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1. A kutatás előzménye
A modern optoelektronikai eszközökben – pl. napelemek, fénykibocsátó diódák – a fény egy, vagy több határfelületen halad keresztül terjedés közben. Ezeken a határfelületeken gyakran nanométeres mérettartományba eső struktúrák találhatók.
Ilyen multiréteg struktúrák esetén a bejövő elektromágneses
sugárzás áteresztődik, visszaverődik, elnyelődik, vagy szóródik; továbbá hullámvezető és plazmonikus módusok is gerjeszthetők. Ezen határfelületek optimalizálásával az aktuális
alkalmazáshoz megfelelő, jobb tulajdonságú eszközök valósíthatók meg. Elérhető többek között napelemek hatásfokának
növelése, plazmonikus eszközökben megjelenő nagyobb térerősítés, tervezett permittivitású metaanyagok készítése, kontrollált fénykibocsátás nanopöttyök esetén stb.
A dolgozatomban két különböző alkalmazást vizsgálok, ahol
mindkettőben jelentős szerepet kapnak a nanostrukturált határfelületek.
Disszertációm első felében polarizált fénykibocsátó diódák
(LEDek) megvalósításával foglalkozom. A standard LED által kibocsátott sugárzás polarizálatlan, viszont polarizált LED
igen hasznos lenne számos alkalmazás szempontjából, pl. nagykontrasztú leképezés [Ramella-Roman et al. (2003); Baba et al.
(2005)], optikai kommunikáció [Otte et al. (1999)] vagy LCD
háttérvilágítás [Yeh and Gu (2009)]. Több tudományos közlemény foglalkozik polarizált fénykibocsátó dióda megvalósításával. Schubert és társai két lehetséges megoldást mutattak
be a probléma megoldásaként: egy a Brewster szögön alapuló
polarizáció-szelektív tokozást polarizálatlan fehér fényforrásra,
[Schubert et al. (2007b)] valamint egy polarizáció-erősítő reflektort részlegesen polarizált GaInN LED-ek esetén [Schubert
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et al. (2007a)]. Azonban ezek az alkalmazások vagy túl specifikusak egy bizonyos fénykibocsátó elrendezéshez, vagy nem túl
hatékonyak.
Két lehetséges megoldást javaslok LED-ekből történő polarizált fény kicsatolására. Elsőként ellipszoid alakú fém nanonrészecskékből készült rács tulajdonságait vizsgálom a chiptokozás határfelületen. Másodszor fémrács polarizátorokat alkalmazok különböző határfelületek esetén. Végül a fémrács polarizátort egy komplett LED modellel együtt vizsgálom, hogy
a teljes rendszer működését tanulmányozzam.
Disszertációm második felében fém nanoüreg és nanodomb
rácsok hullámhossz függő módusszerkezetét vizsgálom. Ilyen
rétegek nagy előnye, hogy a struktúra periodikus szerkezete
miatt a beeső hullám lokalizált és delokalizált felületi plazmon
módusokat tud gerjeszteni [Cole et al. (2007)]. Míg a lokalizált
módusok az aranyréteg lokális felületi struktúrájához kapcsolódnak (dombok, üregek), a delokalizált módusok kiterjednek
a felület mentén.
Habár ilyen felületek módusszerkezetének elméleti leírása
már létezik [Sugawara et al. (2006); Kelf et al. (2006)], a modell
alkalmazása nagy felületű struktúrákra nem kielégítő. Munkám során Langmuir-Blodgett technikával készült kísérleti mintákat vizsgáltam és megmutattam, hogy a mért reflektancia
spektrumok magyarázhatók egy egyedi elektromágneses modellel, mely a struktúra doménes szerkezetét figyelembe veszi.

2. Célkitűzések
A munkám célja, hogy megértsem azokat a legfontosabb tényezőket, amelyek befolyásolják az elektromágneses hullámok ter4

jedését multiréteg rendszerben. Ezt a tapasztalatot nagy energiahatékonyságú és funkcionális eszközök fejlesztésére használom. Dolgozatom ilyen rendszerek elektromágneses modellezésére fókuszál, külön hangsúlyt fektetve a felületen elhelyezkedő
nanorészecskék és felületi mintázatok hatására.
Az optikai rendszerek paramétereinek előzetes elméleti vizsgálatával a munka eredményei felhasználhatók modern optoelektronikai eszközök kísérleti megvalósítására és finomhangolására.

3. Elektromágneses modellek
A disszertációban használt elektromágneses modellek széles skálát ölelnek fel. Habár mindegyik modell a Maxwell egyenleteken alapul, az elméleti és numerikus implementáció az aktuális problémától függ. A disszertációban néhány esetben jól
ismert módszereket használok: időtartománybeli véges differencia módszert (FDTD), csatolt hullám elméletet (RCWA) és
geometriai optikai sugárátvezetést. Azonban ezen a módszerek használata sok esetben nehézkes a nagy számolási térfogat
miatt, vagy a túl hosszú optimalizációs idő miatt.
Például abban az esetben, amikor 10 nm-es mérettartományú nanorészecskéket vizsgálunk multiréteg rendszerben, sokkal optimálisabb egy az aktuális problémához igazított módszert használni. Erre a problémára a dolgozatban a kevésbé
ismert periodikus Green-tenzor módszert használom. A módszer használata jelentősen lecsökkenti a futási időt, valamint a
számolási kapacitást, míg a számolás pontossága növekszik az
érvényességi tartományon belül.
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4. Új tudományos eredmények
1. Ellipszoid alakú ezüst nanorészecskékből készült periodikus struktúra alkalmazását javasoltam LED-ekben történő integrált polarizátorként való használatra. Elvégeztem a polarizáló nanorészecske-rács vizsgálatát és optimalizációját a periodikus rendszer Green tenzorának felhasználásával. Megmutattam, hogy 100 nm-es részecskemérettel elérhető 50% polarizációs fok és 15%-nál kisebb
abszorpció kollimálatlan és polarizálatlan dipólus sugárzás esetén. [I]
2. Bebizonyítottam, hogy integrált fémrács polarizátor segítségével megvalósítható polarizált fényemittáló dióda.
Ehhez a geometriai optikai és a fizikai optikai modell
kombinációját használtam: a teljes LED struktúrát sugárátvezetéssel modelleztem, a fémrács polarizátor hatását lokálisan csatolt hullám elmélettel vettem figyelembe.
Megmutattam, hogy a fémrács polarizátor jobb eredményeket ad a nanoellipszoid rácsnál. Igazoltam, hogy alkalmasabb a nanostruktúrát a tokozásra helyezni a chipfelület helyett. Ebben az esetben az eszköz hatásfoka
(12.6%) szignifikánsan magasabb volt mint egy polarizálatlan LED és egy külső polarizátor kombinációja (9.6%)
gyakorlati alkalmazásokra megfelelő kioltási arány mellett (76.86). [II]
3. Magyarázatot adtam a Langmuir-Blodgett technikával
készült kétdimenziós fém nanoüreg és nanodomb rácsok
reflektancia spektrumára az időtartománybeli véges differencia módszer segítségével. A mintakészítésből fakadó
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domén-szerű struktúrát a rácsirányokra történő inkoherens átlagolással vettem figyelembe. A számolt és mért
reflektancia spektrumok kitűnő egyezést mutatnak mind
a nanoüreg, mind a nanodomb struktúrára mindkét polarizációs gerjesztés mellett. A fejlesztett modell lehetőséget ad az aktuális struktúra plazmonikus tulajdonságainak megismerésére. [III]
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