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Rövidítések jegyzéke

2D

Kétdimenziós

AFM

Atomerő mikroszkóp (Atomic Force Microscope)

CVD

Kémiai gőzfázisú leválasztás (Chemical Vapor Deposition)

GNR

Grafén nanoszalag (Garephene Nanoribbon)

HOPG Pirolitikus grafit (Highly Oriented Pyrolytic Graphite)
LDOS Lokális állapotsűrűség (Local Density of States)
MFM

Mágneses erő mikroszkópia (Magnetic Force Microscopy)

SEM

Pásztázó elektronmikroszkóp (Scanning Electron Microscope)

SPM

Pásztázószondás mikroszkópia (Scanning Probe Microsopy)

STM

Pásztázó alagútmikroszkóp (Scanning Tunneling Microscope)

STS

Pásztázó alagútspektroszkópia (Scannig Tunneling Spectroscopy)

TEM

Transzmissziós elektronmikroszkóp (Transmission Electron Microscope)

TMC

Átmenetifém kalkogenid (Transition Metal Chalcogenides)
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Bevezetés
Napjainkban a tudomány és az ipar robbanásszerű fejlődését éljük, mely erősen
kötődik az info-kommunikációs rendszereink fejlődéséhez, aminek köszönhetően
felgyorsult az információ áramlása, az adatok feldolgozásának üteme és jelentősen
megnőtt a számítógépes szimulációkkal leírható rendszerek mérete, illetve az
alkalmazható szimulációs módszerek tárháza. Technológiai fejlődésünk elért arra a
pontra, ahol szükségessé vált, hogy a használt anyagokat nanométeres pontossággal
munkáljuk meg. A folyamatos fejlődés során, az utóbbi években egyre újabb
technológiák és anyagok látnak napvilágot. Az új anyagok egyik, egyre bővülő
csoportja a kétdimenziós anyagok családja. Ezen család első eleme a 2004-ben
felfedezett grafén, amit a réteges szerkezetű grafit egyetlen rétegének izolálásával
állítottak elő. Ezt később követte számos egyéb réteges anyag egyetlen rétegének
elkülönítése.
A tudományos közösség és az ipar nagy potenciált lát a grafénban, ami
kiemelkedő elektromos, mechanikai és optikai tulajdonságai mellett többek között
annak köszönhető, hogy újszerű fizikai jelenségek megfigyelésére is lehetőséget ad, és
lehetségesnek tűnik, hogy a jelenlegi szilícium alapú technológiával ötvözve jelentősen
növelje annak hatásfokát. Ehhez azonban több akadályt le kell még küzdeni, mint
például a grafén megmunkálásának az eddiginél pontosabb szabályozhatósága, és az
így kialakított grafén nanoszerkezetek tulajdonságainak szisztematikus feltérképezése.
Jelen dolgozat egyik kitűzött célja egy ilyen megmunkálási módszer fejlesztése és
demonstrálása, amely lehetővé teszi néhány nanométer széles grafén nanoszalagok
létrehozását, valamint ezek tulajdonságainak szisztematikus feltárását.
A grafén mintájára más kétdimenziós anyagokat is izolálni tudtak, melyek
elsősorban a réteges szerkezetű átmenetifém kalkogenidek családjába tartoznak. Ebbe
az anyagcsaládba számos anyag tartozik, melyek fizikai tulajdonságai széles
spektrumot fednek le (fémes, félvezető, szupravezető, topologikus szigetelő). Ezen
anyagok 2D kristályformáinak első előállítása óta jelentősen kevesebb idő telt el, mint
amennyi időt a grafén kutatásokra tudtak fordítani. Ebből, valamint az anyagok nagy
számából kifolyólag, az egyes anyagok tulajdonságai még kevésbé ismertek. Jelen
dolgozat egyik célkitűzése, hogy a grafénkutatás során felgyűlt tapasztalatok
segítségével új információkat tudjunk meg ezen anyagcsalád néhány tagjáról. Ennek
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érdekében többek között kidolgoztunk egy új előállítási módszert, mely használatával
tömbi anyagból kiindulva a korábbi módszerekhez képest nagyságrendekkel nagyobb
területű egyrétegek állíthatóak elő anélkül, hogy ez az előállított egyréteg minőségének
rovására menne. Az így előállított anyagok közül a 2D MoS2 kristályok atomi és
elektronszerkezetét

vizsgáltam

részletesebben

pásztázó

alagútmikroszkópiás

módszerrel, különös figyelemmel a natív szerkezeti hibák tulajdonságaira.
Személy szerint a grafénnal kapcsolatos kutatásaimat még 2008-ban kezdem
BSc szakdolgozatom keretein belül. Több okból is nagyon örültem, hogy ezzel az
anyaggal foglalkozhatok: először is számomra ez a méret tartomány a legizgalmasabb,
a tized nanométertől a néhány száz nanométerig, hiszen ebben a tartományban, elvben
atomi szinten lehet vizsgálni és módosítani változatos tulajdonságú nanoszerkezeteket,
amelyekből később funkcióval rendelkező szerkezetek alakíthatóak ki, hasonlóan a
biológiai

rendszerekhez.

Természetesen

a

biológiai

rendszerek

elképesztően

bonyolultak, ezért ha mi szeretnénk hasonló rendszereket létrehozni, érdemes olyan
egyszerűbb szerkezetekkel foglalkozni, amelyek működését belátható időn belül van
esélyünk megérteni. A grafén ezért is nyerte el a tetszésem, mert a felépítése már nem
sokkal lehetne egyszerűbb, hiszen ideális esetben csupán szénatomokból épül fel,
amelyek egy síkban helyezkednek el, azonban mindennek ellenére különleges fizikai
jelenségek figyelhetőek meg benne, akár szobahőmérsékleten is.
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A grafén
Amennyiben

még

nem

találkoztunk

ezzel

az

anyaggal,

a

grafént

legegyszerűbben úgy képzelhetjük el, mint a grafit kristály egyetlen egy, teljesen
elkülönített rétegét. A grafitról köztudott, hogy réteges anyag, és egy rétege
szénatomok hatszögbe rendeződött rácsából épül fel. Mint látni fogjuk, a grafén és a
grafit tulajdonságai tényleg jelentősen különböznek egymástól, sőt, a grafén olyan
tulajdonságokkal is rendelkezik, melyeket más kristályban még sosem tapasztaltak.
A grafén szinte minden fizikai tulajdonsága egyedi és kiemelkedő a többi
anyaggal összehasonlítva. Mechanikai tulajdonságait például jól jellemzi, hogy
szakítószilárdsága atomerő mikroszkópos mérések alapján 1 TPa, ami 200-szor
nagyobb, mint az acélé.1 Ez abból a szempontból is meglepő, hogy elméleti számolások
alapján kétdimenziós térben egy kétdimenziós kristály nem lehet stabil 2 csak 0 K
hőmérsékleten, mert véges hőmérsékleten a kristályt alkotó atomok hőmérsékletből
eredő mozgása (termikus fluktuáció) összemérhető lenne a rácstávolsággal, ami a rács
széteséséhez vezet. A grafén azért tud mégis stabil maradni, akár szobahőmérsékletnél
magasabb hőmérsékleten is, mert a kristályrácsot felépítő atomok mozgása nincs
lekorlátozva két dimenzióba, azok a tér mindhárom irányába el tudnak mozdulni.
Annak érdekében, hogy megmutassák, hogy a grafént nem csak az őt tartó hordozó
stabilizálja, felfüggesztett grafén rétegeket is készítettek és vizsgáltak. Ezek a
felfüggesztett rétegek is stabilak maradtak szobahőmérsékleten, azonban nanométeres
hullámosságot sikerült megfigyelniük rajta, 3 tehát a szénatomok valódi helyzetének
leírására nem elégséges a két dimenzió.
A grafén hővezetési együtthatója is meglepően magas, 4 több mint 10-szer
jobban vezeti a hőt, mint az elektronikában a hő elvezetésére leggyakrabban használt
anyag, a réz. A grafén optikai tulajdonságai közül érdemes kiemelni, hogy a ráeső fény
2,3%-át nyeli el. 5 Ha figyelembe vesszük, hogy ez egyetlen atom vastag anyagban
nyelődik el, akkor ezt is egy nagy értéknek tekinthetjük, hiszen ez azt jelenti, hogy akár
szabad szemmel is látható. Amennyiben viszont arról az oldalról közelítjük meg, hogy
a ráeső fény 97,7%-át átereszti, ráadásul a grafén egy jó elektromos vezető, akkor már
észrevehetjük benne a potenciált átlátszó elektródák és elektronikai eszközök
készítésére.

A

grafén

szobahőmérsékleten

az

elektromos
egyik

tulajdonságai

legjobban

vezető

is

anyag,

igen
de

különlegesek,
az

elektromos

tulajdonságainak mélyebb megismeréséhez a sávszerkezet értelmezésén keresztül vezet
az út.
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1.1. A grafén sávszerkezete
A grafén a legtöbb különleges tulajdonságát az egyedi sávszerkezetének
köszönheti. Ezt a sávszerkezetet már egyszerű, szemléletes modellekkel is jó
közelítéssel le tudjuk írni. Első közelítésben a grafént felépítő szénatomok négy
vegyérték elektronjából három felelős a grafént összetartó kovalens kötések
kialakításáért, és így a mechanikai tulajdonságokért, a negyedik, kevésbé kötött
elektron, pedig a sávszerkezet és ezáltal az elektromos és optikai tulajdonságok
formálásában játszik nagyobb szerepet. Egyetlen különálló szénatomot tekintve a külső
héjon egy s és három p pályán elhelyezkedő elektront találunk. A kristályrács
kialakulása egy sp2-es hibridizáció (az s és két p pálya szuperpozíciója) során megy
végbe, amiből a kötésekért felelős σ pályák alakulnak ki. A megmaradó, a grafén
hatszöges síkjára merőleges p pályák együttesen alkotják a grafén delokalizált π pályáit.
A Fermi-szinthez ezeknek a π pályáknak az energiája közelebb esik, mint a σ pályák
energiája, ezért első közelítésben elég csak a π pályákból létrejövő delokalizált
elektronfelhőt vizsgálni a sávszerkezet számolásakor. A továbbiakban ezt a számolást
fogom bemutatni szoros kötésű közelítésben, az első szomszédnál távolabbi
kölcsönhatásokat elhanyagolva.6

1. ábra: A grafén kristályszerkezete a) valós térben és b) reciprok térben. A
háromszögrácson elhelyezett két szénatomból felépülő bázis (A és B atomok) elemi
rácsvektorai a1 és a2. A δ1, δ2 és δ3 vektor az A alrács egy pontjából az
elsőszomszédjaiba mutató vektorok. b1 és b2 a reciprokrácsvektorok.
A grafén valós- és reciproktérbeli szerkezetét és a számolásban használt
vektorokat, valamint a grafén két alrácsának jelölését a fenti ábrán (1. ábra) láthatjuk. A
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szénatomok közti 𝑎 = 0,142 𝑛𝑚 kötéstávolságot felhasználva az elemi cella
rácsvektorait az alábbi módon adhatjuk meg:
𝒂1 =

𝑎
𝑎
(3, −√3), 𝒂2 = (3, √3)
2
2

Ezt felhasználva a reciprokrács elemi rácsvektorait is könnyedén ki tudjuk fejezni:
𝒃1 =

2𝜋
2𝜋
(1, −√3), 𝒃2 =
(1, √3)
3𝑎
3𝑎

A hullámfüggvény felírásához a grafén kristályrácsát felépítő A és B típusú
atomok π pályáiból felépített Bloch-függvények lineáris kombinációját használjuk fel:
𝜓𝒌 (𝒓) =

1

∑ 𝑒 𝑖𝒌𝑹𝐴 𝐶𝐴 (𝒌)𝜙𝐴 (𝒓 − 𝑹𝐴 ) + 𝑒 𝑖𝒌𝑹𝐵 𝐶𝐵 (𝒌)𝜙𝐵 (𝒓 − 𝑹𝐵 ),

√𝑁 𝑹

𝐴 ,𝑹𝐵

ahol N az elemi cellák száma, 𝑹𝑖 és 𝜙𝑖 az A és B típusú atomokhoz tartozó
rácsvektorok és hullámfüggvények, és 𝐶𝐴 , 𝐶𝐵 pedig lineárkombinációs együtthatók.
Ezen együtthatók értéke csak a sajátfüggvény kiszámításához szükséges, de nekünk
jelenleg csak a sajátértékekre van szükségünk, így ezekkel az együtthatókkal a
továbbiakban nem foglalkozunk. A Schrödinger-egyenletből egyszerű átalakításokkal a
következő egyenletet kapjuk:
𝑯(

ahol 𝑯 = (

𝐻𝐴𝐴
𝐻𝐵𝐴

𝐶𝐴 (𝒌)
𝐶 (𝒌)
) = 𝐸(𝒌)𝑺 ( 𝐴
),
𝐶𝐵 (𝒌)
𝐶𝐵 (𝒌)

𝐻𝐴𝐵
𝑆
) a transzfer-, és 𝑺 = ( 𝐴𝐴
𝐻𝐵𝐵
𝑆𝐵𝐴

𝑆𝐴𝐵
) az átfedési mátrix.
𝑆𝐵𝐵

Az ebből felírható sajátérték-egyenletből kaphatjuk meg az energia sajátértékeket:
𝐻 − 𝐸(𝒌)𝑆𝐴𝐴
| 𝐴𝐴
𝐻𝐵𝐴 − 𝐸(𝒌)𝑆𝐵𝐴

𝐻𝐴𝐵 − 𝐸(𝒌)𝑆𝐴𝐵
|=0
𝐻𝐵𝐵 − 𝐸(𝒌)𝑆𝐵𝐵

Ennek megoldásához először a transzfer és átfedési mátrixok elemeit kell
kiszámolnunk. Az első tag az alábbi formában írható fel:
𝐻𝐴𝐴 =

1
̂ |𝜙𝐴 (𝒓 − 𝑹𝐴′ )⟩
∑ ∑ 𝑒 𝑖𝒌(𝑹𝐴′ −𝑹𝐴) ⟨𝜙𝐴 (𝒓 − 𝑹𝐴 )|𝐻
𝑁
𝑹𝐴 𝑹𝐴′
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Mint arról korábban már szó esett, az elsőszomszédnál távolabbi tagokat most
elhanyagoljuk. Mivel minden A típusú atomnak az elsőszomszédjai B típusúak (tehát
nincs A típusú elsőszomszédja), így minden 𝑹𝐴 ≠ 𝑹𝐴′ tagot elhagyhatunk, amivel a
kifejezés az alábbi alakra egyszerűsödik:
𝐻𝐴𝐴 =

1
̂ |𝜙𝐴 (𝒓 − 𝑹𝐴 )⟩ = 𝜀2𝑝
∑⟨𝜙𝐴 (𝒓 − 𝑹𝐴 )|𝐻
𝑁
𝑹𝐴

A 𝐻 mátrix diagonális elemei megegyeznek, 𝐻𝐵𝐵 = 𝐻𝐴𝐴 = 𝜀2𝑝 . A nem-diagonális
∗
elemekből is elég csak az egyiket kiszámolni, hiszen 𝐻𝐵𝐴 = 𝐻𝐴𝐵
.

𝐻𝐴𝐵 =

1
̂ |𝜙𝐵 (𝒓 − 𝑹𝐵 )⟩
∑ ∑ 𝑒 𝑖𝒌(𝑹𝐵 −𝑹𝐴 ) ⟨𝜙𝐴 (𝒓 − 𝑹𝐴 )|𝐻
𝑁
𝑹𝐴 𝑹𝐵

Amennyiben most is csak az elsőszomszéd tagokat vesszük figyelembe, akkor mindben
𝑹𝐵 tag felírható 𝑹𝐴 + 𝜹𝑖 alakban 𝑖 ∈ {1, 2, 3}, tehát minden A típusú atom esetén, a
három közül minden 𝑖 érték pontosan egyszer jelenik meg. Ezt a közelítést felhasználva
az alábbi alakot kapjuk:
𝐻𝐴𝐵 = 𝑡0 (𝑒 𝑖𝒌𝜹1 + 𝑒 𝑖𝒌𝜹𝟐 + 𝑒 𝑖𝒌𝜹𝟑 ) = 𝑡0 𝑓(𝒌),
ahol 𝑡0 jelöli az elsőszomszéd transzferintegrált (hopping paramétert):
̂ |𝜙𝐴 (𝒓 − 𝑹𝐴 − 𝜹𝑖 )⟩, 𝑖 = (1, 2, 3).
𝑡0 = 𝑡𝑖 = ⟨𝜙𝐴 (𝒓 − 𝑹𝐴 )|𝐻
Az átfedési mátrix elemeit a fentiekhez hasonló módon lehet számolni. Az
atomi hullámfüggvények normáltságát kihasználhatjuk a diagonális elemek esetében:
𝑆𝐴𝐴 = 𝑆𝐵𝐵 = ⟨𝜙𝐴 (𝒓 − 𝑹𝐴 )|𝜙𝐴 (𝒓 − 𝑹𝐴 )⟩ = 1
A nem-diagonális elemeknél is a transzfer-mátrixnál látott alakot kapunk:
𝑆𝐴𝐵 = 𝑠0 (𝑒 𝑖𝒌𝜹1 + 𝑒 𝑖𝒌𝜹𝟐 + 𝑒 𝑖𝒌𝜹𝟑 ) = 𝑠0 𝑓(𝒌),
ahol 𝑠0 az elsőszomszéd átfedési integrál:
𝑠0 = 𝑠𝑖 = ⟨𝜙𝐴 (𝒓 − 𝑹𝐴 )|𝜙𝐴 (𝒓 − 𝑹𝐴 − 𝜹𝑖 )⟩, 𝑖 = (1, 2, 3).
A fenti eredmények visszahelyettesítésével a transzfer- és átfedési mátrixok az
alábbi alakra egyszerűsödik:
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𝜀2𝑝
𝑡0 𝑓(𝒌)
1
𝐻=( ∗
),𝑆 = ( ∗
𝑡0 𝑓 (𝒌)
𝜀2𝑝
𝑠0 𝑓 (𝒌)

𝑠0 𝑓(𝒌)
)
1

A mátrixokban megjelenő három paraméter (𝜀2𝑝 , 𝑡0 , 𝑠0 ) értékét vagy első elvekből,
vagy mérések alapján választják meg. Általánosságban 𝜀2𝑝 = 0 𝑒𝑉, 𝑡0 értéke 2,5 és 3
𝑒𝑉 közé esik, 𝑠0 pedig nem haladja meg a 0,1 𝑒𝑉 -os értéket. Bizonyos esetekben
előfordul, hogy 𝑠0 -t teljesen elhanyagolják.
A transzfer- és átfedési mátrixok elemeinek meghatározása azért volt fontos,
hogy meg tudjuk oldani a sajátérték egyenletet, amiből a diszperziós relációt kaphatjuk
meg.
𝐸(𝒌) =

𝜀2𝑝 ± 𝑡0 |𝑓(𝒌)|
1 ± 𝑠0 |𝑓(𝒌)|

A diszperziós reláció egyszerre két függvényt ír le a ± előjel miatt, melyek a π
pályákból kialakult vezetési és vegyérték sávoknak felelnek meg. Amennyiben a
korábban említett 𝑠0 = 0 közelítést használjuk, akkor a 𝜀2𝑝 -re szimmetrikus diszperziós
relációt kapunk, melyet részecske-lyuk szimmetriának neveznek. A diszperziós reláció
ábrázolása előtt még 𝑓(𝒌) komplex értékekből meghatározzuk |𝑓(𝒌)| -t, amiben az
elsőszomszédokra mutató vektorok helyett már az elemi rácsvektorokat írjuk be:
|𝑓(𝒌)| = √3 + 2 cos 𝒌𝒂1 + 2 cos 𝒌𝒂2 + 2 cos 𝒌(𝒂1 − 𝒂2 )
A diszperziós relációt ábrázolva (2. ábra) láthatjuk, hogy a vezetési és vegyérték
sáv csak hat pontban érinti egymást. Ezeket a pontokat, melyeket K és K’-vel jelölünk
és pontosan a Fermi-szintre esnek, Dirac-pontoknak nevezzük. A grafén érdekes
tulajdonságainak jelentős része a diszperziós reláció Fermi-szint körüli különleges
alakjából ered, így érdemes ezt a tartományt részletesebben is megvizsgálni.
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2. ábra: A grafén diszperziós relációjának a) háromdimenziós és b) kontúr
vonalas ábrázolása. A vezetési és vegyérték sáv hat pontban érinti egymást, ezeket
a pontokat Dirac-pontoknak nevezik. A Dirac-pontok környékén lineáris a grafén
diszperziós relációja, és úgynevezett Dirac-kúpokat alkot. 7
A diszperziós reláció ábrázolása alapján a Fermi-szint körül lineáris függésre
számítunk a K pontok környékén. Az energia K pont körüli sorfejtésével alá tudjuk
támasztani a sejtésünket:
2

𝒌′
𝐸(𝒌) = ±ℏ𝑣𝑓 |𝒌′| + 𝑂 [( ) ],
𝑲
ahol 𝑣𝑓 ≈ 106 𝑚⁄𝑠 a Fermi-sebesség és 𝒌′ = 𝒌 − 𝑲, (𝒌′ ≪ 𝑲). Ez jelentősen eltér a
félvezetőknél megszokott kvadratikus összefüggéstől, és azt jelenti, hogy ebben a
tartományban a grafén töltéshordozói (lyukak és elektronok is) nulla effektív tömeggel
rendelkeznek, ezért ezeket a töltéshordozókat szokás Dirac-fermionoknak is nevezni. A
sorfejtésben az energia nem függ a hullámszám irányától, csak a nagyságától, a Fermiszinthez közel tehát a töltéshordozók izotróp mozgására számítunk. Láthatjuk továbbá,
hogy a grafén töltéshordozóinak Fermi-sebessége nem függ az energiájuktól, és
hasonló viselkedést mutatnak, mint a fény, csak a grafén esetében ennek a sebességnek
(𝑣𝑓 ) az értéke csupán a fénysebesség 300-ad része.
A lineáris diszperziós reláció egyik következménye a grafénban megjelenő
anomális kvantum Hall-effektus is. Ez annyiban különbözik a szokásos kvantum Halleffektustól, hogy a vezetőképesség platók nem a vezetőképesség kvantum (𝐺0 = 2𝑒 2 ⁄ℎ)
egész számú többszöröseinél jelennek meg, hanem a 𝐺0 félegész értékeinél (3. ábra).
További érdekessége a grafénban megjelenő kvantum Hall-effektusnak, hogy az első
néhány plató észlelése még szobahőmérsékleten is lehetséges, 8 mert a Landau-nívók
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közötti különbségek a nagy ciklotron frekvencia miatt 10 T mágneses tér mellett már
elérik az 1000 K nagyságrendet. Az anomális kvantum Hall-effektus kimérése volt az
első kísérleti bizonyíték a Dirac-fermionok megjelenésére és ezáltal a lineáris
diszperziós relációra grafénban.9

3. ábra: a) Kvantum Hall-effektus hagyományos félvezető 2D elektrongázban, és b)
anomális kvantum Hall-effektus grafénban.10
A grafénban lévő töltéshordozók (Dirac-fermionok) vizsgálatával lehetőség
adódik

különböző

relativisztikus

kvantummechanikai

jelenségek

kísérleti

megfigyelésére is. Az egyik ilyen jelenség a Klein-paradoxon, mely szerint bizonyos
körülmények között még tetszőlegesen magas potenciálfalon is képesek átalagutazni a
relativisztikus részecskék.11 Az átalagutazás valószínűsége függ a beesési szögtől (4.
ábra), a függés az alábbi képlettel adható meg:
𝑇(ϕ) ≅

cos 2 ϕ
,
1 − cos 2 (Dq 𝑥 ) sin2 ϕ

ahol ϕ a beesési szög, D a potenciálgát szélessége és 𝒒 a potenciálfal belsejében lévő
töltéshordozó (lyuk) hullámszáma. Merőleges beesés (ϕ = 0) esetén az átmeneti
valószínűség mindig 1 lesz, még végtelen magas potenciálfal esetén is. Grafén esetén
természetesen ez csak abban az energia tartományban igaz, ameddig a töltéshordozókat
Dirac-fermionokként kezelhetjük. A Klein-paradoxon egyik következménye, hogy a
klasszikus, félvezető heterostruktúrákban kialakított kétdimenziós elektrongázokkal
ellentétben, a grafénban lévő töltéshordozók nem csapdázhatóak be elektrosztatikus
potenciálfalak (kapuelektródák) segítségével.
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4. ábra: Grafénban a töltéshordozók átmeneti valószínűsége egy 100 nm széles
potenciálfalon, a beesési szög függvényében, 𝟐𝟎𝟎 𝒎𝒆𝑽-os (piros) és 𝟐𝟖𝟓 𝒎𝒆𝑽-os
(kék) potenciálfal magasság esetében.12
A grafén kiemelkedő elektronikai tulajdonságai jelentős hajtóerőként szolgáltak
a grafénkutatás terén annak érdekében, hogy felfedjék, milyen újszerű alkalmazásokat
tesznek lehetővé ezek az eddig, más anyagoknál nem tapasztalt tulajdonságok. Ennek
hatására mára már sikerült megvalósítani néhány működő eszközt, mint például a
nagyfrekvenciás analóg tranzisztort,13 amelyet szilícium-karbid egykristályra növesztett
grafén rétegből készítettek. A legtöbb nanoelektronikai felhasználás terén, főleg a
logikai áramköri elemeknél azonban több kihívást kell még leküzdeni, hogy működő
digitális elektronikai eszközöket kapjunk.
Első lépésként két fontos problémát kell megoldani. Az egyik a megfelelő
méretű grafén rétegek előállítása, melyekben kellően kicsi a hibakoncentráció és az
egész réteg mentén homogének a grafén tulajdonságai. Másik megoldandó feladat,
hogy a grafén módosításával úgy kell egy tiltott sávot kialakítanunk a sávszerkezetben,
hogy közben ne romoljanak le az anyag kiemelkedő töltéstranszport tulajdonságai.
A fejezet további részeiben ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk.
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1.2. A grafén előállítása
A grafén előállítására mára már számos módszert kidolgoztak, melyek közül
mindnek megvan a maga előnye és hátránya is. Az, hogy melyik előállítási módszert
érdemes választanunk, nagyban függ attól, mire szeretnénk majd a kapott grafén
kristályokat felhasználni. Alapkutatási kísérletekhez sokszor elegendő a kisebb laterális
méretű grafén kristály is, viszont elengedhetetlen a kristály jó minősége. Kompozit
anyagok erősítéséhez ellenben olyan előállítási módszer szükséges, mellyel nagy
mennyiségű grafén állítható elő, míg ipari (átlátszó elektródák, elektronikai áramkörök)
felhasználáshoz nagyméretű, mégis jó minőségű kristályt eredményező módszerre van
szükség.
A legelső kísérletekben Si/SiO2 hordozóra mechanikailag exfoliált grafén
rétegeket vizsgáltak.9 A módszerhez a hordozón kívülragasztószalagra és jó minőségű
tömbi grafitra van szükség. A grafén készítésekor a ragasztószalaggal leválasztunk egy
vékony (de még tömbi anyagnak tekinthető) pikkelyt a grafit tömbről. A ragasztószalag
félbehajtásával és szétnyitásával a vékony grafit réteg két vékonyabb rétegre bomlik, és
a ragasztószalag két külön területét borítja innentől grafit. Ennek a lépésnek a többszöri
ismétlésével a grafit réteg tovább vékonyítható, és el tudjuk érni, hogy a
ragasztószagunkat mindenhol vékony grafit pikkelyek fedjék (5. ábra). Utolsó
lépésként a ragasztószalagot egy oxidréteggel bevont szilícium lapkához nyomjuk,
majd óvatosan leválasztjuk. A vékony grafit rétegek egy része ráragad a szilícium
lapkára, és az esetek többségében ezek között a vékony grafit rétegek között található
egyrétegű, azaz grafén is.

SiO2
grafén

szilícium

5. ábra: Grafén minta készítése a grafit rétegek mechanikai szétválasztásával, és
az így kapott minta vázlatos elrendezése.
Amennyiben a szilícium lapka felületén megközelítőleg 90 vagy 300
nanométeres oxidréteg található a grafén alatt, akkor a grafén elegendő optikai
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kontrasztot ad ahhoz, hogy optikai mikroszkóp alatt is látatóvá váljon.14 A készítés után
így viszonylag gyorsan és egyszerűen meg lehet győződni arról, hogy milyen méretű és
hány darab grafént sikerült előállítani. Ez a módszer általában néhány 10 mikrométer
laterális méretű grafén kristályokat eredményez (6. ábra), melyek minősége csak a
kiinduló grafit minőségétől függenek, így általában nagyon jó minőség érhető el.

Grafén

6. ábra: Optikai mikroszkópos felvétel mechanikai exfoliációval előállított grafén
rétegről. A leghalványabb kontrasztú terület a grafén, a sötétebb területeken
néhány réteg grafit látható.
A grafit rétegek szétválasztása nem csak a mechanikai exfoliácó módszerével
lehetséges. Egy másik lehetőség például, ha a grafitot megfelelő szerves oldószerbe
helyezik (például N-methyl-pyrrolidone), majd ultrahangos kezelésnek vetik alá. Ekkor
a grafit rétegek szétválása energetikailag kedvező folyamat lesz.15 Ezzel a módszerrel a
kiindulási grafit 1 tömegszázalékából grafén keletkezik, de a fennmaradó részből is
néhány réteg vastag grafit pikkelyek alakulnak ki. A végtermékből könnyen lehet
átlátszó, mégis vezető filmrétegeket létrehozni, vagy kompozit anyagok erősítő
fázisaként felhasználni, amely segítségével elektromosan vezető és feljavított
mechanikai tulajdonságokkal rendelkező kompozit anyagok hozhatóak létre16. Míg a
mechanikai és a folyadék fázisú exfoliáció a tömbi anyag felől a „feleslegtől”
megszabadulva halad az egyréteg felé, azaz egy úgynevezett top-down típusú előállítási
módszer, ahol a kiindulási anyag többszörösen magában foglalja a végterméket, addig
vannak lentről felfelé (bottom-up) „építkező” módszerek is, amely során a grafént
egyedi szénatomokból építik fel, azaz növesztik. A növesztéses módszerek közül
manapság a legelterjedtebb a kémiai gőzfázisú leválasztás (Chemical Vapor Deposition
– CVD). Ezzel a módszerrel különböző hordozókra lehet grafént növeszteni, mely
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hordozók többsége fém, mint például réz, 17 nikkel,18 platina19 vagy irídium,20 de más
típusú hordozók is használhatók, mint például oxid réteggel bevont szilícium.21

7. ábra: A CVD növesztés kezdeti lépéseiben lezajló folyamatok vázlatos
bemutatása.22
CVD növesztés során a fém hordozót egy olyan gázáramba helyezik, amit egy
inert gáz, hidrogén és egy széntartalmú gáz (általában metán) megfelelő arányú
elegyéből alakítanak ki. Első lépésként 1000 °C körüli hőmérsékletre melegítik a
hordozót, majd az inert gáz és a hidrogéngáz elegyét juttatják be a kemencébe. A
magas hőmérséklet és a hidrogén jelenléte miatt a felületet így meg lehet tisztítani a
szerves szennyeződésektől. A széntartalmú vegyület beeresztése után, amikor egy
szerves molekula a szubsztrát felületével ütközik, a molekula disszociációjára kerül sor,
és a vegyületből a szénatomok a felülethez kötődnek, ahol diffúz mozgást végeznek (7.
ábra). A szubsztrát jellegétől függően a szénatomok beleoldódhatnak az anyagba, vagy
csak a felületre korlátozódik a diffúz mozgás. Az egyrétegű grafén növesztésére
leginkább alkalmas hordozóknak két feltételnek kell megfelelni: az egyik, hogy a fém
felülete katalizálja a szénhidrogén bontását, így egy folytonos grafén réteg felépülése
után a növekedés nagyságrendekkel lelassul, azaz a folyamat kvázi önszabályozó. A
másik, hogy lehetőleg a szén ne oldódjon a hordozó anyagában, ugyanis ha oldódik,
akkor hűtéskor inhomogén módon kicsapódik a felületre, ami inhomogén és változó
rétegszámú grafén mintát eredményez. A réz hordozó mindkét kritériumnak megfelel,
ezért is használják előszeretettel a grafén CVD növesztéséhez.
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8. ábra: Réz hordozóra CVD módszerrel növesztett grafén növekedésének
lépéseiről készült pásztázó elektronmikroszkópiás (SEM) felvételek. 23
A grafén növekedése a felületen több nukleációs pontból is elkezdődik, majd a
növekedés során ezek összeérnek és összenőnek, így a felületet végül egy egybefüggő,
de különböző rácsorientációjú grafén szigetekből felépülő, azaz polikristályos grafén
fogja fedni. Minél kisebb a nukleációs sűrűség, annál nagyobb méretű egykristály
területek (szemcsék) alakulhatnak ki23 (8. ábra). Ehhez az is hozzájárul, hogy a grafén
képes kristálytani orientációját megtartva keresztülnövekedni a réz szemcsehatárokon.17 CVD módszerrel akár néhány milliméteres nagyságú egykristályok is
növeszthetőek, 24 míg polikristályos grafénból egy speciális futószalagos (roll-to-roll)
módszerrel csak a grafén szélessége van limitálva, hossza nem,25 így a (polikristályos)
grafén ipari méretekben is előállítható (9. ábra).

9. ábra: a) Roll-to-roll módszerrel készített grafén, polimer hordozón. b) Grafén
transzferálása a réz hordozóról polimer hordozóra.26
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1.3. Grafén nanoszalagok és sávszerkezetük
Az elektronikai alkalmazások szempontjából a grafén jó minőségű előállítása
mellett a másik központi kérdés, hogy hogyan lehet félvezetővé tenni a grafént, azaz a
megfelelő méretű tiltott sáv nyitásának lehetősége. A kvantumos bezártságot
kihasználva kézenfekvő lehetőség tiltott sáv nyitására, ha a grafén síkjában kiválasztott
egyik irány mentén a grafénban lévő töltéshordozókat egy meghatározott szélességű
területre zárjuk be. Ezt 2D elektrongázoknál elektrosztatikus potenciálgátakkal
könnyedén meg lehet valósítani, azonban grafén esetében a Klein alagutazás miatt ez a
módszer már nem alkalmazható. Egy másik lehetőség, ha azokon a helyeken, ahol az
elektrosztatikus potenciálfalakkal szorítottuk volna ki a töltéshordozókat, eltávolítjuk a
szénatomokat, azaz grafén nanoszerkezeteket vágunk ki a 2D grafén síkból. Ennek
egyik legegyszerűbb módja, ha grafén nanoszalagokat (graphene nanoribbons – GNRs)
hozunk létre, amelyek mindössze néhány nanométer szélesek (10. ábra). Elméleti
számolások alapján a nanoszalagok tulajdonságai erőteljesen függenek az élek
kristálytani orientációjától valamint a szalag szélességtől: karosszék élű grafén
nanoszalagok esetében minél keskenyebb a szalag, annál nagyobb a tiltott sáv, míg
cikcakk élű szalagokban jóval komplexebb viselkedést várhatunk. A szalag orientációja
mellett az élek minősége is fontos, mert az élek rendezetlensége ezeket a hatásokat le
tudja csökkenteni, vagy akár el is tudja fedni.

10. ábra: A két magas szimmetriájú grafén nanoszalag a) cikcakk és b) karosszék
orientációval, valamint egy c) köztes, királis él orientációjú nanoszalag, amely
cikcakk és karosszék él-szakaszokat felváltva tartalmaz.27
A grafén nanoszalagok elektronikai tulajdonságai erőteljesen függenek a
szalagok kristálytani orientációjától, ezt már jóval a grafén felfedezése előtt
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megjósolták elméleti számítások segítségével. 28 Grafén nanoszalagok készítése során
azonban csak korlátozott módon lehet kontrollálni a szalagok orientációját, így ez az
alapvető jóslat sokáig nem volt szisztematikus kísérletekkel alátámasztva. Elektromos
transzport mérések segítségével már sikerült kimutatni a grafén nanoszalagok
szélessége, és a szalagban létrejövő tiltott sáv nagysága közötti fordított arányosságot,29,
30

viszont ezekben a kísérletekben sem tudtak orientációfüggést kimutatni. Ennek oka

főként abban rejlik, hogy a szalagok orientációja véletlenszerű, valamint az élek
érdessége több nanométeres nagyságrendű, ami elnyomja az orientációból eredő
hatásokat.
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Szabálytalan élű grafén nanoszalagok pásztázó alagútmikroszkópos

(Scanning tunneling microscope – STM) vizsgálatakor azt tapasztalták, hogy a több
cikcakk részt tartalmazó szalagok sávszerkezetében mérhető tiltott sáv kisebb volt, mint
azoknál, amelyek többségében karosszék élű szakaszokból épültek fel.32 Ez már utal az
élek orientációjának a jelentőségére, de a vizsgált grafén nanoszerkezetek éleinek
véletlenszerű orientációja nem tette lehetővé ennél szisztematikusabb vizsgálatok
elvégzését.
Amennyiben szisztematikus vizsgálatot szeretnénk végezni, hogy a különböző
orientációjú grafén nanoszalagok esetében milyen hatása van a szalag szélességének az
elektronszerkezetre, először érdemes áttekintenünk, hogy elméleti számolások alapján
milyen összefüggésekre számíthatunk. Első közelítésben vizsgáljuk meg, hogy milyen
hatása van a grafén 1.1. fejezetben kiszámolt diszperziós relációra a határfeltétel, amit a
nanoszalag geometriája szab meg az elektronok hullámfüggvényének (11. ábra). A
szalagot végtelen hosszúnak tekinthetjük, így hosszanti irányban nem kell határfeltételt
felírnunk.

11. ábra: A grafén nanoszalag geometriájából adódó határfeltételek illusztrálása
az elektronok hullámfüggvényeire. Cr a szalag éleire merőleges vektor.33
A határfeltétel matematikai kifejezése az alábbi alakot ölti:
𝑪𝑒 𝒌 =
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𝑛𝜋
,
𝐿

ahol 𝑪𝑒 a 𝑪𝑟 vektorral párhuzamos egységvektor, 𝐿 a nanoszalag szélessége és
𝑛 tetszőleges egész szám. Amennyiben a sávszerkezetet egy olyan koordináta
rendszerből vizsgáljuk, amelyben 𝑪𝑒 𝑥′ irányába mutat, és merőleges 𝑦′-re, akkor a
fenti képlet csak a 𝑘𝑥′ komponensekre ad megszorítást, a 𝑘𝑦′ komponensekre nem.
Amennyiben ezt a diszperziós reláción szeretnénk szemléltetni, úgy a megengedett
hullámszámok egymástól

𝑛𝜋
𝐿

távolságra, 𝑦′ irányú vonalakból fognak állni (12. ábra).

12. ábra: A grafén diszperziós relációjában a nanoszalag geometriájából adódó
határfeltételeknek eleget tevő hullámszámokat az egymással párhuzamos, kék
vonalak jelzik.
Ezzel a kvantálási módszerrel tetszőleges orientációjú grafén nanoszalag esetén
meg tudjuk adni, hogy abban nyílik-e tiltott sáv, és ha igen, mekkora. Ez a
reprezentáció jól alkalmazható az eddig tárgyalt közelítések mellett, de amennyiben
további jelenségeket is figyelembe szeretnénk venni, mint például a szalag
szerkezetének relaxációja, az elektron-elektron kölcsönhatás vagy a dópolás hatása a
rendszerre, akkor a számolás jelentősen bonyolódik. Ezekben az esetekben érdemes
áttérni a másodkvantált formalizmusra, és a határfeltétel által meghatározott kvantálás
helyett a peremfeltételt érdemes már ott figyelembe venni, hogy melyik elsőszomszéd
párokra végezzük el az összegzést. Az eddig használt elsőszomszéd közelítésben a
másodkvantált Hamilton operátort az alábbi alakban írhatjuk fel:
†
†
ℋ0 = −t ∑ (𝑐̂𝑖𝜎
𝑐̂𝑗𝜎 + 𝑐̂𝑗𝜎
𝑐̂𝑖𝜎 ),
〈𝑖,𝑗〉,𝜎
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†
(𝑐̂𝑖𝜎 )az i-edik rácspontban lévő 𝜎 spinű elektron keltő (eltüntető) operátora. Az
ahol 𝑐̂𝑖𝜎

összegzést az 〈𝑖, 𝑗〉 elsőszomszéd párokra végezzük el. A nanoszalag geometriáját az
összegzésnél lehet megadni, hiszen attól függően, hogy milyen 〈𝑖, 𝑗〉 párokat veszünk
figyelembe, elméletben tetszőleges alakzat elektronszerkezetét meg tudjuk határozni. A
legfőbb korlátozó tényező a számítási kapacitás, de cikcakk és karosszék nanoszalagok
esetén a szimmetriát és a periodicitást kihasználva az elektronszerkezet számolás a
gyakorlatban is kivitelezhető. Az egyetlen kísérletileg meghatározott paraméter a t
hopping paraméter, melynek értékét általában 𝑡 ≈ 2,7 𝑒𝑉 -nak veszik. A hopping
paraméter értékét általában a környezeti hatásoktól függetlennek szokták tekinteni.
Nanoszalagok esetében a szalag élén lévő lógó kötéseket általában hidrogénatomokkal
passziválják a szimulációkban, mert ez a végződés gyakorlatilag nem módosítja a π
elektronok rendszerét.

13. ábra: Cikcakk élű grafén nanoszalagok sávszerkezete szoros kötésű
közelítésben.34
A bemutatott két reprezentáció bármelyikét alkalmazva a cikcakk és karosszék
orientációjú grafén nanoszalagokra, kiszámolható a szalagok sávszerkezete. Cikcakk
nanoszalagok esetében a szalag szélességétől függetlenül, a sávszerkezetben mindig
megjelenik 0 energiánál egy lapos sáv (13. ábra), azaz ebben a közelítésben a cikcakk
élű szalagok mindig fémes viselkedést mutatnak, függetlenül a szélességüktől. Ez a sáv
a nanoszalag éleinél lokalizálódott elektron állapotoknak felel meg. Karosszék élű
nanoszalagok esetén már összetettebb az összefüggés a szalag szélessége, és a szalag
sávszerkezete, és így a szalagban nyíló tiltott sáv között (14. ábra). Ezeket a
nanoszalagokat a szalagot felépítő atomsorok számának függvényében (10. ábra)
hármas maradék csoportra oszthatjuk, 3p, 3p+1 és 3p+2. A kettő maradékot adó (3p+2)
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csoportba tartozó szalagok fémesen viselkednek, míg a másik két csoport félvezető
viselkedést mutat.

14. ábra: a) Szoros kötésű közelítésben karosszék élű grafén nanoszalagok
sávszerkezete, ahol Na a nanoszalagot felépítő atomsorok száma b) Tiltott sáv
szempontjából ezeket a szalagokat három csoportra oszthatjuk Na hármas
maradéka szerint.35
Amikor a grafén síkból egy nanoszalagot vágunk ki, akkor a szalag élein lévő
atomoknak jelentősen megváltozik a környezetük. Ennek hatására az atomok közötti
kötéstávolságok is megváltoznak, karosszék élű nanoszalagok esetében például 3,5%os csökkenést tapasztalhatunk.35 A megváltozott kötéstávolságnak kihatása van a
hopping paraméterre is, így még ha elsőszomszéd képben maradunk is, a hopping
paraméter pontos értéke függeni fog attól, hogy melyik szomszéd párt vizsgáljuk. A
Hamilton operátort ez a változás az alábbi alakra hozza:
†
†
ℋ0 = − ∑ 𝑡𝑖𝑗 (𝑐̂𝑖𝜎
𝑐̂𝑗𝜎 + 𝑐̂𝑗𝜎
𝑐̂𝑖𝜎 ),
〈𝑖,𝑗〉,𝜎

ahol 𝑡𝑖𝑗 a távolságfüggő hopping paraméter.
A nanoszalag szerkezetének megváltozása kihatással van a sávszerkezetre is. A
karosszék élű szalagokban azt tapasztaljuk, hogy a korábban fémes viselkedésű
szalagokban (3p+2) is nyílik egy keskeny tiltott sáv (15. ábra). Ezen felül a másik két
csoportba sorolt szalagok tiltott sávjának nagysága is különválik, így ténylegesen
kialakul a három, egymástól jól elkülönülő csoport.
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15. ábra: A karosszék élű grafén nanoszalagokban nyíló tiltott sáv függése a szalag
szélességétől, amennyiben figyelembe vesszük a szerkezet relaxálódását is.35
Az eddigi részben az elektron-elektron kölcsönhatás figyelembe vétele nélkül
vizsgáltuk a sávszerkezetet, viszont amennyiben ezt a kölcsönhatást figyelembe
vesszük, akkor cikcakk élű nanoszalagok esetén a valós rendszereket jobban leró
modellt kapunk. Ezt a kölcsönhatást az alábbi operátorral tudjuk figyelembe venni:
ℋ𝑒−𝑒 = U ∑ 𝑛̂𝑖↑ 𝑛̂𝑖↓ ,
𝑖
†
ahol 𝑛̂𝑖𝜎 = 𝑐̂𝑖𝜎
𝑐̂𝑗𝜎 a spinfüggő részecskeszám operátor és U az elektron-elektron

kölcsönhatás erősségét leíró on-site Coulomb taszítás. Számolásokban az on-site
Coulomb taszítás nagysága a hopping paraméter nagyságrendjébe szokott esni. 36 Amíg
ez teljesül, addig az elektron-elektron kölcsönhatás operátorban alkalmazhatjuk az
átlagtér (mean-field) közelítést:
𝑚𝑓

ℋ𝑒−𝑒 = U ∑(𝑛̂𝑖↑ 〈𝑛̂𝑖↓ 〉 + 〈𝑛̂𝑖↑ 〉𝑛̂𝑖↓ − 〈𝑛̂𝑖↑ 〉〈𝑛̂𝑖↓ 〉),
𝑖

ahol 〈𝑛̂𝑖𝜎 〉 a spinfüggő részecskeszám operátor átlag.
Cikcakk nanoszalagoknál a nem kölcsönható esetben az éleken lokalizálódott
elektronállapotokat láthattunk (13. ábra). A Fermi-szintnél megjelenő nagy
elektronsűrűség miatt arra számítunk, hogy az elektron-elektron kölcsönhatás
figyelembevételével ez a többszörösen degenerált állapot felhasad. Ez a felhasadás
valóban megjelenik a kölcsönható modellben számolt sávszerkezetben35,37 (16. ábra).
Az egy nanométernél szélesebb cikcakk élű nanoszalagok esetében a szalagban nyíló
tiltott sáv fordítottan arányos a szalag szélességével. Az elektron-elektron kölcsönhatás
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figyelembe vételének egy különleges és érdekes következménye, hogy a cikcakk
nanoszalag élein mágneses rendeződés alakul ki.36

16. ábra: a) Cikcakk élű grafén nanoszalag sávszerkezete, és b) a nanoszalagban
kialakuló tiltott sáv nagysága (∆𝟎𝒛 ) a nanoszalag szélességének függvényében.35
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1.4. Mágnesség grafén nanoszalagokban
Cikcakk élű grafén nanoszalagok bemutatásakor felmerült, hogy ezekben a
szalagokban a különböző elméletek egy mágneses rendeződés megjelenését várják.37 A
mágnesség vizsgálatának grafit esetén már hosszú és ellentmondásos történelme van.38
A grafitban mért mágneses jelek eredetét általában a grafit hatszöges rácsának két
alrácsa közötti egyensúlyt megbontó atomi léptékű hibáknak tulajdonítják.39,40 Például
egy szénatom vakancián várható, hogy megjelenik egy párosítatlan spin, mert lokálisan
mindig megbonja a két alrács egyensúlyát, vagy az A, vagy a B alrácsból hiányzik a
szénatom. Ezeknek a szerkezeti hibáknak a feltérképezése viszont közel sem egyszerű
feladat, hiszen ezek a hibák a tömbi anyagba mélyen beágyazódva helyezkednek el. A
grafén esetében viszont ez a probléma nem merül fel, hiszen ott minden atom
könnyedén hozzáférhető, így lehetőség nyílik az atomi szerkezet leképezésére és akár a
módosítására is. Cikcakk szalagok vizsgálata előtt érdemes először egyetlen cikcakk él
szerkezetét körüljárnunk. Ezekben az élekben, az él legszélén lévő, csak két
szomszéddal rendelkező atomok mindegyike a grafén ugyanazon alrácsába tartoznak,
így egy cikcakk élnél mindig fellép a két alrács egyensúlyának lokális megbomlása,
azaz mágneses rendeződésre számíthatunk. Az él orientációját változtatva, a cikcakk
iránytól távolodva, az él legszélén lévő atomokból egyre több fog a másik alrácsba
tartozni, mígnem végül elérjük a karosszék orientációt, ahol már egyenlő számban
szerepelnek az atomok a két alrácsból.
Az előző, 1.3. fejezetben már láttuk, hogy cikcakk élű grafén nanoszalagok
esetén, amennyiben figyelembe vesszük az elektron-elektron kölcsönhatást, akkor a
nem kölcsönható esetben látott fémes élállapotok felhasadnak, és tiltott sáv jelenik meg
a sávszerkezetben. Ez a felhasadás a valós térben úgy jelentkezik, hogy a spinek a
szalag két éle mentén egymással párhuzamosan állnak be, azonban a különböző éleken
lévő spinek orientációja egymással ellentétes, azaz a szalag két éle között
antiferromágneses csatolás jön létre (17. ábra).

26

17. ábra: A spinek térbeli rendeződésének vázlatos rajza egy cikcakk élű grafén
nanoszalag keresztmetszete mentén. A spin fel állapotot piros, míg a spin le
állapotot kék színkód jejlöli.35
A mágneses rend kialakulása tehát szorosan kapcsolódik a nanoszalag
sávszerkezetének módosításához azzal, hogy tiltott sáv az élek spin polarizációja révén
nyílik az alapvetően fémes cikcakk szalagban.35,37,41 Ezt kihasználva lehetővé válik,
hogy csupán a sávszerkezet vizsgálatával kimutathassuk a különböző grafén
nanostruktúrákban kialakuló él mágnesességet. Ez azért is fontos, mert ha a mágneses
jelet direktben szeretnénk kimérni, ahhoz makroszkópikus mennyiségű cikcakk élű
nanoszalagra lenne szükség, ami a jelenlegi előállítási módszerekkel még komoly
kihívás. A cikcakk nanoszalagokban az él állapotok mágnesességét, és a tiltott sáv
kialakulását több különböző elméleti modell is megjósolja, mint például az első
elvekből számolt sűrűség funkcionál elmélet35 és az átlagtér elméletre épülő Hubbard42
és Kvantum Monte Carlo számolások 43 is. Ez a jelenség tehát elméletileg nagyon
robosztus, nagy valószínűséggel nem csak az egyes elméletek közelítéseiből fakad.
Ettől függetlenül kérdéses, hogy valós kísérleti körülmények között is stabil marad-e ez
a mágneses rendeződés. Szén nanocsövek felhasításával előállított grafén nanoszalagok
alacsony hőmérsékletű (7 K) pásztázó alagútspektroszkópiás (Scannig Tunneling
Spectoscopy – STS) vizsgálatai során már találtak élmágnesességre utaló jeleket, 44
viszont az így előállított nanoszalagok véletlenszerű élorientációja, valamint a hordozó
és a nanoszalag éle között nagy valószínűséggel kialakuló erős kölcsönhatás
(hibridizáció)45 nem tette lehetővé az él mágnesesség részletes vizsgálatát. Továbbá, az
ilyen véletlenszerű orientációjú szalagokban lévő cikcakk szakaszokban ugyan
megjelenhet a mágneses rendeződés, a különböző él típusok váltakozása a szalag
mentén jelentősen gyengíti ezt a rendeződést.43,46 Annak érdekében, hogy kísérletileg is
lehetővé váljon az éleken megjelenő mágneses rendeződés kimutatása, olyan
nanoszalag előállítási módszerre van szükség, amivel precízen lehet kontrollálni a
grafén nanoszalag éleinek kristálytani orientációját és a szalag szélességét is.
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1.5. Grafén nanoszalag előállítási módszerek
Grafén nanoszalagok előállítására már számos módszert kidolgoztak, és a
grafén előállításához hasonlóan, ezek a módszerek is két csoportba oszthatóak abból a
szempontból, hogy egy nagyobb struktúrából, mint például 2D grafén síkból állítják elő,
vagy pedig kisebb komponensekből, mint például a benzol gyűrű, építik fel őket. Az
első kategóriába eső módszerek közül a legelterjedtebb az elektronsugaras litográfia,
mely során a grafént reziszt anyaggal vonják be, amit ezután elektronsugárral
mintáznak. A besugárzás hatására megváltozik a reziszt kémiai szerkezete, majd az erre
a célra összeállított előhívó oldatba helyezik, ami csak a besugárzott területeket oldja.
Megfelelő (negatív) reziszt és előhívó oldat kombinációkkal az is elérhető, hogy az
oldat csak a kezeletlen felületeket oldja, és meghagyja a besugárzott területeket. Ezzel a
módszerrel 20-100 nm széles és 1-2 µm hosszú reziszt maszkok alakíthatóak ki,
melyek megvédik az alattuk lévő grafén réteget, amikor a mintát oxigén plazmába
helyezik. Azokon a helyeken, ahol a maszk nem nyújt védelmet, a plazma
eloxidálja/eltávolítja a grafént. A maszk leoldása után hátra maradnak az elkészült
grafén nanoszalagok.29 Ezzel a módszerrel egyszerre több nanoszalag is előállítható,
mert alkalmas nagy grafén terület mintázására, a mintázat növelésével csak a
besugárzásra fordított idő növekszik. Az így előállított szalagok orientációját viszont
nem lehet előre megválasztani, csak ha a grafén kristály orientációját egy másik
módszerrel már előre megállapították, valamint az oxigénplazmázás hatására
szabálytalan és hibákkal teli élek alakulnak ki.

18. ábra: Pásztázó elektron mikroszkópos felvételek grafén nanoszalagokról,
melyek elektronsugaras litográfiás maszkolással és oxigénplazmázás marással
lettek előállítva.29
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Az elektronsugaras litográfiás módszert lehet úgy is módosítani, hogy a
nanoszalagok helyett egy háromszög vagy négyszög rácsba rendeződött pontokat
alakítanak ki maszkolással, és csak ezekben a pontokban távolítják el a grafént
oxigénplazma segítségével. Miután teljesen eltávolítják a maszkot a felületről, a mintát
meghatározott időre hidrogénplazmába helyezik. A hidrogénplazma csak a meglévő
hibahelyeknél tudja marni a grafént, és ez a marás él-szelektív módon történik, a marás
után többségében cikcakk élek maradnak hátra. Az oxigénplazmával létrehozott lyukak
így cikcakk élekkel lesznek határolva, aminek következtében a lyukak hatszöges formát
öltenek. 47 Amennyiben a hatszögek megfelelő közelségbe kerülnek egymáshoz, a
közöttük megmaradó grafénból egy nanoszalag alakul ki. Ezzel a módszerrel nagy
területen lehet kialakítani cikcakk élű grafén nanoszalagokat, viszont a terület csak kis
hányadában lesz grafénnal borítva. A módszer legfőbb hátránya, hogy az élek atomi
szinten nem tökéletesek és a szélességük sem kontrollálható precízen, főleg a 10 nm
alatti tartományban.

19. ábra: AFM felvételek hidrogénplazma marással mintázott grafénról. A világos
területek a megmaradt grafént, a sötét területek a hordozót jelzik. A H jelű képen
két hatszög alakú lyuk között kialakuló grafén nanoszalag látható.47
Grafénból fémnanoszemcsékkel katalizált marással is lehet nanoszalagokat
kialakítani.48 Megfelelő, hidrogén tartalmú légkörben, a mintát 1000 °C-ra hevítve a
fémszemcsék egy metánt létrehozó folyamatot katalizálnak a grafénban lévő szénből és
a légkörben található hidrogénből. A marás során a fém szemcsék elmozdulnak, és
leggyakrabban a grafén cikcakk irányában haladnak. Ez nem mindig jelent egyenes
haladást, a szemcse bármikor véletlenszerűen változtathatja irányát 60 vagy 120 fokkal
(20. ábra). A fém szemcse útja általában nem keresztezi a korábban létrehozott
vájatokat, hanem 10 nanométerrel a vájat előtt irányt vált. Amennyiben az új irány
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párhuzamos a korábbi vájattal, akkor egy 10 nm széles cikcakk élű nanoszalag jön létre.
Ennek a módszernek a nagy hátránya, hogy nem lehetséges előre meghatározni hol
jöjjenek létre a grafén nanoszalagok, és a szalagok szélessége sem befolyásolható, így a
szalagok tulajdonságainak szisztematikus vizsgálatát nem teszi lehetővé.

20. ábra: Sematikus ábra és AFM felvétel a grafén fém nanoszemcsékkel katalizált
marásáról. A fém nanoszemcse előnyben részesíti a cikcakk irányban történő
mozgást, így legtöbbször a) 120° vagy b) 60°-os szögben fordul.48
Nanoszalagokat nemcsak grafénból, hanem szén nanocsövekből is elő lehet
állítani. A nanocső egy hengerpalástként képzelhető el, amit ha hosszában felvágunk,
téglalappá teríthetünk ki. Mivel a nanocsövek átmérője általában legalább egy
nagyságrenddel kisebb, mint a hosszuk, így a kiterítés után egy szalagot kapunk. A
nanocső felvágására is több módszer létezik (21. ábra), itt is alkalmazható például a
fém nanoszemcsével katalizált vágás, mely során a nanoszemcse hosszában végighalad
a nanocsövön, miközben felvágja azt.49 Oxigénplazma használatára is van lehetőség,50
de ehhez meg kell védeni (maszkolni kell) a nanocső azon részeit, amiket nem
szeretnénk eltávolítani. Ezt úgy tudják elérni, hogy egy vékony polimer filmbe
ágyazzák a nanocsöveket, és csak azok a részek oxidálódnak el, amelyek kilógnak
ebből a filmrétegből. Hasonló hatás érhető el kémiai oxidációval is, például H2SO4 és
KMnO4 felhasználásával
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fel lehet bontani a kötéseket a szénnanocsövekben.

Megfelelően növesztett nanocsövek esetén (ha nincs lezárva a végük), interkalációval
lítiumatomok és NH3 juttatható a nanocső belsejébe, ami HCl hatására felbontja a
nanocsöveket.52 Ezeknek a módszereknek a közös hátránya, hogy a szén nanocsövek
előállításakor általában különböző átmérőjű és kiralitású nanocsövek keletkeznek, így a
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belőlük kialakítható grafén nanoszalagok szélessége és éleinek orientációja is
véletlenszerű lesz, valamint a felhasítás hatására módszerenként eltérő érdességű élszerkezetekre számíthatunk.

21. ábra: Különböző módszerek szén nanocsövek grafén nanoszalaggá
alakítására.53 a) alkáli atomok interkalációja b) marás oxigénplazmával c) kémiai
marás d) katalizált felhasítás fém nanorészecskével e) a végtermékként kapott
nanoszalag.
Az eddig bemutatott módszerek mellett több olyan is létezik, amelyek
növesztéssel állítják elő a grafén nanoszalagot. A grafén növesztéséhez hasonlóan CVD
módszerrel is elő lehet állítani nanoszalagokat.54 A szalagok hossza elérheti akár a 2030 µm-t is, szélességük pedig a 20-300 nm tartományban mozog (22. ábra). A módszer
nagy előnye, hogy egy nap alatt akár több gramm nanoszalag előállítható így, viszont
gyakran több, akár 40 réteg is egymásra nőhet, így ennek csak töredéke ténylegesen
grafén. A módszer kidolgozói nem tűzték ki célul, hogy a szalagok orientáció
szelektíven, vagy csak adott szélességben növekedjenek, így az további vizsgálatokat
igényelne,

hogy

kiderüljön,

a

növesztési

paraméterek

finomhangolásával

szabályozhatóvá válnának-e ezek a tulajdonságok.

22. ábra: Különböző nagyítású SEM felvételek a CVD-vel növesztett grafén
nanoszalagokról.54
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SiC kristály megfelelő kristálytani orientációjú lépcsőin hőkezelés hatására
önszerveződő módon tudnak kialakulni grafén nanoszalagok. 55 A lépcső magassága
meghatározza a nanoszalag szélességét, viszont ezeknek a lépcsőknek a magassága
nem szabályozható pontosan. A módszer további hátránya, hogy az elkészült szalag
más hordozóra történő áttranszferálására még nincs kidolgozott eljárás.
A bottom-up módszer az egyik legígéretesebb eljárás grafén nanoszalagok
létrehozására, mely során a megfelelő aromás monomerből polimerizálás útján
alakítanak ki grafén nanoszalagokat.56,57 Ezzel a módszerrel lehet cikcakk (23. ábra)
vagy karosszék irányú szalagokat is készíteni, viszont egy adott monomerből mindig
csak az egyik orientáció, és abból is mindig egy adott szélességű szalag alakítható ki.
Ez a szélesség általában 2 nm alatti, és a szélesség növekedésével egyre nagyobb
monomer szükséges, amelynek egyre nagyobb kihívás a kezelése. A módszer egyik
legnagyobb hátránya, hogy az így növesztett grafén nanoszalagok nem távolíthatóak el
hatékonyan a növesztéshez használt arany felületről.

23. ábra: STM felvételek arany (111) felületen kialakuló grafén nanoszalagokról a)
a polimerizálódás után és b) a dehidrogenizáció után, amikor a polimerből grafén
nanoszalag keletkezik. A skála 20 nm a kis nagyítású képeken és 1 nm a
beágyazott felvételeken. c) CO-funkionalizált tűvel készített AFM felvétel.56
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Pásztázó

alagútmikroszkópos

litográfiával

létrehozhatóak

meghatározott

szélességű és kristálytani orientációjú grafén nanoszalagok, 58 és akár összetettebb
grafén struktúrák elkészítésére is megvan a lehetőség, mint például egy cikcakk –
karosszék nanoszalag csatlakozás (24. ábra). Az így létrehozott nanoszalagok éleinek
igen kicsi az érdessége, hiszen megfigyelhetőek rajtuk Fabry-Perot jellegű elektron
interferencia mintázatok, és a karosszék szalagok sávszerkezetében nyíló, a szalag
szélességétől függő tiltott sávot is láthatunk. A módszer legszembetűnőbb hátránya,
hogy a grafit legfelső rétegét ugyan bizonyos szempontból kezelhetjük grafénként, de a
rétegek csatolódási módja kihatással van az elektronszerkezetre is. Az STM litográfia
által létrehozott kristálytanilag orientált grafén nanoszerkezetek elektronszerkezetének
tanulmányozásához egy olyan hordozóra van szükségünk a grafit helyett, amely nem
befolyásolja a grafén lineáris diszperziós relációját, azaz a grafén töltéshordozóinak
Dirac-fermion jellegét.

24. ábra: STM litográfiával létrehozott 8 nm széles cikcakk-karosszék grafén
nanoszalag csatlakozás grafit felületén.58
A grafén nanoszalagok jelentőségét jól mutatja az is, hogy nagyon sok és
változatos előállítási módokat dolgoztak ki rájuk. Amennyiben azonban a nanoszalagok
szisztematikus vizsgálatához szükséges kritériumokat nézzük, azaz hogy könnyen
kontrollálni lehessen a szalag szélességét nanométeres pontossággal és az éleinek a
kristálytani orientációját, valamint hogy a szalagok élei megfelelő minőségűek
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legyenek, azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb előállítási módszer legalább az egyik
kritériumnak nem felel meg. Az elvárásokat legjobban megközelítő módszer, az STM
litográfia, viszont ennél a módszernél is még egy megfelelő hordozó választása
szükséges, ami lehetővé teszi a nanoszalagok tulajdonságainak minél pontosabb
vizsgálatát.
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Átmenetifém kalkogenidek
Az átmenetifém kalkogenidek (Transition Metal Chalcogenides – TMC), a
grafithoz hasonlóan, olyan réteges szerkezetű anyagok, amelyben az egymást követő
rétegeket Van der Waals erők tartják össze, míg egy rétegen belül erős kovalens jellegű
kötések alakulnak ki. Viszont a grafittal ellentétben, ezekben az anyagokban egy réteg
nem egyetlen atomi síkból áll, hanem tipikusan háromból. A középső síkban
átmenetifém atomok (M) helyezkednek el, melyeket a két külső síkban lévő kalkogén
atomok (X) fognak közre, így általánosan MX2 jelöléssel is lehet utalni ezekre az
anyagokra. Az anyagot felépítő atomok arányai miatt szokás átmenetifém
dikalkogenideknek (Transition Metal Dichalcogenides – TMDC) is nevezni ezt az
anyagcsaládot. A rétegeket összetartó másodrendű kötésekkel szemben, egy rétegen
belül már kovalens kötések tartják össze a kristályrácsot; egy kalkogén atom a három
hozzá legközelebbi átmenetifém atomhoz kapcsolódik, míg egy átmenetifém atom
három-három kalkogén atomhoz csatlakozik a két külső síkból. Ez két különböző
szimmetriájú elrendezésben valósulhat meg: ha a kristály síkjára merőleges irányból
tekintünk a kristályra, akkor az egyik esetben (H) a kalkogén atomok a felső és az alsó
síkban azonos pozíciót foglalnak el, míg a másik elrendezésben (T) pedig az alsó síkot
egy átmenetifém atom középpontú 60 fokos forgatással kaphatjuk meg a felső síkból
(25. ábra). Ebből a két különböző szimmetriájú elrendezésből a tömbi anyag összesen
11 különböző szimmetriával tud stabilan felépülni.59

25. ábra: Átmeneti fém atomok (lila) és kalkogén atomok (sárga) lehetséges
elrendezése, valamint az így kialakuló kristályrács egy rétegének felülnézete a) H
és b) T szimmetriájú állapotokban.60
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A TMC-kben a kalkogén csoport elemei közül csak kén (S), szelén (Se) és tellúr
(Te) elemekkel foglalkozunk, hiszen az oxigént külön szokás kezelni, a radioaktív
polónium és a mesterséges livermorium gyakorlati felhasználásra nem, vagy csak
nagyon korlátozott mértékben alkalmas. A kalkogénekhez képest az átmenetifémek
szélesebb választéka jelenik meg a TMC-kben, ezeket az elemeket az alábbi ábrán (26.
ábra) láthatjuk.

26. ábra: A TMC anyagokat jellemzően felépítő átmeneteifém (kék) és kalkogén
(sárga) atomok.61
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2.1. Átmenetifém kalkogenid egyrétegek tulajdonságai
A TMC-k családjába tartozó anyagok 2D változatai egyre nagyobb érdeklődést
keltenek az utóbbi időben, mely annak köszönhető, hogy az atomi vékony és a tömbi
kristályok tulajdonságai jelentősen eltérhetnek. 62 Ez az eltérés jól szemléltethető a
MoS2 sávszerkezetével, amelyben ahogy a tömbi anyagból a rétegek számát csökkentve
eljutunk egyetlen rétegig, az indirekt tiltott sáv direkt tiltott sávvá alakul63 (27. ábra).
Ez

a

változás

ideális

jelöltté

teszi

ezeket

az

anyagokat,

hogy

belőlük

tranzisztorokat,64,65 fotodetektorokat66 vagy optoelektronikai67 eszközöket készítsenek.
A réteges átmenetifém kalkogenidek már tömbi formában is változatos fizikai
tulajdonságokat mutatnak, vannak köztük félvezetők (MoS2, WSe2), félfémek (TiS2,
TiSe2) vagy éppen korrelált anyagok (NbS2, NbSe2). A TMC anyagokban megtalálható
tulajdonságok széles skálája, amely az egyrétegeik izolálásával tovább gazdagítható,
olyan lehetőséget nyitnak mind az alapkutatásban, mind a lehetséges felhasználások
területén, amellyel még a grafén sem tud versenybe szállni.

27. ábra: MoS2 és WS2 sávszerkezetének változása a rétegszám csökkenésének
függvényében.68
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Amennyiben a TMC egyrétegek tulajdonságainak feltérképezésénél is a grafén
kutatások esetében tapasztalt kimagaslóan gyors ütemet szeretnénk elérni, akkor a
TMC anyagok esetében is szükség van egy olyan egyszerű és általánosan használható
módszerre, amivel jó minőségű és nagy kiterjedésű egyrétegeket tudunk előállítani.
Mivel a grafithoz hasonlóan a tömbi TMC kristályok is réteges anyagok, így
mechanikai exfoliációs előállítási módszer TMC anyagok esetén is ígéretesnek tűnik.62
Az így előállított egyrétegek legnagyobb előnye, hogy az előállítás közben nem romlik
az anyag minősége, az elkülönített rétegben található hibasűrűség nem különbözik a
kiinduló tömbi anyagétól. A legelterjedtebb, „ragasztószalagos” exfoliációs módszer
alkalmazásával azonban tipikusan csak néhány mikrométeres laterális méretű TMC
egyrétegeket lehet előállítani.69,70 Ez a méret a legtöbb méréshez nem ideális, és egy
nagyságrenddel kisebb, mint a grafén lemezek mérete, amelyeket ezzel a módszerrel
rutinszerűen elő lehet állítani. A különbség feltehetőleg abból ered, hogy a grafénnak
jobbak a mechanikai tulajdonságai1 és sokkal erősebb az adhéziója71 a SiO2 hordozóhoz.
TMC egyrétegek előállítása más módszerekkel is lehetséges, mint például tömbi
TMC kristályból kiindulva a kémiai 72,73 vagy folyadék fázisú 74,75 exfoliáció, vagy a
TMC rétegek CVD növesztése 76 , 77 (28. ábra). Érdemes röviden áttekintenünk ezen
módszerek előnyeit és hátrányait is. A kémiailag exfoliált TMC rétegek szerkezete, és
így tulajdonságai is, általában irreverzibilis változást szenvednek a folyamat során,
valamint az így kapott egyrétegek laterális mérete általában 1 mikrométernél kisebb.72
Ez a módszer tehát bár a mennyiséget tekintve nagyon hatékony, elmarad mind a
minőség, mind a méret tekintetében a mechanikai exfoliációhoz képest. A kémiai
exfoliáció egy speciális változatával, az elektrokémiai exfoliációval,73 az utóbbi időben
lehetővé vált akár 50 mikrométeres MoS2 egyrétegek előállítása is, de a kémiai
exfoliációhoz hasonlóan a rétegek ennél a módszernél is részben oxidálódnak.
Lehetőség van még folyadék fázisú exfoliációra, amely során különböző oldószerekben,
ultrahangozással elősegítve, nagy mennyiségű exfoliált TMC lemezke állítható elő, de
az így kapott lemezkék túlnyomó többsége többrétegű, és laterális méretük általában
mikrométer alatti. Az előállított egyréteg méretének szempontjából a legígéretesebb a
CVD módszer, mert az elméletileg alkalmas lehet arra, hogy makroszkopikus méretű
területeken folytonos egyrétegeket lehessen vele növeszteni.76 A gyakorlatban viszont a
jelenlegi növesztési módszerekkel növesztett rétegek minősége még nem éri el az
exfoliációval készített kristályok minőségét, és ez a módszer egyáltalán nem univerzális,
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hiszen a különböző TMC anyagok növesztése eltérő kísérleti összeállításokat
követelhetnek meg, és a növesztés körülményeit is minden anyagra egyenként kell
finom hangolni, azaz a módszer nem általános. Láthatjuk tehát, hogy az összes, grafén
esetében már bevált előállítási módszernek jelentős hátrányai vannak, ha azt TMC
egyréteg előállítására szeretnénk alkalmazni.

28. ábra: a-c) Optikai, TEM és AFM felvételek elektrokémialag exfoliált MoS2
egyrétegről.73 d-h) TEM felvételek különböző folyadékfázisú exfoliációval
előállított TMC anyagokról.74 i-j) Optikai és AFM felvétel mechanikailag exfoliált
MoS2 egyrétegről.70 k-l) AFM és TEM felvételek kémiai exfoliációval előállított
MoS2 rétegekről.72
A TMC egyrétegeket a grafénhoz hasonlóan STM-mel szeretnénk részletesen
megvizsgálni, így egy olyan mintaelőállítási módszerre van szükségünk, amellyel jó
minőségű, és legalább néhány 10 mikrométeres átmérőjű egyrétegeket tudunk
előállítani. Erre egyik bemutatott módszer sem teljesen alkalmas, így először egy új
előállítási módszert kell kidolgoznunk, amelyet később felhasználva már az STM
mérések számára is megfelelő mintákat elő tudjuk állítani. Ehhez első lépésként
érdemes azt a módszert kiválasztanunk, amelyiket a legkönnyebben lehet módosítani a
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kívánt cél eléréséhez. Mivel az előállított egyrétegek minősége nagyon fontos
számunkra,

ezért

először

érdemes

a

mechanikai

exfoliációs

módszer

továbbfejlesztésével próbálkozni. Mint korábban már láttuk, grafén esetén a
mechanikai exfoliációval előállított mintákon tárták fel a grafén legtöbb alapvető
tulajdonságát, hiszen ezekhez a kísérletekhez nélkülözhetetlen a kiváló minőségű
grafén. A TMC anyagoknál a mikromechanikai exfoliácó egyetlen korlátozó tényezője
az előállított egyrétegek kis mérete, ezt a hátrányt kiküszöbölve egy széles körben
használható módszert kapnánk.
Az, hogy az előállítás során ne indukáljunk sok hibát a vizsgálni kívánt 2D
kristályokban, azért különösen fontos, mert a TMC anyagok egyrétegeinek
tulajdonságai nagymértékben függhetnek a bennük található szerkezeti hibáktól.
Szemben a grafénnal, amely tulajdonképpen mentes a ponthibáktól, TMC kristályok
esetében már jelentős hibakoncentrációt várunk. Ez, például MoS2 esetében, korlátokat
szab a töltéshordozók mobilitására, amely nagyságrendekkel kisebb, mint a grafén
esetében. Elektromos transzport mérések alapján megállapították,78,79 hogy a mobilitás
csökkenésének egyik oka a kristály szerkezeti hibáinak nagy sűrűsége. A kristályhibák
lokalizált állapotokat hoznak létre a tiltott sáv belsejében. A hibák jelentőségét a 2D
MoS2 kristályok elektromos tulajdonságainak meghatározásában jól mutatja, hogy már
megfigyeltek olyan transzport folyamatokat is, ahol a töltéshordozók mozgása
nagyrészt a hibahelyről hibahelyre történő ugrálással (hoppinggal) történik.78 Láthatjuk
tehát, hogy amennyiben helyesen szeretnénk értelmezni a MoS2 egyrétegekből készült
eszközök tulajdonságait és működését, akkor nem csak a szerkezeti hibák típusait és
koncentrációját, hanem a térbeli elhelyezkedésüket is fontos feltárni.

29. ábra: Mechanikailag exfoliált MoS2 egyrétegről készült TEM felvételen látható
kén vakanciák.80 A skála 1 nm-es.
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MoS2 egyrétegekben a kristályhibák transzmissziós elektron mikroszkóppal
(Transmission Electron Microscope – TEM) leképezhetőek, és a felvételek alapján
megállapították, hogy a kristályban nagy koncentrációban vannak jelen ponthibák80 (29.
ábra). A ponthibák túlnyomó többsége kén vakancia, de találtak intersticiális hibákat81
és dópoló atomokat82 is. Azonban a MoS2 minta a TEM-es vizsgálatok során módosul
(30. ábra), mert az elektronok, amelyeket a TEM a leképezéshez használ, elegendő
energiával rendelkeznek ahhoz, hogy kén vakanciákat hozzanak létre, illetve indukálják
a vakanciák vándorlását és elősegítsék a ponthibák vonalhibába rendeződését. 83 A
mintában eredetileg is jelen lévő hibakoncentrációt ugyan az új hibák kialakulásának
frekvenciájával történő korrigálás után meg lehet becsülni, de az információ a
ponthibák eredeti térbeli elhelyezkedéséről már nem nyerhető vissza. A TEM másik
hátránya, hogy nem ad információt a hibák által a sávszerkezetben indukált
változásokról, pedig ez nagyon fontos lenne a transzport tulajdonságok értelmezéséhez.

30. ábra: Különálló kénvakanicák vonalhibává rendezősése TEM vizsgálat
során.83
A TEM módszer fent leírt hiányosságaira az STM megoldásul szolgálhat. Arra
számítunk, hogy az alagutazó elektronok kis energiájának köszönhetően az STM nem
módosítja a MoS2 eredeti hibaszerkezetét, így az STM felvételekről megállapítható a
ponthibák eredetileg is jelenlévő koncentrációja és elhelyezkedése. Ami ennél is
fontosabb, hogy az STM-mel kapható adatokból és elméleti számolásokból információt
nyerhetünk a hibák elektronszerkezetre gyakorolt hatásáról.
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31. ábra: Az irodalomban található tipikus STM felvételek a MoS2 kristály
szerkezeti hibáiról.89
Az STM méréseknek ugyan hosszú történelme van a tömbi TMC anyagok,84
köztük a MoS2 vizsgálatában, 85 , 86 , 87 de az atomi méretű ponthibák szerkezetének
leképezése a MoS2 tömbi kristályokban, valamint egy- és néhányrétegekben a mai
napig komoly kihívásnak bizonyult. 88 A korábbi STM vizsgálatokban 89 a MoS2
kristályok szerkezeti hibái néhány nanométer átmérőjű foltokként jelentek meg a
lokális állapotsűrűségben (Local Density of States – LDOS), ami több rácspontra is
kiterjedt (31. ábra), így nem sok információt tartalmazott a hiba atomi szerkezetéről.
Atomi méretű szerkezeti hibákat, mint például egyedi kénatomok hiányát nem lehetett
megfelelően leképezni. Ennek az lehet az egyik oka, hogy a hiba állapotok az aránylag
széles (1,5 – 2 eV) tiltott sáv belsejében helyezkednek el, míg az STM leképezés a
tiltott sávon kívül eső energiákon hatékony. A ponthibák leképezésében tapasztalt
nehézség vezet ahhoz is, hogy az STM-mel mérhető hibasűrűség jelentősen különbözik
a TEM felvételek alapján becsült értékektől.
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Vizsgálati módszerek
3.1. Pásztázószondás mikroszkópia
A pásztázószondás mikroszkópia történelme 1981-ra nyúlik vissza, amikor
Binnig és Rohrer megalkották90 az első pásztázó alagútmikroszkópot (STM). Ennek a
mikroszkópiás módszernek a nagy újítása abban rejlik, hogy vezető anyagok felületét
akár atomi felbontásban is képes leképezni. Az atomi felbontás eléréséhez
elengedhetetlen, hogy nagyon kicsi (atomi méreteknél kisebb) területekről tudjunk
lokális információt kinyerni, és hogy nagy pontossággal tudjuk szabályozni, hogy
éppen melyik területről nyerjük ki ezt az információt. Az első feltétel teljesíthető a
kvantummechanikai alagutazás jelenségének felhasználásával, a következő módon:
amennyiben egy atomilag hegyes, vezető anyagból készült tűt egy vezető anyag
felületének néhány Ångströmös közelségébe helyezzük, akkor elektromos potenciál
hatására a két vezető anyag között alagútáram fog folyni. A töltéshordozó
alagutazásának valószínűsége exponenciálisan csökken a távolság növelésével, így az
alagútáram csak egy nagyon keskeny csatornában folyik a tű hegye és a minta
egymáshoz legközelebb eső két pontja között. Amennyiben helyesen választjuk meg a
tű távolságát a minta felületétől, úgy elérhetjük, hogy a felületről megkapjuk a kívánt
lokális információt. Ha arra is képesek vagyunk, hogy ezt a távolságot megtartva egy
adott terület megfelelően sok pontján megmérjük az alagútáramot, úgy egy alagútáram
térképet kaphatunk a minta x-y koordinátái függvényében (a z irány merőleges a minta
felületére).
A módszer működőképességének második feltételét, a tű precíz mozgatását,
piezoelektromos kristályokkal lehet megoldani. Egy piezoelektromos kristályra
kapcsolt feszültség pontos szabályozásával a kristály deformációja Ångström alatti
pontossággal megadható. A kristály deformációjának abszolút értékének pontos
megadása általában nem könnyű feladat, de erre legtöbbször nincs is szükség, elégséges
a kristály relatív deformációjának szabályzása és ismerete. Ezzel a módszerrel már
lehetővé válik, hogy a minta felszínén egy területet pásztázással be lehessen járni.
Miután megismertük a módszer esszenciáját jelentő két jelenséget, érdemes
részletesebben is megvizsgálni egy STM felépítését és működését (32. ábra).
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32. ábra: Az STM vázlatos felépítése. 1) a tű mozgatásáért felelős piezo kristályok,
2) STM tű, 3) a vizsgált minta, 4) a megjelenített mérési adatok, 5) a
mérésvezérlésért felelős egység, 6) előerősítő.
Az STM méréseket kétféle üzemmódban végezhetjük, attól függően, hogy
milyen mennyiséget tartunk kontrollált módon állandó értéken: állandó áram vagy
állandó magasság. Állandó magasság üzemmódban z irányú mozgást nem engedünk
meg az STM tűnek, a tű kizárólag az x-y síkban végez pásztázó mozgást. A pásztázó
mozgás közben egy gyors és egy lassú pásztázási irányt különböztetünk meg (33. ábra).
A gyors pásztázási irányban az oda (trace) és vissza (retrace) irányokban felvett
vonalak közül mindig csak az egyik irány szerepel egy felvett képen, így minden
esetben két kép készül a vizsgált területről. A két felvétel különbségéből például a
leképezési hibákról kaphatunk információt. A pásztázás során állandó értéken tartjuk az
STM tű és a minta közötti előfeszítést, és minden mérési pontban az alagútáram értékét
jelenítjük meg. Az állandó magasság üzemmódot csak nagyon sima felületű minták
esetén (nanométer alatti érdesség) használhatjuk, ellenkező esetben vagy beleütközik a
tű a felületbe, vagy pedig olyan távol kerül tőle, hogy már nem jöhet létre alagutazás.
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lassú pásztázási irány

gyors pásztázási irány

33. ábra: Az STM tű mozgása pásztázás közben. A gyors pásztázási irányban a
különböző irányok (jobb és bal) külön képeken jelennek meg.
Az állandó áramú üzemmód az STM tű függőleges mozgatása miatt
összetettebb, mint az állandó magasságú üzemmód. A tű x-y síkbeli mozgása nem
változik az előzőekben bemutatottakhoz képest, viszont z irányban egy visszacsatoló
rendszer mindig úgy állítja be a tű pozícióját (a tű-minta távolságot), hogy a tű és minta
között egy előre meghatározott nagyságú alagútáram folyjon. A mérés során a rendszer
rögzíti a tű z pozícióit (a z irányú piezo mozgatóra kapcsolt feszültség értékét), és ez
alapján készít a minta felszínéről egy magasság térképet. A mérés idejének
csökkentésének érdekében a visszacsatoló rendszer minden (x, y) pontban csak egyszer
méri meg az alagútáram nagyságát, és nem az történik, hogy addig mér és mozgatja a
tűt z irányban, míg hibahatáron belül megközelíti a kívánt értéket az alagútáram
nagysága. Így, hogy a rendszer minden pontban csak egyszer mér, szükség van arra,
hogy az adott pontban, a mérés előtt, a korábbi adatokból extrapolálva úgy állítsa be a
tű z irányú pozícióját, hogy várhatóan minél közelebb legyen majd a mért érték a
beállított értékhez. A rendszer ezt az extrapolációt PID szabályozással végzi el,
melynek P (proporcionális) és I (integrális) paramétereit változtathatja a mérést irányító
felhasználó. A D (devilált) paraméter állítására a legtöbb vezérlő szoftverben nincs
lehetőség. Az extrapoláció egyik következménye, hogy a mért áramérték legtöbb
esetben különbözik az előre beállított értéktől, a két érték különbségéből pedig a
magasság térképhez hasonlóan előállítható egy hibatérkép is.
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Az STM-mel előállított képek mindkét üzemmódban a tű és a minta között
folyó alagútáram nagyságából nyert információt tartalmazzák, így érdemes egy
egyszerű modell keretein belül megvizsgálni, hogy milyen tényezőktől is függ az
alagútáram nagysága. Első lépésként, amikor az STM tűt elegendően közel visszük a
felülethez, hogy köztük már át tudjanak alagutazni az elektronok, a tű és minta Fermiszintjei kiegyenlítődnek (34. ábra). Amennyiben a tű és minta közé előfeszítést
kapcsolunk, a sávok eltolódnak egymáshoz képest a két anyagban, és megjelenik egy
olyan energiaablak, amely lehetővé teszi egy adott irányú alagútáram létrejöttét.

34. ábra: Az energiaszintek helyzete a) amikor a tű a minta közelébe kerül és b)
amikor előfeszítést kapcsolunk közéjük.91
Abban az esetben, amikor a tűben be vannak töltve az állapotok, de a mintában
nem, az elektronok átalagutazhatnak a tűből a mintába. Első közelítésben feltételezzük,
hogy

nincs

rugalmatlan

alagutazás,

tehát

elhanyagoljuk

az

elektron-fonon

kölcsönhatásokat. Mivel az alagútáram exponenciálisan függ a távolságtól, így élhetünk
egy olyan közelítéssel, hogy az STM tűre pontszerű forrásként tekintünk. Ebben az
esetben az alagútáram, a konstans szorzókat nem részletezve, az alábbi módon írható
fel:
𝐸𝐹 +𝑒𝑉𝑡

𝐼𝑡 (𝑉𝑡 ) ∝ ∫

𝜌𝑚 (𝐸)𝜌𝑡ű (𝐸 + 𝑒𝑉𝑡 ) 𝑇(𝐸)𝑑𝐸,

𝐸𝐹

ahol 𝑉𝑡 az előfeszítés nagysága, 𝑇 ∝ 𝑒 −2𝜅𝑑 egy adott energiájú elektron alagutazásának
valószínűsége, 𝜅 =

√2𝑚(𝑈0 −𝐸)
ℏ

, 𝑚 a töltéshordozó tömege, 𝑈0 a potenciálfal magassága,

𝜌𝑚 a minta lokális állapotsűrűsége, és 𝜌𝑡ű a tű lokális állapotsűrűsége. A mérések során
általában wolframból, vagy platina és irídium ötvözetéből készült tűt használnak,
aminek nagy előnye, hogy az integrálásban szereplő energiatartományban az
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állapotsűrűsége csak elhanyagolható módon függ az energiától. Amennyiben még azt is
feltételezzük, hogy az előfeszítés nagysága elhanyagolható az elektronok kilépési
munkájához képest, és így az integrálási tartományban állandónak vesszük az
alagutazás valószínűségét, úgy az alagútáram nagyságát egy egyszerű és könnyen
értelmezhető képlettel írhatjuk le:
𝐸𝐹 +𝑒𝑉𝑡

𝐼𝑡 (𝑉𝑡 ) ∝ ∫

𝜌𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎 (𝐸) 𝑑𝐸

𝐸𝐹

A fenti összefüggést, úgy értelmezhetjük, hogy jó közelítéssel az STM képen a minta
egy állandó lokális állapotsűrűség felülete jelenik meg.
Az STM-nek van egy olyan gyakran használt üzemmódja is, amely során nem a
valós térben pásztáz, hanem a minta egy pontja felett rögzített pozícióban mér lokális
alagútáram – feszültség karakterisztikát. Ekkor a műszer két előre megadott feszültség
érték közötti tartományba eső feszültség értékeket kapcsol a tű és a minta közé,
megméri az alagútáram értékét és ábrázolja azt a tű-minta feszültség függvényében. Ezt
a módszert pásztázó alagútspektroszkópiának (Scanning Tunneling Spectroscopy –
STS) nevezik.
Az STM a pásztázó szondás mikroszkópok (Scanning Probe Microsope – SPM)
családjának

első

tagja.

A különböző fizikai, kémiai

vagy akár biológiai

kölcsönhatásokat kihasználó szondák megjelenésével az SPM-ek egyre többféle
módosulatáról beszélhetünk. Amennyiben például egy (nem feltétlenül vezető anyagból
készült) tűt egy laprugó végére helyezünk, és a pásztázás során a laprugó deformációját
egy állandó értéken tartjuk, akkor a felületet mechanikailag is le tudjuk tapogatni. Ezt a
módszert atomerő mikroszkópiának (Atomic Force Microscopy – AFM) nevezik. Az
AFM-nek az a fő előnye az STM-mel szemben, hogy elektromosan nem vezető minták
felülete is feltérképezhető. Fontos hiányossága, hogy kivételes esetektől eltekintve,
nem lehet atomi felbontású felvételeket készíteni vele a vizsgált minta felületéről.
A grafén vizsgálatára igen praktikusak a pásztázó szondás mikroszkópok,
hiszen az SPM módszerek a felületet tudják leképezni, és grafénban minden egyes atom
a felületen helyezkedik el. Ezek a mikroszkópiás módszerek a többi kétdimenziós
anyagnál is igen praktikusak, még akkor is sok információt adnak az anyagról, ha
annak egy rétege több atomi síkból áll. Az SPM módszerek azonban nem csak a
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felületek különböző tulajdonságainak feltérképezésére alkalmasak, hanem a felület
módosítására, mintázására is. Erre remek példa az osztályunkon korábban kidolgozott
módszer, amely segítségével grafit (HOPG) felületén sikerült grafén nanoszalagokat és
egyéb struktúrákat létrehozni STM litográfia alkalmazásával.58 Az STM litográfia a
grafén oxidálásával mintázza a felületet, így ez a módszer közel áll a szélesebb körben
elterjedt vezető AFM-mel végezhető anódos oxidációhoz.

92

A két módszerrel

létrehozható mintázat között főleg a pontosságban (vonalszélességben) tapasztalható
jelentős különbség: AFM esetén az oxidáció területe a minta és az AFM tű közé
kondenzálódó víz meniszkuszával összemérhető, ami bár függ az AFM tű hegyének
görbületi sugarától, de még hegyes tűk esetén is 10-20 nm széles oxidációs sávokat
eredményez a módszer.92 STM litográfia esetén viszont csak a minta és az STM tű
között folyó alagútáram nanométeres környezetében történik az oxidáció.
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3.2. Pásztázó alagútmikroszkópiás litográfia
Az STM litográfiás eljárás során egy összetett mechanizmust használunk ki. A
legegyszerűbb folyamat során az alagutazó elektronok kinetikus energiáját lehet
felhasználni a minta módosítására.93 Ez a módszer használható vákuumban is, viszont
az elektronoknak csak akkor lesz elegendő a kinetikus energiájuk, amennyiben nagy
feszültséget kapcsolnak a tű és a minta közé (~10 V), de ekkor a vágás nagy kiterjedésű
és rombolás-szerű lesz. Ennek az a magyarázata, hogy a nagy feszültség hatására, a
tűből az elektronok téremisszió következtében lépnek ki, ami sokkal nagyobb felületen
történik, mint az alagutazás. A Nanoszerkezetek osztályon kidolgozott nagy pontoságú
vágási mechanizmus során egy köztes, kémiai folyamat is lejátszódik. Ez a módszer
csak oxigén és vízpára jelenlétében működik, 58 viszont a másik folyamathoz képest
sokkal kisebb feszültségeken is végbe megy (2-2,5 V), így a vágás jobban
szabályozhatóvá válik. A vágás során az alagutazó elektronok disszociálják a minta
felületére adszorbeálódott víz molekulákat, majd az így felszabaduló oxigénatomok
reagálnak a mintával. Grafén esetén a reakció során szénmonoxid, illetve széndioxid
keletkezik, ami ezután könnyedén eltávozik a reakció helyszínéről (35. ábra):
𝑎𝑑𝑠𝑧𝑜𝑟𝑝.

𝐶3 + 𝐻2 𝑂 →

𝑎𝑙𝑎𝑔.á𝑟𝑎𝑚

𝐶3 (𝐻2 𝑂) →

𝑘é𝑚.𝑟𝑒𝑎𝑘.

[𝐶3 (2𝐻 + 𝑂)] →

(𝐶𝑂) ↑ +2𝐶𝐻(é𝑙𝑒𝑛)

A módszer alapvető előnye, hogy a viszonylag kis feszültség miatt az alagutazás
és a téremisszió határán működik, így a vízmolekulák disszociációja csak az
alagútcsatornában megy végbe, melynek átmérője kisebb, mint 1 nm. Ez teszi
lehetővég a közel atomi pontos vágást a módszerrel. A vágáshoz a 70-75%-os relatív
páratartalom az ideális, a vágási feszültség pontos értékét a páratartalom függvényében
kell meghatározni.94
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35. ábra: Grafén STM litográfiás vágásának szemléletes váza.94
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3.3. Raman spektroszkópia
A Raman spektroszkópia egy olyan optikai vizsgálati módszer, amely
segítségével információkat kaphatunk molekulák kötésinek jellegzetes rezgéseiről és a
kristályos anyagok rácsrezgéseiről. 95 A munkám során csak kristályos anyagokkal
foglalkoztam,

következésképpen

a Raman

spektroszkópiás módszer vázlatos

működését is ezt szem előtt tartva ismertetem röviden a következőkben.
A Raman spektroszkópiás vizsgálat során, egy adott, általában látható
tartományba eső frekvenciájú lézerrel gerjesztik a mintát, aminek hatására a mintában
lévő, fotont elnyelő elektronok egy valós vagy virtuális állapotba gerjesztődnek. A
felgerjesztett elektronok túlnyomó többsége arra az energia szintre relaxálódik,
ahonnan felgerjesztődött. Az eközben kibocsájtott fotonok energiája értelemszerűen
megegyezik a gerjesztő lézer energiájával, azaz nem hordoznak információt a vizsgált
mintáról. Ezt a szóródást rugalmas, vagy Rayleigh szóródásnak is nevezik (36. ábra), és
az ilyen módon visszaszórt fotonokhoz tartozó, Raman spektrumban megjelenő csúcsot
Rayleigh csúcs elnevezéssel illetik. Amennyiben a gerjesztett elektron egy másik
energiaszintre relaxálódik, mint ahol a gerjesztés előtt található volt, akkor a folyamatra
úgy is tekinthetünk, hogy a gerjesztő foton rugalmatlanul szóródott. A rugalmatlanul
szóródó fotonok szóródását, annak függvényében, hogy a folyamat során energiát
veszítenek vagy nyernek, rendre Stokes és anti-Stokes szórásnak szokás nevezni (36.
ábra). A szóródás során a fotonok általában a kristályrács fononjainak adnak át vagy
tőlük kapnak energiát, melynek mennyisége jellemző az adott rezgési módusra.
Különböző, itt nem részletezett kiválasztási szabályok miatt, egy kristályrácsban nem
minden rezgési módus gerjeszthető ezen a módon, így azokat a módusokat, amelyek
gerjeszthetőek, Raman aktív módusoknak szokás nevezni.

36. ábra: A Rayleigh-, Stokes- és anti-Stokes-szóródások szemléletes vázlata.
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A Raman mérés során a mintáról visszaszórt nyalábot egy optikai rács
frekvencia alapján térben szétosztja, majd detektálás után ábrázolni lehet a különböző
energiájú (hullámszámú) szórt fotonok mennyiségét (intenzitását). A Raman
spektrumban az ábrázolás a hullámszám eltolódás alapján történik, ahol a referencia
érték a gerjesztő lézer hullámszáma. Mivel a visszaszórt fotonok legnagyobb részének
nem változik meg a hullámszáma, így a detektálás előtt a fénynyaláb egy, a lézer
frekvenciájának szűk környezetében aktív szűrőn vezetik át. Ez a szűrő általában nem
tudja az összes rugalmasan visszaszórt fotont kiszűrni, így a Raman spektrumban
általában megjelenik 0 hullámszám változásnál a Rayleigh csúcs. Ennek a gyengített
Rayleigh csúcsnak a megjelenése általában előnyös, a segítségével könnyedén
kalibrálható a mérés, hiszen ez a csúcs minden esetben a 0 hullámszám változást jelzi.
A Raman spektrumban a Rayleigh csúcs mellett minden Raman aktív rezgési
módushoz is tartozik egy-egy csúcs. A csúcsok számából, pozíciójából és egymáshoz
képesti intenzitásából általában be lehet azonosítani a vizsgált anyagot. A kétdimenziós
kristályok vizsgálatára is kiválóan alkalmazható a Raman spektroszkópia, amire kiváló
példa a grafén. A csúcsok száma (alakja) alapján, meg lehet különböztetni egymástól a
grafént és a 2, 3 vagy 4 rétegű, illetve tömbi grafitot. 96 A megfelelő csúcsok
megjelenéséből

és

intenzitásából

következtetni

lehet

a

grafénban

lévő

hibakoncentrációra, 97 a csúcsok eltolódásából pedig a dópolásra97 és az anyagban
megjelenő mechanikai felszültség nagyságáról kaphatunk információt.98

37. ábra: a) Raman csúcsok pozíciójának függése a MoS2 rétegeinek számától99 b)
A spektrumban látható két csúcshoz tartozó módus szemléletes ábrázolása.100
MoS2 és egyéb TMC kristályok esetében már sokkal kevesebb információt
nyerhetünk ki csupán a Raman spektrumra támaszkodva, mint azt a grafénnál láttuk.
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Ennek ellenére a csúcsok helyzete alapján meg lehet különböztetni a tömbi anyagot és
az 1, 2, 3 vagy 4 rétegű MoS2 kristályt egymástól (37. ábra). A Raman spektroszkópiás
vizsgálat tehát egy gyors és roncsolás mentes optikai módszert biztosít számunkra,
hogy nagy bizonyossággal el tudjuk dönteni a különböző TMC kristályokról, hogy
azok valóban egyetlen rétegűek, azaz kétdimenziósak, vagy sem.
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Saját eredmények
4.1. STM litográfia alkalmazása grafén nanoszalagok
előállítására
A grafén nanoszalagok elektronszerkezetének bemutatásakor (1.3. fejezet)
láthattuk, hogy ezek tulajdonságai kritikus módon függenek úgy a szalag szélességétől,
mint a szalag éleinek kristálytani irányától. Ezért a grafén nanoszalagok
tulajdonságainak tanulmányozásához olyan előállítási módszert kell használnunk,
amellyel jó minőséggel lehet előállítani adott élorientációval rendelkező, különböző
szélességű nanoszalagokat. A bemutatott módszerek közül erre az STM litográfia
bizonyult a legalkalmasabbnak. Az eddig bemutatottakon felül ennek a módszernek van
egy további előnye is, amellyel a többi módszer nem rendelkezik: a nanoszalag
előállítása után további lépések közbeiktatása nélkül, azonnal tudjuk vizsgálni a
létrehozott grafén nanoszalagok szerkezetét (STM leképezés), és elektronszerkezeti
tulajdonságait alagútspektroszkópiás (STS) mérések segítségével. Azonban az STM
litográfiás módszert eredetileg HOPG hordozóra dolgozták ki és alkalmazták,58 ekkor
viszont a nanoszalag és a HOPG hordozó között jelenlévő csatolás miatt a
nanoszalagok

tulajdonságai

lényegesen

módosulhatnak,

ezért

tulajdonságaik

tanulmányozása meglehetősen bonyolulttá válik. Ahhoz, hogy ez mégis lehetséges
legyen, a HOPG helyett más hordozót kell választanunk.
Abban az esetben, ha STM-mel tervezzük a grafén leképezését, módosítását és a
tulajdonságainak vizsgálatát is, akkor mindenképpen célszerű elektromosan vezető
hordozót választanunk. Amennyiben szigetelő hordozót, például SiO2-t használnánk,
akkor a vágások helyén a felszínre kerülne a szigetelő hordozó, ami instabillá teszi a
leképezést, és károsíthatja az STM tűt és az elkészített grafén nanoszalagot is, így nem
tudnánk biztonságosan leképezni a grafént a mintázás után. Ha vezető hordozót
választunk, kézenfekvő választás lenne a réz, hiszen réz felületekre már jó minőségű,
nagyméretű grafént tudnak növeszteni CVD módszerrel, és réz felületről rutinszerűen
lehet

áthelyezni

grafént

más hordozóra.

Az

STM litográfiával

létrehozott

nanoszerkezeteket így akár szigetelő hordozóra is könnyedén át lehetne helyezni, ahol
lehetőség nyílna elektronikai eszközökbe történő integrálásukra is. Azonban a réz
mégsem bizonyult alkalmas hordozónak mindezen jó tulajdonsága ellenére sem, mert
az STM litográfiás megmunkálás csak oxigén és víz jelenlétében végezhető el. A
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grafén ugyan képes megvédeni a réz felületet az oxidációtól, mindaddig, amíg a grafén
réteg folytonos. A vágás után a mintázat helyén ez a védelem megszűnik, amit azonnal
követ a réz oxidációja, mely során az eredetileg sima réz felület erőteljesen feldurvul
(38. ábra). Ez egy aránylag gyors folyamat, másodpercek alatt látható változás jön létre,
és a megváltozott felszín miatt már egyetlen egy STM litográfiás vágás minősége sem
ellenőrizhető le, pedig még a legegyszerűbb nanostruktúrához, a nanoszalaghoz is két
vágás szükséges. Látható tehát, hogy olyan vezető hordozóra van szükségünk, amely
nem oxidálódik levegőn.

38. ábra: CVD grafénnal fedett réz hordozó. a) A grafén réteg megvédi a sima réz
lépcsőket az oxidálódástól. b) A grafén réteg felvágása után a réz azonnal
oxidálódni kezd, és jelentősen feldurvul.
Az eddigi megfigyelések alapján az STM litográfiás módszerhez ideális
hordozóval szemben tehát az alábbi követelményeket támasztjuk: (1) legyen
elektromosan vezető, (2) ne oxidálódjon oxigén és víz jelenlétében, (3) ne változtassa
meg jelentősen a grafén elektronszerkezetét. Az arany mindhárom feltételt kielégíti,
valamint megvan az a további előnye is, hogy megfelelő előkészítéssel nagy kiterjedésű,
sima, atomi lépcsőktől mentes felületek alakíthatóak ki rajta. Ehhez mindössze annyit
szükséges tenni, hogy az aranyat frissen hasított csillám felületére kell párologtatni. Ez
a felpárologtatott aranyréteg legtöbbször túl vékony ahhoz, hogy megfelelő mechanikai
stabilitása legyen, miután leválasztjuk a csillám felületéről, így érdemest azt egy stabil
hordozóra ragasztani még a leválasztás előtt. A mintáink elkészítéséhez én szilícium
lapkákat és kétkomponensű epoxy ragasztót használtam (39. ábra).
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39. ábra: Sematikus folyamatábra CVD módszerrel növesztett grafén arany (111)
felületre történő felvitelére. a) Atomi simaságú arany (111) felület előkészítése, és
b) a CVD módszerrel rézre növesztett grafén áttranszferálása az arany (111)
hordozó felületére.
Az epoxy ragasztó száradása után a szilícium szeletnél fogva a párologtatott
arany könnyedén leválasztható a csillám felületéről, és az arany eddig csillámmal
érintkező, atomilag sima felülete hozzáférhetővé válik, így áthelyezhető rá a grafén
réteg. Az ezzel a módszerrel készített arany felületek általában (111) orientációjúak, a
felület érdessége atomi szintű (Ångström alatti), azokat a területeket leszámítva, ahol
arany lépcsők találhatóak. Összehasonlításképpen, egy szabadon párologtatott arany
felületének érdessége több nanométer.
Az így elkészített arany felületre CVD módszerrel növesztett grafént
transzferáltunk, így közel a teljes arany felületet le tudtam fedni grafénnal. Ehhez, a
rézre növesztett grafénra először egy poli(metil-metakrilát) (PMMA) réteget pörgettem
fel annak érdekében, hogy mechanikai stabilitást adjon a grafénnak azután is, hogy
kioldjuk alóla a réz hordozót. A PMMA réteg nélkül a réz kioldása után a grafén
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nagyon könnyen elszakadna a transzfer további lépései során. A réz kioldását CuCl2
oldattal végeztem. A réz oldása során a mintát rövid ideig ultrahangozásnak vetetettem
alá, így a rézlapka grafénnal átellenes oldalán lévő szennyezők és a CVD növesztés
során erre az oldalra nőtt grafén réteg nem tapad rá a PMMA-val borított grafén aljára,
a réz kioldása után. Miután teljesen feloldódott a réz hordozó, a PMMA-val borított
grafént desztillált vízbe helyeztük át, hogy megtisztítsuk a CuCl2 oldat maradékától,
majd áthelyeztem az előzőleg előkészített arany felületre. Utolsó lépésként acetonnal
leoldjuk a grafénon lévő PMMA réteget.
Az áthelyezett grafén rátapad az arany felszínére, viszont nem követi le a
felületet tökéletesen, a grafén több helyen meggyűrődik. A gyűrődések egy része a
grafén magas hőmérsékletű növesztése során kialakuló mechanikai feszültség miatt
jelenik meg, egy másik része pedig a nedves transzfer során alakul ki. Az arany lépcsők
között elhelyezkedő atomilag sima teraszok kiválóan alkalmasak arra, hogy a grafén
gyűrődésmentes részein STM litográfiával nanoszalagokat hozzunk létre.
A nanoszalagok létrehozása során több kihívással is meg kellett birkózni. Az
STM tűk közül, amelyekkel atomi felbontással le lehet képezni a grafén felületét, (az
orientáció meghatározásához ez mindig szükséges), nem mindegyik volt alkalmas a
litográfiás vágáshoz. Az STM tűket minden esetben mechanikai vágással hegyeztem.
Előfordul például, hogy az így hegyezett STM tű több, egymáshoz közeli és közel
azonos magasságú heggyel is rendelkezik. Ezekből a minta leképezésekor ugyan csak
egy hegy ad jelentős járulékot, viszont, nagyobb feszültségen, vágáskor több hegy is
„aktiválódik”, így a vágás kiszélesedik és egyenetlen szélű lesz, esetleg több
kontrollálatlan helyzetű vonalból fog állni. A tűk hegyeinek atomi szerkezete nem
kontrollálható a hegyezés során, emiatt az ideális vágási paraméterek is tűről-tűre
változnak. Az ideálisnál alacsonyabb tű-minta feszültség használata esetén a vágás nem
lesz folytonos, amennyiben viszont magasabb feszültséget állítunk be, a vágás instabil
lesz, ami a tervezetnél szélesebb, szintén egyenetlen szélű vágást eredményez. További
kihívást jelentett, hogy az STM tű hegye a vágás során megváltozhat, ami nem meglepő
az ilyenkor a tű hegyén megjelenő nagy energiasűrűség miatt. Ez elhangolhatja az
ideális vágási feszültséget, vagy akár lehetetlenné teheti további vágások létrehozását
az adott tűvel. Rosszabb esetben a tűvel a továbbiakban a mintát sem lehet jó
minőségben leképezni, így az elkészített nanoszalag tulajdonságait sem lehet vizsgálni.
Ezekben az esetekben ki kell cserélni az STM tűt, és az egész folyamatot elölről kell
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kezdeni, ami meglehetősen időigényes folyamat. Keskeny nanoszalagok esetén gyakran
előfordul, hogy az elkészült nanoszalag a leképezés során sérül (felszakad) a tű és a
minta kölcsönhatásának következtében. Ezekben az esetekben olyan leképezési
paramétereket kellett választanom, amikor a szalagra ható erők kellően kicsik, de még
megfelelő minőségben leképezhető az elkészült nanoszalag. Minél keskenyebb egy
szalag, annál könnyebben felszakad, így a 4 nm-nél keskenyebb szalagok leképezése
komoly kihívást jelentett. Mindezen problémák ellenére, a lehetséges paraméterek
optimalizálása és a megfelelő számú próbálkozás után, sikerült akár 2,5 nm keskeny
nanoszalagokat is létrehoznom, leképeznem és vizsgálnom.
A 40. ábra STM litográfiával létrehozott grafén nanoszalagokat láthatunk. A
vágási folyamat első lépése, hogy 5-50 mV-os előfeszítés és 1-2 nA alagútáram mellett
atomi felbontású képeket készítünk a grafénról a kiválasztott területen, aminek
segítségével azonosítani tudjuk a megfelelő kristálytani irányokat a grafén rácson a
nanoszalagok orientáláshoz. A cikcakk és karosszék irányok meghatározása után, a
vágáshoz az STM tűt az általunk választott irányban mozgatjuk a minta felett. A
megfelelő vágási minőség eléréséhez a tű sebessége 1-5 nm/s a mozgatás során,
miközben a tű és a minta közé 2-2,6 V feszültséget kapcsolunk. A feszültség pontos
értékét a tű és a páratartalom függvényében kell megválasztanunk. Kezdetben egy
alacsonyabb értékre állítjuk be, és addig növeljük, amíg a próbavágások el nem érik a
megfelelő minőséget. A vágáshoz ideális páratartalom eléréséhez szükség esetén
környezeti kamrát használtam. Kísérleteim során számos, különböző szélességű,
cikcakk és karosszék élű grafén nanoszalagokat készítettem, melyekből néhányat a 40.
ábra a) - f) részein láthatunk.
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40. ábra: Arany (111) felületen lévő grafénból STM litográfiával létrehozott
nanoszalagok a) karosszék (0,5 V, 0,8 nA) és b) cikkcakk (0,3 V, 2 nA) él
orientációjú, valamint c-f) különböző szélességű szalagok STM képe (rendre 0,8
mV, 0,5 nA; 1 mV, 0,2 nA; 0,8 mV, 1 nA; 1 mV, 0,2 nA;). A szalagok szélességét a
megfelelő vonalmetszetekből lehet a legpontosabban meghatározni.
A 40. ábra c) - f) részein különböző szélességű grafén nanoszalagokat láthatunk.
Az STM litográfia jó felbontásának köszönhetően a létrehozott nanoszalagok
szélességét akár 2,5 nm-ig is le tudjuk csökkenteni, ami nagyjából 10 benzolgyűrű
szélességnek felel meg. Ennél a szélességnél a nanoszalagok még elég stabilak voltak
ahhoz, hogy az STM pásztázás közben ne szakadjanak el. Ez a szélesség megfelel a
grafit hordozón kivágott legkeskenyebb grafén nanoszalag szélességének, amiből
láthatjuk, hogy az STM litográfiás módszer ugyanolyan jól működik arany hordozón,
mint grafiton. Az elkészült grafén nanoszalagok éleinek minőségében sem
tapasztalható különbség a két hordozó esetén.
Az STM képeken, a szalag szélein világos kidudorodások láthatóak, azonban
ezek nem a szalag szerkezetében lévő hibák vagy szennyeződések, hanem az STM
leképezési hibái.
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Ezt támasztja alá az is, hogy a leképezési paraméterek
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változtatásával ezek az alakzatok eltűnnek, illetve változnak. A jelenség oka, hogy a
szalag széle könnyebben megemelhető, mint a grafén többi része, és az STM tű és a
minta közötti kölcsönhatás már elég erős ahhoz, hogy valóban megemelje a grafént a
nanoszalag szélein. Ez az STM képeken úgy jelentkezik, mintha ott magasabb lenne a
grafén, viszont amikor éppen nem azokon a pontokon mérünk az STM tűvel, akkor
grafén visszalapul a felületre. Megfelelő leképezési beállítások mellett az STM
litográfiával előállított szalagok éleiről megállapítottam, hogy egyenesek és közel
atomilag simák (41. ábra). Pásztázás közben könnyen felszakítható a szalag széle, így
azt csak egy szűk paraméter tartományban tudtam biztonságosan leképezni. Ezen
paraméterek mellett az arany atomi szerkezete nem látható, és a grafén atomi
szerkezete sem rajzolódik ki teljes mértékben. Az eddigi képekhez képest 90°-kal
elforgatva képeztem le a szalagot, mert ilyenkor a gyors pásztázási irány (33. ábra)
párhuzamos a szalag élével, így a tapasztalatok alapján kisebb valószínűséggel szakadt
fel a szalag. Egy 15 nm hosszú él-szakaszt vizsgálva megállapítottam, hogy annak
érdessége kisebb, mint a leképezési hiba, azaz 0,5 nm. Ezen felül azt találtam, hogy az
STM litográfiával létrehozott élek nagyrészt mentesek a szennyeződésektől, és jelentős
görbületnek (az élek kötödése a hordozóhoz) sem találtam nyomát.

41. ábra: a) 5 mV és 2 nA paraméterekkel fevett STM kép egy grafén nanoszalag
15 nm hosszú élszakaszáról. Az élszakasz közel atomilag sima, egyenetlensége 5 Å
alatti, rekonstrukcióktól vagy szennyeződésektől mentes. b) Nagyobb feszültség
mellett (200 mV, 2 nA) felvett képen láthatóvá válik az élállapot következtében
megnövekedett állapostűrűség a cikcakk élen.
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4.2. Grafén nanoszalagok elektromos tulajdonságai
Az

STM

litográfiával

létrehozott

grafén

nanoszalagok

elektromos

tulajdonságainak meghatározására pásztázó alagútspektroszkópiai (STS) méréseket
végeztem, amelyek során a grafén nanoszalagokon lokális alagútáram-feszültség
karakterisztikákat mértem. A szalagok spektroszkópiás vizsgálata előtt az arany
hordozón végeztem STS méréseket. Tudjuk, hogy az arany hordozó esetén, fémes
jellegéből adódóan lineáris spektrumot kell látnunk, így ezzel ellenőrizni tudjuk, hogy a
méréshez használt STM tű megfelelő minőségű és tiszta, nincs rajta szennyeződés. Ezt
követően a kivágott grafén nanoszalagokon készítettem STS méréseket. A mérések
megbízhatósága és a zaj csökkentésének érdekében, minden ponton több spektrumot
vettem fel egymás után. Az STS méréseket a nanoszalag középvonalában igyekeztem
felvenni, azonban a termikus drift miatt ez nem mindig egyszerű feladat. Azért, hogy
biztosítani tudjam, hogy a spektrumok a nanoszalagokon készültek, közvetlenül ezek
felvétele előtt és után is készítettem a nanoszalagról STM felvételt, és a spektrumokat
csak abban az esetben tartottam meg, amikor mindkét STM kép középpontja (a
spektrum felvételének a helye) a nanoszalagon belülre esett. A szalagok középvonala
mentén több helyen is mértem STS görbéket, és a várakozásainkkal egyetemben azt
tapasztaltam, hogy az egy szalagon felvett spektrumok hasonlóak (42. ábra, 45. ábra).
Az esetleges eltérések élhibák és szennyeződések hatásának tudhatók be.

42. ábra: 6 és 9 nanométer szélességű karosszék elű grafén nanoszalagokon felvett
I-V karakterisztikák. Az átláthatóság érdekében a függőleges tengely mentén
elcsúsztatva követik egymást a spektrumok.
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A mért spektrumok esetén az elsődleges információ a spektrumok lineáris vagy
attól eltérő jellege volt. A nemlineáris karakterisztikák a fémes viselkedéstől való
eltérésre, azaz tiltott sáv jelenlétére utalnak. Ez utóbbi esetben a tiltott sáv szélességét a
nulla feszültség körüli, közel vízszintes szakaszból határoztam meg. Szobahőmérsékleten felvett spektrumok esetében ez a módszer megbízhatóbbnak és
reprodukálhatóbbnak bizonyult a tiltott sáv szélességének a meghatározására, mint a
numerikusan derivált, dI/dV spektrumok elemzése. A tiltott sáv nagyságát az STS
görbe 0 mV feszültségérték környezetében lévő egyenes plató méretével azonosítottam.
Ideális esetben a tiltott sávban teljesen nulla a mért alagútáram, azaz vízszintes az I-V
karakterisztika ezen szakasza. Az általunk mért görbéken a vízszintestől való kis
eltéréseket az arany hordozó jelenlétének tulajdonítjuk. A platók leolvasott hosszának
bizonytalansága abból adódik, hogy a sávok hőmérsékleti kiszélesedése miatt a plató
végén nem töréspontot látunk, hanem a spektrum folyamatosan távolodik el a plató
által kijelölt egyenestől. Ez minden plató esetén megjelenik, így a leolvasás hibája nem
a plató hosszától függ.

43. ábra: a) STM felvétel (0,5 V, 0,8 nA) egy 5 nm széles karosszék élű grafén
nanoszalagról. b) A nanoszalagon és c) a szalag mellett mért alagútáram-feszültség
karakterisztika
Karosszék élű nanoszalagokon felvett STS görbéken a lineáristól jelentősen
eltérő áram-feszültség karakterisztikákat figyeltem meg (43. ábra). A szalagokon felvett
STS karakterisztikák jelentősen különböznek az érintetlen grafénon felvett görbéktől,
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illetve azon görbéktől is, amelyeket a karosszék él mellett, a grafén nanoszalagon kívül
vettem fel.
Számos, különböző szélességű karosszék élű grafén nanoszalagot hoztam létre
STM litográfiával, majd az ezeken mért STS karakterisztikákról leolvasott tiltott sáv
értékeket a szalag szélességének függvényében ábrázoltam (44. ábra). Az ábrán minden
mérési pont más-más grafén nanoszalaghoz tartozik, melyhez átlagoltam az adott
szalagokon mért tiltott sávok nagyságát. A tiltott sáv nagysága és a szalag szélessége
között fordított arányosság fedezhető fel, és az adatpontok jó kvantitatív egyezést
mutatnak a hidrogénnel passzivált élű grafén nanoszalagokon végzett, első elvekből és
szoros kötésű közelítésben a Hubbard modellből kapott számolt értékekkel. Mint azt az
1.3. fejezetben láttuk, az elméleti adatpontok 3 osztályba sorolhatóak attól függően,
hogy 3n, 3n+1 vagy 3n+2 sor szénatomból épülnek fel az adott karosszék szélű
szalagok (n pozitív egész szám).
A szalag mért szélessége alapján a mérési hibák miatt nem tudjuk egyértelműen
megállapítani, hogy az adott szalag a három közül melyik osztályba tartozik. A
gyakorlatban előállított és mért szalagok esetében, ezek szélessége akár változhat is a
három osztály között, a szalag hossza mentén. Ennek következtében a mért értékek
alapján nem tudunk különbséget tenni a 3n és 3n+1 szalagcsaládok között, amelyek
tiltott sávjainak szélessége a mérési hibánál kisebb mértékben tér el az elméleti jóslatok
alapján. Azoknál a szalagoknál viszont, amelyekben nem volt mérhető tiltott sáv,
feltételezhetjük, hogy a mért szakasz a 3n+2-es osztályba tartozik. A karosszék irányú
nanoszalagok esetén méréseim segítségével először sikerült szisztematikusan igazolni a
tiltott sáv függését a szalag szélességétől, ami alapján egyértelműen kijelenthető, hogy
karosszék szalagokban a tiltott sávot a töltéshordozók kvantumos bezártsága hozza
létre. Nemrégiben egy kínai kutatócsoport megismételte a méréseinket SiC-on lévő
keskenyebb karosszék szalagok esetében, a tiltott sávok általuk mért szélességfüggése,
nagyon jól illeszkedik a mi eredményeinkhez.102
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44. ábra: STM litográfiával létrehozott grafén nanoszalagok sávszerkezetében
nyíló tiltott sáv STS-sel mért és első elvekből számolt nagysága karosszék élű
szalagok esetén, a szalgok szélsességének a függvényében.
A karosszék élű szalagokhoz hasonlóan, különböző szélességű cikkcakk élű
grafén nanoszalagokat is kialakítottam STM litográfiával, majd STS mérésekkel
vizsgáltam a tiltott sáv értékeket a szalag szélességének függvényében. Minden mérési
pont esetén átlagoltam az adott szélességű szalagon mért tiltott sáv nagyságát.

45. ábra: 7 és 8 nanométer széles cikcakk elű grafén nanoszalagokon mért I-V
karakterisztikák. A könnyebb átláthatóság érdekében a függőleges tengely mentén
elcsúsztatva követik egymást a spektrumok.
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A cikkcakk élű szalagok esetén azonban merőben más viselkedést tapasztalram
(45. ábra, 46. ábra), a karosszék szalagokkal ellentétben itt egy éles félvezető-fém
átmenetet észleltem a szalagok szélességének függvényében.

46. ábra: A cikkcakk élű grafén nanoszalagokban nyíló tiltott sáv STS-sel mért
szélessége a szalagok szélességének a függvényében.
A 7 nanométernél keskenyebb cikcakk szalagok esetén egy aránylag nagy, 200300 meV közé eső tiltott sávot mértem. Ahogyan azt az 1.3. fejezetben már láttuk,
cikcakk szalagok esetén a tiltott sáv létrejöttét az elektron-elektron kölcsönhatás okozza,
és ez a megjósolt korrelált alapállapot pedig a szalagok éleinek mágneseződése révén
jön létre. Ez jó egyezést mutat a korábbi elméleti jóslatokkal. Azonban, meglepő
módon, a 8 nanométernél szélesebb szalagok esetében, a tiltott sáv hirtelen eltűnik (45.
ábra, 46. ábra), amely jelenséget a korábbi elméleti modellek nem jelezték előre.
Az eltérés egyik legkézenfekvőbb oka lehet, hogy a számolásokat nulla
hőmérsékleten és a dópolás (a grafén és környezete közötti töltéstranszfer) figyelembe
vétele nélkül végezték, míg a mérések szobahőmérsékleten, és az arany hordozóból
származó véges dópolás mellett történtek.
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4.3. Szobahőmérsékleten stabil élmágnesség cikcakk élű grafén
nanoszalagokon
Ahhoz, hogy megértsük, honnan ered a kísérletileg megfigyelt éles félvezetőfém átmenet, az 1.3. fejezetben bemutatott Hubbard modellt kibővítettük úgy, hogy az
képes legyen figyelembe venni a hőmérsékletet és a dópolás hatását is. Ezt követően
átlagtér

közelítésben

megoldjuk

a

kibővített

Hubbard

egyenletet,

amelyből

megkaphatjuk a szén nanoszalagok elektronszerkezetét és spinfüggő állapotsűrűségét.
†
̂
ℋ = − ∑ 𝑡𝑖𝑗 𝑐̂𝑖𝜎
𝑐̂𝑗𝜎 + 𝑈 ∑ 𝑛̂𝑗↑ 𝑛̂𝑗↓ − 𝜇𝑁
𝑖,𝑗

𝑗

A fenti kifejezésben az első tag az első szomszéd szoros kötésű Hamilton
operátornak felel meg, a második tag pedig az elektron-elektron kölcsönhatást írja le, a
Coulomb taszítás figyelembevételével. A hőmérséklet és a dópolás hatását a
nagykanonikus sokasággal vettük figyelembe a harmadik tagban, ahol µ a kémiai
̂ a részecskeszám operátor. Az elektronsűrűség és a kémiai potenciált
potenciál és 𝑁
önkonzisztens módon határoztuk meg. A dópolás mértékét a Fermi szint eltolódásából
határoztuk meg, ami leolvasható a mért STS görbékről. ΔEF tipikus értéke 50-100 meV
között helyezkedett el.
A kibővített Hubbard modell legnagyobb érdeme, hogy szemben az előző
elméleti modellekkel, megjelenik benne az éles félvezető-fém átmenetet, és a mért
értékekkel kitűnő egyezésben adja vissza mind az átmenet helyét (7-8 nm), mind pedig
a félvezető szalagok tiltott sávjának szélességét. Ezt a jó egyezést a modell egyetlen
változtatható paraméterének, az on-site Coulomb taszítás (U) értékének illesztésével
sikerült elérni. Mindössze egyetlen szabad paraméter szinte tökéletes illeszkedést ad,
úgy a tiltott sáv szélességére, mint a kritikus szalagszélességre, ahol a félvezető-fém
átmenet megtörténik. Ráadásul, amint később látni fogjuk, a legjobb illeszkedésre
kapott U érték teljes mértékben reális, sőt, jó egyezést mutat az irodalomban található
elméleti jóslatokkal.
Ha kiszámoljuk a spinfüggő állapotsűrűséget egy félvezető (7 nm-nél
keskenyebb) és egy fémes (8 nm-nél szélesebb) grafén nanoszalagra, akkor azt találjuk,
hogy a megfigyelt félvezető-fém átmenetet értelmezhetjük úgy is, hogy a rendszerünk
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egy antiferromágneses állapotból egy ferromágneses állapotba megy át. Szemléletesen
ezt úgy lehet elképzelni, hogy a szalag mindkét cikcakk éle mentén a mágneses
momentumok egy irányba mutatnak, de míg a félvezető esetben a különböző éleken
lévő spinek ellentétes irányban, antiferromágneses csatolással rendeződnek, addig a
fémes esetben mindkét élen lévő spinek azonos irányban állnak, azaz a két él között
ferromágneses csatolás lép fel (47. ábra).

47. ábra: Cikcakk élű grafén nanoszalagok sávszerkezete, és élein kialakuló
mágneses rendeződés különböző szélességű nanoszalagok esetén (spin fel: kék,
spin le: piros).
𝑇 → 0 𝐾 határesetben a mi modellünk is jó egyezést mutat az irodalomban már
megtalálható elméletekkel.42 Fontos megjegyezni, hogy önmagában a tiltott sáv
megjelenése még nem lenne egyértelmű bizonyíték az élek mágneses rendeződésére,
hiszen különböző élrekonstrukciók is nyithatnak tiltott sávot a szalag sávszerkezetében.103 Élrekonstrukciókkal azonban már nem magyarázható a félvezető-fém
átmenet, a két jelenséget együtt csak az éleken megjelenő mágneses rendeződés
magyarázza. Ha az eddigi megfigyeléseket összegezzük, azt láthatjuk, hogy bár direkt
módon jelenleg még nem lehet megmérni a szalagok élein megjelenő mágneses
rendeződést, a mágneses és elektromos tulajdonságok korrelációja indirekt, de
egyértelmű bizonyítékot nyújt a cikcakk éleken megjelenő mágnességre. A mágneses
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momentumok direkt detektálására elméletileg spin-polarizált STM mérések lennének a
legalkalmasabbak, ám ezek olyan speciális mérések, amelyek nem egyeztethetőek
össze a litográfiás eljárás számára szükséges körülményekkel. A 10 nm alatti
szélességű szalagok visszakeresése az STM-ben pedig szintén nem megoldott.
Mágneses erő mikroszkópia (Magnetic Force Microscopy - MFM), amely az AFM
mérések egy speciális fajtája, azért nem alkalmazható, mert túl gyenge az egyetlen
atomsor mentén polarizált spinekből felépülő mágneses tér az MFM-mel történő
észleléshez. Egy másik szóba jövő kísérleti módszer a spin polarizált pásztázó
elektronmikroszkópia (Scanning Electron Microscopy with Spin Polarization Analysis,
SEMPA), amely viszont nem rendelkezik kellően nagy felbontással (tipikusan 10-20
nm) a szalagok éleinek térbeli felbontására. Ugyanakkor, úgy a spin polarizált STM,
mint a SEMPA mérések esetében, bizonyos technikai akadályok leküzdése után a
közeljövőben már alkalmassá válhatnak a grafén nanoszalagokon élein kialakuló
mágneses rend direkt detektálására.
Első látásra még meglepőbb lehet, hogy a bemutatott mágneses rendeződés
jeleit szobahőmérsékleten is meg tudtam figyelni. Ez azonban összhangban van az
elméleti várakozásainkkal, miszerint az s-p elektronok mágnesessége, habár igen
egzotikus, ugyanakkor, magas hőmérsékleteken is stabil marad. Ezt erősítik egyéb
kísérletek is, melyekben szobahőmérsékleten találtak mágnesességre utaló jeleket nagy
szerkezeti hiba koncentrációval rendelkező grafit mintákban.104,105,106
A cikcakk szalagokat leíró számolásokban az egyetlen szabad paraméter az onsite Coulomb taszítás, amely az elektron-elektron kölcsönhatások erősségét jellemzi
graféban. A legjobb egyezést akkor kaptuk a kísérletileg mért és a modellből számolt
értékek között, amikor az elektron-elektron kölcsönhatás erősségét a grafénban U=3,24
eV-nak választottuk (48. ábra). U értékét különböző elméleti számolások 2 eV és 6 eV
között jósolják.107
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48. ábra: Cikkcakk élű grafén nanoszalagokban alagútspektroszkópiával mért és
az elektron-elektron kölcsönhatások figyelembevételével számolt tiltott sáv
szélességfüggése. A vázlatos nanoszalagok a szalag élén kialakuló mágneses
rendeződést szemléltetik a fémes illetve félvezető állapotban.
A kísérleti eredményeimet jól leírják a tökéletes cikcakk élű grafén
nanoszalagokon végzett elméleti számolások, amiből arra következtethetünk, hogy az
általam készített szalagok élei valóban jó minőségűek. Mivel azonban az éleken
lehetnek atomi szintű egyenetlenségek, ezért a tökéletes cikcakktól eltérő élszerkezetű
modell-rendszereken

is

végeztünk

számításokat,

hogy

megbecsülhessük

az

egyenetlenségeknek a nanoszalagok elektromos és mágneses tulajdonságaira gyakorolt
hatását. Azt találtuk, hogy ha a nanoszalag éleinek orientációja nem változik, akkor
viszonylag nagy élhiba-koncentráció esetén is megmarad a szalagok eddig ismertetett
viselkedése, csak a spin polarizáció mértéke, és ezzel együtt a tiltott sáv nagysága
csökken. A maximális hibasűrűség, amely még mágneses éleket eredményez,
meglepően magas (>1 élhiba/nm, 49. ábra). Ezt a nagy élhiba-sűrűséget feltételezve a
kísérleti eredmények leírásához, az elektron-elektron kölcsönhatás nagyságát U=3,24
eV-ról U=4,32 eV értékre kell növelni, hogy a legjobban illeszkedjen az elmélet a
mérési pontokhoz. Mivel a pontos élhiba-sűrűséget nem ismerjük, így a következő
kísérleti intervallumot tudjuk megadni az elektron-elektron kölcsönhatások erősségére
grafénban: 3,24 eV < U < 4,32 eV.
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49. ábra: Szabálytalan élű cikcakk grafén nanoszalagok a) élein kialakuló
mágneses rend, és b) a tiltott sáv nagyságának függése a szalag szélességétől.
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4.4. Összefoglalás
A kísérleteim során megmutattam, hogy az arany (111) ideális hordozó, amely
lehetővé teszi, hogy a rá transzferált grafénból STM litográfiás eljárással nanométeres
pontossággal és jól meghatározott él orientációval grafén nanoszalagokat hozzunk létre,
valamint az így létrehozott szalagokat STM és STS mérésekkel vizsgálhassuk.
Megmutattam, hogy a hordozó nem alakít ki kötéseket a nanoszalagok éleivel, és nem
nyomja el a nanoszalagokban kialakuló mágneses rendeződést. Azt találtam továbbá,
hogy a grafén nanoszalagok tulajdonságai igen erősen függ az élek orientációjától, amit
kihasználhatunk a grafén nanostruktúrák sávszerkezeti és mágneses tulajdonságainak
szabályozásában. Először mutattam ki szisztematikusan, hogy a karosszék orientációjú
élekkel rendelkező grafén nanoszalagokban egy, a szalag szélességével fordítottan
arányos tiltott sáv nyílik, amely a töltéshordozók kvantumos bezárásával jól leírható.
Cikcakk élű szalagok esetében megfigyeltem egy éles félvezető-fém átmenetet, amelyet
a nanoszalagok spin-polarizált élei közötti mágneses csatolás anti-ferromágneses és
ferromágneses konfigurációk közötti kapcsolása magyaráz. Ez lehetőséget nyit arra,
hogy olyan elektronikai és spintronikai eszközöket hozhassunk létre a jövőben,
amelyek

kvantummechanikai

jelenségek

működhetnek.
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alapján,

mégis

szobahőmérsékleten

4.5. Új módszer közel milliméteres laterális méretű átmenetifém
kalkogenid egyrétegek előállítására
A grafénkutatás területén elért eredmények gyors felfutása nem kis részben
annak köszönhető, hogy nagyon egyszerű módszerekkel, szinte mindenki azonnal elő
tudott állítani grafén mintákat, egy ragasztószalag segítségével. Mivel az átmenetifém
kalkogenidek családja tömbi formában a grafithoz hasonló réteges szerkezetet mutat,
ezért itt is alkalmazható a grafén esetében kidolgozott módszer. Azonban a
ragasztószalaggal előállított TMC egyrétegek laterális méretei tipikusan egy
nagyságrenddel kisebbek, mint a hasonló módszerrel előállított grafén egyrétegek.
Ennek oka az eltérő mechanikai tulajdonságokban kereshető, 108 de nagymértékben
befolyásolhatja a hordozóhoz való tapadás erőssége is. Ezen hátrány kiküszöbölésére
kifejlesztettem egy új mechanikai exfoliációs módszert, amellyel több száz mikrométer
laterális kiterjedésű TMC egyrétegeket tudunk előállítani. A mechanikai exfoliációs
módszerek akkor működhetnek, ha a réteges anyag legalsó rétegének adhéziója erősebb
a hordozóhoz, mint a következő réteghez. A grafén és a SiO2 közötti kiemelkedően erős
adhézió71 teszi lehetővé, hogy viszonylag egyszerűen lehet exfoliálni több tíz mikron
méretű egyrétegeket. A TMC-k közül mi először az MoS2 exfoliációjával
próbálkoztunk. Az alapvető ötlet az volt, hogy amennyiben megnöveljük az adhéziót a
MoS2 és a hordozó között, akkor javulásra számíthatunk az exfoliációs módszer
eredményességében. Az adhézió erősségében a növekedést könnyedén elérhetjük
például, ha az általában használt SiO2/Si hordozót arany hordozóval helyettesítjük,
kihasználva a kén kémiai affinitását az aranyhoz. Az arany hordozó (100 nm vastag,
csillámra növesztett arany (111) felület) azonos azzal, amit a grafén STM litográfiás
nanomegmunkáláshoz is használtam. A mintakészítés első lépéseként vastag, több
rétegű lemezkéket választunk le egy tömbi MoS2 kristályról. Ezt egy speciális hőre
elengedő ragasztószalaggal (thermal release tape) tesszük, ami attól különbözik az
átlagos ragasztószalagoktól, hogy 90 °C-os hőmérsékletet elérve a szalagon található
ragasztóanyag szerkezete megváltozik, elengedve minden korábban hozzáragadt
anyagot. Következő lépésben a csillámról frissen leválasztott arany felületre rányomjuk
az első lépésben előkészített ragasztószalagot, majd az egészet 90 °C-ra melegítjük fel.
Ekkor a ragasztószalag elengedi a vastag MoS2 lemezkéket, amik így az arany felületre
tapadva maradnak. Ezután egy rövid, szerves oldószerben (általában acetonban) történő
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ultrahangozással (70 W, 1-10 s) eltávolítjuk a vastag MoS2 lemezkéket az arany
felületéről. Az ultrahangos kezelés során számos vastag MoS2 lemez leválik, a
helyükön pedig MoS2 egyrétegek maradnak vissza az arany felületén. A vastag MoS2
lemezkék tehát nem teljesen, hanem a legalsó rétegüket hátrahagyva válnak le.
A mintát az elkészítése után először optikai mikroszkóppal vizsgáltam. Ez egy
gyors vizsgálati módszer, amivel meg tudjuk állapítani, hol borítja MoS2 az arany
felületet. Az optikai mikroszkópos felvételeken az MoS2 egyrétegeket az arany
felülethez viszonyítva a leghalványabb kontrasztú területekként azonosíthatjuk (50.
ábra). Mintáinkon általában több száz mikrométer kiterjedésű területeket is találunk,
amelyek MoS2 egyréteggel vannak borítva. Hogy megbizonyosodjak arról, hogy
ezeken a halvány optikai kontrasztú területeken valóban MoS2 egyrétegek találhatóak,
konfokális Raman spektroszkópiás méréseket is végeztem (λ=532 nm, 1 mW) (50.
ábra/b). A spektrumokon megjelennek a MoS2-re jellemző karakterisztikus (E2g, A1)
Raman csúcsok, 384 és 404 cm-1 hullámszámoknál. A 37. ábra alapján ezek a MoS2
egyrétegekre jellemző csúcsok pozíciói. A 3.3. fejezetben bemutatottak alapján ebből
arra következtethetünk, hogy azok a több száz mikrométer kiterjedésű területek,
amelyeket az optikai mikroszkópos felvételeken a leghalványabb kontrasztot adják az
aranyhoz képest, valóban MoS2 egyrétegek.

50. ábra: Optikai mikroszkópos felvételek arany (111) felületre exfoliált MoS2
egyrétegkről. a) A szaggatott vonallal jelölt területen egyrétegek találhatóak. b) A
beágyazott kép a mintánkon mért MoS2 egyrétegre jellemző Raman spektrumot
mutatja.
A vezető arany hordozónak és az exfoliált MoS2 egyrétegek kellően nagy
laterális méreteinek köszönhetően lehetővé válik ezeknek az egyrétegeknek az STM
vizsgálata. STM-mel a MoS2 rétegek magassága (vastagsága) is meghatározható az
arany hordozóhoz képest. Az egyrétegű területek szélénél ezt a magasságot 0,7 ± 0,1
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nm-nek találtam (51. ábra/a), ami kitűnő egyezést mutat az egyetlen MoS2 réteg
elméletileg várt vastagságával, megerősítve a Raman mérések eredményeit, hogy az
optikai felvételeken beazonosított rétegek valóban MoS2 egyrétegek. Az STM
vizsgálatok további előnye, hogy rutinszerűen tudunk atomi felbontású (51. ábra/b)
képeket készíteni a MoS2 egyrétegekről még szobahőmérsékleten és levegőben
végezett mérések esetén is. Az atomi felbontású képeken egy hatszöges rács jelenik
meg 3,1 ± 0,1 Å periódussal, amely megegyezik a MoS2 felső kénrétegének az
irodalomból közismert rácsállandójával.

51. ábra: a) STM felvétel (500 mV, 1 nA) aranyra exfoliált MoS2 egyrétegről. A
MoS2 réteg magassága az aranyhoz képest 0,7 ± 0,1 nm. b) MoS 2 egyrétegről
atomi felbontású STM kép (5 mV, 2 nA). A kristályrács periódusa 0,31 ± 0,01 nm,
ami a felső kénréteg atomjainak felel meg.
Míg az STM mérésekhez az arany hordozó ideális, sok más vizsgálati módszer,
köztük az elektromos transzport mérések is, szigetelő hordozót követelnek meg. Az
arany hordozóval kapcsolatban az is fontos kérdés, hogy az arany és MoS 2 egyréteg
határfelületén kialakuló kötések milyen erősségűek, főleg abban a tekintetben, hogy a
felületről eltávolítható-e a MoS2 egyréteg a szerkezetének károsítása nélkül. A Raman
spektroszkópiás, és az atomi felbontású STM mérések nem mutatták jelét változásnak a
MoS2 várt szerkezetéhez képest, de a kérdés tisztázásának érdekében megpróbáltam az
exfoliált MoS2 egyrétegeket az arany (111) felületről SiO2/Si hordozóra áttranszferálni.
A transzferáláshoz először a minta készítéséhez is használt, hőre elengedő
ragasztószalagot helyeztem a minta felületére, majd káliumjodid oldattal kioldottam az
arany hordozót. 109 A ragasztószalagon így már csak a MoS2 rétegek maradtak, amit
ezután bármilyen hordozóra át lehet helyezni, köztük SiO2/Si-ra is. Melegítés után a
ragasztószalag leválasztható, hátrahagyva az MoS2 rétegeket az új hordozón. Az
áttranszferált MoS2 egyrétegről az alábbi ábrán (52. ábra/a) láthatunk AFM-mel
75

készített felvételt. Raman spektroszkópiás mérések elvégzése után megállapítottam,
hogy nem fedezhető fel különbség az aranyra exfoliált, majd SiO2-re transzferált (52.
ábra/b), és direkt a SiO2-re exfoliált MoS2 egyrétegek Raman spektrumai között. Ebből
arra következtethetem, hogy az arany és a MoS2 közötti kölcsönhatás nem irreverzibilis,
és a MoS2 egyrétegek szerkezetében nem történik jelentős változás az exfoliálás során.

52. ábra: Aranyról Si/SiO2 felületre transzferált MoS2 egyrétegről készült a) AFM
felvétel és b) Raman spektrum (λ=532 nm, 1 mW).
Azt is megvizsgáltam, hogy a fent bemutatott exfoliációs módszer csak MoS2
esetén alkalmazható-e, vagy hasonló eredményeket kapunk más réteges anyagok
exfoliálása esetén is. Azt találtam, hogy az exfoliációs módszerünk nem csak MoS2
esetén eredményez nagy kiterjedésű egyrétegeket, és még csak a szulfidokra sem
korlátozódik az alkalmazhatósága, hanem a számunkra fontos többi kalkogenidekkel, a
szelenidekkel és telluridokkal is hasonlóan eredményesen működik. Ezt szemlélteti az
53. ábra, ahol ugyancsak több száz mikrométer kiterjedésű WSe2 és Bi2Te3
egyrétegekről készült optikai mikroszkópos képeket láthatunk. A módszerünkkel
megpróbáltunk grafént is exfoliálni, de azt találtam, hogy a rövid ultrahangozás után az
összes grafit réteg leválik a felületről, és egyáltalán nem hagy hátra grafén rétegeket. Ez
megerősíti az alapfeltételezésünk, hogy az exfoliációs módszert az arany hordozó és a
különböző TMC-k között fellépő, kémiailag erősített adhézió teszi hatékonyabbá. Az
exfoliációs módszerünkben megvan a lehetőség, hogy további optimalizációkkal
makroszkopikus méretű hordozókon érjünk el nagyfokú (közel teljes) borítottságot a
különböző TMC egyrétegekből.
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53. ábra: Optikai mikroszkópos felvételek aranyra exfoliált a) WSe2 és b) Bi2Te3
egyrétegekről. A beágyazott képek a rétegeken készült Raman spektrumot a),
illetve AFM vonalmetszetet mutatják b), amelyek megerősítik, hogy valóban
egyrétegűek az exfoliált kristályok.
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4.6. MoS2 egyrétegek hibaszerkezetének feltárása
A MoS2 egyrétegekben jelenlévő hibasűrűség meghatározásának érdekében jó
minőségű, szintetikus tömbi anyag exfoliálásával állítottam elő mintáinkat. Mivel a
CVD növesztett minták minősége csak ideális esetben érheti el a tömbi anyag
minőségét, így azzal, hogy jó minőségű exfoliált mintákat vizsgálunk, meg tudjuk
állapítani, hogy mi az a legkisebb hibakoncentráció, ami mindenképpen jelen van az
anyagban. Ezt az információt felhasználhatjuk például a lehetséges MoS2 alapú
eszközök teljesítményének gyakorlati korlátainak meghatározásához. A vizsgált MoS2
egyréteg mintákat arany hordozó (111) felületén állítottam elő az 4.5 fejezetben
ismertetett módszerrel. A mintakészítés lépésit ismerve felmerülhet az az elképzelés,
hogy az előállítás során, például az ultrahangozás révén többlet hibákat hoztunk létre az
anyagban. Ezen lehetőség kizárása érdekében olyan mintákat is összehasonlítottunk,
amelyeket különböző ideig ultrahangoztunk, de jelentős különbséget nem találtunk a
különböző

mintákban

mért

hibasűrűségek

között.

Az

STM

méréseinket

szobahőmérsékleten, és levegőben valamint nitrogén atmoszférában végeztem. Ezen
körülmények között az atomi felbontást könnyedén el tudtam érni, de annak ellenére,
hogy a felső kénréteg háromszögrácsát könnyedén meg tudtam jeleníteni, az egyedi
ponthibák atomi skálájú felbontása már nagy kihívást jelentett. Mint ahogy azt a 2.1.
fejezetben már tárgyaltam, tömbi MoS2 minták felületét már több mint 20 éve
vizsgálják STM-mel, azonban az anyagban jelen lévő ponthibák szerkezetét még nem
sikerült atomi skálán felbontani.89 Az MoS2 minták esetében gyakran használt
leképezési paraméterek mellett, amikor a tiltott sávon kívül mérünk (|Ubias| > 1 V), csak
nanométeres méretű foltokat láttunk a lokális állapotsűrűségben, hasonlóan az
irodalomban tapasztaltakhoz. 110 ,89 Várakozásaink szerint ezek a foltok a ponthibák
olyan csoportosulásai, amiket az STM nem tud felbontani az adott mérési paraméterek
mellett. Alacsonyabb pásztázási feszültségek esetén (néhány 10 mV) azt találtam, hogy
MoS2 egyrétegekben a különálló ponthibák atomi szerkezete tisztán leképezhető.
Ebben az esetben már a tiltott sávba eső energián képezzük le a mintát, ami
tapasztalataim szerint lehetséges az olyan atomi vastagságú MoS2 egyrétegeken,
amelyek arany hordozón helyezkednek el. Fontos megjegyezni, hogy az alacsony
pásztázási feszültség önmagában még nem elég ahhoz, hogy a ponthibákat le tudjuk
képezni. Ahhoz, hogy ezek a hibák tisztán megjelenjenek az STM képeken, a MoS2
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réteg Fermi szintjének közel kell lennie ahhoz az energia szinthez, ahol a ponthiba új
állapotot hozott létre a sávszerkezetben. Az STM méréseimben nem tudtam hangolni a
Fermi szintet, viszont a Fermi szint pozíciója változott a mintán a hely függvényében,
így több olyan területet is találtam, ahol a megfelelő sávban (a hibaállapot energiájához
közel) helyezkedik el a Fermi szint. Szükség esetén, összetettebb minta preparációval
kapuelektródákat is ki lehet alakítani, melyek segítségéven már könnyedén hangolható
a Fermi szint az STM mérés során is.89
STM vizsgálataim során azt is megfigyeltem, hogy egy adott területen még
akkor sem változik a ponthibák sűrűsége és elhelyezkedése, ha azon hosszú időn
keresztül folyamatosan pásztázunk, alátámasztva ezzel várakozásainkat, hogy STM
nem módosítja, az eredeti hibaszerkezetet így lehetővé téve annak pontos feltárását.

a

b

54. ábra: a) Atomi felbontású STM kép MoS2 egyrétegről, amelyen tisztán
megjelennek a 2D kristály ponthibái. b) Egy ponthibán (kék) és mellette, a
hibamentes rácson (fekete) keresztül felvett vonalmetszetek összehasonlításából
látszódik, hogy a ponthiba egy kénatom hiányának felel meg.
A 54. ábra a) részében egy arany (111) hordozóra exfoliált MoS2 egyrétegről
láthatunk atomi felbontású STM képet. A felvételen látható hatszöges mintázat
periodicitása 0,32 ± 0,01 nm, ami a MoS2 felső kénrétegének atomi rácsának felel meg.
A nagyobb, világos foltok szennyeződések, amik könnyedén és gyakran elmozdulnak a
pásztázás során. Ezzel szemben a sötét, atomi méretű háromszögek stabil hibák a
kristályban, amelyek még jelentős pásztázási idő után sem változnak meg, sem
számukban, sem elhelyezkedésükben. A vonalmetszeten jól látszik (54. ábra/b), hogy a
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sötét háromszögek a kénatomok rácsának rácspontjaiban helyezkednek el, viszont
kénatom jelenlétét nem látjuk ezekben a pontokban, ami arra utal, hogy ezek a sötét
háromszögek kén vakanciák. A kén vakancia típusú hibák kísérletileg észlelt erős
dominanciája teljesen egybevág az elméleti jóslatokkal, hiszen a MoS2 egyrétegben a
ponthibák közül a kén vakanciák formációs energiájára adódik a legkisebb érték a DFT
számolások alapján.111,112
Mivel az STM méréseim során egy terület hosszú időn át történő pásztázása
során sem tapasztaltam új hiba keletkezését, így a méréseimből megállapítható a jó
minőségű, exfoliált MoS2 egyrétegekben eredetileg is jelen lévő kén vakanciák
sűrűsége. Az STM felvételeink elemzése során azt találtam, hogy a ponthibák eloszlása
a felületen nem egyenletes, a koncentráció 5·1012 és 5·1013 cm-2 között változik. Ez a
tartomány azonos nagyságrendbe esik, mint a TEM-es vizsgálatok alapján számolt
koncentráció, amelyet a mérési adatokból extrapolációval határoztak meg. Más
csoportok által STM-mel egy- és néhányrétegeken mért hibakoncentrációival
összehasonlítva az általam kapott értékek nagyságrendekkel nagyobbak. Ezt a
különbséget annak tulajdonítjuk, hogy a korábbi STM mérésekkel szemben, nekünk
minden egyedi atomi méretű ponthibát sikerült leképeznünk a vizsgált területeken.
Az 54. ábra a) részén látható STM felvétel részletesebb vizsgálatával
észrevehetünk a sötét háromszögekhez méretükben és számukban is hasonló, de sokkal
kisebb kontrasztú háromszögeket. Feltételezésünk szerint ezek is kén vakanciák, de
ezek az alsó, az arany hordozóhoz közelebbi kén rétegben helyezkednek el. Ez azt is
jelenti, hogy a korábban megadott érték közel kétszerese is lehet a vakanciák
koncentrációja, amely így elérheti a 1013-1014 cm-2 értéket.
A gyakran megfigyelt háromszöges hibák helyett néhány területen körkörös
szimmetriájú hibákat figyeltem meg. A két különböző hiba azonos STM leképezési
paraméterek között figyelhető meg, de megjelenésük gyakoriságában számottevő a
különbség. A kör alakú hibák középpontja szintén a kénatomok rácsának
rácspontjaiban helyezkedik el, amiből arra következtethetünk, hogy ezek szintén kén
vakanciák. Fontos megjegyezni, hogy a két különböző hibát sosem láttam egyszerre,
egy STM képen belül, ami arra utal, hogy amit látunk, az ugyanannak a hibatípusnak a
különböző STM leképezései. Ez nem meglepő, hiszen az STM nem csak a minta
topográfiáját képezi le, hanem a lokális elektronállapot sűrűség is jelentős szerepet
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játszik az STM kép kialakulásában, tehát a jelenség pontos megértéséhez a hiba által
létrehozott elektronállapotok részletes elméleti vizsgálata szükséges.
Annak érdekében, hogy tisztább képet kapjunk az STM felvételeken látott
ponthibák eredetéről, DFT számolásokat végeztünk. A számolásokban, a szupercella
geometriájában a felső kénrétegből távolítottunk el egy kénatomot. A hiba a rendszer
szerkezeti relaxálása után is megtartja a háromszöges (C3v) szimmetriáját, miközben a
sávszerkezetben, a tiltott sávon belül három lokalizált hibaállapot keletkezik. A három
állapot közül az egyik egy szinglet állapot, a másik kettő pedig egy kétszeresen elfajult
állapotot képez, melyek jelölése rendre a1 és e. Az a1 állapot a vegyérték sáv tetejéhez
és a Fermi szinthez is közel helyezkedik el, míg a kétszeresen degenerált, betöltetlen e
állapot mélyen a tiltott sáv belsejében található (55. ábra/e). Adódik a feltevés, hogy a
két, STM mérésekben megfigyelt hiba típus (háromszöges és kör) a kén vakancia két
sávszerkezetbeli hibaállapotához tartozik. Ennek igazolására kiszámoltuk a töltés
semleges kén vakanciák lokális állapotsűrűségét az a1 és e állapotok esetében.

55. ábra: Atomi felbontású STM kép MoS2 egyrétegben jelenlévő kén
vakanciákról a)-b), illetve egy vakancia által indukált hibaállapotok szimulált
STM képei c)-d). e) A kén vakancián számolt lokális állapotsűrűség is jól mutatja
a tiltott sáv belsejében megjelenő lokalizált hibaállapotokat.
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Ábrázolva a lokális állapotsűrűséget a hibák környezetében, az a1 állapot
háromszöges, míg az e állapot közel körkörös szimmetriát mutatott a szimulált képeken
(55. ábra/c-d), a kísérletileg mért STM leképezéssel kitűnő egyezésben (55. ábra/a-b).
Az LDOS számolt értékét azért hasonlíthatjuk össze direkt módon az STM
felvételekkel, mert azok alacsony feszültséggel készültek (Ubias<50 meV), ami azt
jelenti, hogy a Fermi szint közvetlen közelében lévő állapotsűrűséget térképeztük fel, a
számolásokhoz hasonlóan. Ez egyben azt is jelenti, hogy a hibák akkor térképezhetőek
fel jól STM mérések segítségével, ha a Fermi szint közel van valamelyik
hibaállapothoz. Mivel az a1 és e hibaállapotok energiái messze vannak egymástól, az
előző megállapításunk értelmében a minta különböző pontjain jelentősen el kell térnie a
Fermi szint energiájának, ugyanis mindkét hibaállapotot sikerült atomi felbontással
leképezni STM segítségével, ami azt feltételezi, hogy a Fermi szint egyszer az egyik,
majd a másik állapot közelében helyezkedett el. Arany hordozón lévő MoS 2
egyrétegekben a Fermi szint inhomogén térbeli eloszlását transzport mérésekkel már
korábban észlelték azáltal, hogy egy adott mintán belül azonosítottak n- és p-típusú
területeket is.79 A Fermi szint helyzetétől függően tehát megfigyelhetjük a kén
vakanciák a1 vagy az e állapotát, de persze a kettőt együtt, egyszerre nem, hiszen a
Fermi szint vagy az egyik vagy a másik állapot energiájának közelében található egy
adott helyen. A számolások arra is rávilágítanak, hogy miért láttunk az esetek túlnyomó
többségében háromszöges hibákat. MoS2 egyréteg esetén a DFT számolások alapján a
Fermi szint sokkal közelebb esik az a1, mint az e állapothoz, így az e állapothoz tartozó
körkörös hibákat csak akkor láthatjuk, ha a környezeti hatások következtében a Fermi
szint jelentősen eltolódik a tiltott sáv belsejében.
Elméleti számolások alapján, MoS2 egyrétegben a kén vakanciából felépülő
vonalhibák energetikailag nagyon stabilak. Atomi felbontású TEM felvételeken már
sikerült ilyen formációkat megfigyelni,83 de STM mérések közben mi egyetlen
alkalommal sem találkoztunk hasonlóval. Ez arra utal, hogy eredetileg nincsenek ilyen
vonalhibák az anyagban, kizárólag a TEM mérés közben, a besugárzás hatására migráló
vakanciák csoportosulnak ilyen formába. Számolások alapján egy kénatom és egy
szomszédos kén vakancia helycseréjéhez szükséges energia 2,3 eV. 113 Ennek a magas
energiagátnak köszönhetően arra számítunk, hogy a kén vakanicák szobahőmérsékleten
nem képesek elmozdulni. Azt STM méréseink ezt direkt módon igazolták, mert még
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hosszú pásztázások során is helyhez kötöttnek találtuk a kén vakanciákat, és új
vakanciák keletkezését sem tapasztaltuk.
Bizonyos STM felvételeken (56. ábra) a különálló kén vakanciák mellett
előfordul, hogy két sötét háromszög közvetlenül szomszédos rácspontra kerül és egy
divakanciát képez. Elméleti számolások alapján113 ezeknek a divakanciáknak sokkal
kisebb a migrációs energiagátjuk (0,8 eV) az egyedi vakanciákéhoz képest (2,3 eV). Ez
azért lehetséges, mert a divakanciák mozgásának egy lépése abból áll, hogy elfordulnak
60°-kal. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy a MoS2 középső rétegében egy Mo atomhoz a
felső rétegben a három helyett csak egy kénatom kapcsolódik, és ez a kénatom átugrik
a két üres hely valamelyikébe. STM méréseim során ilyen elfordulást sem figyeltem
meg, a divakanciák többszöri leképezés után is eredeti pozíciójukban maradtak. Ez is
jól mutatja, hogy az STM mérés során kevés energiát közlünk a mintával, hiszen még a
legkisebb energiaigényű szerkezetet módosító folyamat sem indukáltuk. Az STM
mérési paraméterek megfelelő megválasztásával tehát a MoS2 egyrétegeket atomi és
hibaszerkezetét eredeti, módosítatlan formájában tudtuk feltérképezni.

56. ábra: STM felvétel MoS2 egyrétegről. A bekarikázott részekben kén
divakanciák láthatóak.
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4.7. Összefoglalás
Kidolgoztam egy olyan egyszerű, mégis általános módszert, amellyel az arany
hordozó és a különböző TMC anyagok között fellépő kémiailag erősített adhéziót
kihasználva, akár négyzetmilliméteres területű TMC egyrétegek hozhatóak létre,
lehetőséget nyitva ezzel a kétdimenziós TMC anyagok különleges tulajdonságainak
szisztematikus feltérképezésére.
Az MoS2 egyrétegeken, szobahőmérsékleten végzett STM méréseim során
sikerült atomi felbontású képet kapni az exfoliált MoS2 egyrétegek hibaszerkezetéről.
Sikerült leképezni és meghatározni az anyagban jelenlévő natív hibakoncentrációt, ami
akár a 1014 cm-2 sűrűséget is elérheti, ha mind a felső és alsó kénréteg hibáit figyelembe
vesszük. Azt találtam, hogy a hibák túlnyomó többsége kén vakancia, amit a DFT
számolások is alátámasztanak, mert ezeknek a hibáknak a legkisebb a formációs
energiája. A kén vakanciák mellett kis koncentrációban kén divakanciák is jelen
vannak az anyagban. Az STM méréseim összhangban vannak az elméleti
várakozásokkal, miszerint az aránylag nagy energiagát miatt a kén vakanciák nem
képesek a migrációra szobahőmérsékleten. DFT számításokkal kiegészítve, az STM
felvételeim segítségével sikerült beazonosítani két, a kén vakanciák által indukált
lokalizált hibaállapotot a tiltott sáv belsejében. A MoS2 egyrétegek itt feltárt
tulajdonságai alapvető fontosságúak a 2D MoS2 kristályokon végzett transzport
mérések eredményeinek pontosabb megértéséhez.
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A doktori értekezés összefoglalása
Doktori munkám során kétdimenziós anyagok előállításával, valamint atomi
léptékű vizsgálatával és módosításával foglalkoztam. Eredményeim döntő többségét a
grafén nanoszerkezetek létrehozása, ezek elektromos és spin-függő tulajdonságainak
tanulmányozása, valamint a 2D MoS2 kristályok előállítása és szerkezetének atomi
skálájú feltárása területén értem el.
Munkám kezdetekor a grafénon végzett kísérletekből már rengeteg eredmény
született, de ennek ellenére számos elméleti jóslatot még nem sikerült kísérletileg
alátámasztani. A nyitott kérdések egyik fő oka az, hogy a mai napig komoly kihívást
jelent a nanométeres pontosságú és jól kontrollált él orientációval rendelkező grafén
nanoszerkezetek létrehozása. Munkám során a grafén nanoszalagok szisztematikus
vizsgálatához cikcakk és karosszék orientációval különböző szélességű szalagokat
állítottam elő pásztázó alagútmikroszkópos litográfiával, majd alagútspektroszkópiás
mérésekkel meghatároztam a szalagokban nyíló tiltott sáv mértékét. A karosszék élű
nanoszalagokon mért tiltott sáv mértéke a szalag szélességének függvényében jó
egyezést mutat a kvantumos bezártságból adódó elméleti várakozásokkal, míg cikcakk
élű nanoszalagoknál egy, az eddigi elméleti jóslatok alapján nem várt éles fémfélvezető átmenet figyeltem meg kísérletileg. Ennek eredetét további elméleti
szimulációk fedtek fel. A mérések és szimulációk kitűnő egyezése alapján a szalag
szélességének függvényében létrejövő éles félvezető-fém átmenetet a szalag cikcakk
élei mentén kialakuló mágneses rendeződés kapcsolásával lehet magyarázni, amely a
szalag szélességének függvényében a két él között antiferromágneses csatolásról
(félvezető) ferromágneses csatolásra (fémes) vált.
Munkám

másik

részében

átmenetifém

kalkogenid

egyrétegek

atomi

szerkezetének feltárásával foglalkoztam. Ehhez egy új előállítási módszert dolgoztam
ki, mellyel akár milliméteres laterális méretű és jó minőségű 2D kristályok készíthetők,
például pásztázó alagútmikroszkópiás vizsgálatokhoz. Megmutattam, hogy az így
előállított egyrétegeket más hordozóra is át lehet transzferálni, valamint az egyréteg az
előállítás során nem szenved irreverzibilis változást. Az így előállított MoS 2 egyréteg
mintákon először sikerült atomi felbontásban leképezni az anyagban lévő ponthibák
szerkezetét. A pásztázó alagútmikroszkópiás felvételek alapján megállapítottam, hogy
ezek a ponthibák egyedi kénatom vakanciák, amelyek natív koncentrációja tipikusan
1013 cm-2 nagyságrendű, valamint azonosítottam a hibák által a tiltott sáv belsejében
indukált lokalizált elektronállapotokat is.
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Summary of the PhD thesis
The main subjects of my research are various two-dimensional materials,
including their preparation, investigation and modification at the atomic scale. The
obtained scientific results are mainly related to the fabrication of graphene
nanostructures with close to atomic precision, as well as studying their electronic and
spin dependent properties. I have also developed a novel experimental method for the
isolation of large area 2D MoS2 crystals and revealed their native atomic scale defect
structure by systematic STM investigations.
A huge amount of experimental results had already been available when I
started my research on graphene. Still, a number of theoretical predictions had not yet
been confirmed experimentally. One of the main reasons behind this is the difficulty of
fabricating graphene nanostructures with atomic precision. In the course of my PhD
work, I have performed a systematic study on graphene nanoribbons defined by
scanning tunneling lithography with precise zigzag and armchair edge orientations. I
found that the electronic band structure of armchair ribbons display excellent
agreement with first principles calculations, predicting the quantum confinement of the
charge carriers. In the case of zigzag nanoribbons I have experimentally observed a
novel, steep metal - semiconductor phase transition. This transition has not been
previously predicted, and additional simulations have been performed to reveal its
origin. The simulations, in excellent agreement with my measurements revealed that
the observed transition is a signature of the magnetic order emerging on the zigzag
ribbon

edges.

Namely,

the

spin-polarized

ribbon

edges

switch

from

an

antiferromagnetic (semiconducting state) to a ferromagnetic coupling (metallic state) as
the width of the ribbon increases.
I have also developed a novel exfoliation method for various transition metal
chalcogenide single layers, which can yield monolayers with lateral sizes of up to
millimeter scale. I have achieved atomic resolution STM imaging of the intrinsic defect
structure of MoS2 single layers, for the first time. By scanning tunneling microscopy
measurements, I have identified the dominant point defect of 2D MoS2 crystals as
single sulfur atom vacancies, and estimated their concentrations to be of the order of
1013 cm-2. Furthermore, by the combination of STM measurements and DFT
calculations, I have identified the defect induced localized electronic states within the
bandgap of MoS2 single layers that are expected to play an important role in their
electronic device properties.
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Tézis pontok
1)

Arany (111) felületre transzferált kémiai gőzfázisú leválasztással előállított
grafén pásztázó alagútmikroszkóp litográfiás megmunkálásával karosszék élű
grafén nanoszalagokat alakítottam ki a 3 – 10 nanométeres szélesség
tartományban. Ezeken a szalagokon, alagútspektroszkópiás mérésekkel, először
sikerült kísérletileg szisztematikusan megfigyelni a kvantumos bezártság által
nyitott tiltott sáv nagysága és a grafén nanoszalag szélessége közötti alapvető
összefüggést, amely kitűnő egyezést mutat az első elvekből számolt elméleti
eredményekkel.
Tézisponthoz tartozó cikkek: [T1], [T2]

2)

STM litográfiás eljárás segítségével, arany (111) hordozó felületén kialakított,
különböző

szélességű

cikcakk

élű

grafén

nanoszalagokon

pásztázó

alagútspektroszkópiás mérésekkel először figyeltem meg egy éles félvezető-fém
átmenetet a szalag szélességének a függvényében. Azt tapasztaltam, hogy
ezekben a grafén nanoszalagokban 7 nanométeres szélesség alatt tiltott sáv nyílik,
melynek nagysága a grafén nanoszalag szélességtől függ, míg 8 nanométer
szalagszélesség felett fémes viselkedést mutatnak.
A dópolás és hőmérséklet hatását is figyelembe vevő Hubbard modell átlagtér
közelítésén alapuló elméleti számolásokkal kimutatható, hogy az általam
megfigyelt jelenség alapja, a cikcakk orientációjú grafén nanoszalagok élein
kialakuló mágneses rend. A fém-félvezető átmenet pedig a két él közötti
mágneses csatolás antiferromágneses (félvezető) és ferromágneses (fémes)
konfigurációja közötti átmenetnek felel meg. Ezáltal a megfigyelésem elsőként
szolgáltat indirekt, de egyértelmű kísérleti bizonyítékot cikcakk kristálytani
orientációjú grafén éleken létrejövő szobahőmérsékleten is stabil mágneses
rendeződésre.
Tézisponthoz tartozó cikk: [T2]
3)

Egy új exfoliációs előállítási módszert dolgoztam ki MoS2 egyrétegek
előállítására, amely a kénatomok és az arany hordozó között fellépő kémiai
affinitás miatt megnövekedett adhéziót használja ki. Kimutattam, hogy ez a
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módszer, a grafén esetében elterjedt ragasztószalagos módszerrel elérhető,
néhány mikrométeres laterális kiterjedésű MoS2 egyrétegek helyett, tipikusan
több száz mikrométer laterális kiterjedésű kétdimenziós MoS2 kristályokat
eredményez. Kísérletileg igazoltam, hogy a módszer általánosan alkalmazható 2D
átmenetifém- szulfid, szelenid és tellurid kristályok létrehozására.
Tézisponthoz tartozó cikk: [T3]

4)

Először sikerült pásztázó alagútmikroszkópos mérésekkel atomi skálán leképezni
2D MoS2 kristályok szerkezeti ponthibáit. Az atomi felbontású felvételeken a
ponthibák

helye

és

a

kénatomok

rácspontjainak

összehasonlításával

megállapítottam, hogy a MoS2 egyrétegekben megjelenő natív ponthibák kén
vakanciák. Pásztázó alagútmikroszkópos mérések és sűrűség funkcionál elméleti
számítások összehasonlításával sikerült azonosítani a kénatom vakanciák által a
tiltott sáv belsejében létrehozott lokalizált elektronállapotokat, amelyek
háromszöges és körkörös szimmetriájú állapotokként jelennek meg az STM
mérésekben.
Tézisponthoz tartozó cikk: [T4]
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