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A munka előzményei és célkitűzései 
 

 A szén nanocsöveket először Sumito Iijima ismerte fel elektronmikroszkópos 

vizsgálatok során 1991-ben, Japánban [i]. A nanocsövek rendkívüli tulajdonságaik és a 

potenciális alkalmazási lehetőségek miatt hamarosan intenzív kutatás tárgyává váltak [ii]. A 

szén nanocsövek kivételes mechanikai tulajdonságai lehetővé teszik nagyon erős kompozit 

anyagok előállítását [iii]. Elektromos tulajdonságaik azonban még egyedibb jellemzőket 

mutatnak. Pusztán szerkezetük függvényében a nanocsövek harmada, elektromos szempontból 

fémes, kétharmada pedig félvezető jelleget mutat, ahol a tiltott sáv szélessége a cső átmérőjének 

a függvénye. A fémes nanocsövek kiválóan használhatók nanoméretű elektromos vezetékként, 

ugyanis óriási áramsűrűségeket (~109A/cm2) képesek elviselni [iv], akár szobahőmérsékleten is 

ballisztikus, disszipáció-mentes vezetést mutatnak, vezetőképességük pedig megközelíti az 

elméleti határértéket [v]. 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 [vi,vii]. Habár elméletileg már 1992-ben megjósolták 

a nanocsövek fémes, illetve félvezető jellegű viselkedést [viii], a minden kétséget kizáró 

kísérleti igazolásra hat évvel később került sor STM/STS mérések segítségével [ix,x]. Az STM 

a továbbiakban is nélkülözhetetlen módszernek bizonyult a szén nanocsövek vizsgálata során és 

jelenleg is az egyetlen olyan rendelkezésre álló eszköz, amely egyszerre képes információt 

szolgáltatni a nanocsövek atomi szerkezetéről, illetve lokális elektronszerkezeti 

tulajdonságairól. A szén nanocsöveken végzett STM mérések azonban több lényeges 

szempontból is eltérnek a tömbi mintákon végzett mérésekhez viszonyítva (nanométeres 

tartományba eső görbületi sugár és a kettős alagútköz jelenléte), így a kapott eredmények 

értelmezése is összetettebb, gyakran komoly elméleti hátteret igénylő feladat. Jelen dolgozat 

célkitűzései közé tartozik ezen hatások vizsgálta.  

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 elektrontranszport 

szempontjából, komplex funkcionális elemként is viselkedhetnek [xi]. Amikor egy eszköz 

mérete összemérhetővé válik az elektronok koherencia hosszával, a kvantummechanikai 

interferencia jelenségek meghatározóvá válnak az eszköz működése szempontjából. Ahhoz 

azonban, hogy kihasználhassuk a nanocsövek potenciális alkalmazásait ezen a területen, 

feltétlenül szükséges, az eszköz működésének alapjául szolgáló, alapvető fizikai folyamatok 
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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 nano-elektronikai 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. Hibák kontrollált 

beépítése a nanocsövek szerkezetébe szintén sok alkalmazás szempontjából kulcsfontosságú 

lehet, így például az ötszög hétszög hiba-párok beépülésével létrejövő Y-szerűen elágazó szén 

nanocsövek [xii] a kettőnél több kivezetéssel rendelkező elektronikai eszközök alapját 

képezhetik. A dolgozat keretében megvizsgálom a porlasztásos pirolízis előállítási módszer 

növesztési paramétereinek hatását a nanocső Y elágazások szelektív előállítását megcélozva. 

 

 

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 
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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. 

 

 

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.[1,2] 
 

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. 
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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 [3,4,5]. 
 

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. 

 
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 [6]. 

 

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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