkotó fématomok a szénforrás 

szerepét betöltő oldattal együtt, folyamatosan kerülnek be a reakciótérbe, méretük pedig az 

oldat koncentrációjával, illetve a porlasztás paramétereivel szabályozható. Mivel ezen eljárás 

során a katalizátorszemcsékből és a szénforrásból egyaránt folytonos utánpótlás érkezik, a 

katalizátorszemcsék deaktiválódása elkerülhető, ezért a gyártási művelet – elvileg – 

folyamatos lehet. 

A CVD eljárás hátrányaként szokták emlegetni, hogy az így növesztett nanocsövek 

szerkezete átlagosan több hibát tartalmaz a magas hőmérsékletű módszerekkel előállított 

nanocsövekhez viszonyítva [49]. A növekedés során a hibák száma és elhelyezkedése 

véletlenszerű, beépülési mechanizmusuk pedig még a mai napig sem teljesen tisztázott [27]. 

Figyelembe véve azonban a hibáknak a nanocsövek morfológiájára, illetve elektromos 
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tulajdonságaira gyakorolt hatását, az alkalmazások szempontjából nagyon hasznos volna, ha a 

növesztési folyamat során bármilyen szinten szabályozni tudnánk a hibák beépülését a 

nanocsövek szerkezetébe. Így szelektíven kialakíthatók például Y és T alakú nanocsövek, 

amelyek az anyagerősítés szempontjából jobb nanocső-mátrix kölcsönhatást biztosíthatnak, 

illetve a molekuláris elektronika számára kettőnél több kivezetéssel rendelkező 

építőeszközöket, amelyek a későbbiekben kulcsfontosságúak lehetnek a magasabb 

integráltsági fokok elérése szempontjából [151]. 

Ebben a fejezetben egy olyan előállítási módszerrel kapcsolatos eredményeimet 

mutatom be, amely képes jó hatásfokkal, szándékosan bevitt hibákat tartalmazó nanocsövek 

(nanocső Y elágazások) előállítására [T6].  

Az előállítási folyamatok során használt kísérleti berendezés [152] egy elektromos 

kemencéből, az ebben elhelyezkedő kvarccsőből, illetve egy porlasztófejből áll (6.1 ábra). A 

porlasztófej két koncentrikus hajszálcsőből épül fel, a belső 0.8 mm átmérőjű cső szállítja a 

katalizátort és szénforrást tartalmazó aktív oldatot (benzolban feloldott ferrocén, lásd 6.3 a 

ábra), a külső 1.8 mm átmérőjű csőben pedig vivőgáz (argon) áramlik nagy sebességgel 

(500l/h), amely apró cseppekre porlasztja az aktív oldatot. 

 
6.1. ábra: A szén nanocsövek porlasztásos pirolízissel történő előállítására használt 

kísérleti berendezés elvi vázlata. 1–beáramló argongáz; 2–üvegballon; 3–folyadékhozam-

mérő; 4–gázhozammérő; 5– argon-palack; 6–alumíniumoxid-cső; 7–porceláncső; 8–

elektromos- és hőszigetelő; 9–melegítőelem; 10–kvarccső; 11–takaréktranszformátor; 12–Pt-

Pt(Rh)-hőelem;13–tefloncső; 14–gumicső; 15–kemence kijárata. 
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A porlasztott folyadékcseppek a magas hőmérsékletű (700-1000 °C) tartományba 

kerülve azonnal elpárolognak, a bennük lévő fématomok nanométeres átmérőjű 

fémkalszterekké állnak össze, amelyek a katalizátorszemcsék szerepét fogják betölteni a 

nanocsövek növekedésében. A szénhidrogén pedig elbomlik, a szénforrást biztosítva a 

nanocsövek növekedéséhez. A nanocsövek a kvarc reaktor oldalára nőnek.  

Számos növesztési kísérlet elvégzése során a nanocsövek hozamát optimalizálni 

lehetett a megfelelő növesztési paraméterek megválasztásával. Elértük, hogy a kvarcreaktor 

falára rendezett nanocső erdő nőjön (6.2 ábra) [T6].  

 

    
6.2 ábra: SEM felvételek porlasztásos pirolízis módszerével előállított rendezett 

nanocsőerdőkről. Növeszétési paraméterek: 875°C, 500 l / h vivőgáz hozam, 180 ml / h aktív 

oldat hozam, 0,06 g / ml ferrocén koncentráció benzolban. 

 

A hőmérséklet, illetve az aktív oldat hozamának szabályozásával bizonyos határok 

között kontrollálni tudtuk a keletkező nanocsövek átmérőjét [T6].  

Ami a hibahelyek szándékos bevitelét illeti a növekvő nanocsövek szerkezetébe, 

akkor sikerült eredményt elérni, amikor a növesztési folyamatba ként vittünk be. Ez úgy 

történt, hogy az egyenes nanocsövek növesztéséhez szénforrásként és oldószerként használt 

benzolt egy kéntartalmú vegyülettel, tiofénnel helyettesítettük (6.3 b ábra). Jó hatásfokkal Y 

nanocső elágazásokat kaptunk, amikor a kemence hőmérsékletét 875° C fokra, az aktív oldat 

(tiofénben oldott ferrocén) hozamát 60ml/órára illetve az aktív oldat koncentrációját 0,06g/ml 

értékre állítottuk be (6.4 ábra).  
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6.3. ábra: Szén nanocsövek előállításához használt ferrocén, illetve az Y alakú szén 

nanocsövek gyártásában kulcsszerepet játszó tiofén atomi szerkezete. 

 

Az előállítási folyamat egyébként teljesen azonos volt az egyenes nanocsövek 

növesztésére kidolgozott folyamattal. A mintákat elektronmikroszkóppal megvizsgálva 

megállapítottuk, hogy azok nagy százalékban Y-szerűen elágazó nanocsöveket tartalmaznak 

(6.4 ábra). Fontos megjegyezni, hogy az előállítási folyamat során nem használtunk külső 

hidrogénforrást, amelyet ezt megelőzően nélkülözhetetlennek tartottak a nanocső elágazások 

növesztéséhez [153]. A tiofén szerepe az Y alakú nanocsövek növekedési folyamatában nem 

teljesen tisztázott. Bizonyos, hogy elbomlása során a reakciótérbe gáz fázisú kén kerül, amely 

részben beoldódik a katalizátorszemcsékbe. Bár a kén adalékolása megváltoztathatja a 

katalizátorszemcsék katalitikus tulajdonságait, pusztán a katalizátorszemcsékben jelenlévő 

kénnel nem magyarázható az Y alakú nanocsövek létrejötte, ugyanis előre elkészített kén 

tartalmú katalizátorszemcséken nem észlelték Y alakú nanocsövek növekedését [154]. 

Valószínűbb, hogy megfelelően magas kénkoncentráció esetében a katalizátorszemcsék 

telítődése után a gáztérben maradó kénatomok instabilitásokat okozhatnak a szén nanocsövek 

növekedésében elősegítve a hibák beépülését a növekvő nanocső szerkezetébe. Ezt a 

feltételezést az a megfigyelésünk támasztja alá, hogy az oldóanyagként használt tiofént 

részben benzollal helyettesítve, azaz a kénatomok koncentrációját lecsökkentve a szénatomok 

koncentrációjához viszonyítva, az Y alakú nanocsövek hozama drasztikusan lecsökkent.  
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6.4. Kén jelenlétében növesztett Y-szerűen elágazó nanocsövek SEM illetve TEM 

felvételei. 

 

A kén adalékolással végzett kísérletek esetében a kemence kimeneti oldalán, az 

alacsonyabb hőmérsékletek tartományában, érdekes szén nanoszerkezeteket figyeltünk meg 

Transzmissziós Elektron Mikroszkópos (TEM) vizsgálatok segítségével: szén nanokúpokat 

(lásd 6.5 ábra). Ezek a szén nanokúpok kivétel nélkül 50-100 nm átmérővel rendelkező 

hatszöges alakot mutató katalizátor szemcséken nőttek. A kúpoknak a TEM felvételek 

alapján megállapított nyílásszöge 35° és 40° közé esik [T6]. 

 

  
6.5. (a) TEM felvétel a kemence kimeneti oldalán, az alacsonyabb hőmérsékletek 

tartományában, kén jelenlétében keletkező „nanokúpok”-ról. (b) Szén nanokúp szerkezeti 

modellje, amely a hatszöges rácsba beépülő 4 db ötszög jelenlétével írja le a kísérletileg 

észlelt geometriát [T6]. 
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Közismert, hogy a hatszöges rácsból felépülő grafit sík geometriájú, amennyiben 

azonban öt- vagy hétszögeket építünk be egy grafit síkba, görbült térbeli felületeket kapunk 

[155]. Mivel az Y elágazások szerkezeti modellje is nemhatszöges gyűrűk beépülését tételezi 

fel (lásd 1.5 ábra)[31], a kén jelenléte pedig láthatóan kedvez az ilyen típusú szerkezeti hibák 

beépülésének, kézenfekvő volt a következtetés, hogy a szén nanokúpok atomi szerkezete is 

hasonló módon, tehát nem-hatszöges széngyűrűk beépülésével jöhet létre. A kúpok atomi 

szerkezetének a meghatározására különböző számú és helyzetű ötszögeket építettünk be egy 

sík grafit réteg modell szerkezetébe, majd molekuláris dinamikai számítások segítségével 

optimalizáltam a szerkezeteket. A molekuláris dinamikai számításokat a DTMM (Desktop 

Molecular Modeller) programcsomag segítségével végeztem, amelyet már számos esetben 

sikeresen alkalmaztak szén nanoszerkezetek modellezésére [28, 156, 157]. A TEM 

felvételekkel való legjobb egyezést a nanokúpok nyílásszögére vonatkozóan, akkor kaptuk, 

amikor feltételeztük, hogy a kúpok csúcsában négy darab egymással szomszédos ötszög 

található (6.5 b ábra). Ebben az esetben a kúp optimalizált nyílásszöge 38,9 fokosnak adódott. 

Szén nanokúpokat ívkisüléses módszer segítségével is előállítottak [158]. Megfigyelték, hogy 

a keletkező kúpok nyílásszögének statisztikai eloszlása bizonyos szögekre jól észlelhető 

maximumokat ad. Ezen maximumok jelenléte jól magyarázható a különböző számú ötszög 

szerkezetbe való beépülésével, ami alátámasztja az általunk javasolt szerkezeti modellt. 

 

Tézispont [T6]: 

 

III. Megvizsgáltam a porlasztásos pirolízis előállítási módszer növesztési 

paramétereinek hatását a nanocsövek szerkezetébe beépülő hibahelyekre. 

 

a Kimutattam, hogy a porlasztásos pirolízis nanocső előállítási módszer 
segítségével a növekedési folyamat során szándékosan szerkezeti hibák vihetők 
be a szén nanocsövek szerkezetébe, ha az előállítási folyamathoz ként 
adalékolunk. A bevitt szerkezeti hibák Y-szerűen elágazó szén nanocsövek 
keletkezését eredményezték. 

 
b. Kimutattam, hogy kén adalékolásával a porlasztásos pirolízissel történő 

növesztési folyamatban, a nanocsövek növekedéséhez viszonyítva alacsonyabb 
hőmérsékleteken, szén nanokúpok állíthatók elő, amelyekre szerkezeti modellt 
dolgoztam ki. 
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Tézisek 
 

 
I. A szén nanocsövek STM mérési konfigurációjának (STM tű – nanocső – hordozó) egy 
egyszerű modellrendszerében a Bardeen-féle transzfer Hamilton módszer segítségével 
tanulmányoztam az alagutazási folyamatokat befolyásoló geometriai és kvantumos 
mérethatásokat. 
 

a. A két alagútköz (tű-cső, cső-hordozó) csatolási mátrixelemeinek összehasonlításából 
megállapítottam, hogy az STM mérések folyamán az STM tű–nanocső alagútátmenet 
játssza a meghatározó szerepet az STM képek létrejöttében. 

 
b. Kimutattam, hogy geometriai és kvantummechanikai hatások együttesen felelősek a 

nanocsövek STM-mel mért látszólagos magasságának eltéréséért a nanocsövek valódi 
átmérőjétől. Megállapítottam a látszólagos magasságcsökkenésért felelős két fő 
tényezőt: 
 
(1) Az STM tű-nanocső alagútcsatorna keresztmetszeti alakja megváltozik a tű-
hordozó alagútcsatornához viszonyítva, a nanocsövek nanométeres tartományba eső 
kerület menti görbületének hatására.. Az alagútcsatorna a cső kerülete menti 
irányban elkeskenyedik, ez az alagutazási valószínűség csökkenését, ezáltal a nanocső 
STM-mel mért látszólagos magasságának a csökkenését eredményezi. 
 
(2) Az alagutazási valószínűségek lecsengési üteme függ az alagutazási folyamatban 
résztvevő elektródák görbületi sugarától, azaz a potenciálgát komplex 3D alakjától. 
Az elektródák görbületi sugarainak csökkenésével a köztük végbemenő alagutazási 
folyamatok valószínűségének távolsággal való lecsengési üteme megnő, ez a tű-cső, 
illetve tű-hordozó potenciálgát geometriájában fennálló különbségek következtében a 
nanocső hordozóhoz viszonyított magasságának a további csökkenését eredményezi. 

 
c. Leírtam a nanocsövek látszólagos magasságcsökkenésének egy tű – minta távolság 

függő mechanizmusát, ennek segítségével értelmezhetővé vált az extrém kis 
látszólagos átmérőjű csövek észlelése az STM mérések folyamán. Ilyen irreálisan kis 
látszólagos átmérő értékek adódhatnak ugyanis extrém nagy tű-minta távolságok 
esetében. 
 

 

II. Elméleti számítások segítségével kimutattam, hogy az STM mérések információt 
szolgáltathatnak a szén nanocsövek hibahelyein létrejövő elektronszórási folyamatokról. Ezek 
az alapvető fizikai folyamatok kiemelten fontos szerepet játszanak a szén nanocső alapú 
molekuláris-elektronikai eszközök működésének megértésében és tervezhetőségében. 
 

a. Elméleti modellt dolgoztam ki Ar+ ionokkal besugárzott többfalú szén nanocsövek 
hibahelyei környékén észlelt szuperstruktúrák értelmezésére. Kimutattam, hogy az 
észlelt szuperstruktúrák elektronszerkezeti eredetűek és a hibahelyen szóródó 
elektronok interferenciájával magyarázhatók. 
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b. Fourier-transzformált STM (FT-STM) mérések segítségével kísérletileg 

meghatároztam a szén nanocsövekben az elektronok Fermi-hullámhosszát, amely jó 
egyezést mutat az elméletileg számolt értékkel. 

 
c. Elméleti modellt dolgoztam ki a helyfüggő elektronszerkezeti szuperstruktúrák 

magyarázatára. A modellt szén nanocső könyökön észlelt helyfüggő szuperstruktúrák 
reprodukálására és értelmezésre használtam fel. Kimutattam, hogy STM mérések és 
modellszámítások összevetéséből a szórt elektronok hullámfüggvényeiről, illetve a 
meghatározó szórási folyamatokról kaphatunk információt. 

 
d. Leírtam egy Fermi-szint függő elektronszórási mechanizmust szén nanocsövekben, 

amelyről elméletileg kimutattam, hogy feszültségfüggő STM mérések segítségével 
tanulmányozható. 
 

 

III. Megvizsgáltam a porlasztásos pirolízis előállítási módszer növesztési 

paramétereinek hatását a nanocsövek szerkezetébe beépülő hibahelyekre. 

 

a Kimutattam, hogy a porlasztásos pirolízis nanocső előállítási módszer 
segítségével a növekedési folyamat során szándékosan szerkezeti hibák vihetők 
be a szén nanocsövek szerkezetébe, ha az előállítási folyamathoz ként 
adalékolunk. A bevitt szerkezeti hibák Y-szerűen elágazó szén nanocsövek 
keletkezését eredményezték. 

 
b. Kimutattam, hogy kén adalékolásával a porlasztásos pirolízissel történő 

növesztési folyamatban, a nanocsövek növekedéséhez viszonyítva alacsonyabb 
hőmérsékleteken, szén nanokúpok állíthatók elő, amelyekre szerkezeti modellt 
dolgoztam ki. 
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Az eredmények összefoglalása 
 

A doktori munkámban a szén nanocsöveken végzett STM mérések modellezésével és 

értelmezésével foglalkoztam, különös tekintettel a szerkezetükbe beépülő hibahelyek 

vizsgálatára. Az elért új tudományos eredmények három csoportba sorolhatók. 

Elsőként vizsgáltam elméletileg az STM mérésekben a nanocsövek átmérőjére kapott 

mérési eredmények megbízhatóságát. Azt találtam, hogy a mérés során fellépő geometriai és 

kvantummechanikai hatások következtében a nanocsövek STM-mel észlelt látszólagos 

magassága akár 10% -kal is kisebb lehet valódi átmérőjüknél. Mivel a nanocsövek szerkezete 

és ez által tulajdonságaik csak átmérőjük és kiralitásuk együttes és igen pontos ismeretében 

határozható meg, az általam leírt hibaforrást nem lehet figyelmen kívül hagyni a nanocsövek 

szerkezetének STM-mel történő meghatározása során. Bár az eredményeket szén nanocsövek 

esetére vezettem le, azok általános tulajdonságaiból következik, hogy ezek a hatások 

fellépnek bármely nanométeres görbületi sugárral rendelkező objektum esetében. 

Szén nanocsövek szerkezetében található hibahelyek környezetében mért atomi 

felbontású STM képek modellezésének segítségével kimutattam, hogy az STM alkalmas a 

szén nanocsövek hibahelyein végbemenő elektronszórási folyamatok tanulmányozására. 

Bebizonyítottam, hogy a hibahelyek környezetében az STM képeken megjelenő 

szuperszerkezet a nanocsövek hibahelyein szórt elektronok interferenciájának a 

következménye. Megmutattam, hogy az STM mérések modellezésének segítségével 

információt kaphatunk az alapvető szórási folyamatokról, illetve a szórt elektronállapotokról. 

A hibahelyek környezetében felvett atomi felbontású STM képek Fourier-transzformációjával 

kísérletileg meghatároztam a Fermi-hullámhossz értékét szén nanocsövekben. Ezeknek a szén 

nanocsöveken keresztüli elektrontranszport szempontjából alapvető folyamatoknak a 

megértése kulcsfontosságú a nano-elektronikai eszközök működésének tervezhetősége 

szempontjából.  

Módosítva az egyenes nanocsövek előállítására optimalizált eljárást, kéntartalmú 

vegyület hozzáadásával, sikerült jó hatásfokkal Y-szerűen elágazó szén nanocsöveket 

előállítani. Ugyanezen eljárás során szén nanokúpok is keletkeztek. A nanokúpok 

szerkezetére modellt javasoltam, amely arra enged következtetni, hogy ezek a szerkezetek az 

Y-szerűen elágazó nanocsövekhez hasonlóan, szintén szerkezeti hibák beépülésével jönnek 

létre. 
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Summary 

 

This PhD work deals with modeling and interpreting STM measurements of carbon 

nanotubes, with an emphasis on the investigation of the defects incorporated in the structure 

of the nanotubes. The new scientific results achieved during my PhD work can be classified 

in three main parts. 

I have investigated theoretically the reliability of the STM measurements concerning 

the diameter of the nanotubes. I have found that due to geometrical and quantum mechanical 

effects the STM height measurements underestimate the diameter of the nanotubes by an 

amount of about 10%. Since the atomic structure and thus the properties of the nanotubes can 

only be determined by the precise knowledge of both their diameter and chirality, the above 

mentioned effects cannot be neglected during the STM characterization of carbon nanotubes. 

Although the results were derived for the case of carbon nanotubes, the main conclusions are 

valid to any sample having a curvature radius in the nanometer range.  

By modeling atomic resolution STM measurements near defect sites of carbon 

nanotubes, I have shown that the electron scattering processes on the defects of carbon 

nanotubes can be studied by STM. I have demonstrated that the electron density modulations 

(superstructures) near the defect sites of carbon nanotubes observed in STM measurements 

are signatures of the interference of the defect scattered electronic wave functions. I have 

shown that by modeling the observed electronic superstructures we can collect information 

about the main scattering processes and the scattered electronic states of the nanotubes. 

Through analyzing Fourier transformed STM images of interference patterns surrounding 

defect sites I was able to experimentally determine the Fermi-wavelength in carbon 

nanotubes. The detailed understanding of these defect induced modification on electronic 

behavior of carbon nanotubes is essential in the development of novel electronic devices 

based on carbon nanotubes. 

We have developed a synthesis method able to selectively grow nanotube Y junctions 

through modifying the synthesis method optimized for the growth of straight nanotubes by 

adding sulphur to the synthesis process. Sulphur addition also resulted in growth of carbon 

nanocones. I’ve proposed a structural model, which suggests that the origin of these 

nanocones is similar to those of nanotubes Y junctions, requiring the incorporation of non-

hexagonal defects in the hexagonal graphitic lattice. 
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