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Bevezetés, a munka célkit¶zései

Az utóbbi két évtizedben az elektronikai eszközök méretének csökkenése
miatt a technikai alkalmazások és az ipar számára is fontos kérdéssé vált az
olyan kis méret¶ eszközök megismerése, leírása, amelyben az elektronok moz-
gását nem a szóró objektumokkal való ütközés határozza meg, nem di�úziós
mozgást végeznek. A kis méretek miatt az elektrontranszport tulajdonságok
lényegesen megváltoznak, ami szilárdtest�zika szempontjából már önmagá-
ban is érdekes, de szerencsére a jelenségkör megismerését a miel®bbi alkal-
mazás reményében gazdasági érdekek is segítik. Ezzel párhuzamosan a szá-
mítógépek teljesítményének növekedése miatt az elméleti kutatások számára
megoldható problémák területe fokozatosan tágul, egyre reálisabb szimulá-
ciókat téve lehet®vé a nanométer mérettartományba es® rendszerek �zikai
tulajdonságainak és a bennük lezajló folyamatoknak a feltérképezéséhez. Az
így kialakult tudományterületnek, amit összefoglalóan nanoelektronikának
is szoktak nevezni, egy része a pontkontaktusok vizsgálata. Az elektromos
vezet®képesség az egyik legkézenfekv®bb mérhet® információ, ami a vizsgá-
landó pontkontaktus tulajdonságairól, vagy a benne folyó elektrontranszport-
ról árulkodhat. A mért értékeket össze lehet vetni a számolások, szimulációk
eredményeivel, éppenezért az elméleti kutatások egyik fontos célja a kon-
taktusok vezet®képességének meghatározása. A szakítással létrehozott pont-
kontaktusok kísérleti vizsgálata során kiderült, hogy az elvékonyodás során
megfelel® körülmények között, a korábbi elméleti várakozásnak megfelel®en
atomláncok alakulnak ki. Az atomláncok kísérleti megvalósíthatósága len-
dületet adott a vezet®képességük vizsgálatának, hiszen technikai értelemben,
mint áramköri elemek, a miniatürizálás alsó határát jelentik, így ha a pont-
kontaktusok viselkedését alulról felfelé építkezve, azaz a kisebb mérett®l a
nagyobb felé haladva próbáljuk megérteni, kézenfekv® a vizsgálatokat a le-
het® legkisebb rendszerekkel kezdeni.

Disszertációmban atomláncok vezet®képességét vizsgáltam, egy vegyér-
ték¶ atomok alkotta rendszerekkel foglalkoztam, ezen belül is lapcentrált
köbös kristályszerkezettel rendelkez® fémekre szorítkoztam, amilyen például
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a kísérleti szempontból könnyen kezelhet® arany. Kísérletileg és elméletileg
is elfogadott ténynek számít, hogy az egy vegyérték¶ atomláncok elektromos
vezet®képessége a lánc hosszának függvényében oszcillációt mutat, és az at-
omlánc hosszát a benne lév® atomok számával jellemezve ennek az oszcilláció-
nak a periódusa két atom. Ezt páros-páratlan jelenségnek (�even-odd e�ect�,
�parity e�ect�) nevezik. Az irodalomban sok bonyolult és ki�nomult, nagy
számításigény¶ numerikus módszer létezik az ilyen kis mérettartományba
(néhány nm) es® kontaktusok vezet®képességének kiszámítására, amelyek-
ben azonban az atomláncok hosszúsága, mint paraméter nem jelenik meg, a
hosszfüggésr®l nem adnak közvetlen információt. Különböz® hosszúságú at-
omláncok vezet®képességét esetenként külön-külön kiszámítva, majd a kapott
eredményeket a hossz függvényében ábrázolva azonban láthatóak a fent em-
lített oszcillációk. A hosszfüggés leírására éppenezért több fenomenologikus
modell is létezik, az ezek által nyújtott magyarázatba azonban nem minden
szimuláció eredménye illeszthet® be. Egy szemléletes, egyszer¶ képet keres-
tünk, ami általánosabb olyan szempontból, hogy benne a geometriafüggés is
�gyelembe vehet®. Két célt tartottunk szem el®tt. Egyrészt meg kívántuk
határozni a lánchossztól függ® vezet®képességet, és ennek a függvénynek a
paramétereit, másrészt, hogy ezek a paraméterek milyen kapcsolatban van-
nak az atomi kon�gurációval.

Az alkalmazott módszerek

A számítások legnagyobb részét szorosan kötött elektron közelítésben vé-
geztem, egy nem kölcsönható, így viszonylag kis számításigény¶, ezért viszont
numerikus szempontból gyors közelítésben, ami lehet®vé tette, hogy a vizs-
gált rendszerek paramétereit szélesebb tartományban változtassuk. Abban
a reményben választottuk ezt a módszert, hogy egy, a ma elterjedt, általá-
ban s¶r¶ségfunkcionál-elméleten alapuló szimulációkhoz képest egyszer¶bb
�és emiatt valószín¶leg pontatlanabb� modellben, de tágabb határok kö-
zött vizsgálódva, több adatpontból (lánchossz, energia, különböz® geomet-
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riák) talán könnyebben megsejthet® egy fenomenologikus kép a vezet®képes-
ség viselkedésér®l. A kapott adatok hosszan tartó elemzésével egy empiri-
kus formulához jutottunk, amelynek a paraméterei között összefüggéseket
állítottunk fel. A szórásmátrix módszer segítségével sikerült a paraméterek
jelentését és összefüggéseiket megmagyarázni. A szoros kötés¶ közelítésben
kapott eredmények jó egyezést mutattak a vezet®képesség formula következ-
ményeivel. Mivel azonban sem a szoros kötés¶ közelítés, sem az eredmények
leírására használt szórásmátrix módszer nem veszi �gyelembe a vezetési elekt-
ronok kölcsönhatását, annak ellenére, hogy egymással összhangban voltak,
nem lehettünk biztosak abban, hogy bármelyik is jól írja le az atomláncok
vezet®képességét. A formula alkalmazhatóságát ezért egy elektron-elektron
kölcsönhatást �gyelembe vev®, s¶r¶ségfunkcionál-elméleten alapuló számo-
lás (SMEAGOL) eredményein is ellen®riztük. Tevékenységem legfontosabb
eredményeit a következ® hat tézispontban foglaltam össze.

Tézispontok

1. Szorosan kötött elektron közelítésben végzett számolásaim alapján egy
vegyérték¶ atomláncok vezet®képességére találtam egy empirikus, lánc-
hosszfügg® vezet®képesség formulát, melyet a szórásmátrix módszerrel
és numerikus adataimmal is sikerült alátámasztani. [1]

2. Megmutattam, hogy térben aszimmetrikus tömbpár között lév® lánc
vezet®képességének paraméterei egyértelm¶en el®állíthatók a térben
szimmetrikus tömbök között lév® láncok vezet®képesség paramétere-
ib®l. A fázis paraméterek egyszer¶en összeadódnak. [1]

3. Az oszcillációk periodicitása sem a Fermi-energián, sem más betöltött-
ségek mellett nem függ a láncot a tömbökkel összeköt® atomok geomet-
riájától, azaz csak a láncra, és nem a csatlakozó tömbökre jellemz®. [1]

4. Az oszcillációk amplitúdóját a re�exiós együtthatók és a fázis hatá-
rozza meg, emiatt ez utóbbi két paraméter geometriafüggésén keresztül
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az amplitúdó függ a tömböket a lánccal összeköt® atomok kon�guráci-
ójától. [1]

5. A szorosan kötött elektron közelítésben végzett számolások által ins-
pirált ab-initio számolások is alátámasztották a lánchosszfügg® veze-
t®képességformula alkalmazhatóságát. A fenti tézispontokban szerepl®
állítások meger®sítést nyertek alkálifém (nátrium) és nemesfém (arany)
láncok esetében is. [2]

6. A páros�páratlan e�ektus átfordulása el®fordul mind a szorosan kö-
tött elektron közelítésben, mind az ab-initio számolásban, ami egyér-
telm¶en jelzi a láncot a tömbökhöz kapcsoló atomok lényeges szerepét.
A vezet®képesség formulában szerepl® fázis érzékeny geometriafüggése
a páros-páratlan jelenség átfordulásának magyarázatát adja. [1,2]

Következtetések

Eredményeink arra mutatnak, hogy az atomláncok vezet®képessége érzé-
kenyen függ a lánc és a tömbök találkozásánál lév® atomok kon�gurációjá-
tól, ezért csak a geometria szerepének tanulmányozásával együtt várhatjuk a
pontosabb megértését. Az általunk javasolt vezet®képesség formula a korábbi
irodalmi eredmények látszólagos ellentmondásainak egy lehetséges feloldását
nyújtja, geometria függ® paraméterein keresztül pedig segíthet a numerikus
adatok elemzésében.
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