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Előzmények 

Fotonikus kristályoknak nevezzük hagyományosan azokat a szerkezeteket, amelyek térben 
periodikus törésmutatóval rendelkeznek, és az őket alkotó anyagok törésmutatója elégséges 
mértékben eltér egymástól (törésmutató kontraszt). Bizonyos esetben – a szilárdtestfizikában 
megszokott kristályos anyagokhoz hasonlóan – ezek a szerkezetek rendelkeznek tiltott sávval, 
csak elektronok helyett fotonok számára. A fotonok terjedése a szerkezetet alkotó anyagok és 
a geometria módosításával szabadon finomhangolható akár három dimenzióban is. Ez a 
tulajdonság számos lehetséges alkalmazási lehetőséget hordoz magában, melyek 
hagyományos anyagokkal nem valósíthatóak meg. A kutatások során fölmerült ötletek közé 
tartozik például a tisztán foton alapú processzorok is. 

Hasonló szerkezeteket az élővilágban is megfigyelhetünk, amelyek sok millió éves 
tökéletesedést követően alakultak ki. Számos növény és állat színét pigment helyett ilyen 
szerkezetek okozzák, melyek különleges és előnyös tulajdonsággal ruházzák fel a viselőiket. 
A tökéletesen rendezett szerkezetekkel ellentétben, amiknél a rend sok rácsállandón keresztül 
is fönnáll, a biológiai eredetű fotonikus kristályok a legtöbb esetben csak rövid távú 
rendezettséggel bírnak. Ez a rend csak néhány rácsállandón keresztül áll fenn, és a 
szerkezetek kvázi-rendezettnek vagy polikristályosnak mondhatóak, melyek a tökéletesen 
rendezett és teljesen rendezetlenek között találhatóak. 

Ezen kvázi-rendezett szerkezetek két fontos paraméterrel jellemezhetőek. Az egyik ilyen a 
szomszédos rácspontok átlagos távolsága, ami a rendezett szerkezeteknél a rácsállandó 
megfelelője. A másik pedig az, hogy mennyire tekinthetőek izotrópnak (pl. a szomszédos 
rácspontok), ami a kristályos anyagoknál a forgatási szimmetriának feleltethető meg. Néhány 
tudományos eredmény arra mutat, hogy tiltott sáv még viszonylag nagyfokú rendezetlenség 
vagy kis törésmutató kontraszt esetén is jelen lehet. 

Az élővilágban megtalálható fotonikus nanoarchitektúrák több tulajdonságuk miatt is 
előnyösek lehetnek viselőiknek, mint pl. a figyelemfelkeltés, hőszabályozás, párválasztás, 
rejtőzködés stb. A biológiai előnyök mellett a segítségükkel jobban meg lehet érteni a 
fotonikus kristályok speciális fizikai jellemzőit, különös tekintettel a kevésbé rendezettekére. 
Valamint olyan szerkezeteket is tanulmányozhatunk, amelyek jelenleg kísérletileg nem, vagy 
csak költségesen állíthatóak elő. Érdemes megemlíteni, hogy a látható tartományban tiltott 
sávval rendelkező szerkezetek periodicitása a 100 nm-es mérettartományba esik, és csak a 3D 
szerkezetek rendelkeznek igazán perspektivikus távlatokkal. Manapság ez a mérettartomány 
az, ahol a hasonló szerkezetek előállítása jelentős technológiai nehézségekbe ütközik. Ezen 
kívül a segítségükkel új típusú ún. bioinspirált szerkezeteket lehet létrehozni, amelyeknek a 
technológiában lehet jelentős szerepe. 
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Célkitűzések 

A célkitűzéseimet egy gondolatfüzérre lehet fölfűzni. Ennek kiindulópontjaként az 
élőlényekben található és különböző funkciókat ellátó fotonikus kristály típusú szerkezetek 
tanulmányozása szerepel. Ezek a mesterséges szerkezetektől eltérő tulajdonságokkal 
rendelkeznek, így vizsgálatukkal a fotonikus kristályokat jobban meg tudjuk érteni, különös 
tekintettel a kevésbé rendezettekre. 

A további cél az volt, hogy a biológiai eredetű fotonikus kristály típusú nanoarchitektúrák 
vizsgálata során nyert tudás és a rendelkezésre álló technológia használatával azokhoz 
hasonló nanoarchitektúrákat állítsak elő (bioinspiráció). Jelen esetben nem a modellként 
használt nanoarchitektúrák másolása, hanem az alapvető szerkezeti jellemzők alapján azokhoz 
hasonló szerkezetek létrehozása, és optikai tulajdonságaiknak a módosítása volt a cél. A 
szerkezeti és optikai tulajdonságaik mélyebb vizsgálata mellett a kettő közötti összefüggések 
megértése is cél volt. 

Ahogy a lepkék esetén is egy fontos jellemzője a nanoszerkezeteknek, hogy a tökéletesen 
rendezett és rendezetlenek között vannak, úgy a vizsgálataim egyik fókuszpontja is a 
rendezetlenség hatásának vizsgálata volt az optikai tulajdonságokra. 

Kísérleti és numerikus módszerek 

Az általam használt kísérleti módszereket két csoportra lehet osztani, attól függően, hogy 
azok a fotonikus szerkezetek előállításához, vagy vizsgálatához szükségesek. A szerkezetek 
vizsgálatához és főleg előállításához nincsenek jelenleg kiforrott módszerek, így a 
tudományos gyakorlatban is sokféle módszert használtnak, ahogy azt én is tettem. Az 
előállításhoz használtak közé tartozott az elektron- és ion sugaras litográfia, a Langmuir-
Blodgett módszer, az atomi rétegleválasztás, a vákuum párologtatásos rétegleválasztás; a 
szerkezet vizsgálatához használtak közé tartozott a pásztázó- és transzmissziós 
elektronmikroszkópia, az atomerő mikroszkópia; az optikai vizsgálatokhoz pedig az 
ellipszometria és a különböző típusú reflexiós spektroszkópia. Ezen módszerek a 
Nanoszerkezetek kutatócsoportban és az MFA egyéb osztályain voltak megtalálhatóak. 

A fotonikus kristályok modellezésére szintén használtam néhány numerikus módszert a 
szerkezetek optikai viselkedésének megértéséhez és magyarázatához. Ezek közül említést 
érdemel a transzfer mátrix módszer, amit arra használtam, hogy a nanoarchitektúrák két 
dimenziós szerkezetéből adódó optikai jellemzőit modellezzem. Valamint a véges 
különbségek időtartománybeli módszere, amit a három dimenziós szerkezetből adódó optikai 
jellemzőket modellezzem. 
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Új tudományos eredmények 

Hűtés hatására bekövetkező színváltozás szerkezeti színnel rendelkező Lepidoptera 
fajoknál 

1. Magyarázatot találtam a hűtőszekrényben tartott, élő tajvani Eterusia taiwana lepkék 
színváltozására, amikor 5 °C-ról szobahőmérsékletre kerülnek, és a hasonló körülmények 
közé helyezett kipreparált lepkék színváltozásának a hiányára. Megmutattam, hogy megfelelő 
hőkapacitású hidegforrás alkalmazásával a módszer egyszerű, roncsolásmentes és gyors 
módját kínálja a nyitott fotonikus kristály szerkezetek azonosításnak, így a szerkezeti színnel 
rendelkező lepkék elkülöníthetőek a pigment által színezettektől. Megmutattam, hogy a 
reflexiós maximum helyek eltolódásával jelentkező apró változás detektálásával a zárt 
fotonikus nanoarchitektúrákkal rendelkező lepkék is elkülöníthetőek a pigment színnel 
rendelkező lepkéktől [1,2]. 

2. Lepkeszárnyak kontrollált hűtése során a reflexiós spektrumok változásában 
fajspecifikus tulajdonságokat fedeztem fel, amelyek csak kis mértékben voltak egyedfüggőek. 
A különböző fajokhoz tartozó lepkékben található nanoarchitektúrák nyitottsága és a párolgás 
időtartama között közel lineáris arányosságot mutattam ki. Megmutattam, hogy lokális hűtést 
alkalmazva kipreparált lepkék szárnyain a színváltozás kis területre koncentrálható. Ez egy 
kondenzáción alapuló fotonikus kristály alapú kijelző alapjául szolgálhat [1,2]. 

Kétdimenziós bioinspirált kvázi-rendezett lyukmintázatok 

3. A lepkékben található nanoarchitektúrák jellemzőit felhasználva FIB és EBL 
módszereket alkalmazva kontrollált oxidációval kombináltan, két dimenzióban rendezett 
négyszögrácsú, háromszögrácsú és kvázi-rendezett fotonikus kristály típusú 
nanoszerkezeteket (nanoarchitektúrákat) hoztam létre a látható tartományban elnyelő HOPG 
hordozón. A nanoszerkezetek geometriai jellemzőit és ezáltal az optikai tulajdonságaikat is, a 
HOPG kontrollált oxidációjával módosítottam. ALD használatával megmutattam, hogy a 
grafitban kialakított szerkezetek színét egy konformálisan leválasztott, vékony dielektromos 
réteggel módosítani lehet úgy, hogy a színük a rövidebb hullámhosszok felé tolódik [3]. 

4. Megállapítottam, hogy a kvázi-rendezett szerkezetek a rendezettektől eltérő optikai 
tulajdonságokat mutattak, melyek jellemzőek a modellként használt Albulina metallica 
lepkére is. A színük a minta síkjában történő forgatásra érzéketlen maradt, a rendezett 
szerkezetek diffrakciós rács jellegű viselkedésével ellentétben. Továbbá a kvázi-rendezett 
szerkezetek színe és reflexiós spektruma a megvilágítás szögére, és a rácsállandó 
változtatására is csak kis mértékben változott, ellentétben a rendezettekkel. Összességében 
kimutattam, hogy a természetben megtalálható közel-rendezett nanoarchitektúrák a 
szerkezetük miatt a színüket tekintve robusztusan viselkednek a geometria változtatásaira. Az 
eredmények felvetik a lehetőségét a HOPG-hez hasonlóan elnyelő anyagok (pl. fémek) 
pigment nélküli színezésének [3]. 
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2+1 dimenziós félig rendezett fotonikus nanoarchitektúrák 

5. Multiréteg szerkezetbe ágyazott In részecske rétegek felhasználásával alakítottam ki az 
Albulina metallica lepkékben található fotonikus nanoarchitektúrához hasonló szerkezetet. A 
létrehozott szerkezet a több szinten is jelen lévő (rétegekkel párhuzamos és arra merőleges 
irányú) rendezetlensége ellenére, a plánparallel multirétegekhez hasonló markáns színt adott. 
A szerkezet oxidálásával az optikai szempontból fontos paraméterei közül csupán egyet, a 
részecskék méretét változtattam, melynek a hatására az optikai viselkedését is sikerült 
megváltoztatni. A részecskeréteg jelentős módosítása ellenére a szerkezet színe csak kis 
mértékben változott [4]. 

6. Kétféle rendezetlenségű: egy, a lepkékben található fotonikus nanoszerkezetekhez 
hasonló síkban kvázi- vagy közel-rendezett, és egy, síkban rendezett, de arra merőlegesen 
rendezetlen szerkezeteket hoztam létre nanorészecskék és multiréteg kombinációjából. 
Kimutattam, hogy a minták egyaránt rendelkeznek egyszerű multiréteghez hasonló tükörszerű 
visszaveréssel és Lambert-reflektorhoz hasonló diffúz visszaveréssel. Megmutattam, hogy a 
diffúz reflexiós maximum helye szögfüggetlen. Modellt alkottam a közel-rendezett minták 
diffúz visszaverésének magyarázatára. A modellben a diffúz visszaverést a megvilágító fény 
egy részének a multiréteg szerkezetbe való becsatolódása, majd a rétegben haladó módusok 
kiszóródása okozza. A modellt FDTD számolásokkal igazoltam. Megmutattam, hogy a kisebb 
nanorészecskés minták esetén a geometriában végzett apró módosításoknak, amelyek a 
felgyűrődött szigeteket hivatottak modellezni, jelentős hatásuk van a fény becsatolódásának a 
hatásfokára. A nagyobb méretű nanorészecskés minták kvázi-rendezett szerkezetének viszont 
elhanyagolható a hatásuk a minták reflexiójára [5]. 
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