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2010





A kutatások előzménye

A kalkogén üvegek napjaink egyik legtöbbet kutatott

anyagai mivel nagyon sok, a gyakorlati alkalmazás szem-

pontjából hasznos fizikai tulajdonsággal rendelkeznek.

A kalkogén üvegek olyan amorf félvezetők amelyek kalko-

gén elemet/elemeket (S, Se vagy Te) tartalmaznak. Ezek

az anyagok átlátszóak az infravörös tartomány nagy ré-

szében valamint harmad rendű nemlineáris optikai je-

lenségeket mutatnak. A legérdekesebb és legtöbbet ku-

tatott tulajdonságuk, amely csak a kalkogén üvegekre

jellemző az, hogy érzékenyek a fénnyel való megvilágı́tás-

ra és ennek következményeként váratlan jelenségek ját-

szódnak le bennük, mint pl. fotóindukált térfogatválto-

zás, az üveg elsötétedése és kifehéredése, fotokristályo-

sodás stb. A fotokristályosodás/fotoamorfizáció jelenség

a DVD technológiában kerül alkalmazásra. Újabb alkal-

mazása a kalkogén üvegeknek a röntgensugár detektor,

amelyet orvosi eszközökben használnak főleg tumorok

vizsgálatára

Kutatásaim középpontjában a fotóindukált térfogatvál-

tozás állt. Ezt a jelenséget próbáltam körüljárni különbö-

ző elméleti és kı́sérleti megközelı́tésekből. A kutatásom

kiindulópontját a következő kı́sérletek képezték: Japán

kutatók amorf Se és As2Se3 fotóindukált térfogatváltozá-

sait követték nyomon az időben. Két tı́pusú mintát vizs-

gáltak. Az egyik mintatı́pust a szubsztrátum normálisá-

nak irányába növesztették. Ezek fénnyel történt megvilá-
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gı́tás hatására kitágultak. A másik mintatı́pus esetében

az atomok 80◦-os beesési szög alatt érkeztek a szub-

sztrátum felületére. Ezek a minták összehúzódtak fénnyel

történt megvilágı́tás hatására. Mivel kémiai szempontból

a két minta teljesen megegyezett, a különböző viselkedés

egyik lehetséges oka a szerkezetbeli különbségek. Amorf

mintákról lévén szó kı́sérletileg nehéz szerkezet-vizsgá-

latokkal lényeges eltéréseket kimutatni. Elméleti megkö-

zelı́tés szempontjából a számı́tógépes modellezés ideális

alternatı́vát jelenthet. Ma már a nagy sebességű számı́tó-

gépek lehetővé teszik az anyag atomi szintű modellezését.

Ennek ma a számı́tógépes fizika eszköztárában nagyon

sok módja létezik.

Normál beesési szög alatt növesztett minták fotóindu-

kált térfogatváltozását Dr. Hegedüs József tanulmányoz-

ta. Eredményeit a ”Computer simulation of growth and

photo-induced phenomena” cı́mű doktori disszetációjá-

ban ismertette. Kutatásom egy része az ő munkájának

a folytatása.

Célkitűzések

Kutatásaim fő célja a kalkogén üvegek fotóindukált térfo-

gatváltozásának japán kutatók által kapott eltérő eredmé-

nyeinek megmagyarázása volt. A kalkogén üvegek modell-

anyaga az amorf szelén, ezért vizsgálataim erre az anyag-

ra koncentrálódtak. Az amorf szelén fotóindukált térfogat-

változásának pontosabban ismerete elősegı́ti a komplexebb
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kalkogén üvegek (pl. Ge2As2Te5) fotóindukált térfogatvál-

tozásának a megértését.

Első lépésben ferde szög alatt növesztett amorf szelén

vékony rétegek fotóindukált térfogatváltozását jártam kö-

rül. Molekula Dinamikai (MD) szimulációval amorf szelén

mintákat növesztettem különböző beesési szögek alatt.

Ahhoz, hogy megérthessem a ferde növesztésű mintákban

lejátszódó fotóindukált térfogatváltozás mechanizmusát

részletes szerkezetvizsgálatokat kellett végeznem ezeken

a mintákon. Meg kellett határoznom a minták radiális

sűrűségeloszlásfüggvényét, sűrűségét. Ki kellett számol-

nom a koordinációs szám eloszlást, a gyűrűeloszlást vala-

mint a mintákban található üregek (voidok) nagyságát.

A szerkezet pontos ismeretében további lépésként ferde

amorf szelén minták fotóindukált térfogatváltozását mod-

elleztem újabb Molekula Dinamikai szimulációval. Követ-

kező lépésben mikroszkópikus szinten elemeznem kel-

lett a különböző szimulációs eredményeket.

A szimulációm eredményeit kı́sérleti módszerrel is iga-

zoltam. A kı́sérleti eredmények pontosabb megértése

miatt először elméleti úton kiszámoltam amorf szelén

minták Raman spektrumát. Japánban készı́tett zafı́r

hordozón növesztett amorf szelén mintákon Raman spek-

troszkópia méréseket végeztem miközben különböző idő-

intervallumokban megvilágı́tottam a mintákat 488 nm

hullámhosszúságú fénnyel.

A fotóindukált térfogatváltozás megértése közben kiszá-

moltam az amorf szelén töltésmennyiség eloszlását is.
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Elméleti úton meghatároztam amorf szelén minták töltés-

mennyiség eloszlását, valamint amorf szelén láncokban

a töltésmennyiség fölhalmozódást.

Vizsgálati módszerek

Kutatásaimban elsősorban a Molekula Dinamikai szimu-

láció módszerét alkalmaztam. Molekula Dinamikai szi-

mulációval nyomon lehet követni atomok pályáját időben

és térben, oly módon, hogy minden egyes atomra megold-

juk a Newton-féle mozgásegyenleteket. Ez a módszer

lehetővé tette az amorf szelén szerkezetének atomi szintű

vizsgálatát. A leválasztási szimulációkban klasszikus

empirikus három-test potenciállal ı́rtam le az atomok

közötti kölcsönhatást. A differencia egyenleteket a ve-

locity Verlet algoritmussal oldottam meg. Időlépésnek

1 fs-ot választottam. A szimulációkat a Tokiói Műszaki

Egyetem szuperszámı́tógépén futtatam le, ahol egy növesz-

tés 1 hónapig készült.

A fotóindukált jelenségek szimulációja során az atomi

kölcsönhatást Tight-Binding modell alapján közelı́tettem.

Foton abszorbció következményeként az amorf szelénben

egy elektron-lyuk pár keletkezik, amely femtoszekundu-

mos időskálán nagyon gyorsan távol kerül egymástól a

térben. Így két lépésben modelleztem a fénnyel történt

megvilágı́tást. Az egyikben egy elektron gerjesztést szi-

muláltam oly módon, hogy a legfelső betöltött sávból

(HOMO) egy elektront áthelyeztem a legalsó betöltetlen
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sávba (LUMO). A második lépésben egy elektront tüntet-

tem el a legmagasabb betöltött sávból, ı́gy modelleztem

a lyuk képződést. A szimulációs eredmények kiértékelé-

séhez saját programokat ı́rtam C nyelven valamint Mat-

labban.

Az amorf szelén töltéselsoszlását valamint Raman spek-

trumát Hartree-Fock ab initio módszerrel számoltam ki

a Gaussian 03 programcsomag segı́tségével.

A Raman spektroszkópiai méréseket egy Renishaw

1000 tı́pusú mikró-Raman spektróméterrel végeztem.

Új tudományos eredmények

1. Molekula Dinamikai szimulációval, gőzfázisú leválasz-

tás modellezésével, klasszikus empirikus három-test

potenciál alkalmazásával, négy különböző beesési

szög (0◦, 20◦, 45◦, 60◦) alatt amorf szelén mintákat

állı́tottam elő. A Voronoy-Delaunay módszerre ala-

pozva kimutattam, hogy a ferde szög alatt növesztett

mintákban a sűrűség csökken. Megállapı́tottam,

hogy ennek oka a beesési szög növekedésének függvé-

nyében egyre nagyobb számban előforduló és egyre

nagyobb méretű üregek (voidok) [1,2].

2. Tight Binding Molekula Dinamikai szimuláció módsze-

rével modelleztem a ferde beesési szög alatt növesztett

minták fotóindukált térfogatváltozását. A szimulációk

elemzése során megállapı́tottam, hogy a ferde növesztésű,
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üregeket (void) tartalmazó amorf Szelén mintákban

többféle fotóindukált szerkezetbeli változás jön létre,

mint az egyenes növesztésű mintákban. Ezek pl.

kovalens és interchain kötésfelszakadás ill. kötés-

képződés, láncelcsúszás, gyűrűképződés. Megállapı́-

tottam, hogy az üregek összeroppanása okozza a

térfogatcsökkenést [1-3].

3. Hartree-Fock ab initio módszerrel kiszámoltam amorf

szelén struktúrák Raman spektrumát. Lineáris kor-

relációt fedeztem fel a Se–Se kötések hossza valamint

a hozzátartozó rezgési módusok hullámszáma között.

Megállapı́tottam, hogy a nagyobb hosszúságú kötések-

nek alacsonyabb hullámszámú rezgési módus felel

meg [4].

4. Megmértem és összehasonlı́tottam megvilágı́tott il-

letve nem megvilágı́tott amorf szelén minták Raman

spektrumát. Megállapı́tottam, hogy a spektrumok

karakterisztikus csúcsának intenzitása változik a

megvilágı́tás hatására. Az intenzitásváltozás oka

az, hogy a megvilágı́tás hatására a kovalens kötések

egy része felszakad, fény hiányában meg visszaalakul-

nak [4].

5. Készı́tettem egy fenomenológikus modellt a kalkogén

üvegek fotóindukált térfogatváltozásának dinamiká-

jának a leı́rására. A modellel leı́rtam mind a megvilá-

gı́tás hatására végbemenő térfogatnövekedés kineti-

káját, mind a megvilágı́tás kikapcsolását követő relax-
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áció kinetikáját. Egy mennyiségi becslést adtam az

effektusért felelős struktúrális egységek gerjesztett

állapotba való lokális konverziójának arányára [5].

6. Csak kötésszögeket tartalmazó egyszerű modellt alkot-

tam a Szelén láncokban kialakuló töltésakkumuláció

kiszámı́tására. A modell jóságát Hartree-Fock ab

initio számolásokkal igazoltam [6].

7. Amorf Szelén mintákban (bulk) Tight Binding (TB)

és sűrűségfunkcionál (DFT) módszerekkel vizsgáltam

a töltésakkumuláció eloszlását a koordinációs hi-

bahelyeken. Megállapı́tottam, hogy a hármas ko-

ordinációjú Szelén atomokon pozitı́v töltésfölhalmo-

zódás van, mı́g a láncvégi egyes koordináltságú Szelén

atomokon negatı́v töltés halmozódik fel. Ez az eredmény

ellentmond annak, hogy a phonon-elektron kölcsönhatás

okozza a negatı́v töltésfölhalmozódást a Szelén láncok

végén [7].
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