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Előzmények

Az utóbbi évek, évtizedek során egyre inkább előtérbe került a nagyon kis méretű kristályok

alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata. A „félvezető nanoszerkezetek” olyan a nanométer méret-

tartományba eső kristály darabkák, melyek tömbi állapotban félvezető anyagból készültek. Az

ilyen nanokristályok tulajdonságait alapvetően az határozza meg, hogy a méret abba a tarto-

mányba csökken, ahol a kvantum effektusok nagyon fontosak – mindez alapvetően változtatja

meg a fizikát: például tömbi méretben indirekt sávszerkezetű anyagok jelentős lumineszcenci-

ával rendelkezhetnek kis mérettartományban. Továbbá a nagy felület / térfogat arány miatt

a felület különös jelentőséggel bír. Ez valamilyen szempontból hátrány, hiszen nagyon oda

kell figyelni az előállításnál, ugyanakkor hatalmas előny is hiszen nagyon nagy a paramétertér,

amivel a tulajdonságok egy kívánt tartományba terelhetők.

Többek között sikeresen alkalmaztak félvezető nanoszerkezeteket nagyon ígéretesek a na-

noelektronika, kémiai és biológiai szenzorok, nyomjelzők alkalmazásaiban, illetve azok integ-

rálásában, és az úgy nevezett harmadik generációs napelemek egyes vállfajai is nanokristályos

félvezető anyagokra épülnek.

Noha különleges esetekben a kísérletekben extrém pontossággal lehet szabályozni a létre

jövő nanokristályok paramétereit, a legtöbb kísérleti technikával csak indirekt következtéte-

seket lehet levonni a nano méretű rendszer tulajdonságait illetően. Emiatt az atomi szintű

szimulációk elengedhetetlenek.

Célkitűzések

Munkám során negyedik főcsoportbeli nanokristályok optikai tulajdonságaival foglalkoztam

szokványos sűrűségfunkcionál elmélet alapú és azon túlmutató számolások segítségével. Mivel

az általam vizsgált negyedik főcsoportbeli elemek kovalens kötéssel hoznak létre kristályokat,

így ezen rendszereknél különösen fontos szerepe van a felületnek, hiszen a felületen a szimmetria

megtörik, az atomoknak szabadon lógó kötéseik vannak. Ezen felületi állapotok kezelése az el-

méleti és kísérleti munkák egyik alapfeladata. Célom az volt, hogy a rendelkezésre álló kísérleti

eredményeket értelmezzem, illetve bizonyos esetben olyan előrejelzéseket tegyek, amik előre-

mozdíthatják a kísérleti munkát. Doktori munkám során vizsgáltam többek között szilícium,

szilíciumkarbid és gyémánt nanokristályok optikai tulajdonságait.

• Az egykristályos szilícium napelemek maximális hatásfokát leíró Shockley–Queisser kép

szerint a tiltottsáv fölé magasan gerjesztett elektronok a rács atomjaival ütközve, azaz

hő termelése mellett relaxálódnak a sávélig. Felmerül a gondolat, hogy hogyan lehetne

e relaxáció helyett a feszültséget vagy a kinyert elektromos áramot növelni. Az előbbi

gondolatból nőtt ki az ún. forró elektronokon (hot-electron), míg az utóbbiból a töltés-

hordozó többszöröződésen (carrier multiplication) alapuló harmadik generációs napelem
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alapötlete. Az utóbbival foglalkozva az volt az elméleti várakozás, mely utólag kísérletileg

be is bizonyosodott, hogyha a töltéshordozókat bezáró potenciál kiterjedését lecsökkentik,

akkor az elektron közötti megszaporodott ütközések hatására újabb töltéshordozó párok

keletkezhetnek, amiket kinyerve nagyobb hatásfokot lehet elérni. Érdekes módon azon-

ban a kezdeti hangzatos kísérleti eredményeket nehezen lehetett reprodukálni. Célként

tűztem ki, hogy megvizsgáljam szilícium nanokristályok magas energiás gerjesztéseit a

felületi szerkezet függvényében és esetlegesen korreláljam a mérési eredmények szórását

a felületi állapotok nem tökéletes szabályozásával.

• A szilíciumkarbid nanokristályok biológiai kompatibilitásuk miatt (azaz a szervezetbe

kerülve nagy valószínűséggel nem indítanak el kóros folyamatokat) potenciálisan alkal-

masak optikailag detektált biológiai nyomjelzésre. Az irodalomban fellelhető különböző

csoportok optikai mérései ellentmondásosak voltak: a nagyobb nanokristályok optikai

tiltottsávja nagyobb volt, mint a kisebbeké, ami ellentmond a kvantum bezártság elvnek:

minél nagyobb a nanokristály, annál kisebb a tiltottsáv. Célom volt, hogy modellezés

segítségével feloldjam ezt az ellentmondást.

• A gyémánt nanokristályok egy csoportja, az ún. diamondoid-ok sp3 kötésekből álló gyé-

mánt szerkezetű nanokristályok, melyeket kémiai úton állítanak elő és szerkezetük telje-

sen ismert, az előállítás tisztasága pedig 99%-ot is eléri. Kísérletileg nem volt teljesen

egyértelmű, hogy mi okozza ezen nanokristályok relatíve kicsi tiltottsávját, illetve, hogy

miért nem egyértelmű a méret és a tiltottsáv kapcsolata. Mivel ezen nanokristályok

szerkezete teljes pontossággal ismert, ezért ideális terepet nyújtanak az elméletek teszte-

lésére. Ebben az esetben az volt a célom, hogy szimulációk segítségével megértsem ezt.

Mivel a gyémánt nanokristályok elegendően kicsik, stabilak és jól kontrollálhatóan elő-

állíthatóak, felületük kémiai módszerekkel módosítható, felmerült a lehetőség a biológiai

nyomjelzőként való használatuk. Hátrányuk azonban, hogy az elektromágneses spektrum

ultraibolya tartományában világítanak gerjesztés hatására, ami nem előnyös ilyen irányú

alkalmazásokban. Feladatom volt, hogy megvizsgáljam, hogy hangolható a fény elnyelés

a kívánt infravörös, látható tartományba.

Vizsgálati módszerek

Az ilyen nanokristályok optikai tulajdonságainak kiszámítása egyáltalán nem triviális feladat, a

jelenlegi számítógépes kapacitások mellett sem. Mivel az elektronok viselkedését a kvantumme-

chanika írja le, az ezt leíró Schrödinger-egyenlet megoldása a feladat. Az optikai tulajdonságok

számolásához, a lineáris válaszelmélet keretein belül a rendszer Schrödinger-egyenletének meg-

oldásait ismerve egy egyszerű képlettel kiszámolható lenne a legtöbb minket érdeklő optikai

tulajdonság (pl. elnyelési spektrum). A Schrödinger-egyenlet azonban még a jelenlegi számí-

tógépes kapacitások mellett sem oldható meg egzaktul valódi rendszerekre.

2



Azért, hogy legalább közelítőleg jó eredményeket kapjunk, a Schrödinger-egyenlet egy alter-

natív megfogalmazását használtam, amit sűrűségfunkcionál-elmélet néven ismer a szakiroda-

lom. Ebben az esetben az alapvető változó nem az elektronok sokdimenziós hullámfüggvénye,

hanem csak (ahogy a névből is adódik) a három dimenziós sűrűsége [Hohenberg and Kohn,

1964]. Ez numerikusan nagy könnyebbséget jelent, de minden effektus, ami a sok szabad-

sági fokba volt becsomagolva egy effektív térrel (kicserélődési-korrelációs tag) van helyettesítve

[Kohn and Sham, 1965]. Ez az effektív tér egzaktul nem ismert, de nagyon jó közelítő eljárá-

sokat fejlesztettek ki a kezelésére a szakirodalomban. A statisztikusan pontos eredményt adó,

de még mindig külső paramétertől mentes, „PBE0” ún. hibrid funkcionál használata bizonyult

a szakirodalomban az egyik legjobb eljárásnak [Burke et al., 1997, Adamo and Barone, 1999].

Munkámban ezt és az ennek alapját képező PBE funkcionált használtam, és a sűrűség

funkcionál elmélet időfüggő kiterjesztésének [Runge and Gross, 1984] lineáris válaszelméletét

vettem igénybe az optikai tulajdonságok számolásához.

Új tudományos eredmények

1. Első tézispont Időfüggő sűrűségfunkcionál elmélet számolásokkal megmutattam, hogy

(a) d=1.2 nm-es nanokristályon a 2 × 1-es rekonstrukció lecsökkenti a hidrogénezett szi-

lícium nanokristály tiltott sávját (Eg) 3.0 eV-ról 2.0 eV-ra, és emellett a 0 − 2 × Eg

energia tartományban megnövekedett abszorpciót eredményez; a d=2 nm-es nanokris-

tálynál már nem csökken le a tiltott sáv, de a 0 − 2 × Eg energiatartományban az ab-

szorpció megnövekszik a sávéleknél megnőtt állapotsűrűség miatt. (b) Megállapítottam,

hogy 25%-os metil csoportos felületi fedés 45(10)%-ban növeli az integrált abszorpciót

a 0 − 2 × Eg(0 − 3 × Eg) tartományban. Hexil csoportok esetén a 17%-os felületi fedés

100(60)%-os növekedést eredményezett a 0−2×Eg(0−3×Eg) tartományban. (c) Számo-

lásaim megmutatták, hogy a nanokristályok koncentrációját növelve ugyancsak növekedik

az abszorpció intenzitása 0−3×Eg energiatartományban. Ennek oka a szomszédos nano-

kristályok üres állapotainak átfedése. Eredményeimmel megmagyaráztam a kísérletekben

mért abszorpció növekedést a nagyobb nanokristály koncentráció esetén és elősegíthetik

a nanokristályos napelemek optimalizációját[T1].

2. Második tézispont Megvizsgáltam 0.9-3.2 nm átmérőjű hidrogénezett szilíciumkar-

bid nanokristályok optikai abszorpciós élének méretfüggését és azt találtam, hogy az a

E(d) = 1.41 + 2.74/d1.34 függvénnyel írható le, ahol E elektronvoltban, míg d átmérő

nanométerben mérendő, összhangban van a kvantum bezártság elvvel. Megmutattam,

hogy a 2 × 1, 3 × 1 jellegű és lépcsőszerű felület rekonstrukciók ≈3 nm-nél nagyobb

nanokristályoknál nem csökkentik le a nanokristályok tiltott sávját[T2,T3,T4].

3. Harmadik tézispont Időfüggő sűrűségfunkcionálelmélet számítások segítségével meg-

vizsgáltam az 1.4 nm átmérőjű szilíciumkarbid nanokristály optikai és rezgési tulajdonsá-
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gait különböző felületi oxigénhez köthető hibák jelenlétében: (a) a semleges C=O kettős

kötés 1.8-1.9 eV-ra (látható fény vörös tartománya) csökkenti az eredetileg 4.2-4.3 eV (ult-

raibolya) nagyságú tiltott sávot. A kiszámított C=O nyújtási rezgési módus pedig 1650

cm−1. (b) Számításaim szerint a semleges Si=O csoportok jelenléte esetén 1250cm−1-nél

található a Si=O nyújtási rezgési módus, az abszorpciós él pedig 2.78 eV nagyságú. Az

eredmények jól egyeznek a mérési eredményekkel[T4,T5,T6].

4. Negyedik tézispont Megvizsgáltam 10-26 gyémánt atomot tartalmazó gyémánt nano-

kristályokat. Azt találtam, hogy (a) a legalacsonyabb energiájú gerjesztések végállapo-

tai Rydberg állapotok, amik gyakorlatilag nem mutatnak kvantum bezártságot. (b) a

kiszámolt optikai tiltott sávok jó egyezést mutatnak a kísérleti eredményekkel, az át-

lagos maximális eltérés a kísérleti eredményektől 0.15 eV. (c) Megmutattam továbbá,

hogy szimmetria okokból nem monoton a tiltott sáv mérettől való függése: diamantane,

[121]tetramantane, és az [12312]hexamantane[T7,T8].

5. Ötödik tézispont Időfüggő sűrűségfunkcionál elmélet számításokkal megmutattam, hogy

ha a kettős kötésű kén atomok vannak az adamantane és az [1(2,3)4]pentamantane felüle-

tén hidrogén atomokat helyettesítve, akkor az optikai tiltott sáv a látható fény tartomá-

nyába tolódik. Azt találtam, hogy teljes felületi fedés esetén az első dipól aktív optikai

gerjesztés energiája 2.6 eV csökken adamantane, míg 1.5 eV-ra csökken [1(2,3)4]penta-

mantane esetén. A gerjesztések mindkét esetben n → π∗ átmenetnek feleltethetőek meg.

Mindezen eredmények lehetővé tennék, hogy in vivo biológiai nyomjelzőként használják

a gyémánt nanokristályokat[T8,T9].
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