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Rövidítések jegyzéke 

 

1D  Egydimenziós 

2D  Kétdimenziós 

3D  Háromdimenziós 

AFM  Atomerő mikroszkóp (Atomic Force Microscope) 

CVD  Kémiai gőzfázisú leválasztás (Chemical Vapor Deposition) 

DFT  Sűrűségfunkcionál elmélet (Density Functional Theory) 

DOS  Állapotsűrűség (Density of States) 

FFT  Gyors Fourier-transzformáció (Fast Fourier Transformation) 

HOPG  Kvázi-egykristályos grafit (Highly Oriented Pyrolytic Graphite) 

HCS  Hullámcsomag (Wave Packet) 

HCSD  Hullámcsomag-dinamika (Wave Packet Dynamics) 

L(S)DA Lokális(spin) sűrűség-közelítés (Local(Spin) Density Approximation) 

LDOS  Lokális állapotsűrűség (Local Density of States) 

PAH  Policiklusos aromás szénhidrogének (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) 

PAW  Projektorral kiegészített hullám (Projector Augmented Wave) 

SEM  Pásztázó elektronmikroszkóp (Scanning Electron Microscope) 

STM  Pásztázó alagútmikroszkóp (Scanning Tunneling Microscope) 

STS  Pásztázó alagútspektroszkópia (Scanning Tunneling Spectroscopy) 

TB  Szoros kötésű (Tight-Binding) 

TEM  Transzmissziós elektronmikroszkóp (Transmission Electron Microscope) 

VASP  (Vienna Ab-initio Simulation Package ) 
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Bevezetés 

A nanotudomány, illetve a nanotechnológia gyors fejlődésének motorja elsősorban az 

elektronikai eszközök egyre nagyobb mértékű miniatürizálásának igénye [1]. A jelenlegi 

szilícium alapú technológiában az alkalmazott vonalszélesség (14 nm) azt a küszöböt közelíti 

meg, ahol az elektronok már érzékelni fogják a szilárdtest határait, amelyben mozognak. A 

további méretcsökkenés tehát magában hordozza az új elveken alapuló nanoelektronikai 

eszközök megjelenését. Ahhoz, hogy megismerjük a nanoelektronikai eszközök működését és 

képesek legyünk ilyen eszközök tervezésére, szükséges, hogy megértsük, hogyan mozognak 

az elektronok nanoszerkezetekben. Egy nanoszerkezet jóval bonyolultabb felépítéssel 

rendelkezik, mint az atomok és a molekulák, így annak ellenére, hogy nagy pontossággal 

ismerjük a részecskék mozgását leíró alaptörvényeket, a kvantummechanikai 

soktestproblémát csak numerikusan, illetve közelítésekkel lehet megoldani. Az elektronok 

mozgásának tanulmányozásához ezért igen hasznos eszköznek bizonyul a számítógépes 

szimuláció. 

A szén egyszer már fontos szerepet játszott a technológiai fejlődésben az ipari forradalom 

idején, és most úgy tűnik, a nanotechnológiában is meghatározó szerepet kap. Az sp
2
 típusú 

hibridizáció során létrejövő szén nanoszerkezetek, mint a fullerén [2], a szén nanocsövek [3] 

és a nemrégiben felfedezett grafén [4], különleges tulajdonságaik révén azonnal a kutatók 

figyelmének középpontjába kerültek. A fullerének kalitkaszerűen zárt szerkezete, illetve a 

nanocsövek rendkívüli elektromos és mechanikai tulajdonságai számos alkalmazási 

lehetőséget kínálnak a gyakorlati felhasználásra. Az elmúlt évek publikációs adatai alapján 

azonban kijelenthető, hogy a legnagyobb érdeklődést a család legfiatalabb tagja, a grafén 

váltotta ki a tudományos életben. Ezt támasztja alá, hogy 2010-ben, mindössze hat évvel a 

grafén előállítása után, Andrej Geimnek és Konstatin Novoselovnak ítélték oda a fizikai 

Nobel-díjat a grafénen végzett úttörő munkásságukért. A díj odaítélésében fontos szerepe 

volt, hogy az olyan izgalmas fizikai jelenségek mellett, mint a Klein-paradoxon [5] vagy az 

anomális kvantum Hall-effektus [6], a grafénnek szerteágazó felhasználási lehetősége lehet a 

közeljövőben, amelyek közül az egyik kiemelt terület a nanoelektronika. A grafénban ugyanis 

a töltéshordozók mozgékonysága még szobahőmérsékleten is elérheti a 200 000 cm
2
/Vs 
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értéket [ 7 ], ami két nagyságrenddel nagyobb, mint a jelenlegi elektronikában használt 

szilíciumban. Emellett kiváló hővezető képességgel is rendelkezik [8], amely megoldhatja a 

jelenlegi integrált áramkörök miniatürizálásánál fellépő komoly problémát, az áramkörök által 

termelt megnövekedett hő elvezetését. A szén nanoszerkezetek elektronikában történő 

alkalmazása már a szén nanocsövek esetében is felmerült, ugyanis azok atomi szerkezetüktől 

függően, fémes, illetve félvezető tulajdonságokkal rendelkeznek. A nanocsövek alkalmazása 

szempontjából azonban a legfőbb problémát máig az jelenti, hogy nem rendelkezünk 

megfelelő eljárással a szén nanocsövek szelektív előállítására, a növesztés folyamán létrejövő 

többféle nanocső szétválogatása pedig nem egyszerű feladat. Könnyen belátható, hogy a 

grafén ipari szintű felhasználáshoz is elengedhetetlen az olyan előállítási módszerek 

alkalmazása, amelyek során makroszkopikus méretű grafén minták hozhatók létre. Ennek 

manapság legelterjedtebb módszere a kémiai gőzfázisú leválasztás (CVD: Chemical Vapor 

Deposition) [9], melynek segítségével akár négyzetméteres nagyságú grafén minták állíthatók 

elő [10]. A CVD módszer hátránya, hogy a növekedési mechanizmusból kifolyólag a grafén 

minta polikristályos lesz, azaz a minta különböző orientációjú grafén szemcséket tartalmaz, 

amiket szemcsehatárok választanak el. Ezeknek a szemcsehatároknak a grafén elektromos és 

transzport tulajdonságaira gyakorolt hatása kiemelkedően fontos az alkalmazási lehetőségek 

szempontjából, ezért igen aktívan kutatott terület mind kísérleti, mind elméleti oldalról. 

A pásztázó alagútmikroszkóp (STM: Scanning Tunneling Microscope) az egyedi 

nanoszerkezetek vizsgálatának egyik legfontosabb eszköze. Az STM különleges térbeli 

felbontása révén ugyanis az atomi felbontás (a megfelelő mintákon) könnyedén elérhetővé 

válik. Az első eredmények, amelyek első alkalommal tették „szemmel láthatóvá” az atomokat 

a különféle anyagok (például szilícium) felületén, lenyűgözték a világot, de még hosszú 

időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy megértsük, pontosan mit is mér az STM. A legegyszerűbb 

közelítésben azt mondhatjuk, hogy a mért alagútáram arányos a minta Fermi-energián vett 

elektron-állapotsűrűségével a tű helyén. Ezáltal az STM képeken a minta atomi és elektron 

szerkezetének hatása mindig keveredve jelenik meg, melynek pontos értelmezéséhez 

nélkülözhetetlenek az elméleti modellek, a számítógépes szimulációk alkalmazása. 

Az elektron mozgásának tanulmányozásához jól használható a hullámcsomag-dinamikai 

módszer (HCSD), amely az időfüggő Schrödinger-egyenlet megoldásán alapul. A számítások 

eredményeként kapott időfüggő hullámfüggvény segítségével további, a transzport 

szempontjából fontos mennyiségek származtathatóak, mint például a valószínűségi áram, 

illetve áramsűrűség. A módszerrel igen szemléletesen vizsgálható az elektron mozgása, 

ezáltal betekintést nyerve a dinamikai jelenségekbe, mint amilyen az STM mérés folyamán 

végbemenő alagutazási folyamat, vagy a különböző hibahelyeken történő egyéb szóródási 
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folyamatok. Ezeknek a transzportfolyamatoknak a pontos és átfogó megértése feltétlenül 

szükséges a jövőbeli nanoelektronikai eszközök tervezéséhez. 

Jelen értekezés célja, hogy HCSD szimulációk, illetve numerikus elektronszerkezeti 

számolások segítségével pontosabban megértsük a hibákat is tartalmazó grafén transzport és 

elektromos tulajdonságait. Az értekezés felépítése a következő: a dolgozat első felében (első 

három fejezet) a grafénnal és annak vizsgálati eszközével, az STM-mel, továbbá az 

értekezésben használt számolási módszerekkel kapcsolatos irodalmi hátteret tekintem át. 

Ehhez az első fejezetben a grafén szerkezeti és elektronszerkezeti tulajdonságait mutatom be, 

kitérve az előállítási módszerekre és az abból következő strukturális hibákra. A második 

fejezet az STM műszer bemutatását és annak elméleti leírását tartalmazza. A harmadik fejezet 

a HCSD módszer elméletével és felhasználási lehetőségeivel foglalkozik, kiegészítve szoros 

kötésű közelítéssel számolt állapotsűrűség és első elveken alapuló sávszerkezet számolási 

módszerek leírásával. A dolgozat második felében (utolsó három fejezet) mutatom be saját 

eredményeimet. A negyedik fejezetben a HCSD szimuláció segítségével megvizsgálom, 

hogyan befolyásolja a töltésterjedést a grafénban egy lokális elektronforrás, mint például egy 

STM tű jelenléte. Az ötödik fejezet tartalmazza a különböző típusú grafén szemcsehatárokon 

történő elektronszóródási folyamatok vizsgálatát. Végül az utolsó fejezetben CVD módszerrel 

előállított grafén alacsony hőmérsékletű STM mérés eredményeinek modellezését tárgyalom. 
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1. A grafén 

A szén a természetben leggyakrabban előforduló elemek közé tartozik, különleges 

elektronszerkezetéből kifolyólag több eltérő hibridizációjú módosulata ismert (sp
1
, sp

2
, sp

3
). 

Az ezekből felépülő anyagok fizikai tulajdonságai ugyanakkor jelentősen eltérhetnek, amelyre 

kiváló példa a szénnek két, már régóta ismert háromdimenziós kristályszerkezete: a grafit és a 

gyémánt. A hétköznapi életből is ismert grafitban a szénatomok hatszöges rácsban 

helyezkednek el sp
2
 hibridizációval, ahol a kötési távolság a szénatomok között 0,142 nm (1.1 

(a) ábra). A hatszöges rétegek egymástól 0,335 nm távolságra helyezkednek el és közöttük 

Van der Waals erők hatnak. Ennek következtében a grafit egy szürke, puha és elektromosan 

vezető anyag, ellentétben a tetraéderesen, sp
3
 hibridizációval felépülő gyémánttal, amely 

átlátszó, kemény és szigetelő. 

 

 

1.1 ábra. (a) A grafit szerkezete ABAB rétegződés esetén, ahol az egymás alatti A és B 

jelölésű hatszöges rétegek egy kötési távolsággal (0,142 nm) vannak egymáshoz képest 

eltolva. (b) A grafén, azaz egyetlen grafit réteg szerkezete. 

 

A grafén a grafit egyetlen atomi rétege (1.1 (b) ábra). A kétdimenziós (2D) hatszögekből 

felépülő struktúrát a grafit egy atomi vastagságú rétegének leválasztásával sikerült 

manchesteri kutatóknak 2004-ben előállítani [4]. A felfedezés azért is meglepő volt, mert 

ellentmondani látszott a korábbi szilárdtestfizikai állításoknak, miszerint egy 2D kristály 

termodinamikailag azért instabil, mivel abban bármely véges hőmérsékleten a termikus 

fluktuációk olyan méretű atomi elmozdulásokhoz vezetnének, amelyek összemérhetőek a 

rácsállandóval, ezáltal lerombolva a hosszútávú rendet [11, 12]. A kísérletek azonban azt 

(a) (b) 
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mutatják, hogy a felfüggesztett grafén még szobahőmérsékleten is stabil marad, ugyanakkor 

nanométeres skálán hullámossá válik, azaz nem lesz tökéletesen kétdimenziós [13 ]. Az 

ellentmondás a korábbi állításokkal tehát úgy oldható fel, hogy a grafén hullámzása a 

harmadik dimenzióban képes stabilizálni a szerkezetet [14]. A grafén szerkezete abból a 

szempontból is egyedi, hogy elvben olyan más alacsony dimenziós szén nanoszerkezeteket 

származtatathatunk belőle, mint amilyen a korábban felfedezett fullerén vagy a szén nanocső 

(1.2 ábra). A nulladimenziós (0D) fullerén a megfelelő módon kivágott grafén darab 

összehajtásával, míg az egydimenziós (1D) szén nanocső a grafén hengerré való 

feltekerésével állítható elő. 

 

 

1.2 ábra. A grafénból elvben előállítható különböző dimenziójú szén szerkezetek (0D fullerén, 

1D szén nanocső, 3D grafit) [15]. 

 

A grafén kutatás töretlen lendületét annak köszönheti, hogy a grafén számos kiemelkedő 

tulajdonsággal rendelkezik. A bevezetőben említett igen nagy mobilitás mellett a mechanikai 

tulajdonságai is figyelemre méltóak, ugyanis szakítószilárdsága az atomerő mikroszkópos 

mérések alapján eléri az 1 TPa értéket, ami kétszázszor nagyobb az acélénál [16]. Ezen 

tulajdonságokat összekapcsolva, a grafén ideális jelölt a különböző kompozitok és kerámiák 

fizikai tulajdonságainak javításához [17, 18]. Optikai tulajdonságait tekintve a ráeső fény 

    -át nyeli el, ami jelentősnek számít annak ellenére, hogy csak egyetlen atomi rétegről 

van szó. Külön érdekesség, hogy ezt a fényelnyelési értéket csak a finomszerkezeti állandó 

(   1/137) határozza meg            [ 19 ]. Optikai átlátszósága és kiváló vezetési 

tulajdonsága miatt a grafén igen ígéretes anyag az érintőképernyők és a napelemek jövőbeli 

fejlesztései során [ 20 , 21 ]. Ezekből a kiragadott példákból is látható, hogy a grafén 
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tulajdonságaiból kifolyólag számos alkalmazási lehetőséggel rendelkezik a különféle ipari 

területeken. A grafén további felhasználási lehetőségeiről jó összefoglaló található az alábbi 

hivatkozásban [22]. 

Az ígéretes alkalmazási lehetőségek mellett a másik ok, amiért a grafén igen gyorsan a 

kutatások középpontjába került, a benne lévő töltéshordozók különleges spektruma. A 

grafénban ugyanis a töltéshordozó kvázirészecskék dinamikáját alacsony energián (közel a 

Fermi-energiához) a Schrödinger-egyenlet helyett jól közelíthetjük a zérus tömegű Dirac-

egyenlettel, annak ellenére, hogy az elektronok mozgása egyáltalán nem relativisztikus 

(         ) [23]. Az így megjelenő tömeg nélküli Dirac-fermionok a hagyományostól 

eltérő elektromos tulajdonságokkal rendelkeznek [24, 25], amire jó példa a mágneses térben 

megfigyelt anomális kvantum Hall-effektus [4, 6]. Az anomális jelző oka, hogy ellentétben a 

nemrelativisztikus 2D elektrongáz esetével, ahol a vezetőképességben megjelenő platók a G0 

vezetőképesség-kvantum            egész számú többszöröseinél jelennek meg, 

ugyanezek a platók a grafénban     félegész értékeinél találhatóak. Ezek a félegész 

értékeknél kimért platók voltak az első bizonyítékai annak, hogy a töltéshordozók a grafénban 

valóban zérus tömegű Dirac-fermionokként viselkednek. Érdemes megjegyezni, hogy az 

anomális kvantum Hall-effektus grafénban szobahőmérsékleten is megfigyelhető [ 26 ], 

ugyanis a nagy ciklotronfrekvenciának köszönhetően a szomszédos Landau-nívók közötti 

különbség már        mágneses térnél is nagyságrendileg 1000 K. 

A grafén felfedezése lehetőséget nyitott a relativisztikus kvantumelmélet néhány alapvető 

jelenségének vizsgálatára is. Az egyik ilyen jelenség az úgynevezett Klein-paradoxon [27], 

amely alapján relativisztikus részecskék képesek igen magas potenciálfalon is nagy 

valószínűséggel áthaladni. Sőt merőleges beesés és végtelen magas potenciálfal esetén a 

transzmisszió értéke meglepő módon pontosan egy. A visszaszóródás hiányára szén 

nanocsöveknél először Ando és munkatársai [ 28 ], a grafén esetében Katsnelson és 

munkatársai mutattak rá [5]. A jelenség gyakorlati szempontból is jelentős [29], ugyanis 

áttételesen befolyásolja a grafén transzport tulajdonságait hibák jelenlétében. 

1.1 A grafén elektronszerkezete 

Az előző szakaszban említett érdekes tulajdonságok megértéséhez vizsgáljuk meg 

részletesebben a grafén sávszerkezetét. A grafénban a szénatomok sp
2
 hibridizációval 

kialakított erős σ-kötésekkel kötődnek egymáshoz. A fennmaradó harmadik   pályát (  ), 

amely merőleges a hatszögrács síkjára, π-orbitálnak is nevezik. Az ezekből létrejövő 

delokalizált elektronrendszer (félig betöltött π-sáv) határozza meg döntően a grafén 
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elektromos tulajdonságait, ugyanis ez esik legközelebb energiában a Fermi-energiához. Ennek 

a π-sávnak a vizsgálatát először P. R. Wallace végezte el még 1947-ben [30], jóval a grafén 

felfedezése előtt. Természetesen akkor nem a grafén, hanem az abból felépülő grafit 

elektromos tulajdonságai álltak az érdeklődés középpontjában, ezért nem is tekintették a 

számolást többnek egy elméleti modellnél. A továbbiakban ennek a π-sávnak a szoros kötésű 

(TB: Tight-Binding) közelítésben számolt eredményeit mutatjuk be [31]. 

 

 

1.3 ábra. (a) A grafén kristályszerkezete, amely két alrácsból (A és B típusú atomokból) 

építhető fel. Az     és     az elemi rácsvektorokat,              pedig egy A típusú atom első 

szomszédaiba mutató vektorokat jelöli. (b) A grafén Brillouin-zónája a      és      reciprokrács-

vektorokkal és néhány magas szimmetriájú ponttal. 

 

A grafén elemi cellájában két bázisatom (A és B típusú atom) található (1.3 (a) ábra). Az 

elemi cella rácsvektorait a következő módon adhatjuk meg: 

     
 

 
                      

 

 
         (1.1) 

ahol            a szénatomok közötti távolság. A hatszöges rácsban két kitüntetett irányt 

különböztetünk meg, a cikk-cakk és a karosszék irányt. Bevezetve az               vektort, 

ahol   és   egész számok, ez a vektor egy       számpárral jellemezhető. A két kitüntetett 

irány definíció alapján az     vektor irányával egyezik meg cikk-cakk esetében      , 

karosszék esetében pedig       számpár értékekkel. A kristályrács szimmetriájával 

rendelkező reciprokrács elemi rácsvektorai az (1.1) összefüggések alapján az alábbi alakot 

öltik: 

      
  

  
                       

  

  
         (1.2) 

A két bázisatommal rendelkező grafénban a hullámfüggvényt az A és B típusú szénatom 

   pályáiból felépített Bloch-függvények lineáris kombinációjaként írhatjuk fel: 

a2

a1

A B

δ1

δ2
δ3

ky

kx

Г
K

K'

b2

b1

(a) (b) 
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                                                 (1.3) 

ahol   a mintában lévő elemi cellák száma,     ,      az A és B típusú szénatomokhoz tartozó 

rácsvektorokat,   ,     pedig a szénatomok    állapotaihoz tartozó hullámfüggvényeket 

jelöli. A         és         együtthatók megoldásához a                          Schrödinger-

egyenlet segítségével juthatunk egyszerű átalakítások után: 

   
       

       
          

       

       
     (1.4) 

ahol  

    
      

      
            

      

      
    (1.5) 

Az energia sajátértékek kiszámolásához tehát a   hopping és   átfedési mátrixokat tartalmazó 

(1.4) sajátérték-egyenlet megoldása szükséges: 

  
                          

                          

       (1.6) 

A megoldáshoz tekintsük külön-külön az (1.5) összefüggésekben szereplő mátrixelemeket. A 

  mátrix diagonális elemei természetesen megegyeznek (          és a következő 

formában írhatók fel: 

     
 

 
                   

         

                               (1.7) 

ahol      az   típusú atomok pozíciói. Ha csak az elsőszomszéd kölcsönhatásokat vesszük 

figyelembe, az (1.7) egyenlet tovább egyszerűsödik, ugyanis az   típusú atomok 

elsőszomszédai mind   típusú atomok, azaz csupán az            tagokat kell figyelembe 

venni: 

     
 

 
                            

    

      (1.8) 

A nem-diagonális elemek        
  alakja a következő: 
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   (1.9) 

Itt is csak az elsőszomszéd kölcsönhatásokat nézve, ahol az   típusú atomok három   típusú 

elsőszomszédját az 1.3 (a) ábra alapján                          rácsvektorokkal jelöljük, az 

(1.9) az alábbi egyszerű alakban írható: 

                                                     (1.10) 

ahol    az elsőszomszéd hopping-integrál:                                          . 

Áttérve az   átfedési mátrixelemekre, annak diagonális tagjai elsőszomszéd közelítésben 

egységnyiek          , ami az atomi hullámfüggvények normáltságából adódik: 

                           . A nem-diagonális tagokat pedig a     elemhez hasonló 

módon határozhatjuk meg: 

                                            (1.11) 

ahol    az elsőszomszéd átfedési integrál:                                          . A 

gyakorlatban   ,   és    értékeit első elvekből számolt sávszerkezethez való illesztésből vagy 

mérési eredményekből szokták meghatározni. A tipikus értékek         választás esetében 

a           és           . 

Az elsőszomszéd közelítésben meghatározott mátrixelemekkel a hopping és az átfedési 

mátrixok végül az alábbi egyszerű alakokban írhatóak fel: 

    
           

   
        

            
          

   
       

    (1.12) 

Ennek segítségével megoldva az (1.6) sajátérték-egyenletet, a grafénban a diszperziós reláció 

a következő alakot ölti: 

        
           

            
    (1.13) 

ahol a   jel a    pályákból kialakult vezetési, illetve vegyértékkötési sávot jelöli. A 

végeredményhez utolsó lépésben fejezzük ki          függvényt az elemi rácsvektorokkal: 

                                                       (1.14) 
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1.4 ábra. A grafén        sávszerkezeti ábrája. (a) A vezetési és vegyértékkötési sáv 

háromdimenziós képe. (b) A vezetési sáv kontúrvonalai, ahol a fekete hatszög a Brillouin-

zónát jelöli. A vezetési és vegyértékkötési sáv a hatszög csúcsaiban, az úgynevezett Dirac-

pontokban érintkezik. Az energiát az ábrákon      választással és   egységekben 

ábrázoltam. 

 

A grafén diszperziós relációja az 1.4 ábrán látható      közelítés esetén. Ilyenkor a 

diszperziós reláció szimmetrikus az    energiára, amelyet részecske-lyuk szimmetriának 

neveznek. A vezetési és vegyértékkötési sáv a K pontokban az úgynevezett Dirac-pontokban 

érintkezik, amelyek éppen a Fermi-energián találhatóak. Ennek következtében a grafén 

vezetési tulajdonságait a Dirac-pontok környezetében található elektronok határozzák meg. A 

Brillouin-zónában két nem-ekvivalens Dirac-pont található (  és   ), melyek pozíciója a 

reciprok rácsvektorokkal kifejezve: 

                                            (1.15) 

A diszperziós relációt ezen K pontok körül sorbafejtve azt tapasztaljuk, hogy, ellentétben a 

félvezetőknél megszokott kvadratikus függéssel, itt a diszperziós reláció lineáris: 

                      
    

    
 

 

     (1.16) 

ahol                           és           . Emiatt a K pontok környékén megjelenő Dirac-

kúpokban az elektron- és lyukszerű gerjesztések nulla effektív tömeggel rendelkeznek. Az 1.4 

(b) kontúr ábrán jól láthatóak ezeknek a kúpoknak a síkmetszetei, a kör alakú energia-

szintvonalak, amelynek következtében a Fermi-energiához közeli elektronok mozgása izotróp 
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a grafénban. Érdemes megemlíteni, hogy a Dirac-pontoktól távolodva a k-térben, azaz 

magasabb energiákon, a másodfokú tagok miatt az energia-szintvonalak háromszögesen 

torzulnak, amelyet az irodalomban trigonális torzulásnak neveznek [32]. Ennek hatására a 

magas energiájú elektronok mozgása a grafénban anizotróppá válik, kitüntetett kristálytani 

irányokkal, amely jelenségnek érdekes alkalmazásai lehetnek a nanoelektronikában [33]. 

A már említett Dirac-pont, illetve Dirac-kúp kifejezések abból adódnak, hogy a K pontok 

körül a (1.16) lineáris diszperzió formálisan felírható egy Dirac-féle Hamilton-operátorral: 

                (1.17) 

ahol            a Pauli-mátrixokat,              pedig az impulzus-operátort jelöli [25]. 

A    pont környékén az elemi gerjesztéseket ugyanez a Hamilton-operátor írja le, de    

         Pauli-mátrixokkal. A grafén elektronjainak hullámfüggvényeit ezek alapján 

kétkomponensű vektorokkal lehet megadni          , ami igen hasonlít a feles spinű 

részecskék leírásához. Itt azonban nem a spin, hanem a két alrács járulékai jelennek meg, 

ezért ezt az irodalomban pszeudospinnek nevezik [24]. A (1.17) Hamilton-operátorral leírható 

kvázirészecskéket a kétdimenziós relativisztikus Dirac-elektronokkal való hasonlóságuk miatt 

Dirac-fermionoknak nevezzük. 

A grafén már említett különleges elektromos tulajdonságai tehát abból erednek, hogy a 

benne lévő töltéshordozók dinamikája a K pontok körül megfeleltethető a Dirac-fermionok 

dinamikájával, ahol a Fermi-sebesség értéke körülbelül a fénysebesség 300-ad része. 

1.2 A grafén előállítása CVD módszerrel 

A grafén 2004-es első előállításához Geim csoportja az igen egyszerű és gyors mechanikai 

exfóliálás módszert alkalmazta [4]. Ehhez egy ragasztószalag segítségével a grafit különböző 

vastagságú rétegeit választották le, majd ezeket megfelelő vastagságú szilícium-oxid 

hordozóra helyezve, optikai mikroszkóp segítségével, az egyetlen réteg grafént sikeresen 

megkülönböztették a több rétegszámú grafit lemezektől [34]. A mechanikai exfoliálással 

létrehozható grafén minták kevés hibát tartalmaznak, ugyanakkor méretük csupán 10-100 

mikrométer közötti, amely nem megfelelő méretű az ipari alkalmazáshoz. Emiatt a 

nagyméretű grafén minták előállításához az elmúlt években különböző módszereket dolgoztak 

ki, melyek közül a legelterjedtebb a kémiai gőzfázisú leválasztás (CVD) [35, 36]. 

A CVD növesztés során széntartalmú gázt (legtöbb esetben metánt) áramoltatnak 

hidrogénnel és argonnal keverve, egy előre magas hőmérsékletre felfűtött (900-1100 °C) fém 

hordozó felett (Cu, Ni, Pt, Ir stb.). A grafén ezen a fém felületen növekszik a széntartalmú 



 

13 

 

gázból kivált szénből. A növekedési folyamat hordozónként eltérő, emiatt az alkalmazások 

szempontjából legígéretesebbnek tűnő réz hordozó esetét mutatom be [9]. Réz esetén a 

felületen elbomló széntartalmú gáz szénatomjai nem képesek beoldódni a rézbe. Ezeknek a 

felületről nem deszorbeálódó szénatomoknak a kristályosodása hozza létre a grafént a réz 

felületén. Mivel a réznek és a szénnek nincs ötvözete (karbid formája), a növekedést az erős 

C-C és a gyenge Cu-C kölcsönhatás dominálja. A növekedés kinetikáját és ezáltal a kialakuló 

grafén minta szerkezeti tulajdonságait a CVD módszer paraméterei határozzák meg, mint a 

nyomás, a hőmérséklet, az alkalmazott széntartalmú gáz és annak aránya a hidrogénnel, az 

áramoltatott gáz sebessége stb. Ezeknek a paramétereknek az optimalizálása a megfelelő 

grafén minta növesztéséhez egy igen bonyolult feladat. Példaként vizsgáljuk meg a grafén 

növekedési mechanizmusát egy általános CVD paraméter beállítás mellett (780 mTorr 

alacsony nyomáson és 990 °C hőmérsékleten) [37]. Ekkor a növekedés nem a megszokott 

Ostwald-érés [38] mechanizmusával történik, hanem az úgynevezett Smoluchowski-éréssel 

[39], ahol a keletkező grafén szigetek diffúziója és összeolvadása játszik döntő szerepet. 

 

 

1.5 ábra. SEM képek a 990 °C hőmérsékleten rézre növesztett grafén kezdeti növekedési 

lépéseiről. (a) 15 s (b) 30 s (c) 60 s (d) 120 s növesztési idő után [37]. 

 

Az 1.5 ábrán a különböző hosszúságú ideig növesztett grafén pásztázó elekronmikroszkópos 

(SEM: Scanning Electron Microscope) felvételei láthatóak. A kezdeti csillag alakú szigetek a 

növesztési időtartam hosszabbodásával egyre nagyobb méretű szigetekké alakulnak, amíg 

teljesen be nem fedik a réz felületét. A folyamat önszabályzó, azaz a réz felületén csupán 

egyetlen réteg grafén keletkezik. A növekedés mechanizmusának részleteit az 1.6 sematikus 

ábra mutatja. Az (a) és (b) ábrán a réz mintán kezdetben kialakuló csillag alakú nukleációs 



 

14 

 

magok számának növekedése látható, amelyek mérete eltérő lehet. Érdemes megemlíteni, 

hogy alacsony energiás elektronmikroszkóppal megmutatták [40], hogy ezeknek a csillag 

alakú kis grafén szigeteknek a négy ága különböző kristálytani orientációval rendelkezik, azaz 

már ezek a kis szigetek is polikristályosak. A kezdeti szigetek a magas hőmérséklet miatt 

képesek mozogni a réz felületén és összeolvadva nagyobb szigetekké alakulni (c, d), amelyet 

Smoluchowski-érésnek nevezünk. Az összekapcsolódott nagyobb szigetekhez a növekedés 

folyamán újabban nukleálódott kis szigetek képesek csatolódni (d), általában megtartva saját 

kristálytani orientációjukat. A növekedés utolsó lépéseiben (e, f) a nagy szigetek mérete már 

nehézkessé teszi azok mozgását a hordozón, így a további növekedésüket a hozzájuk 

csatolódó kis szigetek és szénatomok adják, amíg a réz teljes felületét be nem fedik. 

 

 

1.6 ábra. A grafén Smoluchowski-éréssel történő növekedésének sematikus ábrái [37]. 

 

Könnyen belátható, hogy az így kialakult grafén minta polikristályos, ahol a szemcsehatárok 

nem csupán a nagyobb szigetek között, hanem azokon belül is megtalálhatóak. Ezeknek a 

szemcsehatároknak a feltérképezésére osztályunkon egy szelektív marási folyamatot 

dolgoztak ki, amelynek segítségével láthatóvá válnak a különböző méretű és alakú grafén 

szemcsék [41]. A módszer azon alapul, hogy oxigén jelenlétében, megfelelően alacsony 

hőmérsékleten az oxidációs folyamat csak a hibák környezetében zajlik le. A szemcsehatárok 

és azok környezetének kimarásával tehát a doménszerkezet láthatóvá válik pásztázó atomerő 

mikroszkópos (AFM: Atomic Force Microscope) felvételeken (1.7 ábra). A módszer 

segítségével a szemcseszerkezet meghatározásán túl, további AFM mérésekkel lehetőség 

nyílik a szemcsék orientációjának meghatározására is. Ezeknek a paramétereknek az ismerete 

igen fontos a grafén minta tulajdonságainak szempontjából. 
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1.7 ábra. A CVD grafén doménszerkezetét mutató AFM felvétel és annak kvantitatív 

kiértékelése. A szemcsék különböző kristálytani orientációja eltérő színekkel lett jelölve [41]. 

 

Annak ellenére, hogy a fent bemutatott grafén növekedési mechanizmus és annak AFM-

mel mért szemcseszerkezete adott CVD növesztési paraméterekhez tartozott, általánosságban 

elmondható, hogy a különböző nukleációs helyeken elinduló kristályosodás miatt a CVD 

módszerrel növesztett grafén polikristályos lesz. A mintákban található grafén szemcsék 

méretét és alakját pedig az adott CVD növesztés paraméterei fogják meghatározni. 

1.3 Szemcsehatárok grafénban 

A grafénban lévő strukturális hibák [42] jelentősen képesek módosítani annak tulajdonságait, 

köztük az 1.1 fejezetben tárgyalt különleges elektromos és transzport tulajdonságokat [43, 44, 

45 , 46 , 47 ]. Amint láthattuk az előző szakaszban, a CVD módszerrel növesztett grafén 

esetében a vonalszerű egydimenziós (1D) hibák, azaz a szemcsehatárok fordulnak elő jelentős 

mennyiségben. Emiatt az elmúlt években a grafén szemcsehatárok vizsgálata és azoknak a 

grafén különböző tulajdonságaira gyakorolt hatása igen aktívan kutatott területté vált, 

amelyről kiváló összefoglaló munkák találhatóak az irodalomban [48, 49]. 

1.3.1 Szemcsehatárok szerkezeti modelljei 

A grafén szemcsehatárokat az irodalomban gyakran nevezik rendezettnek vagy 

rendezetlennek, annak ellenére, hogy ezeknek a jelzőknek nincs pontos definíciója. Jelen 

értekezésben a következőképpen használjuk ezeket a kifejezéseket. Rendezett szemcsehatáron 

azokat a szerkezetet értjük, ahol a szénatomoknak megmarad a hármas koordinációja, azaz az 
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típusú rács. A rendezett szemcsehatár természetesen a hatszögek mellett öt-, illetve 

hétszögeket, ritkább esetekben négy- és nyolcszögeket is tartalmaz (1.8 ábra). A rendezett 

szemcsehatár fenti meghatározása alapján azt nevezzük rendezetlen szemcsehatárnak, amely 

kettős koordinációjú szénatomokat is tartalmaz. Ilyen kettős koordinációjú szénatomok 

találhatóak vakanciák, illetve nagyobb sokszögek (9-10 tagú széngyűrűk stb.) jelenlétében 

(1.9 ábra). A fenti definíciók alapján mind a rendezett, mind a rendezetlen szemcsehatár lehet 

periodikus, illetve aperiodikus szerkezetű, amint azt a további szakaszokban látni fogjuk. 

A rendezett periodikus szemcsehatárok elméleti vizsgálata igen nagy irodalommal 

rendelkezik [ 50 , 51 , 52 ], ugyanis grafit (HOPG: Highly Oriented Pyrolytic Graphite) 

mintákon számos ilyen típusú szemcsehatárt figyeltek meg korábban pásztázó 

alagútmikroszkóp (STM) segítségével [ 53 , 54 , 55 ]. A szerkezet modellezésének egyik 

módszere, hogy két félvégtelen grafén síkból indulunk ki, amelyeket éleikkel egymással 

szembe forgatunk (1.8 (a) ábra). A két élt (J=jobb és B=bal) úgy definiáljuk, hogy legyenek 

párhuzamosak az                  és           
       

  vektorokkal, ahol          és 

   
      

  a két oldal elemi rácsvektorait jelöli. Ahhoz, hogy a szemcsehatár periodikus is legyen, 

a két oldal éleinek összemérhetőknek kell lenniük, ami az      és      vektorok egyezése vagy 

közel egyezése esetén áll fenn. A szemcsehatár d periodicitását ezek alapján az éleket 

jellemző vektorok hossza                 adja meg. A szemcsehatár   szögét a jobb és bal 

oldalon lévő cikk-cakk irányok által bezárt szöggel jellemezhetjük, ami a definícióból 

következően    és 60  közötti értéket vehet fel. Mivel az      és      vektorokhoz tartozó    és 

   királis szögek: 

                                (1.18) 

éppen a cikk-cakk irányoktól mért szögekként vannak definiálva, a szemcsehatár szöge 

ezeknek a királis szögeknek az összege lesz:        . A szemcsehatárokat az 

irodalomban ezen   szög alapján gyakran nagyszögű (         ), illetve kisszögű 

(      vagy      ) szemcsehatárokként említik. A rendezett periodikus szemcsehatár 

modell felépítésének utolsó lépéseként relaxáljuk az atomi pozíciókat az élek környezetében, 

általában valamilyen sűrűségfunkcionál-elméleten (DFT: Density Functional Theory) alapuló 

módszer segítségével. Ebben az utolsó lépésben annak érdekében, hogy minden szénatomnak 

három szomszédja legyen, atomokat adunk, illetve veszünk el az élek környezetéből. Az így 

kialakult rendezett periodikus szemcsehatárt az      és      vektorok együtthatóinak segítségével 

                 módon jelöljük. Az 1.8 ábrán ezzel a jelöléssel ellátott különböző rendezett 

periodikus szerkezetű szemcsehatárok láthatóak. 
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1.8 ábra. (a) Két félvégtelen grafén sík az éleikkel egymással szembeforgatva. Az ebből a 

geometriából készített szemcsehatár szimmetrikus lesz, mert a jobb és bal oldali él vektorához 

             tartozó királis szögek megegyeznek             . A szemcsehatárt az élek 

irányát jellemző vektorok segítségével              módon jelöljük [54]. (b-e) Rendezett 

periodikus szemcsehatárok geometriái, ahol a hozzájuk tartozó szemcsehatár szögek    

                    [56]. 

 

Külön említést érdemel az 1.8 (b) ábrán szereplő szemcsehatár, ahol a két oldal orientációja 

megegyezik, azaz a szemcsehatár szöge   . Ez valójában tehát egy kiterjedt vonalhiba, 

amelyet STM segítségével kísérletileg is tanulmányoztak Ni (111) felszínén CVD módszerrel 

növesztett grafén esetében [57]. 

A rendezett aperiodikus szemcsehatárok szerkezete abban különbözik az 1.8 ábrán látható 

szemcsehatároktól, hogy a szerkezetbe beépült öt-, hét-, nyolcszögek nem periodikusan és így 

általában nem egy egyenes vonal mentén helyezkednek el. A két különböző orientációjú 

grafén szemcsét ilyenkor az egyenes helyett egy „kígyózó” szemcsehatár-szerkezet választja 

el egymástól, amelyet sikeresen megfigyeltek transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM: 

Transmission Electron Microscope) mérések során [58, 59]. 

Áttérve a rendezetlen, azaz a kettős koordinációjú szénatomokat tartalmazó 

szemcsehatárokra, azok szerkezete inkább az amorf szerkezetekhez hasonlít, ezáltal ritkábban 

mutatnak periodikus tulajdonságot (1.9 ábra). Modellezésükhöz, a nagyobb szénatom szám 

kezeléséből kifolyólag, általában klasszikus molekuladinamikai számolásokat használnak. 
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Tekintsük át ezt a folyamatot kicsit részletesebben az [60]-es hivatkozás alapján. A CVD 

grafén, mint láthattuk, több nukleációs pontból kezd növekedni, ezt az idézett cikkben 

egymástól távolabb levő, különböző orientációjú és alakú kezdeti grafén szemcsékkel vették 

figyelembe. A kezdeti szemcsék méretét szénatomok hozzáadásával növelték addig, amíg az 

összeérő szemcsék közé már nem lehetett több szénatomot helyezni. Ezután Tersoff-Brenner 

potenciálon [ 61 ] alapuló klasszikus molekuladinamika segítségével a rendszert magas 

hőmérsékleten hőkezelték, végül pedig utolsó lépésként egyensúlyi állapotba hűtötték le. Az 

így létrehozott rendezetlen szemcsehatárok (1.9 (a)-(b) ábra) nem egyenes szerkezetűek és az 

öt- és hétszögek mellett számos különböző sokszöget tartalmaznak. 

Malola és munkatársai [62] a fent leírtakhoz hasonló módszerrel hoztak létre rendezetlen 

szemcsehatár modelleket, ahol a kezdeti különböző orientációjú grafén szemcsék helyett a 

rendezett szemcsehatárokhoz hasonlóan, egymással szembeforgatott grafén szalagokat 

használtak. Az 1.9 (c) ábrán látható, hogy az így előállított szerkezet sokszögeinek eloszlása 

jó egyezést mutat a különböző kezdeti szemcséket használó modellel. 

 

 

1.9 ábra. Rendezetlen grafén szemcsehatárok geometriái. (a) Modellezett polikristályos grafén 

minta         -es ablakban, mindkét irányban periodikus határfeltétellel [60]. A 

szemcsék cikk-cakk irányait a párhuzamos vonalak jelzik. (b) Az (a) ábrán látható 3-as és 4-es 

számú szemcsék közötti, téglalappal jelölt szemcsehatár szakasz felnagyított részlete. (c) 

Rendezetlen szemcsehatár, amelyet        indexel jelölt grafén élek szimulált hőkezelésével 

állítottak elő [62]. 

 

Az eddig tárgyalt rendezett és rendezetlen szerkezeti modellek, annak ellenére, hogy a 

szabad térbeli 2D grafénből indultak ki, a beépült nem hatszöges gyűrűk miatt nem maradnak 

kétdimenziósak, hanem egy bonyolult 3D felületet hoznak létre [52]. Ez a topográfia 

ugyanakkor jelentősen módosulhat, figyelembe véve, hogy a grafén általában egy hordozó 
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felületen található. Ekkor ugyanis a grafén és a hordozó között fellépő Van der Waals 

kölcsönhatás miatt a felület morfológiája számottevően csökkenhet a szemcsehatárok 

környezetében. 

1.3.2 Szemcsehatárok elektromos és transzport tulajdonságai  

A grafén elektron-állapotsűrűsége (DOS: Density of States) a K pontok körül található 

lineáris diszperziós relációjából következően, ellentétben a 2D nemrelativisztikus elektrongáz 

konstans értékével, szintén lineárisan függ az energiától:         . Ezt a lineáris 

összefüggést ugyanakkor jelentősen módosítják a szemcsehatárokban lévő különböző 

sokszögek és egyéb szerkezeti hibák, amelyek környezetükben lokalizált elektronállapotokat 

hoznak létre (1.10 ábra). Ahogy a második fejezetben látni fogjuk, az STM mérések 

segítségével nemcsak a minta topográfiájáról, hanem annak elektronszerkezetéről is 

információhoz juthatunk. Ezzel a módszerrel sikeresen vizsgálták [55, 63] a szemcsehatárok 

miatt megváltozott állapotsűrűséget mind HOPG, mind CVD módszerrel növesztett grafén 

minták esetén. Az eredmények azt mutatták, hogy a HOPG mintákon a periodikus 

szemcsehatárok esetében a szemcsehatáron mért lokalizált állapotok a         és          

környezetében találhatóak. Ezek az állapotsűrűségben megjelenő csúcsok a szemcsehatártól 

távolodva a mérések alapján exponenciálisan csengenek le. A CVD grafénban mért 

szemcsehatárok esetében a fenti csúcsok mellett további csúcsokat is megfigyeltek a Fermi-

energia környékén. 

A periodikus szemcsehatárok elektronszerkezetének modellezéséhez a legtöbb esetben 

DFT alapú módszereket alkalmaznak [51]. Ezek a módszerek ugyanakkor a nagyobb méretű, 

sok atomot tartalmazó rendszereknél, mint amilyen a rendezetlen aperiodikus modellek, 

nehezen kivitelezhetőek. Ilyen esetekben az elektronszerkezet kiszámításához a 

számításigényileg olcsóbb, TB közelítésen alapuló módszerek használhatóak [64]. Az 1.10 

ábrán két rendezett periodikus szemcsehatár és azok DFT módszerrel számolt állapotsűrűsége 

látható [51]. Annak érdekében, hogy a rendszer mindkét irányban (x,y) periodikus legyen, a 

számolás szupercellájában két ugyanolyan szerkezetű szemcsehatárt használtak, az egyiket 

180°-kal elforgatva a másikhoz képest. Ennek segítségével ugyanis bármilyen szögű 

szemcsehatárt tartalmazó rendszer periodikussá tehető a szemcsehatár vonalára merőleges 

irányban. Ahhoz, hogy a két szemcsehatár közötti kölcsönhatás elhanyagolható legyen, azaz 

az eredmények megegyezzenek az egyedi szemcsehatár elektronszerkezetével, a 

szemcsehatároknak elegendően nagy távolságban kell lenniük (~nm) egymástól. Az 1.10 (b) 

és (c) ábrán a nagy távolság miatt csak az egyik szemcsehatár geometriája látható a 
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szupercellából. Az energiában elsőként megjelenő         környéki csúcsok az 

állapotsűrűségben tipikus jelei a szemcsehatárban jelenlévő öt- és hétszögeknek. 

 

 

 

1.10 ábra. (a) DFT módszerrel számolt rendezett periodikus szemcsehatár-szerkezetek (b)-(c) 

állapotsűrűsége. Az ábrán a fekete pontozott vonal a hibamentes grafén lineáris 

állapotsűrűségét mutatja. A számolásoknál a szupercellában a periodikus határfeltétel miatt 

mindig két szemcsehatár található, melyek közül csak az egyik látható a (b) és (c) ábrákon. 

Ezeket a nagyszögű szemcsehatárokat (LAGB: Large Angle Grain Boundary) a korábban 

bevezetett jelölés alapján              és              indexekkel jelölhetjük [51]. 

 

A szemcsehatárok és az azokon mért lokalizált állapotok természetesen a grafén minta 

transzport tulajdonságait is befolyásolják. Az első transzport mérések, amelyek során 

sikeresen kontaktáltak ki egyedi szemcsehatárokat CVD grafén mintákban, rámutattak, hogy a 

vezetőképesség egy nagyságrenddel kisebb a szemcsehatáron keresztül, mint egy szemcsén 

belül mérve [65]. A jelenséget a vezetési elektronok hibahelyeken történő szóródása okozza, 

amely továbbá igen érzékeny a szemcsék egymáshoz való illeszkedésére [66]. Ezeket az 

eredményeket később lokális STM mérésekkel is megerősítették, amelyek során szintén azt 

tapasztalták, hogy a szemcsehatár környezetében a vezetőképesség értéke jelentősen 

lecsökken mind az elektron, mind a lyuk típusú töltéshordozók esetében [67]. 

Elméleti oldalról tekintve egy szemcsehatár transzport tulajdonságait két tényező 

határozza meg. Az első tényező a szemcsehatár szöge, azaz a szemcsék egymáshoz képesti 

orientációja. A második magának a szemcsehatárnak a pontos atomi szerkezete, azaz a benne 

található sokszögek és egyéb hibák egymáshoz képesti elhelyezkedése. A két tényező közül 

az első fontos szerepére mutatott rá Yazyev és Louie [ 68 ], akik rendezett periodikus 

szemcsehatárok transzport tulajdonságait vizsgálták. 

(a) (b) (c) 
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Elméletük alapján a periodikus szemcsehatárok két nagy osztályba sorolhatók a 

szemcsehatár szöge, azaz a két szemcsének a már korábban bevezetett                 

indexei alapján. Az egyik osztályba tartozó szemcsehatárok esetében a töltéshordozókat 

magas transzmissziós érték, míg a másik osztály töltéshordozóit tökéletes reflexió jellemzi a 

szemcsehatáron való áthaladáskor. Ezt a jelenséget könnyen megérthetjük a grafén 

sávszerkezetének geometriai vizsgálata segítségével. A grafén Fermi-energia környéki 

töltéshordozói, mint láthattuk, a hatszöges Brillouin-zóna csúcsainak K-val jelölt Dirac-

pontjai környezetében találhatóak. Mivel a szemcsehatár két oldalán a grafén rács orientációja 

eltérő, az azokhoz tartozó Brillouin-zónák, tehát a Dirac-pontok is, egymáshoz képest el 

vannak forgatva, ahol az elforgatás szöge megegyezik a szemcsehatár szögével. Csak 

rugalmas szórási folyamatokat feltételezve a periodikus szemcsehatáron áthaladó 

töltéshordozóknak szükségszerűen megmarad az   energiája, továbbá a szemcsehatárral 

párhuzamos    impulzusa. Belátható, hogy ez a két feltétel csak bizonyos elforgatású, azaz 

indexű szemcsehatárok esetén teljesül. Abban az esetben, ha         és         indexekre 

fennállnak az alábbi összefüggések: 

 

                           

vagy 

                             

(1.19) 

ahol       , a szemcsehatár töltéshordozóinak nincs reflexiója a szemcsék elforgatásából 

adódóan. Azaz a szemcsehatár egyik oldalán   és    állapottal jelölt vezetési csatornának 

mindig lesz egy párja ugyanazzal az energiával és impulzussal a szemcsehatár másik oldalán. 

Ezzel ellentétben az alábbi szemcsehatár indexeknél: 

 

                           

vagy 

                           

(1.20) 

az energia- és impulzusmegmaradás következtében egy transzport gap nyílik, amelynek értéke 

nem függ a szemcsehatár atomi szerkezettől, csupán a szemcsehatár   periodicitásától: 

       

  

  
 

    

     
     (1.21) 

A gap mértéke az észlelt szemcsehatár periodicitásokat tekintetbe véve 0,3−1,4    

tartományban mozoghat. Ezt az érdekes tulajdonságot később DFT alapú transzport 

számolásokkal is megerősítették [69], amelyekben azonos indexű, de eltérő atomi szerkezetű 
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szemcsehatárokat vizsgáltak. Az eredmények jó egyezést mutattak az elmélettel, ugyanis a 

transzport gap értéke nem változott meg az azonos orientációjú, de különböző atomi 

szerkezetű szemcsehatárok esetében. Ezek alapján kijelenthető, hogy ha a transzportot 

befolyásoló két tényező közül az első, az orientációbeli eltérés megakadályozza a 

transzmissziót a szemcsehatáron keresztül, akkor ezen a tulajdonságon a második tényező, a 

szemcsehatár pontos atomi szerkezete már nem módosít. Gyakorlati oldalról nézve ebből az a 

fontos következtetés vonható le, hogy ahhoz, hogy tökéletes reflexióval rendelkező 

szemcsehatárokat hozzunk létre, nem szükséges a szemcsehatár pontos atomi szerkezetének 

kontrollálása, csupán a megfelelő szögű periodikus szemcsehatár létrehozása. 

Az atomi szerkezet transzportra gyakorolt hatása ugyanakkor erősen megjelenik az 

orientáció által megengedett esetben, ahol annak ellenére, hogy a töltéshordozóknak mindkét 

oldalon léteznek vezetési csatornái az adott energián, azok a szemcsehatár atomi szerkezetén 

mégis képesek szóródni. A transzmisszió értéke itt jelentősen függ a pontos atomi 

szerkezettől mind rendezett, mind rendezetlen szemcsehatárok esetében [70, 71, 72]. Ezzel a 

témával foglalkozunk majd részletesen az 5. fejezetben. 

A grafén szemcsehatárok annak ellenére, hogy jelentősen csökkentik a kristálytanilag 

tökéletes grafén vezetőképességet, új lehetőségeket is nyitnak. Ahogyan említettem korábban, 

a grafén esetében a töltéshordozók bezárása a Klein-paradoxonból kifolyólag nem hozható 

létre egyszerű elektromos potenciálfallal, mint a félvezető technológiában. Ezt a problémát 

oldhatja meg a megfelelő szemcsehatárok kontrollált létrehozása és beépítése a grafén 

szerkezetébe, amellyel tökéletes reflexió vagy nagy áteresztő képesség érhető el. A grafén 

elektromos tulajdonságainak ilyen típusú módosítását „szemcsehatár mérnökségnek” nevezik 

és remények szerint új utakat nyithat a grafén nanoelektronikai felhasználása területén. 
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2. A pásztázó alagútmikroszkóp (STM) 

A nanoméretű rendszerek kísérleti vizsgálatához és manipulálásához új eszközök és 

módszerek szükségesek. Ezen új vizsgálati módszerek egyik családját pásztázószondás 

módszereknek nevezzük. A név onnan származik, hogy a vizsgálat folyamán, egy szonda 

segítségével, a mintához atomi közelségbe kerülve lokális méréseket, illetve módosításokat 

végzünk el. A módszer kiválóan alkalmas különböző felületi tulajdonságok (topográfia, 

dielektromos és mágneses tulajdonságok, stb.) vizsgálatára, ugyanis a szonda és a minta 

egymáshoz viszonyított elmozdításával a minta felülete lépésről lépésre feltérképezhető. A 

különböző felületi tulajdonságok méréséhez általában különböző kölcsönhatáson alapuló 

pásztázószondás mikroszkópokat használnak, melyek közül a két legelterjedtebb a pásztázó 

alagútmikroszkóp és a pásztázó atomerő mikroszkóp. 

A pásztázó alagútmikroszkóp (STM), amelyet 1981-ben Gerd Binnig, Heinrich Rohrer és 

Christoph Gerber fejlesztett ki, a tű és a minta között folyó alagútáram mérésén alapul [73]. 

Amikor egy atomi léptékben hegyes, elektromosan vezető anyagból készült tűt tized 

nanométeres távolságba viszünk a vizsgálandó mintához, a kvantummechanikai 

alagúteffektus hatására az elektronoknak lehetőségük nyílik a tűből a mintába, illetve a 

mintából a tűbe alagutazni. A tű és a minta közötti előfeszítés nélkül, a Fermi-szintek 

kiegyenlítődése után, a tűből a mintába, illetve az ellenkező irányba alagutazó elektronok 

száma megegyezik. Ugyanakkor előfeszítés alkalmazásával, azaz ha feszültséget kapcsolunk a 

tű és a minta közé, az egyik alagutazási irányt előnyben részesíthetjük (2.2 ábra). Az így 

létrejövő alagútáram szolgáltatja az információt a mérés során. A pásztázás folyamatához 

szükséges, hogy a tűt nagyon pontosan tudjuk irányítani, amit általában piezo-

mozgatórendszerrel, illetve egy visszacsatoló áramkör segítségével oldható meg. A 

mozgatórendszerre kapcsolt feszültség hatására a tű-minta távolságot akár 0,01 nm 

pontossággal lehet szabályozni, ezáltal az atomi felbontás könnyen elérhetővé válik (2.1 

ábra). 

Az STM kivételes felbontóképességének oka, hogy az alagútáram igen érzékenyen függ a 

tű-minta távolságtól. Egyszerű számolással megmutatható, hogy egydimenziós esetben egy d 

szélességű, négyszög alakú potenciálgáton az elektron átalagutazási valószínűsége: 
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    (2.1) 

ahol   az elektron energiája,    pedig a potenciálgát magassága      . Az alagutazási 

valószínűségben megjelenő exponenciális függés a hullámfüggvénynek a potenciálgáton 

belüli exponenciális lecsengéséből adódik. Ökölszabályként kimondható, hogy a távolság egy 

angströmmel való változtatása egy nagyságrenddel változtatja meg az alagútáramot. Az 

exponenciális függés további következménye, hogy az alagútáram túlnyomó része csak a tű és 

a minta két legközelebbi pontja között folyik, a többi részből származó alagútáram 

elhanyagolható. Ily módon az atomi léptékben hegyes, elektromosan vezető tű kritériuma már 

egy kiemelkedő atom vagy atomcsoport esetén teljesül. Ennek kiemelkedő jelentősége van az 

STM tű készítésekor, ugyanis a fémdrót vágási eljárása során egy fraktál felület jön létre. Ha 

tehát létezik ezen a felületen egy kiemelkedő atom vagy atomcsoport, akkor a vágott fémdrót 

alkalmazható STM tűként. 

 

2.1 ábra. Az STM felépítésének vázlatos rajza. Az alagútáram exponenciális tű-minta távolság 

függéséből adódóan az alagutazási folyamatban csak a minta felületéhez legközelebb lévő tű 

atom vesz részt. A kinagyított kép szimbolikusan ábrázolja a tű és a minta atomjait, illetve a 

köztük folyó alagútáramot. 

 

Az STM mérés során tehát a tűvel a minta felülete felett pásztázva az    alagútáram mérhető a 

tű    helye és az alkalmazott    feszültség függvényében. Ennek alapján két főbb mérési 

módot különböztetünk meg. 

Az első a topográfiai (állandó áram) üzemmód, melyben egy konstans tű-minta feszültség 

mellett, az STM visszacsatoló hurok a piezo-mozgatórendszer segítségével állandónak tartja 
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az alagútáram értékét a pásztázás során. Tehát a mérés eredményeként egy z(x,y) felületet 

kapunk. Ha a minta felületének elektron-állapotsűrűsége homogén, akkor a tű a felület 

domborzatát követi le. Már itt érdemes megjegyezni, hogy az STM mérés csak bizonyos 

feltételek mellett értelmezhető a felület topográfiájának leképzéseként. Általános esetben az 

eredményekben a topográfia és az elektronszerkezeti hatások keveredve jelennek meg, ezáltal 

az értelmezésük további elméleti hátteret igényel. Ennek igen szemléletes példája a grafén 

vakancia hibáinak STM leképezése, amely az elektronszerkezet jelentős módosulása miatt, 

bemélyedés helyett kiemelkedésként jelenik meg a topográfia képeken. Ezzel a témával 

részletesen a 6. fejezetben foglalkozom. 

A második a spektroszkópia üzemmód, ahol a tűt a minta egy adott pontja fölött 

rögzítjük, és az alagútáram értékét különböző alkalmazott feszültségek esetén mérjük, ezáltal 

egy            függvényt kapva. Ahogyan azt az 1.2.1 szakaszban látni fogjuk, az áram-

feszültség függvényekből származtatható         mennyiség (differenciális vezetőképesség) 

segítségével a minta lokális állapotsűrűségéről (LDOS: Local Density of States) kaphatunk 

információt. 

Az STM tű segítségével ugyanakkor nemcsak leképezhetjük a vizsgált felületet, hanem 

lokális módosításokat is végezhetünk rajta. A tűre kapcsolt különböző feszültség értékekkel 

ugyanis akár az egyedi atomok mozgatása is megoldható a felületen, amelynek legismertebb 

példája a létrehozott kvantum karámok [74]. Magasabb feszültségek alkalmazása esetén pedig 

az atomoknak a minta tű alatti felületéből történő eltávolítására is lehetőség nyílik összetett 

fizikai és kémiai folyamatok eredményeképpen. Ez utóbbi elven alapuló STM litográfiás 

módszer kifejlesztésével osztályunk kutatói hozták létre a mai napig legkeskenyebb grafén 

nanoszalagot [75], továbbá előre megtervezett grafén nanoszerkezeteket [76]. 

Az STM módszer kiváló felbontóképessége és sokféle alkalmazási lehetősége mellett 

ugyanakkor jelentős hátránya, hogy kizárólag vezető felületek mérésére alkalmas. Ezért nem 

sokkal az első STM elkészítése után kifejlesztették a pásztázószondás mikroszkóp család 

újabb tagját, a pásztázó atomerő mikroszkópot (AFM) [77]. Az AFM segítségével mind 

vezető, mind szigetelő minták felületei nanométeres felbontással vizsgálhatóak. 

2.1 Az alagutazás elméleti leírása 

Már az első kísérleti eredmények [78] hamar rávilágítottak arra, hogy az alagútáram hordozta 

információban a minta topográfiájának és elektronszerkezetének hatása együttesen, keveredve 

jelenik meg [79]. Ezért a mérési eredmények pontos értelmezéséhez nélkülözhetetlenek az 

elméleti modellek. Attól függően, hogy az alagutazási folyamatnak mennyire pontos leírása 
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szükséges a mérések értelmezéséhez, különböző közelítéseket alkalmazhatunk, amelyek 

alapvetően két nagy csoportba sorolhatóak. Az első csoportba olyan, az alagutazást 

perturbatív módszerekkel kezelő modellek tartoznak, mint amilyen a Bardeen-féle transzfer 

Hamilton-operátor módszer [80] vagy az ún. Tersoff-Hamann modell [81]. Ezek a módszerek 

a tű és a minta közötti elektronszerkezeti kölcsönhatásokat teljesen elhanyagolják, ezáltal 

alkalmazásuk csak nagyobb tű-minta távolságok ( 0,4-0,5 nm) esetén megbízható. A második 

csoportot a tű-minta kölcsönhatásokat is figyelembe vevő szóráselméleten alapuló modellek 

alkotják [82, 83]. Ezen modellek alapgondolata, hogy az alagutazás úgy írható le, mint az 

elektronok szóródása egy félvégtelen rendszerből (tű) egy másik félvégtelen rendszerbe 

(minta) a köztük lévő alagútcsatornán keresztül. Ebbe a csoportba tartozik a széles körben 

használt Landauer-Büttiker formalizmus [84, 85], amely a különböző kezdeti és végállapotok 

közti szóródást és a köztük lévő interferenciát is figyelembe veszi. Továbbá ide sorolható az 

egyrészecskés képen túl, az elektron-elektron, illetve elektron-fonon kölcsönhatásokat is 

figyelembe vevő nemegyensúlyi Green-függvényes formalizmus [86, 87]. A következőekben 

az STM perturbatív elméletét tárgyalom részletesebben, amely egyszerűsége ellenére igen 

szemléletes és manapság is széles körben használt értelmezését adja az STM méréseknek. 

Az alagutazás folyamata során az elektron egy, a számára klasszikusan tiltott 

tartományon halad keresztül, azaz olyan potenciálgáton, melynek értéke nagyobb, mint az 

elektron energiája (2.2 ábra). A folyamathoz tartozó átmeneti valószínűséget a 

perturbációszámítás keretein belül a Fermi-féle aranyszabály adja meg. Ennek alapján egy 

kezdeti    állapotú hullámfüggvény a perturbáló potenciál           hatására, egységnyi idő 

alatt, a következő valószínűséggel kerül    végállapotba: 

     
  

 
                 

 
           (2.2) 

ahol          tag az energiamegmaradást fejezi ki, más szóval a rugalmas szórást. 

Megszorozva az átmeneti valószínűséget az elektron töltésével, továbbá felösszegezve az 

összes kezdeti és végállapotra, megkaphatjuk az alagútáram értékét zérus hőmérsékleten: 

    
   

 
                     

 
           

   

  

 

   (2.3) 

ahol az utolsó tagban figyelembe vettük az alkalmazott tű-minta feszültséget     . Abban az 

esetben, ha az STM tű és a minta gyengén csatolt rendszerként viselkedik, a    és    

állapotokat a tű     , illetve a minta      sajátállapotaival közelíthetjük, annak ellenére, 
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hogy ezek az állapotok két különböző rendszer Hamilton-operátorainak sajátfüggvényei (2.2 

ábra). 

   ű       ,                        (2.4) 

Mivel    és    nem egzakt megoldásai a teljes rendszernek, a fenti közelítés 

alkalmazhatóságának feltétele, hogy a két elektróda hullámfüggvényeinek átfedése 

elhanyagolható legyen, ami nagyobb tű-minta távolságoknál ( 0,4-0,5 nm) teljesül [88]. Az 

ezek alapján felírt                     átmeneti mátrixelemet a következő módon 

határozhatjuk meg [80]: 

     
  

   
      

          
     (2.5) 

ahol a felületi integrált a tű és a minta között lévő alagútközben felvett tetszőleges felületen 

kell elvégezni. 

 

    

2.2 ábra. (a) Az alagutazás geometriai elrendezése. (b) Az alagutazás sávszerkezeti ábrája. 

Gyengén csatolt rendszer esetében az STM tű és a minta hullámfüggvényeinek átfedése 

elhanyagolható, így a két oldal sajátállapotaival          közelíthetjük a teljes rendszer 

hullámfüggvényét. Az    alagútáramban (piros nyilak) a tűnek azon állapotai vesznek részt, 

amelyek az alkalmazott feszültség hatására a jelölt     energiatartományba esnek. 

 

Mint látható, az alagútáram kiszámításához az egymással nem kölcsönható tű és minta 

hullámfüggvényeinek az ismerete szükséges. Az így kapott eredményt, amely elhanyagolja a 

tű-minta kölcsönhatásokat, Bardeen-féle transzfer Hamilton-operátor módszernek nevezzük. 

További közelítések felhasználásával Tersoff és Hamann [81] az STM mérések igen 

szemléletes értelmezését adták. Megmutatták, hogy a tűt egyetlen s-típusú elektronpályával 

(a) (b) 
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közelítve az átmeneti mátrixelem már csak a mintának a tű helyén felvett hullámfüggvényétől 

függ: 

              . (2.6) 

Az alagútáram ekkor az alábbi alakban írható fel: 

                       
 
             

 

  

 

 (2.7) 

ahol az egyenlet jobb oldalán a minta lokális állapotsűrűsége jelenik meg: 

                          
 
           

 

   (2.8) 

Az (2.7) és (2.8) egyenletek alapján látható, hogy az alagútáram arányos a minta lokális 

állapotsűrűségének a tű és a minta Fermi-szintjei között vett integráljával, kis feszültségek 

esetében pedig egyszerűen a minta lokális állapotsűrűségével a Fermi-energián: 

                           (2.9) 

A spektroszkópiai üzemmódban felvett differenciális vezetőképesség segítségével pedig a 

minta betöltött és betöltetlen állapotainak lokális állapotsűrűségéről kaphatunk információt: 

 
   
  

                  (2.10) 

Számos közelítése ellenére a Tersoff-Hamann modell kiválóan alkalmas STM 

eredmények értelmezésére, ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy még a 

legegyszerűbb modell keretein belül sem szabad az STM eredményeket direkt topográfiaként 

értelmezni. Mint a fenti modellben láthattuk, az STM tű kis feszültségek esetén a minta 

Fermi-energián vett állandó elektron-állapotsűrűségű felületét képezi le. Ennek szemléletes 

példája a grafit felületén felvett atomi felbontású STM képek, amelyeken a hatszöges rács 

helyett úgynevezett „háromszögrács” látható (2.3 ábra). A grafit felületének leképezése során 

az atomi korrugációtól való eltérést a hatszöges rácsban elhelyezkedő A és B szénatomok 

(lásd 1.3 ábra) eltérő lokális állapotsűrűsége okozza. A réteges szerkezetű grafit esetében 

ugyanis az egy rétegben lévő szénatomokat két alrácsra oszthatjuk, ahol az egyik alrács 

azokat az atomokat tartalmazza, amelyek alatt a következő rétegben szintén található 

szénatom, míg a másik alrács azokat, amelyek alatt nem található (lásd 1.1 ábra). Ezt az 

illeszkedést nevezzük ABAB típusú rétegződésnek. Megmutatható, hogy a szomszédos 

rétegek közötti kölcsönhatás miatt azoknak a szénatomoknak, amelyek alatt a következő 
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rétegben szintén található szénatom, az elektronszerkezete megváltozik, egy 0,7 eV 

szélességű tiltott sáv nyílik a Fermi-energia körül [89]. Ebből következően a két alrács 

atomjainak állapotsűrűsége eltérő lesz. A Tersoff-Hamann modell alapján az alagútáram a 

Fermi-energia közelében mért lokális állapotsűrűséggel arányos, így a kísérletileg mért 

háromszögrács tehát kvalitatívan értelmezhetővé válik. 

 

 

2.3 ábra. (a) Grafit (HOPG) atomi felbontású STM képe 2x2 nm
2
-es ablakban. (b) A grafit 

Tersoff-Hamann modell által szimulált STM képe. A vékony fekete vonal a hatszöges rácsot 

mutatja, melynek segítségével jól látható, hogy a rétegek közötti kölcsönhatás miatt csak az 

egyik alrács atomjai jelennek meg a szimulált STM képen. 

  

(a) (b) 
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3. Transzport és elektronszerkezet 

számítási módszerek 

Jelen fejezetben a grafén nanoszerkezetek transzport és elektronszerkezet számításánál 

felhasznált különböző módszereket tekintem át. Az időfüggő Schrödinger-egyenleten alapuló 

hullámcsomag-dinamikai módszer mellett eredményeinket számos esetben szoros kötésű 

közelítésen és első elveken alapuló elektronszerkezet számítási módszerekkel egészítettük ki. 

Ezeknek a módszereknek az alkalmazása és összehasonlítása igen hasznosnak bizonyult a 

numerikus eredmények értelmezése során. 

3.1 A hullámcsomag-dinamikai módszer (HCSD) 

A hullámcsomag (HCS), melynek fogalmát Erwin Schrödinger alkotta meg [90], egy olyan 

kvantumállapotot ír le, ahol a részecske nagy valószínűséggel egy adott pont közelében 

található. A különböző hullámhosszú hullámok szuperpozíciójaként előálló hullámcsomag 

mozgása a klasszikus részecske mozgására emlékezetet, sőt bizonyos határesetekben (amikor 

a hullámcsomag térbeli kiterjedése kicsi a mozgás kiterjedéséhez képest, illetve a potenciál 

lassan változik a hullámhosszhoz képest) a mozgását klasszikus mechanikai egyenletekből is 

ki lehet számítani. Ez utóbbi esetben a kvantummechanika úgynevezett félklasszikus 

közelítését [ 91 ] használjuk. Általános esetben azonban a hullámcsomag mozgása igen 

bonyolult lehet egy adott potenciáltérben. Ezt már a legegyszerűbb 1D tankönyvi példák 

esetében is láthatjuk, amikor például alagutazásnál a bejövő hullámcsomag két 

hullámcsomagra (visszavert és áthaladt), rezonáns alagutazáskor pedig sok részre válik szét. 

2D és 3D esetekben pedig sokkal összetettebb jelenségeket is megfigyelhetünk. Ezen 

jelenségek vizsgálatához az időfüggő Schrödinger-egyenletet kell megoldani valamilyen 

numerikus módszer segítségével [92]. A hullámcsomag-dinamikai módszer során, amely egy 

szórási kísérlet a számítógépen, a HCS időfejlődését vizsgáljuk. Egy kezdeti hullámcsomagot 

„nekilövünk” egy lokalizált potenciálnak, majd időben végigkövetjük a szóródás folyamatát 

(3.1 ábra). Amint azt a 2.1 szakaszban említettük, az STM alagutazás is felfogható egy 

potenciálon való szóródás problémájaként [82], ezért a HCSD módszer jól használható az 
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STM leképezési folyamatának részletes tanulmányozására. A HCSD módszer segítségével a 

kvantummechanikai alagutazás valószínűségét a potenciálon szóródó hullámcsomag alapján 

határozhatjuk meg. 

 

 

3.1 ábra. A hullámcsomag-dinamikai módszer elvi vázlata. Egy kezdeti bejövő hullámcsomag 

szóródik a vizsgált rendszeren, a rendszer tulajdonságaira a szórt hullámcsomag 

tulajdonságaiból következtetünk. A jobb oldali különböző hosszúságú és vastagságú nyilak 

azt szimbolizálják, hogy a szórt hullámcsomag általában több, különböző amplitúdójú és 

spektrális eloszlású hullámcsomagra bomlik. 

 

A módszer előnye, hogy nem tartalmaz perturbatív közelítést, továbbá figyelembe veszi 

azokat az interferencia és a többszörös szórási effektusokat, melyek egy nanoméretű rendszer 

STM képalkotása folyamán felléphetnek. Ezzel a módszerrel osztályunk kutatói az elmúlt 

években sikeresen vizsgáltak szén nanocsövek STM leképezésekor fellépő geometriai 

hatásokat [93, 94, 95]. A HCSD módszer eredménye a mérhető mennyiségeken kívül az, hogy 

beleláthatunk az időfüggő folyamat részleteibe, melynek kiemelkedő szerepe van a 

töltésterjedés és transzportfolyamatok megértésénél. A kapott kvantitatív eredmények továbbá 

irányjelzőként szolgálhatnak a különböző klasszikus és félklasszikus módszerek alkalmazásai 

során [96]. 

Annak ellenére, hogy jelen dolgozatban nem használtam, érdemes megemlíteni, hogy a 

HCSD módszernek egy igen elterjedt alkalmazási területe azon kvantumos 

transzportfolyamatok vizsgálata, ahol a vezetőképességet a Kubo-Greenwood formalizmus 

alapján a hullámcsomagok mozgásából származtatott energia- és időfüggő diffúziós 

együtthatóból számolják ki [97]. Ebben az esetben a kezdeti hullámcsomagot spektrálisan 

felbontják, majd az egyes energia komponensek időfejlődésének kiszámolásával határozzák 

meg a teljes hullámcsomag időfejlődését. A módszerrel több tízmillió atomot tartalmazó 

rendszerek transzport tulajdonságai is számolhatóak, ami grafén esetében μm
2
 területű 

mintának felel meg [98]. 

 

 

bejövő hullámcsomag

ψ0

vizsgált rendszer

szórt hullámcsomag
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3.1.1 A hullámcsomag időfejlesztése 

A HCSD módszer során tehát az időfüggő Schrödinger-egyenletet kell megoldani: 

   
        

  
            (3.1) 

Ez alapján egy tetszőleges kezdő állapot          időfejlődése az alábbi módon számolható ki:  

                               
 
 
           (3.2) 

ahol az   operátort időfejlesztő operátornak nevezzük. Abban az esetben, ha a potenciál 

konzervatív, a Hamilton-operátor két tagból, egy kinetikus és egy potenciális energiából áll: 

     . A nehézséget a (3.2) egyenlet megoldásánál az okozza, hogy   és V nem 

felcserélhetők        , azaz az összeg exponenciális függvényének kiszámítása bonyolult. 

A probléma megoldására számos különböző közelítő módszert dolgoztak ki [99, 100], a 

továbbiakban az általunk is használt úgynevezett operátor szeletelés módszerét [ 101 ] 

mutatjuk be. Ennek alapján az exponenciális kitevőt a következő módon közelítjük: 

   
 
 
          

 
 
       

 
 
     

 
 
        (3.3) 

A közelítés hibája         , amelyből látható, hogy    csökkentésével konvergálhatunk az 

egzakt eredményhez. A kezdeti hullámfüggvény állapota    idő múlva az alábbi módon írható 

fel: 

               
 
 
       

 
 
     

 
 
                

(3.4) 

A módszer tehát három egymás utáni lépésből áll: először egy szabad terjedés      ideig, 

ezután csak a potenciál okozta terjedés    ideig, majd újra a szabad terjedés      ideig. A 

potenciális energia propagátora       lokális potenciál esetén egy egyszerű szorzás: 

   
 
 
             

 
 
                 (3.5) 

A kinetikus energia propagátora azonban az impulzus térben írható fel egyszerű alakban, ezért 

az alábbi műveletek szükségesek: 

   
 
 
                   

     

                 (3.6) 

ahol   a Fourier-transzformációt jelöli. A numerikus számításokhoz legtöbbször a gyors 

Fourier-transzformációs (FFT: Fast Fourier Transformation) módszert alkalmazzuk, amely 

       műveletet végez, ahol   a rácspontok száma. Az operátor szeletelési módszer 
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segítségével tehát egy kezdeti hullámfüggvényből kiindulva, annak időfejlődése 

meghatározható. A módszer előnye, hogy nulla potenciálra visszaadja az egzakt eredményt, 

továbbá nem nulla potenciálra is megtartja a hullámfüggvény normáját. Ez utóbbi igen fontos 

a pontos transzport értékek meghatározásánál. 

Érdemes megemlíteni, hogy a HCSD számolások során az időfüggő Schrödinger-

egyenletet egy véges térbeli tartományra oldjuk meg periodikus határfeltétellel. A Fourier-

transzformációs módszer egy mesterséges periodicitást visz be a számolásba, azaz 

„kicsempézi” a teret a potenciállal. Annak érdekében, hogy elkerüljük a fizikailag értelmetlen 

interferenciákat a szomszédos „csempék” között, a véges térbeli tartomány széleinél egy 

nyelő réteget kell alkalmaznunk [102]. Numerikusan ez azt jelenti, hogy ha a hullámcsomag 

ehhez a nyelő réteghez ér, mind a transzmisszió, mind a reflexió értékének nullának kell 

lennie, így modellezve a végtelen tér esetét. Ezt az abszorbeáló réteget egy negatív 

imaginárius potenciállal valósíthatjuk meg, melynek eredményeképpen a teljes potenciál 

komplex értékű lesz: 

                                  (3.7) 

3.1.2 Sajátenergiák és sajátállapotok meghatározása 

Ahhoz, hogy meghatározzuk egy kvantumrendszer sajátenergiáit és sajátállapotait, általában 

az időfüggetlen Schrödinger-egyenletet próbáljuk megoldani az adott határfeltételek mellett, 

különböző módszerekkel (lásd majd a 3.3 szakaszban). Azonban léteznek technikák, amelyek 

ugyanezekhez az eredményekhez az időfüggő Schrödinger-egyenlet megoldásán keresztül 

vezetnek [ 103 , 104 , 105 , 106 ]. A módszer azon alapul, hogy a         időfüggő 

hullámfüggvény tartalmazza az összes információt a kvantumrendszer sajátenergiáiról és 

sajátállapotairól, azaz annak ismeretében a keresett mennyiségek meghatározhatóak. A 

továbbiakban két módszert mutatok be, amelyeknek alapja az időfüggő Schrödinger-egyenlet 

numerikus megoldása valós, illetve komplex időfejlődés esetében. Mindkét esetben a         

számolásához a HCSD módszernél is alkalmazott operátor szeletelés módszerét használjuk. 

Első lépésként, mindkét módszer során, kiválasztunk egy kezdeti           

hullámfüggvényt, amely természetesen kifejthető a rendszer keresett        sajátállapotainak 

lineáris kombinációjaként: 

                      

 

                         (3.8) 
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Ennek a kezdeti állapotnak az időfejlődését számoljuk ki numerikusan, amely megegyezik a 

kezdőállapotban lévő sajátállapotok lineáris kombinációjának időfejlődésével: 

                  

 

         (3.9) 

Valós időfejlődésnél definiáljuk a következő korrelációs függvényt [103]: 

                          (3.10) 

Alkalmazva a (3.8) és (3.9) összefüggéseket, a numerikus módszerrel kiszámolt      

korrelációs függvény az alábbi módon írható fel: 

           
 

 

         (3.11) 

Ezt a korrelációs függvényt Fourier-transzformálva, az energiaspektrumban megjelenő   

függvények helyei adják meg a rendszer sajátenergiáit: 

           
 

 

          (3.12) 

A sajátállapotokat pedig egyszerűen a numerikusan kiszámolt         idő-energia Fourier-

transzformációja segítségével kaphatjuk meg: 

                                  

 

          (3.13) 

A véges szimulációs idő hatását egy ablak függvénnyel szokták figyelembe venni a Fourier-

transzformáció előtt, aminek eredményeképpen a   függvényeknek lesz egy véges 

kiszélesedése [103]. A keresett sajátállapotokat tehát a         függvénynek az      

helyen felvett értékei adják meg. 

A sajátenergiák és sajátállapotok ily módon való kiszámítását spektrális módszernek 

nevezzük [103]. A módszer tehát az időfüggő Schrödinger-egyenlet megoldásán alapszik, ami 

elsőre igen számításigényesnek tűnik, ugyanakkor itt egyetlen időfejlesztésből nagy 

pontossággal kaphatjuk meg a teljes spektrumot [ 107 ]. Összehasonlítva a mátrix 

diagonalizáláson alapuló technikákkal, megmutatható, hogy olyan rendszereknél, amelyek 

számolásához nagyszámú bázisfüggvény szükséges, a spektrális módszer használata már 

hatékonyabbnak bizonyul. A módszer további nagy előnye, hogy a potenciálnak nem kell 

analitikus formájúnak lennie. Érdemes megemlíteni, hogy a kezdeti állapotnak ebben a 
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módszerben kitüntetett szerepe van, ugyanis annak szimmetriatulajdonságai megjelennek a 

számolt energiaspektrumban. A kezdeti állapot jó megválasztásával tehát az egymáshoz 

közeli energiájú, de eltérő szimmetriájú állapotok felbontása válik lehetségessé. Ennek 

hátterében az áll, hogy a kezdeti állapot szimmetriája megőrződik az időfejlődés során. 

A komplex időfejlesztésen alapuló módszernél a kezdeti hullámfüggvényt szintén 

felírhatjuk a (3.8) összefüggés alapján. Az időfüggő hullámfüggvény numerikus számolásakor 

azonban komplex időfejlesztést használunk     , amelynek eredményeképpen a (3.9) 

egyenlet az alábbiak szerint módosul: 

                  

 

        (3.14) 

Látható, hogy az időfüggő hullámfüggvény az exponenciális lecsengés miatt az idő múlásával 

a rendszer legalacsonyabb energiájú állapota felé tart, mivel a nagyobb energiájú állapotok 

gyorsabban csengenek le, a járulékuk az időben exponenciálisan csökken. A komplex 

időfejlődésnek ezt a tulajdonságát kihasználva, és a megfelelő ortonormalizálási eljárás 

alkalmazásával megkaphatóak a rendszer sajátenergiái és sajátállapotai, ahol a gyors 

konvergenciát az exponenciális tényező biztosítja [105, 106]. Annak ellenére, hogy a valós és 

komplex időfejlesztésen alapuló két módszer elvben eltér egymástól, az előnyök és a 

hátrányok a főbb vonatkozásokban megegyeznek. A nehézség itt is az időfejlesztés 

kiszámításában rejlik, ugyanakkor a potenciál formájára továbbra sincsenek analitikus 

megkötések. A kezdeti állapot kiválasztásánál a szimmetria tulajdonságok szerepe a spektrális 

módszerhez hasonlóan szintén hasznosnak bizonyul. 

3.1.3 A mérhető mennyiségek 

A HCSD módszer eredménye maga a         időfüggő hullámfüggvény. Azonban a 

hullámfüggvényen végzett egyszerű műveletek segítségével számos mérhető fizikai 

mennyiség meghatározható, ezek lesznek tehát a HCSD módszer mérhető mennyiségei. Az 

előző szakaszban bemutattuk, hogyan számolhatóak ki egy rendszer sajátenergiái     és 

sajátállapotai            . A továbbiakban az idő- és energiafüggő hullámfüggvényekből 

származtatható mérhető fizikai mennyiségeket tekintjük át. 

Első lépésben az időfüggő hullámfüggvényekből a                    megtalálási 

valószínűségsűrűség számolható ki, amelynek segítségével megadható, hogy egy adott 

időpillanatban és térrészben mekkora valószínűséggel tartózkodik a részecske: 
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   (3.15) 

Ugyanezt az integrált elvégezve az energiafüggő hullámfüggvényekből számolt         

           megtalálási valószínűségsűrűséggel, az adott térrész      spektrális eloszlását 

kaphatjuk meg, azaz a térrészben található különböző energiájú állapotok eloszlását. 

A transzport számolások szempontjából igen fontos a hullámfüggvényekből 

származtatható következő mennyiség, a valószínűségi áramsűrűség: 

          
  

  
                                      (3.16) 

Ezt egy adott mérési síkra kiintegrálva, megkapjuk a síkon átfolyó      valószínűségi áram 

értékét az idő függvényében. A transzmissziót pedig a szokásos módon az átmenő és bejövő 

áramok hányadosaként definiálhatjuk:                    . A (3.16) egyenletbe         

energiafüggő hullámfüggvényeket beírva pedig a fentiekkel analóg módon kapható meg az 

energiától függő         valószínűségi áramsűrűség,      valószínűségi áram és      

transzmisszió. 

Mint a fenti rövid szakaszban megmutattuk, a hullámcsomag-dinamikai számolásokból 

mind az idő, mind az energia tartományban számos mérhető mennyiség származtatható, 

melyek segítségével a szimuláció eredményei közvetlen módon összevethetővé válnak a 

különböző kísérleti mérések eredményeivel. 

3.2 Állapotsűrűség meghatározása szoros kötésű közelítésben 

A HCSD számolások eredményeinek részletesebb megértése érdekében más módszereken 

alapuló elektronszerkezeti számításokat is végeztünk a vizsgált grafén rendszereken. Az STM 

mérés Tersoff-Hamann-féle értelmezésénél már láthattuk, hogy a minta lokális 

állapotsűrűsége egy olyan központi mennyiség, amely meghatározza az alagútáram értékét. 

Az állapotsűrűségnek ugyanakkor nemcsak az STM mérésben, hanem általában az összes 

transzportfolyamatban jelentős szerepe van [ 108 ]. A továbbiakban az állapotsűrűség 

kiszámításának két, Green-függvényeket alkalmazó módszerét mutatom be TB közelítésben, 

amelyek nem a Bloch-tétel és      sávszerkezeten alapulnak, ezáltal jól alkalmazhatóak 

különböző hibákat tartalmazó rendszerek vizsgálatára [109, 110]. 

Egy   Hamilton-operátor által leírt rendszer állapotsűrűsége és lokális állapotsűrűsége a 

következőképpen adható meg [111]: 



 

37 

 

                                          
          

 

 

 

 (3.17) 

ahol    és    a   operátornak a sajátenergiái és sajátállapotai. A Dirac-féle deltafüggvény 

átalakításával a lokális állapotsűrűség az alábbi alakot ölti: 

          
 

 
    
   

                                              (3.18) 

ahol        a komplex energiát,      pedig a szokásos Green-függvényt jelöli. TB 

közelítés esetén az egyszerűség kedvéért tekintsünk csak elsőszomszéd kölcsönhatást 

egyetlen sávval, és      jelölje a j-edik atomon lévő állapotot. Ebben az esetben a (3.18) 

egyenlet analógiájára a lokális állapotsűrűség: 

        
 

 
    
   

                                        (3.19) 

Egy tökéletes kristályban       lokális állapotsűrűség értéke természetesen minden atomon 

azonos, ezáltal megegyezik az      teljes állapotsűrűségnek az egy atomra normált értékével. 

Ugyanakkor hibákat tartalmazó rendszerekben a lokális állapotsűrűség értékek eltérhetnek, 

jelentősen befolyásolva többek között a rendszer transzport tulajdonságait. Ahogyan azt majd 

láthatjuk, mind a momentumok módszere [110], mind az általunk is használt rekurzív módszer 

esetében [109] a (3.19) egyenletben lévő       lokális állapotsűrűség egy véges lánctört alak 

segítségével számolható ki. 

3.2.1 Momentumok módszere 

A momentumok módszere esetében vegyük a (3.19) egyenlet inverzét: 

           
  

  

     

   
   (3.20) 

Az integrálban lévő         Taylor-sorba fejtésével a (3.20) egyenlet az alábbi alakot ölti: 

        
  

 
  

  

    

 

   

   (3.21) 

ahol a    az       lokális állapotsűrűség k-adik momentuma: 

        

  

  

                   (3.22) 
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A fenti formalizmusban tehát a Green-függvény és így a lokális állapotsűrűség a 

momentumok segítségével számolható ki, melyet a TB közelítésben megadott Hamilton-

operátorból származtathatunk. A módszer azonban további közelítésre szorul, ugyanis a 

(3.21) egyenletben az összegzés divergál a megengedett energiák közelében. A probléma 

megoldásához a        függvényt lánctört alakban írhatjuk fel [112]: 

 
       

 

     
  

     
  

      

    
(3.23) 

ahol        a lánctört együtthatói. A fenti lánctört alak fontos tulajdonsága, hogy pozitív    

együtthatók esetében bármilyen véges levágásnál is Herglotz-függvény marad, ezáltal 

biztosítva, hogy az állapotsűrűség mindig pozitív értéket vegyen fel. A gyakorlatban a véges 

  darab         lánctört együttható pár számolásához    darab momentum ismerete 

szükséges. 

A momentumok módszerével rendezetlen és amorf szerkezetek állapotsűrűségének 

vizsgálata válik lehetségessé anélkül, hogy meghatároznánk a rendszer    sajátenergiáit. A 

módszer hátránya ugyanakkor, hogy a lánctört magasabb rendű együtthatóinak a 

momentumokból való kiszámításakor numerikus instabilitások léphetnek fel. 

3.2.2 Rekurzív módszer 

A rekurzív módszer esetében, amelyet Haydock és munkatársai dolgoztak ki [109], az 

        együtthatókat a momentumok kiszámolása nélkül, egyenesen a Hamilton-operátorból 

származtathatjuk. A módszer azon alapul, hogy a Hamilton-operátor egy megfelelően 

választott bázisban, amelyet rekurzív módon határozunk meg, tridiagonális alakra hozható. 

Építsünk tehát fel egy      ortogonális bázist, amelynek az      első állapota legyen azon a 

j-edik atomom lévő      állapot, ahol a lokális állapotsűrűséget meghatározni szeretnénk. A 

második állapotot a következőképpen definiáljuk: 

                     (3.24) 

ahol   értékét úgy határozzuk meg, hogy a két állapot ortogonális legyen egymásra. Ezt az 

eljárást folytatva, a következő állapotokat, amelyek ortogonálisak az összes, azokat megelőző 

állapotokra, az alábbi rekurzív módon írhatjuk fel: 

                                            (3.25) 
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A (3.25) egyenletet balról skalárszorozva az      és        bra-vektorokkal, és további 

egyszerű átalakítások elvégzése után az   és    együtthatók meghatározhatóak: 

    
         

     
              

           

         
   (3.26) 

Ezek alapján például az első    elem a kezdeti Hamilton-operátor mátrix elemei segítségével 

az alábbi módon számolható ki: 

    
         

     
  

       

     
        (3.27) 

A (3.25) és (3.26) egyenletek segítségével a Hamilton-operátor mátrixelemeit is 

meghatározhatjuk az új      bázisban: 

                                    
      (3.28) 

Mivel a többi mátrix eleme a     Hamilton-operátornak zérus (3.25), az ebben a bázisban 

felírt     mátrix tridiagonális alakú lesz: 

   

 

 
 
 
 
 

         

           

           

       

      
      

 
 
 
 
 

    (3.29) 

Belátható továbbá, hogy ehhez a tridiagonális mátrixhoz tartozó Green-függvény első eleme 

                    , ahol az     -es definíció szerint a j-edik atomon lévő állapotot jelöli, 

pontosan megegyezik a (3.23) egyenletben felírt        lánctörttel [113]. 

Az állapotsűrűségnek a rekurzív módszerrel való meghatározása során tehát a lánctört 

együtthatóit a momentumok kiszámítása nélkül adhatjuk meg. A módszer jelentős előnye, 

hogy ezáltal a lánctört együtthatóinak számolása magasabb rendekben is numerikusan stabil 

és gyors marad. 

3.3 Sűrűségfunkcionál módszer (DFT) 

A szoros kötésű közelítés igen alkalmas nagyobb rendszerek elektronszerkezetének 

kvantumos vizsgálata esetén, ahol az első elveken alapuló módszerek a nagyobb 

számolásigényük miatt nehezen kivitelezhetőek. A módszer nehézségét ugyanakkor a 

Hamilton-operátor mátrixelemeinek meghatározása jelenti a különböző rendszerekben. A 
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mátrixelemek kiszámolásához emiatt gyakran szemiemprikus módszereket használnak 

bizonyos közelítésekkel. Annak érdekében, hogy a különböző hibák elektronszerkezetét még 

pontosabban vizsgálhassuk, ahol a számítási lehetőségeink engedték, sűrűségfunkcionál-

elméleten (DFT) alapuló számításokat is végeztünk.  

A sűrűségfunkcionál-elmélet egy igen elterjedt első elveken alapuló módszer a 

kölcsönható elektronrendszerek alapállapoti energiájának meghatározására. Az elmélet 

alapjait az úgynevezett Hohenberg-Kohn-tételek [114] foglalják össze. Az első tétel kimondja, 

hogy egy kölcsönható elektronrendszer összes fizikai mennyiségének alapállapoti várható 

értéke, így az alapállapoti energia is, egyértelmű funkcionálja az alapállapoti       

elektronsűrűségnek. Ebből következően nem lehet azonos elektronsűrűsége különböző 

alapállapoti hullámfüggvényeknek, továbbá azonos elektronsűrűség esetén a külső 

potenciálok csak egy konstansban térhetnek el egymástól. A második tétel pedig az 

elektronsűrűség és az alapállapoti energia között fennálló fontos kapcsolatra mutat rá. A tétel 

alapján az energia, mint a sűrűség funkcionálja, az alapállapoti sűrűségnél veszi fel a 

minimumát: 

                 (3.30) 

A Hohenberg-Kohn-tételek jelentősége abban áll, hogy elviekben a funkcionál ismeretében a 

sokrészecskés hullámfüggvényt, ami   részecske esetén    koordinátától függ, helyettesíteni 

lehetne az       elektronsűrűséggel, ami csupán egy   változós függvény (          . 

Ugyanakkor a tételek nem mondanak semmit magáról a funkcionálról, ezért az elmélet 

gyakorlati alkalmazásának szempontjából igen fontosnak bizonyultak az egy évvel később 

Kohn és Sham által felírt egyrészecskés-egyenletek [115]. 

Az egyrészecskés-egyenletek felírásához használjuk fel az első Hohenberg-Kohn-tételt és 

tételezzük fel, hogy létezik egy fiktív kölcsön nem ható rendszer egy          egyrészecskés 

potenciállal, amelynek alapállapoti elektronsűrűsége megegyezik a kölcsönható rendszer 

alapállapoti elektronsűrűségével. Ennek a fiktív rendszernek az egyrészecskés Schrödinger-

egyenletét a következő módon írhatjuk fel (Kohn-Sham-egyenletek): 

   
  

  
                              (3.31) 

ahol  

                       
      

        
    

           

      
   (3.32) 
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A (3.32) egyenletben          a külső ionoktól származó potenciál, a második a klasszikus 

Coulomb-kölcsönhatást leíró Hartree-tag. Az utolsó tagban szereplő            pedig az 

úgynevezett kicserélődési-korrelációs energia, amelynek az alakja ismeretlen, és amelybe 

beleolvasztottunk mindent, ami túlmegy a Hartree-közelítésen, beleértve a kinetikus energia 

korrelációs járulékát. A (3.31)-es Schrödinger-egyenletet megoldva és a kapott egyrészecskés-

függvények segítségével az       sűrűséget kiszámítva: 

                
   

 

   

 (3.33) 

egy önkonzisztens egyenletrendszert kapunk (3.31)-(3.33). Kiindulva tehát egy kezdeti       

sűrűségből és megoldva a Kohn-Sham-egyenleteket, egy új       sűrűséghez juthatunk, és ezt 

az iteratív eljárást addig folytathatjuk, amíg az nem konvergál. A végeredményként kapott 

      sűrűség tehát azonos lesz az igazi sokrészecskés rendszer alapállapoti 

elektronsűrűségével, amelynek az alapállapoti energiája a fentiek alapján a következő 

formában írható fel: 

                                    
   

 
  

           

        
                   (3.34) 

ahol          az adott sűrűséghez tartozó kinetikus energia. 

A számolás eddig elvileg egzakt volt, ugyanakkor a kicserélődési-korrelációs energia 

megválasztásához a Kohn-Sham-egyenletek sem adnak útmutatást. A sűrűségfunkcionál-

módszerek alkalmazása során emiatt különböző közelítéseket dolgoztak ki a kicserélődési-

korrelációs energia meghatározásához, amelyek közül a legegyszerűbb az általunk is használt 

lokálissűrűség-közelítés (LDA: Local Density Approximation). 

Az LDA közelítésnél feltesszük, hogy a kicserélődési-korrelációs energia csak a sűrűség 

lokális értékétől függ: 

    
                    

               (3.35) 

ahol    
           az   sűrűségű homogén elektrongáz kicserélődési-korrelációs 

energiasűrűsége. A kicserélődési korrekció a homogén elektrongáz esetén a Hartree-Fock-

közelítést használva egzaktul megadható: 

   
     

 

 
 
 

 
 
   

          (3.36) 

A korrelációs járulék ugyanakkor csak közelítő vagy numerikus eredményekből való illesztés 

formájában kapható meg, amelyek közül a két legismertebb a Perdew és Zunger (PZ) [116], 
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illetve a Vosko, Wilkess és Nusiar-féle (VWN) [117] alakok. Az LDA-közelítés általános 

hibái ellenére, mint amilyen a szigetelők és félvezetők tiltottsávjának alulbecslése, gyakran ad 

kvalitatívan megbízható eredményt. Ezen felül az sp
2
-típusú anyagoknál, mint amilyenek az 

általunk is vizsgált grafén nanorendszerek, az LDA-közelítéssel számolt kötéshossz értékek és 

kötési energiák a kísérleti eredményekkel kvantitatívan is megegyeznek [118]. 

A Kohn-Sham-egyenleteket a választott kicserőlédési-korrelációs taggal általában 

rögzített atomi pozíciókra oldjuk meg. Ugyanakkor az alapállapoti energia meghatározásával 

lehetőség nyílik Born-Oppenheimer-közelítésen alapú molekuladinamikai (MD) számítások 

elvégzésére [119]. A közelítés azon alapul, hogy az atommagok tömege több nagyságrenddel 

nagyobb, mint az elektronoké, ezáltal mozgásuk lassúnak tekinthető az elektronok 

mozgásához képest. Ennek következtében az elektronok jó közelítéssel a magoknak egy adott 

pillanatban rögzített helyzetéhez tartozó potenciálteret érzékelnek, míg a klasszikusnak 

tekintett magok az alapállapoti elektronrendszer által létrehozott potenciáltérben mozognak: 

     
                   (3.37) 

            (3.38) 

ahol    és    az egyes atommagok tömegei és a hozzájuk tartozó pozíciók. A számolás 

időigényessége abból adódik, hogy minden egyes lépésnél, azaz új atomi pozíciónál ismét ki 

kell számolni a hozzátartozó alapállapoti hullámfüggvényt. 

Egy rendszer pontos alapállapoti elektronszerkezetének kiszámításához elengedhetetlen 

az atomok egyensúlyi pozícióinak ismerete. A molekuladinamika mellett a (3.37)-(3.38) 

egyenletek alapján az atommagokra ható erők kiszámolásával és azok minimalizálásával a 

legkedvezőbb atomi konfiguráció, más néven geometriai optimalizálás érhető el. A numerikus 

számolásoknál a geometria optimalizálást általában addig végezzük, amíg az atomokra ható 

erők abszolút értéke el nem ér egy általunk előre megadott alacsony értéket (          . 

A dolgozatban szereplő grafén nanorendszerek elektronszerkezetének sűrűségfunkcionál-

elméleten alapuló vizsgálatához a VASP (Vienna Ab-initio Simulation Package)[120, 121] 

programcsomagot használtam. A VASP program síkhullám bázist használ, amelynek 

legnagyobb előnye, hogy a bázis, azaz a hullámszám növelésével egyértelműen biztosítható a 

konvergencia az eredményekben, szemben a lokalizált bázisokkal. Ugyanakkor az 

atommagok erős Coulomb-potenciálja miatt az állapotfüggvények gyorsan változó 

függvények a magok környezetében, amelyeket csak igen nagy hullámszámú síkhullámokkal 

lehetne pontosan megkapni. A pszeudopotenciál módszerek alapja, hogy a törzselektronokat 

szétválasztjuk a vegyértékelektronoktól és hatásukat az atommagok Coulomb-potenciáljával 

együtt egy effektív potenciállal helyettesítjük. Az ily módon létrehozható pszeudo-
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vegyértékfüggvények és a rájuk ható pszeudopotenciál már sokkal „simább” függvények, 

ezáltal csökkentik az alkalmazandó síkhullám bázis méretét. A síkhullám bázisú 

számolásoknál a cél tehát a legsimább vegyértékfüggvények használata. Számolásaimban 

ezért az úgynevezett projektorral kiegészített hullám (PAW: Projector Augmented Wave) 

módszert használtam, amellyel a pszeudopotenciál módszerekhez hasonlóan sima vegyérték 

függvények érhetőek el, ugyanakkor képes kezelni a törzselektronok relaxációját is a 

környezet hatására, azaz egy teljeselektron-módszer [122, 123]. 
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4. Geometriai hatások a grafén pásztázó 

alagútmikroszkópos leképezésében 

A grafén különleges tulajdonságainak köszönhetően a benne lévő töltéshordozók dinamikája 

is hamar az érdeklődés középpontjába került. Az elmúlt években különböző módszerekkel 

vizsgálták a grafén elektronjainak a hullámcsomagok (HCS) segítségével leírható mozgását 

[124, 125, 126, 127]. Ezek a számolások a K pontok környékén felírható Dirac-féle Hamilton-

operátor analitikus vagy numerikus megoldásán alapultak, megengedve továbbá külső 

mágneses tér jelenlétét is a tökéletes grafén kristályban. Az eredmények alapján sikeresen 

tanulmányoztak olyan érdekes jelenségeket, mint a töltéshordozók gyorsan oszcilláló 

(„reszkető”) mozgása, amit az irodalomban Zitterbewegung néven említenek [128], vagy 

amilyen egy kezdeti hullámcsomagnak az időben periodikusan lejátszódó újjászületése 

(quantum revival) [129]. Ezeknek a modelleknek a közös tulajdonsága, hogy a HCS-ok 

mozgását csupán két dimenzióban, a grafén síkjában számolták, és azok kezdeti állapotához 

Gauss-típusú térbeli eloszlást feltételeztek. Ahhoz, hogy ezeken a közelítéseken túllépve, egy 

kísérleti elrendezéshez közelebb álló rendszert vizsgálhassak meg, modelleztem a HCS 

mozgását a grafén felületén a pásztázó alagútmikroszkópos leképezés során. A 

háromdimenziós modellem előnye, hogy mivel a HCS az STM tűből alagutazik a grafén 

felületére, már nem szükséges további feltételezéseket tenni a grafénban terjedő HCS kezdeti 

alakjára. Ez a geometriai elrendezés továbbá lehetőséget ad annak a vizsgálatára is, hogy 

hogyan befolyásolja a töltésterjedést a grafénban egy olyan lokális elektronforrás jelenléte, 

amely különböző kontaktusok esetén kísérletileg fennállhat. 

Az STM leírásánál (2. fejezet) láthattuk, hogy az alagútáram értékében a geometriai 

(topográfiai) és az elektronszerkezeti hatások együttesen, keveredve jelennek meg. Ahhoz, 

hogy szétválasszuk és külön-külön vizsgálhassuk ennek a két tényezőnek a hatását a HCS-ok 

mozgása szempontjából, különböző bonyolultságú potenciálmodelleket alkalmaztunk. A 

korábbi hullámcsomag-dinamikai számolások megmutatták, hogy a nanocsövek STM 

leképezése során fellépő geometriai eredetű kvantumos hatások jól leírhatóak az egyszerű 

jellium potenciálmodell használatával [93, 94, 95]. Számolásaimban ezért ebből az egyszerű 

modellből kiindulva vizsgálom az STM tű−grafén rendszert. A kapott eredményeket ezután 
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összehasonlítom azzal esettel, amikor a grafén pontos elektronszerkezetét egy lokális atomi 

pszeudopotenciállal modellezem. A geometriai és elektronszerkezeti hatásoknak az ilyen 

módon történő szétválasztása lehetőséget nyújt arra, hogy részleteiben megértsük a HCS 

mozgását és ezáltal az STM leképezés folyamatát. 

A fejezetben először különböző bonyolultságú potenciálmodelleket mutatok be, majd 

részletesen elemzem az azokban terjedő HCS időbeli mozgását. A dinamika időbeli követése 

mellett megvizsgálom a HCS spektrális felbontásával az STM leképezésben résztvevő 

különböző energiájú állapotok szerepét, külön kitérve a transzport szempontjából fontos, 

Fermi-energia közeli állapotokra [T130 , T131]. 

4.1 Az STM tű−grafén rendszer modellezése 

A hullámcsomag-dinamikai számolások elvégzéséhez, ahogyan azt a 3.1.1 fejezetben 

tárgyaltam, két bemenő adat szükséges: a rendszert leíró       potenciálfüggvény, illetve egy 

   kezdeti állapot. Ezeknek a paramétereknek az ismeretében a HCS időbeli fejlődése az ott 

leírtak alapján numerikusan kiszámítható. A következőkben ennek a két bemenő adatnak a 

részleteit ismertetem a modellezni kívánt STM tű−grafén rendszer esetében. 

A geometria hatások megfigyeléséhez az STM tű−grafén rendszert a homogén hátterű, 

úgynevezett jellium modell keretei között vizsgáltam (4.1 (b) ábra). Ehhez az STM tű 

geometriáját egy forgási hiperboloiddal modelleztem, amelyben a lokális görbületi sugár 

értéke a tű hegyén        volt. A grafént ebben az egyszerű modellben egy véges vastagságú 

lemezként vettem figyelembe. A jellium potenciál értéke az említett felületek belső oldalán 

                 , amely megegyezik a Fermi-energia (       ) és a kilépési munka 

(         ) összegével grafit esetében. A felületek külső oldalán a potenciál értéke nulla. 

A következő lépésben a grafén elektronszerkezeti hatásának figyelembe vételéhez a 

szénatomokat egy atomi pszeudopotenciállal modelleztem. A HCSD módszer általunk 

használt formája megköveteli, hogy ez a pszeudopotenciál lokális és egyrészecskés potenciál 

legyen. Mivel jelen esetben a grafén vezetési tulajdonságait vizsgálom, a pszeudopotenciál 

úgy került meghatározásra, hogy visszaadja a grafit, illetve a grafén π-sávját. Ebből kifolyólag 

a pszeudopotenciál, ellentétben a Dirac-féle Hamilton-operátorral, nemcsak a Fermi-energia 

környéki töltéshordozók dinamikáját írja le helyesen, hanem a π-sáv magasabb energiájú 

állapotait is. A potenciál alakja a következő [132]: 
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  (4.1) 

ahol     az atomok pozícióit,   pedig az atomok számát jelöli. Az    és    együtthatók 

meghatározása annak alapján történt, hogy a pszeudopotenciálból számolt sávszerkezet a 

lehető legjobb egyezést adja az első elvekből származtatott sávszerkezettel. A 4.1 ábrán a 

jellium és pszeudopotenciál modellek vertikális (xz) keresztmetszetei láthatóak, ahol a z irány 

a grafén síkjára merőleges irányt jelöli. 

 

 

4.1 ábra. A potenciálmodellek (xz) irányú keresztmetszeteinek szürke skálájú ábrái. (a) 

Végtelen jellium féltér, (b) vékony jellium lemez, (c) grafén pszeudopotenciál. Az ábrák felső 

terén a hiperboloid alakú STM tű keresztmetszete látható. A skálán a fekete a legkisebb, a 

fehér a legnagyobb potenciál értéket jelöli. A sötétszürke szín az STM tűben és jellium 

síkokban a negatív potenciált (        ), míg a világosszürke szín a vákuum potenciált 

(    ) ábrázolja. A tű belsejéből érkező HCS irányát nyíl jelzi [T130]. 

 

Az így létrehozott potenciáltérben mozgó HCS vizsgálatával a rendszer dinamikáját 

nemcsak az idő, hanem az energia tartományában is elemezhetjük. Amint azt a 3.1.2 

szakaszban megmutattuk, az időfüggő hullámfüggvény            t-E (idő-energia) Fourier-

transzformációjának segítségével a rendszerben mozgó hullámcsomag spektrálisan 

felbontható, ezáltal a hullámcsomagban jelenlévő          különböző energiájú állapotok 

szerepe a dinamikai folyamat során vizsgálhatóvá válik. A módszer előnye, hogy ezeket a 

különböző energiájú állapotokat a HCS egyetlen időfejlesztéséből kaphatjuk meg. Az 

energiatérbeli felbontást csupán a szimulációban alkalmazott időtartam határozza meg, annak 

pontossága így bármeddig növelhető. A számolásaimban használt           érték jó 

választásnak bizonyult a pontosság és a számítási időtartam szempontjából. 

(a) (b) (c) 
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A kezdeti Gauss-függvény alakú hullámcsomagot a szimulált STM tű fölötti térrészből (a 

tű tömbi anyagából) indítottam a tű hegye felé (4.1 (a) ábra). A HCS kinetikus energiája 

          , amely relatívan értendő a jellium             potenciáljához képest, 

hullámszám vektora pedig                A HCS valós térbeli kiterjedésének két 

kritériumnak kell megfelelnie. Egyrészt az energiatartománybeli szórásának tartalmaznia kell 

a grafén π-sávjának releváns tartományát (      ). Ennek az energiatartománynak a 

vizsgálata válik lehetővé a HCS numerikus időfejlesztésének eredményeként. Másrészt a HCS 

szélességének nagyobbnak kell lennie az alagutazási csatorna félértékszélességénél, 

(számolásaink esetében              ), annak érdekében, hogy a kezdeti HCS alakja ne 

befolyásolja az alagutazási valószínűség eredményét. A két kritériumnak megfelelően a 

számolásaim során alkalmazott szélesség értéke                volt. 

4.2 Hullámcsomag-dinamikai számolások jellium modell 

esetén 

Az STM leképezés során fellépő geometriai hatások vizsgálatához, ahogyan azt már 

említettem, az egyszerű jellium potenciálmodellt alkalmaztam mind az STM tű, mind a grafén 

esetében. A rendszer geometriai szempontból két tényezőt tartalmaz: a hiperboloiddal 

modellezett atomilag hegyes STM tűt, illetve az egy atomi vékony grafén lemezt. A két 

geometriai tényező hatásainak szétválasztása céljából két számolást hasonlítottam össze. Az 

első esetben az STM tűt egy végtelen jellium féltér fölé (4.1 (a) ábra), míg a második esetben 

egy 0,09 nm vastag jellium lemez fölé helyeztem (4.1 (b) ábra). A két számolás lehetőséget ad 

arra, hogy egyesével vizsgáljam meg ezeknek a geometriai tényezőknek az STM leképezés 

során fellépő hatását. 

A 4.2 ábrákon a hullámcsomagnak a HCSD módszerrel számolt időfejlődését láthatjuk a 

két jellium rendszer esetében. Az (xz) keresztmetszeti ábrákon szereplő három kiválasztott 

időpillanat a HCS megtalálási valószínűségsűrűségét ábrázolja az alagutazási folyamat 

fontosabb lépései során. Az (a) és a (d) ábrán a kezdeti HCS egy kisebb része látható az 

ábrázolási ablak felső részében (      ). A kezdeti HCS-ot tehát az STM tű belsejéből 

indítom, így a HCS kezdetben távol van az STM tű hegyétől. Az alagutazási folyamat kezdeti 

szakaszát a (b) és az (e) ábrák mutatják (         ). Ekkor a HCS, elérve az STM tű hegyét, 

megkezdi az átalagutazást a minta tű alatti részébe. Az utolsó (c) és (f) ábrákon az alagutazási 

folyamat végét láthatjuk           ). A bejövő HCS nagyobbik része visszaverődik a tű 

potenciáljának belső felületéről a tűbe, amely interferenciákat okoz a tű belsejében. A HCS-
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nak az átalagutazott része eközben elkezd szétterjedni a mintában, ahol a terjedés irányát a 

minta geometriája határozza meg. Látható, hogy a jellium féltér esetében, ami egy alulról 

„nyitott” rendszernek tekinthető, az átalagutazott HCS megtartja az eredeti –z irányú 

impulzusát. Ezzel ellentétben, vékony jellium lemez esetén a HCS nem képes –z irányban 

terjedni a lemez alsó felületéről való visszaverődés következtében. Ehelyett első lépésben 

kitölti a vékony jellium lemez tű alatti tartományának teljes térfogatát, majd ezután kezd 

szétterjedni x és y irányokban, megtartva a kezdeti HCS hengeres szimmetriáját. 

 

             

             

4.2 ábra. A HCS        megtalálási valószínűségsűrűségének időfejlődése adott 

időpillanatokban az STM leképezés során. (a)-(c) Félvégtelen jellium féltér, (d)-(f) vékony 

jellium lemez (  0 fs, 1,95 fs, 3,61 fs). Az xz keresztmetszeti ábrákon a fekete a nulla, a 

sárga a legnagyobb megtalálási valószínűséget ábrázolja (lásd a színskálát az (a) ábra alján). 

A jellium felületeket vékony barna vonallal jelöltem. 

 

Az időfüggő hullámfüggvény ismeretében, a HCS mozgásán túl, egy adott felületen 

átfolyó      valószínűségi áram is kiszámítható ((3.16) egyenlet). A 4.3 (a) ábrán a tű és a 

jellium felületek között folyó valószínűségi áram látható az idő függvényében. A jellium 

féltér esetében ez a valószínűségi áram csak negatív (-z irányú) értékeket vesz fel, ellentétben 

a vékony jellium lemez esetével, ahol mind negatív, mind pozitív értékek egyaránt 

megtalálhatóak. Ez azt jelenti, hogy a vékony jellium lemezre alagutazott hullámcsomagnak 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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egy része visszaalagutazik az STM tűbe. A folyamat mindaddig tart (     fs), amíg 

valószínűségi áram folyik a tű és a jellium lemez felülete között. 

 

     

4.3 ábra. (a) Az STM tű és a jellium felületek között mért valószínűségi áramok időfüggése. 

A negatív (pozitív) értékek a –(+) z irányú áramot jelölik. A jellium féltérrel ellentétben (piros 

vonal), a vékony jellium lemez esetében az áram pozitív és negatív értékeket is felvesz (kék 

szaggatott vonal). Az áram értékét atomi egységekben [a.e.] ábrázoltam. (b) A tűről a mintára 

történő alagutazás      transzmissziós valószínűsége jellium féltér modellben. A vékony 

fekete vonal a sík-sík modell transzmissziójának analitikus megoldását mutatja. A felső ábrán 

a hullámcsomagnak a tűben (kék szaggatott vonal) és a mintában (piros vonal) számolt      

spektrális eloszlása látható. Az energia a Fermi-energiától lett mérve [T130]. 

 

Ezeknek a jellegükben eltérő valószínűségi áramoknak a megértéséhez részletesebben 

megvizsgáltam a HCS különböző energiájú állapotainak szerepét a két alagutazási folyamat 

során. A HCS időfejlődésének spektrális felbontásából kapott         függvények 

segítségével lehetőség nyílik arra, hogy meghatározzuk egy adott térrészben a különböző 

energiájú állapotok eloszlását ((3.15) egyenlet). Ennek a      spektrális eloszlásnak az STM 

tűben, illetve mintában számolt függvényei láthatóak a 4.3 (b) ábra felső részén jellium féltér 

esetén. Mivel a HCS nagyobb része visszaverődik a tű belsejébe, a tűben számolt spektrális 

eloszlás (kék görbe) közel azonos lesz a kezdeti HCS Gauss-eloszlásával. A jellium mintában 

számolt      értékei (piros görbe) természetesen nagyságrenddel kisebbek, mint a tűben 

számolt értékek, de a Gauss-típusú eloszlás itt is jól látható. A görbe a magasabb energiák felé 

való eltolódása egy tipikus alagutazási hatás, ami abból következik, hogy az alagutazás 

átmeneti valószínűsége függ az energiától ((2.1) egyenlet). Ezáltal a magasabb energiájú 

állapotok nagyobb valószínűséggel alagutaznak át a mintára, ami jelen esetben a spektrális 

(a) (b) 
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eloszlás eltolódásában jelenik meg. A tűben és mintában számolt      függvények alapján az 

alagutazási valószínűséget, azaz a rendszer      transzmissziós függvényét is 

meghatározhatjuk, amely a 4.3 (b) ábrán látható módon exponenciális függést mutat. Ez az 

exponenciális függés igen hasonló az egyszerű, egydimenziós sík-sík      függvényéhez, 

amely analitikusan is meghatározható. Ahhoz, hogy jobban megértsük az STM tű 

geometriájának hatását az alagutazási folyamat során, a 3D STM tű−jellium féltér rendszer 

esetén számolt      függvényre ráillesztettem az 1D sík-sík modell analitikusan számolt 

     függvényét. Az illesztési paraméter a sík-sík modellben szereplő síkok közötti távolság 

volt. Az a tény, hogy a szóban forgó 3D alagutazási probléma jól illeszthető egy 1D modellel, 

megmutatja, hogy a mintától           magasságban lévő,        görbületi sugarú 

hiperboloid tű az alagutazási valószínűség szempontjából megfelel egy sík-sík geometriának, 

ahol a síkok közötti távolság          . Az STM tű geometriája ebben a jellium féltér 

modellben tehát csökkenti a transzmissziós valószínűséget egy sík-sík geometriához képest, 

ugyanakkor az alagutazási folyamat jellegén nem változtat. Ez az oka annak, hogy a 

valószínűségi áram csak negatív értékeket vesz fel az alagutazás során, azaz a HCS csak egy 

irányba, a tűből a minta felé alagutazik. 

 

                                 

4.4 ábra. A vékony jellium lemez      spektrális eloszlása. A kép felső sarkában a         

megtalálási valószínűség radiális eloszlása látható             (piros görbe) és      

(kék görbe) energia értékeknél. A függvények az összehasonlíthatóság érdekében egyre lettek 

normálva [T130]. 

 

A vékony jellium lemez esetében szintén kiszámoltam az alagutazási folyamatnak a tű és 

a jellium lemez tartományokban lévő      spektrális eloszlását. A 4.4 ábrán látható, hogy a 
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jellium féltér esetével ellentétben, ahol az eloszlás Gauss-típusú, a jellium lemezen számolt 

     függvény csupán egyetlen éles csúcsot tartalmaz             energiánál. Ez az 

energia megegyezik a         vastag és            mély potenciálú jellium lemez kötött 

állapotával. Az alagutazási folyamat itt két lépésből áll. Először a HCS a jellium lemez 

            energiájú kvázikötött állapotába alagutazik, majd ezután ez az állapot kezd 

szétterjedni xy irányban a jellium lemezben. Az alagutazás alatt tehát egy kiválasztási 

folyamat játszódik le, melynek során a HCS-nak az a része, amely nem képes a jellium 

lemezben terjedni, visszaalagutazik az STM tűbe, ami pozitív valószínűségi áramként jelenik 

meg. Az áramban megjelenő oszcilláló viselkedés a kötött állapot okozta rezonáns 

alagutazásból származik. A 4.4 ábra felső sarkában ábrázoltam a jellium lemezen számolt 

       megtalálási valószínűség radiális eloszlását a tű pozíciójától mérve. Az      

       energiájú kötött állapot (piros görbe) jóval erősebben delokalizált a jellium lemezben, 

mint a Fermi-energia körüli állapot (kék görbe). Ez alátámasztja az eddigi 

következtetéseinket, miszerint a HCS-nak a jellium lemezen való terjedésben a kötött állapot 

körüli energiák játszanak döntő szerepet. Érdemes megemlíteni, hogy a 4.4 ábrán látható 

spektrális eloszlás alakja igen hasonlít a Fano-rezonanciánál tapasztalt transzmissziós 

jelalakra. A hasonlóság nem véletlen, ugyanis itt is arról van szó, hogy egy sokállapotú 

rendszert (STM tű) egy diszkrét állapotokat tartalmazó rendszerrel (jellium lemez) 

kapcsolunk össze és ennek az összetett rendszernek vizsgáljuk meg a transzport 

tulajdonságait. 

Összefoglalva a geometriai hatásokat vizsgáló jellium modellek eredményeit, 

megállapítható, hogy a tömbi anyagot modellező jellium féltér és a grafént modellező vékony 

jellium lemez alagutazási folyamata jelentősen eltér. Az első esetben a HCS képes a kezdeti 

–   irányban továbbterjedni, ahol a transzmissziós függvény megtartja az egydimenziós 

potenciálgátra jellemző exponenciális alakot. A kétdimenziós mintát modellező jellium lemez 

esetében a HCS-nak ugyanakkor az alagutazás során irányt kell váltania –z irányból xy 

irányokba. Az alagutazást itt egy kiválasztási folyamat jellemezi, amit a jellium lemez kötött 

állapota határoz meg. A HCS elsőként ezt a rezonáns állapotot „érzi” meg, majd ez az állapot 

kezd terjedni a jellium lemezben. A kiválasztási folyamat alatt a HCS bizonyos része az STM 

tűbe alagutazik vissza. 
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4.3 Hullámcsomag-dinamikai számolások atomi potenciál 

esetén 

Ahhoz, hogy az elektronszerkezeti hatásokat is figyelembe vehessem a számolásaim során, a 

geometriai hatásokat vizsgáló egyszerű jellium potenciálmodell után a grafént a (4.1) egyenlet 

alapján egy lokális atomi pszeudopotenciállal modelleztem. A 4.1 (c) ábrán ennek az STM 

tű−grafén rendszer potenciálmodelljének a keresztmetszeti ábrája látható, ahol az STM tű a 

grafén egy hatszögének középpontja felett helyezkedik el. Az ebben a rendszerben mozgó 

HCS-nak a grafén felületén számolt megtalálási valószínűségsűrűségének időfejlődését a 4.5 

ábrák mutatják. 

 

     

     

4.5 ábra. A HCS         megtalálási valószínűségsűrűségének időfejlődése a grafén felületén. 

A képeken egységes színskálát alkalmaztam, amelyet a megtalálási valószínűségsűrűség 

maximuma határoz meg. A fekete szín a nulla, a sárga a maximum         értékeit jelöli. A 

kiválasztott időpillanatok sorrendben a következőek:                                   

                . Az ábrázolási ablak mérete xy irányokban         [T131]. 

 

Az időfejlődés első lépésében a HCS, miután elérte a tű hegyét (belülről), elkezd 

átalagutazni a tű alatt található szén hatszögre (         ). A HCS-nak a grafén felületén 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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való terjedése ezután ennek a hatszögnek a C-C kötései mentén indul meg, hatszöges 

szimmetriát mutatva (         ,          ). A terjedés hat irányát a tű alatti hatszög C-C 

kötéseinek irányai határozzák meg, ami megfelel a grafén direkt rácsában definiált karosszék 

irányoknak. Ebben a kezdeti szakaszban ((a)-(c) ábrák), a HCS nem érzékeli a teljes grafén 

mintát, csupán az atomi potenciál lokális alakját követi, amelynek negatív értékei, azaz 

vezetési csatornái a C-C kötések mentén, pozitív értékei pedig a hatszögek középpontjaiban 

helyezkednek el. A kezdeti HCS-nak a grafén felületén tapasztalt karosszék irányú terjedése 

ugyanakkor jelentősen megváltozik a további időfejlődés során. A (d) ábrán a HCS-nak a 

          időpillanatban lévő állapota látható, miután        távolságra távolodott el a tű 

alatti hatszög középpontjától. Ebben az átmeneti állapotban a kezdeti karosszék irányú 

terjedés már nem figyelhető meg. Az átmenet lejátszódása után az (e) és (f) ábrákon már az új 

terjedési irányok láthatóak, amelyek megegyeznek a grafén direkt rácsának cikk-cakk, a k-

térben pedig a Brillouin-zóna hat darab ГK irányaival. Ezek az új irányok ezután már a HCS 

további terjedése folyamán végig megmaradnak. 

 

 

4.6 ábra. (a) Az STM tű−grafén (piros vonal), illetve az STM tű−vékony jellium lemez (kék 

szaggatott vonal) között mért valószínűségi áramok összehasonlítása. A negatív (pozitív) 

értékek a –(+) z irányú áramot jelölik. (b) A grafén felületén számolt      spektrális 

eloszlása. Az             energiánál látható csúcsot a grafénnak ezen az energián 

megjelenő állapotsűrűség csúcsa okozza [T130]. 

 

A különböző terjedési irányok megértése érdekében, a jellium modellhez hasonlóan, 

ebben az esetben is megvizsgáltam az STM tű és a grafén minta között folyó      

valószínűségi áramot, továbbá a HCS időfejlődésének spektrális felbontásával kapott      

függvényt a grafén felületén. A 4.6 (a) ábrán a számolt      valószínűségi áram időfüggése 

látható, amely a vékony jellium lemezhez hasonlóan pozitív és negatív értékeket is tartalmaz. 

A jobb összehasonlítás érdekében ezen az ábrán együtt jelenítettem meg a vékony jellium 

(a) (b) 
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lemez és a grafén rendszerben számolt      függvényeket. Az eredmények azt mutatják, hogy 

a HCS-ot itt is egy oda-vissza zajló alagutazási folyamat jellemzi, melynek során a grafénra 

átalagutazott HCS-nak a nagyobbik része (96,2 %) visszaalagutazik az STM tűbe és 

mindössze 3,8 %-a marad a grafénon. Ez a kiválasztási folyamat, amely alatt a kezdeti –z 

irányban terjedő HCS átvált xy irányokba a grafén felületén, a jellium modellhez hasonlóan 

        alatt játszódik le, és a pontos részleteit elektronszerkezeti hatások befolyásolják. A 

HCS-nak a grafén mintában való későbbi terjedését tehát ez a tű alatt lejátszódó kiválasztási 

folyamat határozza meg, ugyanis csak azok az állapotok lesznek képesek továbbterjedni a 

teljes mintában, amelyek a kiválasztási folyamat után a grafén felületén maradtak. A folyamat 

szempontjából két térbeli tartomány különböztethető meg, amelyet a továbbiakban 

közeltérnek és távoltérnek nevezünk. Közeltéren a tű alatti tartományt értjük, ahol a tű és 

grafén között lejátszódó többszörös szórási folyamatok történnek a kiválasztás során, 

távoltéren pedig a grafén többi tartományát, ahol az STM tű hatása a terjedés szempontjából 

már elhanyagolható. 

Érdemes megemlíteni, hogy a 4.6 (a) ábrán látható valószínűségi áram értékei a vékony 

jellium lemez és a grafén esetében 2-3 nagyságrenddel eltérnek. Ezt a jelenséget a két 

rendszer hullámfüggvényeinek eltérő z-irányú lecsengései okozzák. Felbontva a     

hullámszámvektort egy felületi (     ) és egy a felületre merőleges (  ) komponensre, a 

Schrödinger-egyenlet segítségével könnyen belátható, hogy    az alábbi alakot ölti: 

                    
 
   (4.2) 

ahol           a már korábban definiált kilépési munka értéke. Az STM áram értéke a 

Tersoff-Hamann modell alapján arányos a hullámfüggvény z-irányú lecsengésével, 

pontosabban annak abszolútérték négyzetével:                 . Ezek alapján az alagútáram 

értékét z távolságban az adott energiához tartozó       vektor is meghatározza. A jellium 

modell esetében az alagutazásban résztvevő állapotok a Г pont környékén helyezkednek el a 

k-térben, ahol ennek a vektornak a hossza          . Ezzel ellentétben, a grafénnál a K és K’ 

Dirac-pontok a Brillouin-zóna szélein találhatóak, távol a Г ponttól, amelynek 

eredményeképpen                . Behelyettesítve ezeket az értékeket, az exponenciális 

lecsengések egy közel 2-es faktorban eltérnek, ami az általunk alkalmazott tű-minta 

távolságnál visszaadja az áramok 2-3 nagyságrendbeli különbségének értékét. Ezeket az 

egyszerű formulából kapott lecsengési eredményeket a vékony jellium lemez és a grafén 

sajátállapotainak a 3.1.2 fejezetben leírt numerikus számolásával is megerősítettem. Ehhez a 

számolások eredményeként megkapott            függvények z-irányú lecsengéseit 
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vizsgáltam meg, amelyek a (4.2) egyenlet eredményeivel és az irodalomban található DFT 

eredményekkel [133] is jó egyezést mutattak. 

A 4.6 (b) ábrán a grafén felületén számolt      spektrális eloszlást ábrázoltam, ahol 

hasonlóan a vékony jellium lemez esetéhez, itt is megfigyelhető egy élesebb csúcs a 

spektrumban, de itt a magasabb             energiánál. Ezen az energián található 

állapotok játszanak tehát döntő szerepet a 4.5 ábrákon látható HCS időfejlődésében. Annak az 

oka, hogy miért pont ezek a magas energiájú állapotok vannak jelen nagy arányban a 

grafénban az alagutazási folyamat után, a grafén sávszerkezetében keresendő. A         

energia ugyanis éppen a grafén elsőszomszéd hopping-integrál értékével:            

egyezik meg. Ismert, hogy ezen az energián a grafén állapotsűrűségében szintén egy éles 

csúcs található [25], ami az alagutazás Tersoff-Hamann-féle eleméleti modellje alapján 

megnöveli az átmeneti valószínűség értékét. A HCS különböző energiájú állapotai közül 

ezeknek a magas energiájú állapotoknak a jelentősen megnövekedett átmeneti valószínűsége 

okozza tehát az éles csúcs megjelenését a spektrális eloszlásban. 

 

     

4.7 ábra. (a)         megtalálási valószínűségsűrűsége az             magas energiájú 

állapotnak. Az ábrázolási ablak mérete xy irányokban        . (b) A valószínűségi áram 

szögfüggése a távoltérben, a tű középpontjától          sugarú körön számolva. A 

maximum csúcsok megegyeznek a grafén direkt rácsának cikk-cakk irányaival. Az áram 

értékét az adott energián bejövő áram értékéhez normáltam [T131]. 

 

A 4.7 (a) ábrán az             magas energiájú állapotnak a grafén felületén 

számított megtalálási valószínűségsűrűsége                    látható. Ez a         ábra 

illusztrálja tehát az             energiával az STM tűből érkező elektron terjedési 

(a) 

(b) 
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mintázatát a grafén felületén. Jól látható, hogy az állapot térbeli eloszlása erősen anizotróp, 

ahol a kitüntetett irányok egybeesnek a grafén direkt rácsának cikk-cakk irányaival. Ezt az 

anizotróp töltésterjedést szintén megerősíti a távoltérben számolt          szögfüggő 

valószínűségi áram függvény, ahol az áram értékeit a tű középpontjától mért          

sugarú kör kerülete mentén határoztam meg (4.7 (b) ábra). A terjedés direkt rácsbeli cikk-

cakk irányai, vagy ezzel ekvivalens k-térbeli hat darab ГK irány érthetővé válik, ha 

visszatekintünk a grafén sávszerkezetének 1.4 (b) ábrájára. Az ábrán látható, hogy az 

         konstans energiához tartozó szintvonalak a K-pontok körül fokozatosan 

háromszögesen torzulnak, ahogy   távolodik a Fermi-energiától. A legerősebb torzulás az 

        értékeinél található, melyet az irodalomban trigonális torzulásnak neveznek 

[32]. A két nemekvivalens Dirac-pontnak (K, K’) köszönhetően ez a háromszöges torzulás hat 

irányt jelöl ki a töltéshordozók csoportsebességében                     
   , amely irányok 

éppen megegyeznek a Brillouin-zóna ГK, azaz a direkt rács cikk-cakk irányaival. Ezek 

alapján a HCS időfejlődésében            után tapasztalt cikk-cakk irányú terjedést a 

grafénra nagyobb valószínűséggel átalagutazó magas energiájú állapotok, illetve azoknak az 

anizotróp terjedése okozza. Ezeket a magas energiájú állapotokat az irodalomban olykor 

„forró töltéshordozókként” említik, melyeknek potenciális alkalmazási lehetőségei is lehetnek 

[33]. Érdemes megemlíteni, hogy az elektron-lyuk szimmetria miatt, az         energián 

is cikk-cakk irányú töltésterjedés tapasztalható a grafénban. Ugyanakkor az alagutazásnak a 

már említett tulajdonságából kifolyólag, miszerint a magasabb energiájú állapotok nagyobb 

átmeneti valószínűséggel rendelkeznek az alagutazás során, az         alacsony 

energiájú állapotok jóval kisebb hányadban vannak jelen a grafén mintán az alagutazási 

folyamatot követően,                      , így a hatásuk elhanyagolható a 

HCS időfejlődésének ábráin a „forró töltéshordozókhoz” képest. 

4.3.1 Anizotróp töltésterjedés Fermi-energián  

Az előző szakaszban bemutattam, hogy a grafénban terjedő HCS magas, illetve alacsony 

energiájú állapotai anizotróp módon terjednek, ahol a cikk-cakk terjedési irányok a grafén 

elektronszerkezeti tulajdonságainak következményei. A transzportfolyamatok szempontjából 

ugyanakkor még érdekesebb a Fermi-energián, illetve annak közelében lévő töltéshordozók 

dinamikája. A HCS időfejlődésének spektrális felbontásával természetesen az eddig vizsgált 

magas energiájú állapotok mellett az alagutazási folyamat Fermi-energia körüli állapotai is 

elemezhetőek. 
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4.8 ábra. (a)         megtalálási valószínűségsűrűsége az      Fermi-energiás állapotnak a 

grafén felületén. A közeltér és a távoltér tartományokban (a tű alatti        sugarú körön 

belül, illetve kívül) különböző színskálát alkalmaztunk az eltérő nagyságrendek 

ábrázolásához. A sűrűség maximuma közeltér (távoltér) esetén           (         ). 

(b) A valószínűségi áram szögfüggése a távoltérben, a tű középpontjától          sugarú 

körön számolva. A maximum csúcsok megegyeznek a grafén direkt rácsának karosszék 

irányaival, melyeket fehér nyilakkal jelöltünk az (a) ábrán [T131]. 

 

A 4.8 ábrán a Fermi-energiájú állapotnak a        megtalálási valószínűségsűrűsége és a 

valószínűségi áram szögfüggése látható a grafén felületén. Az eredmény alapján két érdekes 

jelenség figyelhető meg a Fermi-energiás állapotnak a grafén felületén történő terjedési 

mintázatában: 1) Az állapot erősen lokalizált a tű alatti tartományban, amelyet a közeltérben 

és a távoltérben számolt sűrűség maximum értékek három nagyságrendbeli eltérése is mutat. 

2) Ellentétben a grafén Fermi-energia környéki sávszerkezetével, amely alapján a 

töltéshordozók izotróp módon terjednek a grafénban, a számolásaim erős anizotrópiát 

mutatnak a grafén direkt rácsának karosszék irányai mentén. A jelenségek magyarázatát, 

ahogy majd a következőekben látni fogjuk, az STM tű, mint lokális elektronforrás adja, ahol 

mind elektronszerkezeti, mind geometriai hatások fontos szerephez jutnak. 

A két jelenség megértéséhez tekintsünk vissza a HCS időfejlődésének 4.5 ábráira, illetve 

az alagutazási folyamathoz tartozó valószínűségi áram 4.6 (a) függvényére. Ahogy már 

korábban említettem, az alagutazás során egy kiválasztási folyamat zajlik le, melynek 

eredményeként a HCS-nak bizonyos részei a grafén felületén maradnak, bizonyos részei 

azonban visszaverődnek az STM tűbe. Természetesen azt, hogy a HCS-nak mely része marad 

a grafén felületén, a minta elektronállapotai határozzák meg. A kiválasztási folyamat alatt a 

(a) 

(b) 
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HCS azonban nem érzékeli a teljes grafén minta felületét, ugyanis ezalatt csupán pár 

hatszögnyi távolságra távolodott el az STM tű alatti hatszög középpontjától (4.5 (c) ábra). 

Ezért a kiválasztási folyamatban résztvevő minta elektronállapotai szempontjából a tű alatt 

található kis grafén klaszterek elektronállapotait kell részletesebben megvizsgálnunk. Ezek a 

kis grafén klaszterek igen hasonlóak ahhoz, amit az irodalomban policiklusos aromás 

szénhidrogéneknek (PAH: polycyclic aromatic hydrocarbon), rövidebben PAH molekuláknak 

neveznek [134]. Az eltérés mindössze abból adódik, hogy a PAH molekuláknál más potenciál 

tartozik a szélen lévő atomokhoz, mint a belső atomokhoz, a mi esetünkben viszont minden C 

atomra ugyanazt a potenciál függvényt alkalmaztuk. Így valójában az általunk vizsgált PAH 

molekulák elektronszerkezet szempontjából „kivágott” darabjai a végtelen grafén síknak, 

pontosan úgy, ahogy azt a HCS is érzékeli a kiválasztási folyamat során. 

 

 

4.9 ábra.     -típusú PAH molekulák (a) Energiaszint diagram az            PAH 

molekulák esetében. A sárgával jelölt állapotok hatszöges szimmetriával rendelkeznek. (b) A 

hatszöges szimmetriával rendelkező állapotok alagutazási állapotsűrűsége a [-4 eV,+4 eV] 

energiatartományban. Az állapotok rövid élettartama miatt egy 0,5 eV energia kiszélesedést 

alkalmaztunk. (c)-(g) A hatszöges szimmetriával rendelkező állapotok megtalálási 

valószínűségsűrűsége a               energiatartományban [T131]. 
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A PAH molekulák elektronállapotainak számolásánál rögzített kötéshosszt (0.142 nm) és 

azonos potenciált alkalmaztunk minden szénatom esetében. A     
        pályákat és a 

hozzájuk tartozó     
    sajátenergiákat a 3.1.2 fejezetben leírt komplex időfejlesztéses 

módszerrel számítottuk ki, ahol a jelölésekben   a szénatomok számát határozza meg 

               ,   pedig a kvantumszámot jelöli. A 4.9 (a) ábrán a számolt különböző 

méretű PAH molekulák     
    energiaszintjei láthatóak. Az eredményeinket 

összehasonlítottuk Deretzis és munkatársai számolásaival [135], akik a PAH molekulák 

elektronszerkezetének vizsgálatánál a DFT módszer mellett különböző szemiempirikus és 

szoros kötésű módszereket is alkalmaztak. Az általuk TB módszerrel számolt HOMO-LUMO 

állapotok energiakülönbségei ([135] publikáció 2. ábra) igen jó egyezést mutattak a mi 

eredményeinkkel. Következő lépésként meghatároztuk a     
         

                 

mátrixelemeket, ahol         a tű hullámfüggvényét jelöli. A perturbációszámítás elsőrendű 

közelítésében ezek a mátrixelemek fogják meghatározni, hogy mely PAH-állapotok 

gerjesztődnek az alagutazási folyamat során. A legfontosabb kritérium természetesen a 

szimmetria. A tű állapotát egy         Gauss-típusú hullámfüggvény írja le, ami 

hengerszimmetriával rendelkezik a z-tengely mentén. Mivel az STM tű geometriailag egy 

hatszög középpontja felett helyezkedik el, emiatt a gerjesztett állapotoknak mind hatszöges 

szimmetriával kell rendelkezniük. Ez a szimmetria-feltétel a kiválasztási folyamat során tehát 

kizárja az összes nem hatszöges szimmetriával rendelkező állapotot, mint amilyen például a 

tükörszimmetrikus     
               

            állapotok. A 4.9 (a) energiadiagram ábrán 

sárgával jelöltem a hatszöges szimmetriával rendelkező állapotokat. Annak ellenére, hogy a 

    -típusú PAH molekuláknak nincsenek állapotai a Fermi-energián [ 136 ], ezek a 

molekulák számos állapottal rendelkeznek a HCS               energiatartományában. A 

4.9 (b) ábrán ezeknek a hatszöges állapotoknak a mátrixelemekkel súlyozott állapotsűrűségét 

ábrázoltuk, ahol az állapotok rövid élettartama miatt         ) egy 0,5 eV energia 

kiszélesedést alkalmaztunk. A 4.9 (c)-(g) ábráin a hatszöges szimmetriával rendelkező 

állapotok      
        

 
 megtalálási valószínűségsűrűsége látható a               energia 

tartományban. A bejövő HCS a kiválasztási folyamat során ezeket az állapotokat gerjeszti, 

ami megfigyelhető a HCS időfejlődésének 4.5 ábráin, ahol az állapotoknak az időfüggő 

szuperpozíciói láthatóak a tű alatti közeltérben. A kiválasztási folyamat végére, miután a HCS 

egy része visszaverődött az STM tűbe, csak a gerjesztett állapotok maradnak a grafén 

felületén. Ezek az állapotok határozzák meg a valószínűségi áram értékét a távoltérben a teljes 

mintában szétterjedve. 
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A PAH molekulák állapotainak elemzésével sikeresen megérthető tehát a Fermi-energián 

tapasztalt két érdekes jelenség: az erős lokalizáció a tű alatt, illetve a hatszöges szimmetriájú 

anizotróp áram a távoltérben. A 4.9 (a) és (b) ábrákon látható, hogy a PAH molekuláknak a 

Fermi-energia körül nincs vagy csupán nagyon kevés gerjeszthető állapota van, ami a HCS-

nak az STM tűbe történő erős visszaszóródásához vezet. A HCS Fermi-energiás állapotainak 

ez az oda-vissza alagutazási folyamata okozza tehát az erős lokalizációt a tű alatt, amelynek 

következtében a távoltérben három nagyságrenddel kisebb megtalálási valószínűség értékek 

tapasztalhatóak. A számolásokban az STM tű egy hatszög közepe felett helyezkedik el, így a 

gerjesztett állapotok mind hatszöges szimmetriával rendelkeznek, és ez a szimmetria jelenik 

meg a távoltérben számolt áram értékeiben. A megfigyelt hatszöges szimmetria tehát nem a 

grafén Fermi-energia környéki sávszerkezetének következménye, amely izotróp 

töltésterjedést mutat, hanem az STM tű−grafén rendszer együttes geometriájának a hatása. 

A fentiek alapján az STM tűből a grafén felületére történő alagutazási folyamat igen 

hasonló azokhoz a kvantumos transzportfolyamatokhoz, amelyeket Landauer vizsgált [137]. 

Két, sok állapottal rendelkező nagy rendszert egy szűk, csupán pár állapottal rendelkező 

vezetési csatorna köt össze. Esetünkben a két nagy rendszer az STM tű és a teljes grafén 

minta, míg a szűk vezetési csatorna, amelyen keresztül az elektronok egyik rendszerből a 

másikba jutnak az alagutazási folyamat során, maguk a PAH molekulák (4.10 ábra). 

 

 

4.10 ábra. A transzport sematikus geometriája. Az elektronok a transzport során a két nagy 

rendszert összekötő szűk vezetési csatornán (PAH molekulák) haladnak keresztül. 

4.3.2 Az STM tű pozíciójának hatása 

Az eddig bemutatott HCSD számolásaim során az STM tű a grafén egy hatszögének 

középpontja felett helyezkedett el. A Fermi-energiás állapotok terjedésénél rámutattam, hogy 

ennek a speciális szimmetriával rendelkező pozíciónak a hatása megjelenik a grafén minta 

felületén számolt áram értékeiben. Ahhoz, hogy megvizsgálhassam, mely hatások erednek a 

tű pozíciójából, és melyek azok, amelyek függetlenek tőle a távoltérbeli áram szempontjából, 

az eddigi számolásokat különböző tű pozíciókra is elvégeztem. Ehhez az STM tűt először egy 
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szénatom fölé, majd pedig egy C-C kötés középpontja fölé helyeztem. Ezeknek a különböző 

szimmetriájú pozícióknak az összevetése lehetőséget ad a geometriai hatások részletesebb 

vizsgálatára. 

 

   

   

4.11 ábra. A valószínűségi áram szögfüggése a Fermi-energián különböző tű pozíciók és 

különböző sugarú körök mentén a távoltérben. (a),(c) A tű egy szénatom felett, (b),(d) a tű 

egy C-C kötés középpontja felett helyezkedik el. A felső ábrákon a          megtalálási 

valószínűségsűrűség látható a tű alatti közeltérben [T131]. 

 

A 4.11 (a) és (b) ábrák felső részében a          megtalálási valószínűségsűrűséget 

ábrázoltam a tű alatti tartományban a Fermi-energián. Jól látható, hogy az energiafüggő 

állapotok a grafén felületén megőrzik a kezdeti állapot szimmetria tulajdonságait, azaz a 

háromfogású szimmetriát abban az esetben, ha a tű egy szénatom felett van, illetve a 

kétfogású szimmetriát, ha a tű egy C-C kötés középpontja felett helyezkedik el. Ez annak a 

következménye, hogy a     
         

                 mátrix elemeknek a két- és háromfogású 

szimmetriával rendelkező     
        állapotok esetében vesz fel nemzérus értéket. A 

valószínűségi áramok nagyságrendjét tekintve először, összehasonlítva azokat a korábban 

vizsgált esettel, amikor a tű a hatszög közepe felett helyezkedett el (4.8 (b) ábra), 

(b) (a) 

(c) (d) 
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megállapítható, hogy azok közel két nagyságrenddel nagyobbak. Ez abból következik, hogy 

ellentétben a     -típusú PAH molekulákkal, a két- és háromfogású szimmetriával 

rendelkező PAH molekulák rendelkeznek állapotokkal a Fermi-energián [136]. Mivel itt a 

bejövő HCS Fermi-energiás komponense PAH-állapotot érzékel az adott energián, jelentősen 

lecsökken a visszaalagutazás az STM tűbe. Az időfejlődés során ezek a Fermi-energiás PAH-

állapotok képesek szétterjedni a grafén minta felületén, megnövelve a valószínűségi áram 

értékeit a távoltérben. 

Megvizsgálva az           valószínűségi áramok szögfüggéseit (4.11 ábra), látható, 

hogy azok szintén mutatják a tű pozíciójából adódó szimmetria tulajdonságokat a két rendszer 

esetében. A szénatom feletti tű pozícióban háromfogású, míg a C-C kötés közepe esetében 

kétfogású szimmetria tapasztalható az áram értékeinél. Mindkét esetben az áram maximum 

értékei egybeesnek a grafén direkt rácsának bizonyos karosszék irányaival. Változtatva a kör 

sugarának méretét, amely mentén az áramot számoljuk, a maximum értékek helyei 

periodikusan váltakoznak a különböző karosszék irányok mentén. Érdemes megjegyezni, 

hogy ugyanezeket a karosszék irányokat láttuk a korábbi számolás esetében, amikor a tű a 

hatszög felett helyezkedett el (4.8 (b) ábra). Akkor azonban a hatszöges szimmetriának 

megfelelően mind a hat karosszék irányban egyforma intenzitás volt tapasztalható. Az 

eredmények alapján kijelenthető, hogy a két-, három- és hatfogású szimmetriával rendelkező 

tű pozíciók esetében a szögfüggő valószínűségi áram értékeiben szintén két-, három- és 

hatfogású szimmetria jelenik meg. Ez tehát az STM tű pozíciójából eredő hatás. A 4.11 

ábrákon ugyanakkor jól látható, hogy a két- és háromfogású szimmetria mellett a háttérben 

mindvégig megmarad egy hatfogású szimmetria is, ahol a hat irányt a grafén karosszék 

irányai jelölik ki. Ez a hatszöges szimmetria azonban nem az STM tű pozíciójának hatása, 

hanem magának a hatszöges grafén rácsnak tulajdonítható. A karosszék irányú hatszöges 

anizotrópia ugyanis szintén megfigyelhető volt abban az esetben is, amikor az STM tű egy 

véletlen pozícióban volt a grafén felett, azaz a kezdeti állapotnak nem volt kitüntetett 

szimmetriája. 

A különböző STM tű helyzetre végzett számolások során tehát azt tapasztaltam, hogy az 

STM tűből a grafénra injektált HCS anizotróp módon terjed a Fermi-energián, ahol a 

kitüntetett irányok egybeesnek a grafén direkt rácsának karosszék irányaival A Fermi-

energián tapasztalt anizotróp áram a grafén felületén meglepőnek tűnik, ugyanis, ahogy már 

említettem, a grafén sávszerkezete ezen az energián izotróp töltésterjedést jelez. Ugyanakkor 

nem szabad elfelejteni, hogy az általunk vizsgált rendszer jóval bonyolultabb, mint az izolált 

grafén esete, az STM tű−grafén együttes rendszer már nem rendelkezik transzlációs 

szimmetriával. A tapasztalt anizotróp töltésterjedés tehát a HCSD számolásokban az STM tű, 
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mint lokális elektronforrás és a grafén együttes geometriai és elektronszerkezeti 

tulajdonságainak következménye. A grafén rács szimmetriájának megjelenése a töltésterjedés 

mintázatában az STM tű−grafén rendszer esetében összefüggésben áll azzal, hogy a Fermi-

hullámhossz értéke a grafénban (          ) összemérhető magával a rácsállandóval. 

Érdemes megemlíteni, hogy ezeket az eredményeket az anizotróp árammal kapcsolatban 

nemrégiben Settnes és munkatársai [138] szintén megerősítették. Munkájukban a Landauer-

formalizmust alkalmazva modellezték a két STM tűt használó kísérleti elrendezést, ahol az 

egyik STM tű szolgáltatta a rögzített elektronforrást, míg a második STM tűvel, mint 

szondával pásztázták a grafén felületét. Az áram értékét a két tű között számolták ki. 

Eredményeik egy karosszék irányú anizotróp áramot mutattak a rögzített STM tű körül a 

grafén felületén, függetlenül a tű pozíciójától. A jelenséget hozzánk hasonlóan a lokális 

elektronforrás és a grafén kristályrácsának szimmetriájával magyarázták. 

4.4 A fejezet összefoglalása 

A fejezetben a HCSD módszer segítségével részletesen megvizsgáltam a HCS mozgását a 

grafén felületén a pásztázó alagútmikroszkópos leképezés során. Az alagutazási folyamat 

dinamikáját, amelynek során a HCS az atomilag hegyes STM tűből a grafén felületére 

alagutazik, különböző bonyolultságú potenciálmodellek segítségével részletesen elemeztem 

mind az idő, mind az energia tartományában. Az eredmények azt mutatták, hogy az 

alagutazás dinamikai folyamatának számos jellemzője már az egyszerű jellium 

potenciálmodell esetében is megjelenik. A vékony jellium lemezzel modellezett grafénnál, a 

geometriából adódóan, a HCS-nak az alagutazás során szintén irányt kell váltania –z irányból 

xy irányokba, ellentétben a tömbi anyagot modellező jellium féltér modellel, ahol a HCS 

tovább haladhat az eredeti impulzusának megfelelő z irányba. Az alagutazást a vékony jellium 

lemez esetében egy kiválasztási folyamat jellemezte, melynek során a HCS-nak csak egy 

bizonyos része maradt a jellium lemezen, a többi része visszaalagutazott az STM tűbe. A 

kiválasztási folyamatot, azaz azt, hogy a HCS spektrumából mely állapotok maradnak a minta 

felületén, és mely állapotok alagutaznak vissza, a jellium lemez elektronszerkezeti 

tulajdonságai határozták meg. 

A pontos elektronszerkezeti hatások figyelembe vétele érdekében egy lokális 

egyrészecskés pszeudopotenciált alkalmaztam a grafén szénatomjaira. Az alagutazást, 

hasonlóan a vékony jellium modellhez, itt is egy kiválasztási folyamat jellemezte, amelyet a 

tű alatt található kis grafén klaszterek elektronszerkezete határozott meg. Ezeknek a PAH 

molekulákhoz hasonló kis grafén klasztereknek az elektronállapotai választják ki a bejövő 
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HCS spektrumából azokat az állapotokat, amelyek az alagutazási folyamat után a grafén 

minta felületén maradnak. A számolások mind a Fermi-energiától távol, mind a Fermi-energia 

környékén anizotróp töltésterjedést mutattak. A Fermi-energiától távol tapasztalt cikk-cakk 

irányú anizotrópia az izolált grafén sávszerkezeti tulajdonságából ered, amelyet az 

irodalomban trigonális torzulásnak neveznek. A Fermi-energián megfigyelt karosszék irányú 

anizotrópia ugyanakkor az STM tű−grafén rendszer összetett geometriájának a 

következménye. Megmutattam, hogy a kiválasztási folyamatot, és ezáltal a tűtől távolabb 

mért áram értékét és szögfüggését a Fermi-energián jelentősen befolyásolja az STM tűnek a 

grafén felett felvett pozíciója, azaz a kezdeti hely szimmetriája megjelenik az áram 

szögfüggésének szimmetriájában. Érdekes módon, a tű pozíciójának szimmetriájától 

függetlenül, mindegyik számolás során megfigyelhető volt egy hatfogású szimmetria az áram 

értékeiben. Ez a grafén karosszék irányai mentén észlelt anizotrópia a hatszöges grafén rács 

hatásának tulajdonítható, amelyet azóta más módszerrel is igazoltak az irodalomban. 

Gyakorlati szempontból az anizotróp módon terjedő töltéshordozók előre megtervezett 

grafén nanoszerkezetekben [75] új lehetőségeket nyithatnak a szén-alapú nanoelektronika 

számára. Erre mutat érdekes példákat Wang és munkatársa [33], akik különböző grafén 

nanoszerkezeteket, és bennük magas energián anizotróp módon terjedő töltéshordozókat 

vizsgáltak. Az ott tárgyalt nyalábosztó, kollimátor, illetve hullámvezető csupán egy-egy 

példái az anizotróp áram érdekes alkalmazási lehetőségeinek. 
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5. Transzportfolyamatok grafén 

szemcsehatárokon 

Az előző fejezetben a tökéletes grafén kristályban mozgó HCS dinamikáját vizsgáltam, ahol a 

HCS-ot egy szimulált STM tűből juttattam a grafén felületére. A bevezetőben ugyanakkor 

már említettem, hogy a CVD módszer növesztési mechanizmusából kifolyólag, melynek 

segítségével makroszkopikus grafén minták állíthatók elő, a növesztett grafén minta 

polikristályos lesz. A minta tehát különböző orientációjú egykristályos grafén szemcséket 

tartalmaz, amelyeket szemcsehatárok választanak el egymástól. Jelen fejezetben ezeknek a 

szemcsehatároknak az elektronszerkezetre és transzportra gyakorolt hatását vizsgálom meg 

részletesebben, amely kiemelkedő fontossággal bírhat a jövőbeli nanoelektronikai 

alkalmazások szempontjából. A különböző típusú szemcsehatárok elektronszerkezeteinek 

számolásához DFT, illetve TB közelítésen alapuló módszereket használtam, míg a transzport 

tulajdonságaikat a már alkalmazott HCSD módszer segítségével elemeztem. 

A szemcsehatárok transzport tulajdonságait két tényező határozza meg: a szemcsehatár 

szöge, illetve a szemcsehatár pontos atomi szerkezete (lásd 1.3.2 fejezet). Ahogy azt korábban 

említettem, a szemcsehatár szöge alapján a szemcsehatárok két nagy osztályba sorolhatóak, 

ahol az egyik osztályt magas transzmissziós érték, míg a másik osztályt tökéletes reflexió 

jellemzi [68, 69]. A magas transzmissziós osztályba tartozó szemcsehatárokat vizsgálva, ahol 

a töltéshordozóknak Fermi-energia környékén a szemcsék különböző orientációjából nem 

származik reflexiója, a szemcsehatárok további transzport tulajdonságait a második tényező, a 

szemcsehatár részletes atomi szerkezete határozza meg. A töltéshordozók ugyanis ezen az 

atomi szerkezeten szóródnak a vezetési folyamat során, mialatt az egyik grafén szemcséből a 

másikba jutnak át. Számolásaim célja tehát az volt, hogy megérthessük a pontos atomi 

szerkezet transzportra gyakorolt hatását a különböző típusú szemcsehatárok esetében. 

A szemcsehatáron keresztül történő transzport vizsgálatához a HCS-ot, az előző 

fejezetben leírtakhoz hasonlóan, egy szimulált STM tűből juttattam az egyik grafén szemcse 

felületére, kellően távol a szemcsehatár vonalától (5.1 ábra). Ezután a HCS időfejlődésének 

segítségével részletesen megvizsgáltam a HCS-nak a szemcsehatáron történő szóródási 

folyamatát. A HCSD módszer előnye a transzport számolások szempontjából, hogy 
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ellentétben a DFT alapú módszerekkel, nagyobb, több tízezer atomot tartalmazó rendszerek 

vizsgálatára is lehetőség nyílik. Ezáltal nemcsak a rendezett periodikus szemcsehatárok, 

hanem az aperiodikus és a rendezetlen szemcsehatárok transzport tulajdonságai is 

vizsgálhatóvá válnak. Ez kiemelten fontos, ugyanis a HOPG mintákon mért rendezett 

periodikus szemcsehatárokkal ellentétben, a CVD módszerrel növesztett grafénban vizsgált 

szemcsehatárok a legtöbb esetben aperiodikus és rendezetlen jelleget mutatnak, ahogy azt a 6. 

fejezetben a mérési eredményekben is láthatjuk majd. 

 

 

5.1 ábra. Az STM tű−grafén rendszer geometriája a rendezett periodikus 5-7 szemcsehatár 

esetében. A jellium potenciállal modellezett STM tűt a         ekvipotenciális felülete 

segítségével ábrázoltam. A piros nyilak a bejövő és a grafén felületén terjedő HCS irányait 

szimbolizálják [T139]. 

 

A fejezetben összesen négy különböző típusú szemcsehatár transzport tulajdonságait 

vizsgálom meg az 5.1 ábrán látható geometriai elrendezésben. Ebből kettő rendezett 

periodikus szemcsehatár, amelyek öt- és hétszögeket (5-7) illetve öt- és nyolcszögeket (5-5-8) 

tartalmaznak. A harmadik szemcsehatár szintén rendezett, de aperiodikus szerkezetű és 

többségében öt- és hétszögekből áll. Ebben a három szemcsehatárban tehát megmarad az sp
2
 

típusú rács, azaz a szénatomok hármas koordinációja. Ezzel ellentétben, az utolsóként vizsgált 

szemcsehatár egy rendezetlen aperiodikus típusú szemcsehatár, amelyben a vakanciák, illetve 

a nagyobb, 9-10 tagú széngyűrűk miatt kettős koordinációjú szénatomok is előfordulnak. A 

szemcsehatárok szögei alapján mind a négy szemcsehatár a magas transzmisszióval 

rendelkező szemcsehatárok közé tartozik (lásd 1.3.2 fejezet), ezáltal lehetőséget nyújtva a 

Fermi-energia környéki transzport vizsgálatára. 

A fejezet elején a szemcsehatár szerkezetek modellezését mutatom be, kitérve az 

alkalmazott elektronszerkezeti számítások részleteire. Ezután a HCSD módszer segítségével 

megvizsgálom a különböző típusú szemcsehatárok transzport tulajdonságait [T139, T140]. 
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5.1 Szemcsehatárok modellezése 

A grafén szemcsehatár szerkezetek modellezéséhez első lépéseként mind a rendezett, mind a 

rendezetlen szemcsehatárok esetében, két félvégtelen grafén síkból indultunk ki, amelyeket 

éleikkel egymással szembeforgattunk. A szemcsehatár   szögét a jobb és baloldali élt 

meghatározó      és      rácsvektorok, illetve azok                  együtthatói segítségével 

határozhatjuk meg (lásd az 1.3.1 fejezetben). A két rendezett periodikus szemcsehatárnál, 

amelyeket az öt és hétszögek esetén             , míg az öt- és nyolcszögek esetén              

indexekkel jelölhetünk, az atomok pozícióit az élek környezetében Tersoff-Brenner potenciál 

[61] segítségével relaxáltuk. Az így kapott kötéshosszok igen jó egyezést mutattak a DFT 

módszerrel számolt kötéshossz értékekkel [51, 57]. 

A rendezett aperiodikus és a rendezetlen aperiodikus szemcsehatár szerkezetek 

előállításához egy Monte-Carlo alapú módszert dolgoztunk ki, amelynek célja a CVD 

módszer során tapasztalt Smoluchowski-érést követő szemcseösszenövés modellezése volt. 

Mivel ebben az érési mechanizmusban a grafén szigetek összeolvadása játsszik döntő 

szerepet, modellünkben a kezdeti grafén szemcsék növekedését az élek összenövésével 

szimuláltuk. A következőekben ennek a modellezésnek a főbb lépéseit tekintem át. 

Elsőként ez esetben is két grafén cellából indulunk ki az általunk kiválasztott      és      

vektorok definiálta élekkel, amely éleket ezután egymással szembeforgatunk. Ezt követően az 

egyik grafén cellát eltoljuk oly módon, hogy az 1 nm-es tartományon fedésbe kerüljön a 

másik cellával (5.2 (a) ábra). Ez az átfedő rész lesz majd a szemcsehatár környezetének 

tartománya. A következő lépésben kiürítjük az átfedő tartományt, azaz a rácspontokból 

eltávolítjuk az összes C atomot. Az üres rácspontok feltöltését az alábbiak szerint végezzük 

el. Minden üres rácspontnak egy betöltési súlyértéket adunk, ami 0, ha a rácspont körüli 

mindhárom elsőszomszéd rácspont üres, 1 és 2, ha az elsőszomszédok közül 1 vagy 2 

rácspont betöltött, azaz C atom található rajta. Ezután ezekkel a betöltési súlyértékekkel 

arányosan választunk ki egy üres rácspontot az átfedő tartományból véletlenszerűen, amelyet 

C atommal töltünk fel. Ez a módszer biztosítja, hogy a két grafén szemcse növekedése az 

élektől a szemcsehatár középvonala felé tartson (5.2 (b) ábra). Minden lépésnél a vakanciákat, 

azaz a 3 elsőszomszéddal rendelkező rácspontokat automatikusan feltöltjük. 

A feltöltés folyamata során tehát a két grafén él egyre közelebb kerül egymáshoz, amit a 

következő módon veszünk figyelembe. Amikor egy üres rácspont közel kerülne a másik 

szemcse C atomjához, annak betöltési súlyértékét 0-ra változtatjuk, ha az alábbi feltételek 

közül bármelyik teljesül: (a) a rácspont d távolsága bármely C atomtól kisebb, mint        , 

ahol              a C-C kötés távolsága a tökéletes grafénban (elkerülendő az irreálisan 
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rövid C-C kötéseket), (b) a C atomok száma több mint 3 a rácspont körüli           

         tartományban (elkerülendő a háromnál több elsőszomszédot), (c) a C atomok száma 

több mint 6 a rácspont körüli                     tartományban (elkerülendő a hatnál 

több másodszomszédot). Ezek a feltételek megakadályozzák, hogy a növekvő szemcsék 

egymásba torlódjanak. 

 

 

5.2 ábra. Rendezetlen szemcsehatár szerkezetének modellezése, amelyben a kezdeti, 

egymással szembefordított cellák élei              indexekkel rendelkeznek. A betöltött 

rácspontokat a bal oldalon (jobb oldalon) csillaggal (kitöltött körökkel) ábrázoltuk. (a) A két 

cella átfedése Moiré-mintázatot eredményez a szemcsehatár tartományában, ahonnan az 

összes C atomot eltávolítottuk. (b) A szemcsehatár tartományához 250 C atomot adtunk hozzá 

a szövegben leírt algoritmus alapján. (c) A szemcsehatár tartománya megtelt 401 C atom 

hozzáadásával. A lehetséges kötéseket piros nyilakkal jelöltem. A végleges szerkezet az atomi 

pozíciók optimalizálása után kapható meg [T139]. 

 

A feltöltési folyamat mindaddig tart, amíg minden megmaradt üres rácspont betöltési 

súlyértéke 0-vá nem válik (5.2 (c) ábra). A két szemcse közötti kötésekben ezután azok a C 

atomok vehetnek részt, amelyek kevesebb, mint 3 saját szemcsebeli elsőszomszéddal 

rendelkeznek. A megengedett kötések energiáját Keating-típusú potenciállal [141] számítjuk 

ki, és csak azokat tartjuk meg, amelyek egy bizonyos érték alá esnek. 

Az eddig leírt teljes folyamatot számos különböző kezdeti grafén cella pozícióval 

elvégezzük, és végül azt a szerkezetet választjuk ki, amelynek a szemcsehatár tartományban 

számolt kötéshosszainak az     értéktől vett átlagos négyzetes eltérése a legkisebb. Utolsó 

lépésként ennek a szerkezetnek az atomi pozícióit is, hasonlóan a rendezett periodikus 

szemcsehatárokhoz, Tersoff-Brenner potenciál segítségével relaxáljuk. 
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Az 5.3 ábrán a dolgozatban összehasonlításra kerülő négy szemcsehatár szerkezete 

látható, melyek közül a (c) és (d) ábrákon látható szemcsehatárokat a fentebb leírt Monte-

Carlo alapú módszerrel állítottuk elő. Mindegyik szemcsehatár sík geometriájú, azaz nincsen 

z-irányú kiterjedése. Kísérletileg igazolták, hogy ez a közelítés jól teljesül abban az esetben, 

amikor a grafén egy sima hordozó felületen található [41, 65]. Ekkor ugyanis a grafén és a 

hordozó között fellépő Van der Waals kölcsönhatás jelentősen csökkenti a felületre merőleges 

morfológiát. A sík szemcsehatár-szerkezet közelítés előnye továbbá, hogy az eddig a HCSD 

számolásokban a C atomokra alkalmazott pszeudopotenciál (4.1 egyenlet) szintén 

alkalmazható lesz ezekre a szerkezetre. A π-elektron közelítés ugyanis mindaddig érvényes 

marad, amíg a vizsgált rendszer nem görbült, azaz nincsen hibridizáció a σ és π pályák között. 

 

 

5.3 ábra. Szemcsehatár szerkezetek az öt- és hétszögek kiemelésével. (a) Rendezett periodikus 

5-7 szemcsehatár. (b) Rendezett periodikus 5-5-8 szemcsehatár. (c) Rendezett aperiodikus 

szemcsehatár „kígyózó” viselkedéssel. (d) Rendezetlen aperiodikus szemcsehatár számos 

strukturális hibával. A (c) és (d) szemcsehatár szerkezetek a szövegben leírt Monte-Carlo 

alapú algoritmus alapján készültek [T140]. 

5.1.1 Elektronszerkezet számítási módszerek 

A modellezett szemcsehatárok lokális állapotsűrűségének meghatározását TB közelítés 

keretei között végeztük el. A π-elektronokra alkalmazott TB Hamilton-operátorban az 

elsőszomszéd kölcsönhatást                   módon vettük figyelembe, ahol    

(a) (b) (c) (d) 
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       ,     pedig az i és j-vel jelölt atomok közötti távolság. A lokális állapotsűrűséget a sík 

szerkezetekre ezután az 3.2.2 fejezetben leírt rekurzív módszer segítségével számoltuk ki, 

minden LDOS értékhez 155 rekurzív együttható pár alkalmazásával. 

Annak érdekében, hogy megvizsgáljam a szemcsehatár görbületének a hatását a sík 

modellhez képest, és ezáltal a π-elektron közelítés alkalmazhatóságát, a rendezett periodikus 

szemcsehatárok esetében DFT számolásokat is végeztem. A számolásokhoz a VASP 

programcsomagot használtam, LDA funkcionál és PAW projektorok alkalmazásával. A 

síkhullám bázis méretét jellemző maximális energiájú síkhullám értéke, azaz a levágási sugár 

400 eV volt. A téglalap alakú szupercellák mérete az 5-7 és 5-5-8 szerkezetek esetében a 

szemcsehatárra merőleges irányban        és       , míg azzal párhuzamosan       és       

volt. Az 5-7 szemcsehatárnál a periodikus határfeltétel miatt az elemi cella két, egymáshoz 

képest 180°-kal elforgatott szemcsehatárt tartalmazott [51]. Az atomi pozíciók optimalizálása 

mind a három dimenzióban a konjugált gradiens módszerrel történt mindaddig, amíg az 

atomokon számolt erő értéke           alá nem csökkent. A Brillouin-zóna 

mintavételezéséhez az 5-7 és 5-5-8 szemcsehatároknál 2x12x1 és 4x14x1 Γ-központú 

felosztást használtam. A DFT és TB eredmények összehasonlítása megerősítette az 

alkalmazott π-elektron közelítés érvényességét a vizsgált szerkezeteknél. A rendezetlen 

szemcsehatárok DFT vizsgálatával az utolsó fejezetben foglalkozom majd részletesebben. 

5.2 Transzport és elektronszerkezet számítások rendezett 

szemcsehatárokon 

Az alábbiakban az 5.3 ábrán látható három rendezett szemcsehatárnak a HCSD módszerrel 

számolt transzport eredményeit mutatom be, kiegészítve azok elektronszerkezeti 

vizsgálatával. Ezek a rendezett szemcsehatárok lehetőséget adnak arra, hogy a szerkezetből 

adódó különböző hatások, mint amilyen a szemcsehatár szöge, illetve periodicitása, egyesével 

vizsgálhatók legyenek a transzportfolyamat során. 

5.2.1 Periodikus 5-7 szemcsehatár 

Az elsőként vizsgált 5-7 szemcsehatár (5.3 (a) ábra), amelyet              indexekkel 

jelölhetünk, rövid periodicitással (          és igen alacsony képződési energiával 

rendelkezik [52]. Érdemes megemlíteni, hogy ezt a nagyszögű (       ) szemcsehatárt 

STM segítségével már jóval korábban megfigyelték HOPG felszínén [53]. 
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A transzport tulajdonságok vizsgálatához használt HCSD számolásokban a szimulált 

STM tű, amelyből a HCS-ot indítottam, a jobb oldali grafén szemcse felett, a szemcsehatár 

vonalától        távolságra helyezkedett el (5.1 ábra). Ez a távolság elegendően nagy ahhoz, 

hogy a grafén szemcsehatár ne befolyásolja az alagutazási folyamatot a közeltérben. A 

szemcsehatár transzport tulajdonságait a számolásokban, a kísérleti elrendezésekhez 

hasonlóan, csak a távoltérben terjedő és ott szóródó HCS-ok fogják meghatározni. Ennek 

szemléltetésére az 5.4 ábrán a HCS         időfejlődésének két kiválasztott időpillanata 

látható.  

 

       

5.4 ábra. A HCS         megtalálási valószínűségsűrűségének időfejlődése a grafén felületén. 

Az STM tű a jobboldali grafén szemcse felett, a szemcsehatártól        távolságra található. 

A szemcsehatár öt- és hétszöges gyűrűi sárga színnel vannak kiemelve. Az ábrázolási ablak 

mérete xy irányokban         [T139]. 

 

Az első időpillanatban            megfigyelhetjük, hogy a HCS a grafén szemcsére 

történő alagutazáskor távol esik magától a szemcsehatártól. Mivel a HCS ekkor nem érzékeli 

a szemcsehatárt, az alagutazási folyamat megegyezik a korábban vizsgált tökéletes grafén 

esetével. A HCS a szemcsehatárt csak az alagutazási folyamat befejezése után éri el, ahogy ez 

a második időpillanatban            látható. Ezáltal a szemcsehatáron keresztüli 

transzportot, ahogy azt említettem, a HCS-nak a távoltérben terjedő része határozza majd 

meg. 

A transzmissziós együttható kiszámolásának módját a HCSD számolások során az 5.5 

ábra illusztrálja. Miután a jobb oldali grafén szemcsére alagutazott HCS eléri a szemcsehatár 
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vonalát, annak egy része átjut a bal oldali grafén szemcsére, míg a többi része visszaverődik a 

szemcsehatárról (5.5 (a) ábra). A      transzmissziós együtthatót definíció szerint a bejövő 

és transzmittált      valószínűségi áramok hányadosaként származtathatjuk: 

                          (5.1) 

A numerikusan kiszámolt hullámfüggvények a jobb oldali szemcsén ugyanakkor egyszerre 

tartalmazzák a hullámfüggvény bejövő és visszavert részét, ahogy azt az 5.4 (b) ábrán is 

láthatjuk. Annak érdekében, hogy szétválasszam a bejövő és visszaverődött részt, és ezáltal 

megkapjam tisztán az        bejövő valószínűségi áram értékét, egy referencia számolást 

végeztem. Ennek a referencia számolásnak a geometriája nem tartalmazta magát a 

szemcsehatárt, csupán a tökéletes grafén síkot és az STM tűt (5.5 (b) ábra). 

 

 

        

5.5 ábra. A transzport számolások sematikus ábrája. (a) Az 5-7 szemcsehatár geometriája, 

ahol a bejövő, reflektált és transzmittált áramokat piros nyilak jelölik. A mérési síkot, ahol a 

valószínűségi áramsűrűséget számoltuk, piros vonal mutatja. (b) A referenciaszámolás 

geometriája, amely nem tartalmazza a szemcsehatárt [T139]. 

 

Mivel az 5.5 ábrán szereplő két geometria esetében megegyezik a jobb oldali rács 

orientációja, illetve az STM tű pozíciója, ebből következően az        bejövő áramok szintén 

azonosak lesznek. A referencia geometriánál ugyanakkor nem történik szóródás, ezáltal a 

mérési síkon (piros vonal) számolt           referencia áram értéke megegyezik a bejövő 

áram értékével:                 . A      transzmissziós együttható ezek alapján a 

                          összefüggésből számítható ki, ahol a referencia számolásból 

kapott           segítségével sikerült szétválasztani a szemcsehatárt tartalmazó rendszer 

bejövő és visszaverődött áramának értékeit. 

A szemcsehatáron keresztüli transzport számolásokat két STM tű helyzetre is elvégeztem, 

ahol az egyik esetben a tű egy hatszög középpontja felett, a másik esetben egy szénatom felett 

(a) (b) 
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helyezkedett el. Ahogy azt korábban láthattuk, a távoltérben a Fermi-energia körül számolt 

valószínűségi áramok értékeit jelentősen befolyásolják a tű pozíciójából adódó szimmetria 

tulajdonságok. A két számolás összehasonlítása ezáltal lehetőséget ad arra, hogy a tű 

pozíciójának a transzportfolyamatra gyakorolt hatását is megvizsgálhassuk. Az 5-7 

szemcsehatárhoz tartozó transzmissziós függvényeket a két különböző STM tű pozíció 

esetében az 5.6 (a) ábra mutatja. Jól látható, hogy a két függvény a Fermi-energia körüli 

tartománytól eltekintve igen hasonló, azaz a tű pozíciójának hatása csak ebben a 

tartományban számottevő. A csökkent transzmissziós érték a Fermi-energián, a hatszög 

középpontja feletti tű pozícióban az előző fejezetben részletesen tárgyalt erősen lokalizált 

állapotokkal magyarázható. 

 

       

5.6 ábra. (a) Az 5-7 szemcsehatárnak HCSD módszerrel számolt transzmissziós függvényei. 

A folytonos kék (szaggatott piros) vonal esetében az STM tű egy hatszög középpontja felett 

(szénatomja felett) helyezkedik el. (b) Az 5-7 szemcsehatárnak DFT módszerrel számolt 

állapotsűrűsége (zöld vonal) és a két transzmissziós függvény a Fermi-energia környezetében. 

A szemcsehatár állapotsűrűségében megjelenő csúcsoknál a transzmissziós függvényeknek is 

megnövekedett értékei vannak. Az energiát a Fermi-energiától mértem [T139]. 

 

A transzmissziós függvényeknél megfigyelhető, hogy azok maximum és minimum helyei 

egybeesnek mind a két STM tű pozíció esetében. Ezeknek a maximumoknak és 

minimumoknak a jelenléte tehát tisztán az 5-7 szemcsehatártól származó hatásokkal van 

összefüggésben. Ezt az állítást támasztja alá, hogy a transzmissziós függvényekben 

megfigyelt maximumok az           és       energia körül jó egyezést mutatnak a 

szemcsehatár DFT módszerrel számolt állapotsűrűségben megjelenő csúcsok helyeivel (5.6 

(b) ábra). Ezeket a transzmissziós maximumokat a Landauer-formalizmus segítségével a 

megnövekedett vezetési csatornák számával magyarázhatjuk, amely rámutat a szemcsehatár 

(a) (b) 



 

74 

 

elektronszerkezetének fontos szerepére. Az 5.7 (a) ábrán az egyik, magas transzmisszióval 

rendelkező energiájú állapotnak               a grafén felületén számított         

megtalálási valószínűségsűrűsége látható. A magas áteresztőképesség mellett érdemes 

megfigyelni, hogy a szemcsehatár öt- és hétszögei körül az állapot gyengén lokalizált. A 

számolt transzmissziós értékek         összege a Fermi-energia körüli tartományban 

          ≈70% áteresztést jelez a szénatom feletti tű pozíció esetében, ami jó egyezést 

mutat a DFT alapú számolások eredményeivel [68]. 

 

         

5.7 ábra.         megtalálási valószínűségsűrűség a grafén felületén. A közeltér és távoltér 

tartományokban különböző színskála jelöli az eltérő nagyságrendeket. (a) Magas 

transzmisszióval rendelkező             energiájú állapot. (b) Alacsony 

transzmisszióval rendelkező             energiájú állapot. A szemcsehatár az eltérő 

orientációból adódóan nyalábosztóként viselkedik a cikk-cakk irányokban terjedő állapot 

esetében. 

 

A számolásokban egy, a szemcsehatár szögétől függő geometriai effektust is sikerült 

azonosítani a transzmissziós függvények alapján. A magas és alacsony energián látható 

minimum csúcsok helyei ugyanis éppen egybeesnek a grafén azon         energiájával, 

ahol a trigonális torzulás miatt a töltéshordozók a grafén rács cikk-cakk irányai mentén 

terjednek. Ez a cikk-cakk irányú terjedés látható az 5.7 (b) ábrán a szemcsehatár mindkét 

oldalán. Mivel a két szemcsének eltérő az orientációja és ezáltal a szemcsék cikk-cakk irányai 

is, a szemcsehatár a terjedő állapotok számára nyalábosztóként viselkedik, jelentős mértékben 

csökkentve a transzmisszió értékét. A jelenség pusztán geometriai eredetű, mivel csak az 
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eltérő cikk-cakk irányok, azaz a két szemcse elforgatásából adódik és független a 

szemcsehatár pontos szerkezetétől. Ez a lecsökkent transzmisszió elviekben lehetőséget ad 

arra, hogy az egymáshoz közel eső szemcsehatárok és a közéjük bezárt elektronok 

segítségével hullámvezető eszközt hozzunk létre [142]. 

5.2.2 Periodikus 5-5-8 szemcsehatár 

Az 5-7 szemcsehatár esetében láthattuk, hogy a szemcsehatár elektronszerkezete mellett a 

magasabb (alacsonyabb) energiákon a szemcsehatár szöge is befolyásolta a transzmissziós 

értékeket. A két hatás szétválasztásának érdekében megvizsgáltam egy különleges, öt- és 

nyolcszögeket tartalmazó (5-5-8) szemcsehatárt (5.3 (b) ábra), amelyben mindkét szemcse 

azonos orientációval rendelkezik. Ez a szerkezet, amelyben két cikk-cakk éllel rendelkező 

grafén darabot illesztünk össze, valójában egy kiterjedt vonalhiba, amelyet kísérletileg is 

megfigyeltek Ni(111) hordozón növesztett grafén esetében [57]. Mivel jelen esetben nincs 

orientációbeli eltérés a két oldal között, a transzport tulajdonságokat a szemcsehatár 

szerkezetének érdekes elektronszerkezeti tulajdonságai fogják meghatározni. 

Az 5-5-8 szemcsehatár a mérések és a DFT számolások alapján fémes tulajdonságokkal 

rendelkezik [57], amelynek eredete abból adódik, hogy a cikk-cakk éllel végződő grafén 

szerkezeteknek az él mentén elhelyezkedő szénatomjai jelentős állapotsűrűséggel 

rendelkeznek a Fermi-energián [ 143 ]. Ennek a fémes tulajdonságnak a részletesebb 

megértéséhez a rekurzív módszer segítségével kiszámítottuk a szemcsehatár közelében az 

egyes szénatomokhoz tartozó lokális állapotsűrűséget. Az eredmények azt mutatták, hogy a 

grafén két alrácsából (A és B atomok, lásd 1.3 ábra) csupán az egyik alrácson elhelyezkedő 

szénatomoknak (zölddel jelölt atomok az 5.8 (a) ábrán) van véges állapotsűrűsége a Fermi-

energián (5.8(c) ábra). Azt, hogy melyik alrács atomjai lesznek fémes tulajdonságúak, a két 

oldal cikk-cakk élei, pontosabban a cikk-cakk élek szélein lévő szénatomok határozzák meg. 

Az 5.8 (a) ábrán a cikk-cakk élek szélein lévő atomokat, illetve az azokhoz tartozó alrács 

további atomjait zöld színnel jelöltem. 

A HCSD számolásokat két tű pozícióra végeztem el. Első esetben az STM tű a 

szemcsehatár felett helyezkedett el, ily módon vizsgálva a HCS mozgását a szemcsehatár 

mentén. A második esetben az STM tűt, a korábbi 5-7 szemcsehatár számolásokhoz 

hasonlóan, a szemcsehatártól távol helyeztem el, ezáltal lehetőséget adva arra, hogy 

megfigyelhessük a HCS keresztülhaladását az 5-5-8 szemcsehatáron. Ahogy majd azt látni 

fogjuk, a terjedést a Fermi-energián mindkét esetben csak a fémes alrácshoz tartozó atomok 

határozzák meg. 
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5.8 ábra. (a) Az 5-5-8 szemcsehatár modell geometriája. A Fermi-energián véges 

állapotsűrűséggel rendelkező atomokat zöld színnel jelöltem. (b) A Fermi-energiájú állapot 

megtalálási valószínűségsűrűsége a grafén felületén, a szemcsehatár fölött elhelyezkedő STM 

tű esetében. A felső kis ábrán a szénatomokon számolt LDOS exponenciális lecsengése 

látható a szemcsehatár vonalától mérve. (c)-(d) A TB közelítésben rekurzív módszerrel 

számolt LDOS értékek a C1-C9 jelölt szénatomok esetében, szétválasztva a fémes és 

nemfémes alrács atomjait [T139]. 

 

Az elsőként vizsgált STM tű pozíciónál a HCSD számolások erős lokalizáltságot 

mutattak a Fermi-energián, a szemcsehatár vonala mentén (5.8 (b) ábra). Ezek alapján a 

szemcsehatárra alagutazott HCS Fermi-energiás része nem kezd el szétterjedni a teljes 

mintában, hanem csak a hiba vonala mentén mozog, mint egy keskeny hullámvezető esetén. 

(a) (b) 
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A vezetési csatorna szélességét a szénatomokon számolt LDOS értékek határozzák meg, 

amelyek exponenciális lecsengést mutatnak a szemcsehatár vonalától távolodva (5.8 (b) felső 

ábra). A szemcsehatár fémes jellege a lecsengési görbe alapján a szemcsehatártól számított 

0,4 nm távolságnál tűnik el, ezáltal egy 0,8 nm széles vezetési csatornát hozva létre a 

szemcsehatár mentén. Ebben a szűk vezetési csatornában mozognak tehát az elektronok a 

Fermi-energián, amely igen hasonló egy atomilag vékony vezetékhez. Az 5.8 (b) ábrán 

továbbá az is látható, hogy a vezetésben csupán a fémes alrácshoz tartozó szénatomok 

vesznek részt. A TB és HCSD számolásokból kapott exponenciális lecsengést összehasonlítva 

a szemcsehatár környezetében STM segítségével mért lokális állapotsűrűséggel [57], igen jó 

egyezést tapasztalhatunk. Az STM mérések tehát szintén igazolták az állapotsűrűség 

exponenciálisan lecsengő jellegét és a    alatti szélességű vezetési csatorna jelenlétét. 

Az 5-5-8 szemcsehatáron keresztül zajló transzport vizsgálatához az STM tűt a jobb 

oldali szemcse fölött helyeztem el, távol magától a szemcsehatártól. A számolt transzmissziós 

függvény az 5.9 (a) ábrán látható. Annak ellenére, hogy itt nincs orientációbeli eltérés a két 

szemcse között, meglepő módon mégis csökkent transzmissziós érték figyelhető meg az 

        magas energián, hasonlóan az 5-7 szemcsehatárhoz. Ugyanakkor ez a 

transzmissziós minimum nem jelenik meg az         alacsony energián, amely jól 

látható a két energiához tartozó         terjedési mintázatokon is (5.9 (b)-(c) ábrák). Ez arra 

utal, hogy itt nem egy geometriai effektusról van szó, amely a két oldal cikk-cakk irányaival 

van összefüggésben, hanem a szemcsehatár elektronszerkezetének hatásáról. Ezt támasztja alá 

az is, hogy a HCS, az 5.9 (c) ábrán látható módon, nem jut át a bal oldali szemcsébe, hanem 

még korábban szóródik a szemcsehatár szerkezetén, amelynek eredményeként egy 

szemcsehatár vonalával párhuzamos áram figyelhető meg a jobb oldali szemcsében. 

A transzmisszióban tapasztalt elektron-lyuk asszimmetria megértéséhez tekintsünk vissza 

a szénatomokon számolt állapotsűrűség 5.8 (c) és (d) ábráihoz! A nyolcszögben a C1 és C2-

vel jelölt atomok esetében megfigyelhető, hogy ellentétben a többi atommal, azok nem 

rendelkeznek állapotsűrűség csúccsal az         energián. Ugyanakkor, a többi atomhoz 

hasonlóan, ezeknél az atomoknál is megjelenik egy állapotsűrűség csúcs az         

energián. Ez az állapotsűrűségben megjelenő asszimmetria okozza a transzmissziós 

függvényben megfigyelhető asszimmetriát az alacsony és magas energiás értékeknél. A 

transzmissziós érték csökkenése tehát a nyolcszöghöz tartozó C1 és C2-vel jelölt atomokon 

történő szóródással magyarázható, ami jó egyezést mutat az 5.9 (c) terjedési ábrával, ahol a 

HCS már eltérül a bal oldali szemcse elérése előtt. 
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5.9 ábra. (a) Az 5-5-8 szemcsehatár transzmissziós függvénye, ahol az         energián 

csökkent transzmissziós érték figyelhető meg. Az STM tű a jobb oldali szemcse egy 

hatszögének középpontja felett helyezkedik el. (b)-(c) Az alacsony és magas energiás 

állapotok         megtalálási valószínűségsűrűsége a grafén felületén (piros nyilakkal jelölve 

a transzmissziós függvényben). A közeltér és távoltér tartományokban itt is különböző 

színskálát alkalmaztam az eltérő nagyságrendek ábrázolásához [T139]. 

5.2.3 Kígyózó szemcsehatár 

A rendezett periodikus szemcsehatárok mellett TEM segítségével számos esetben figyeltek 

meg öt- és hétszögeket tartalmazó rendezett, de aperiodikus szerkezetű szemcsehatárokat 

grafénban [58, 59]. Az 5.3 (c) ábrán az 5.1 fejezetben leírt Monte-Carlo alapú módszerrel 

előállított rendezett aperiodikus szemcsehatár látható, amelyben egy szénatom kivételével 

(a) 
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mindenhol megmaradt az sp
2
-típusú rács. Ez a kígyózó szemcsehatár, amelynek szemcsehatár 

szöge szintén        , két dologban tér el az eddig vizsgált 5-7 szemcsehatár szerkezetétől. 

Először is maga a szemcsehatár nem egyenes szerkezetű, másodszor pedig nincsen 

periodicitása. Ezeknek a geometriai tényezőknek a transzportra gyakorolt hatása válik 

vizsgálhatóvá a két szerkezet eredményeinek összevetésekor. 

 

 

 

5.10 ábra. (a) A periodikus 5-7 (fekete vonal) és a kígyózó (zöld vonal) szemcsehatár 

transzmissziós függvényei. Az STM tű mindkét esetben egy szénatom felett helyezkedik el. 

(b) Az             energiájú állapot         megtalálási valószínűségsűrűsége a grafén 

felületén. A kígyózó szemcsehatár öt- és hétszögeit sárga színnel emeltem ki. 

 

Az 5.10 (a) ábrán a periodikus 5-7 és a kígyózó szemcsehatáron számolt transzmissziós 

függvények láthatóak ugyanannál az STM tű pozíciónál. A két függvény jellegét tekintve igen 

hasonló, ahol a maximum és a minimum helyek jó közelítéssel mindenhol megegyeznek. Ez 

arra utal, hogy a kígyózó szemcsehatár, amelyben az öt- és hétszögek nem periodikusan, egy 

vonal mentén helyezkednek el, hasonló elektronszerkezettel rendelkezik, mint a korábban 

vizsgált periodikus 5-7 szemcsehatár. Látható továbbá, hogy a Fermi-energia alatti 

transzmissziós csúcsok esetében nemcsak azok pozíciója, de a nagysága is megegyezik, míg a 

Fermi-energia feletti csúcsoknál 20-30%-os csökkenés jelenik meg. Összességében azonban 

kijelenthető, hogy a periodikus 5-7 szemcsehatár Fermi-energia környékén észlelt magas 

áteresztőképessége nem változik meg jelentősen sem az aperiodikus szerkezet, sem pedig a 

kígyózó szemcsehatáralak hatására (5.10 (b) ábra). 
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5.3 Transzport és elektronszerkezet számítások rendezetlen 

szemcsehatáron 

Az STM mérések során a kígyózó szemcsehatároktól eltérő, rendezetlenebb szerkezeti jelleget 

mutató szemcsehatárokat is megfigyeltek a CVD módszerrel növesztett grafén esetében [67]. 

Emiatt a fejezetben utolsóként vizsgált rendezetlen szemcsehatár szerkezet (5.3 (c) ábra), 

amelyet szintén a Monte-Carlo alapú módszerrel állítottunk elő, számos nem hatszöges 

széngyűrűt és egyéb strukturális hibákat tartalmaz. Ezek környezetében már kettős 

koordinációjú szénatomok is megjelennek. A szemcsehatár szerkezete, annak ellenére, hogy 

egy egyszerű szimulációs módszerrel hoztuk létre, igen hasonló a bonyolultabb 

molekuladinamikai számolások segítségével előállított szerkezetekhez [60, 62]. Ez a 

hasonlóság jól látható a Malola és munkatársai által létrehozott, 1.9 (c) ábrán szereplő 

rendezetlen szemcsehatár szerkezettel való összehasonlításkor, ahol a két szerkezet a 

kvalitatív jellegen túl, a sokszögek eloszlása tekintetében is igen jó egyezést mutat. A 

modellezett rendezetlen szemcsehatárunk szöge        , így az eddig vizsgált 5-7 

szerkezetekhez hasonlóan a nagyszögű szemcsehatárok közé tartozik. 

 

 

 

5.11 ábra. (a) Három nagyszögű szemcsehatár: periodikus 5-7, kígyózó és rendezetlen 

geometriája. (b) A szemcsehatárok transzmissziós függvényeinek összehasonlítása. A 

rendezetlen szemcsehatár esetében (piros vonal) csökkent transzmissziós értékek 

tapasztalhatóak a Fermi-energia körüli tartományban [T140]. 
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A rendezetlen szemcsehatár transzmissziós függvényét a jobb összehasonlíthatóság 

érdekében az 5.11 (b) ábrán együtt ábrázoltam az eddig bemutatott 5-7 szemcsehatárok 

eredményeivel. Összehasonlítva az eddig vizsgált szemcsehatárokkal, látható, hogy a 

transzmisszió jelentősen lecsökkent a       és       közötti energiatartományban, amelyet 

a különböző szén sokszögek és hibák jelenléte okoz. A transzmissziós értékekben, a Fermi-

energia körül, a rendezett periodikus szemcsehatárhoz képest egy 80%-os csökkenés 

tapasztalható, amely nagyságrendileg jó egyezést mutat az egyedi szemcsehatárokon mért 

csökkent vezetőképesség értékekkel [65]. 

A transzmissziós függvényekben az         energiákon mindhárom esetben 

csökkent értékek figyelhetőek meg. Ahogy már említettük, ezen az energián a töltéshordozók 

cikk-cakk irányokban történő terjedését jelentősen lecsökkenti a szemcsehatár szögéből adódó 

orientációs eltérés a két szemcse között. Az a tény, hogy a számolt transzmissziós értékek 

mind a három hasonló szögű szemcsehatár esetében megegyeznek ezeken az energiákon, 

alátámasztja korábbi felvetésünket, miszerint ez egy tisztán geometriai effektus, amelyet nem 

befolyásol a szemcsehatár pontos atomi szerkezete és az abból adódó elektronszerkezeti 

hatások. 

 

         

5.12 ábra. A Fermi-energia közelében lévő állapotok         megtalálási 

valószínűségsűrűsége a grafén felületén, rendezetlen szemcsehatár esetében. Az erős 

lokalizációt a négyszöges gyűrű (a) és a vakancia típusú hibák (b) környezetében piros körök 

jelölik [T140]. 

 

(a) (b) 
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A HCSD módszer egyik nagy előnye, hogy a számolt         energiafüggő megtalálási 

valószínűségsűrűség segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a transzportfolyamat részleteit a 

valós térben is megvizsgáljuk. A         függvények alapján két jelentősebb szórócentrum 

típust azonosítottam a Fermi-energia környezetében: 1) az erősen feszített kötéseket 

tartalmazó négyszöges széngyűrűket (5.12 (a) ábra) és 2) a három darab kettős koordinációjú 

szénatomot tartalmazó vakancia típusú hibákat (5.12 (b) ábra). A terjedő állapotoknak ezeken 

a hibákon látható erős lokalizációja, illetve visszaszóródása nagymértékben hozzájárul a 

rendezetlen szemcsehatárok csökkent vezetőképességéhez a Fermi-energia körül. 

Annak érdekében, hogy a HCSD módszerrel kapott transzport eredményeket 

összehasonlítsuk a szemcsehatár elektronszerkezetével, a rekurzív módszer segítségével 

kiszámítottuk a lokális állapotsűrűséget a szemcsehatár különböző hibahelyeinek 

környezetében (5.13 ábra). 

 

5.13 ábra. A rendezetlen szemcsehatár TB közelítésben, rekurzív módszerrel számolt 

elektronszerkezete. A szemcsehatár különböző típusú hibáit eltérő színű körökkel és 

számokkal jelöltem (részletezést lásd szövegben). Az ábrázolt LDOS értékek a körökön belül 

lévő atomoktól származnak [T140]. 

 

Az eredmények azt mutatták, hogy a transzport esetében megfigyelt erős lokalizációval 

rendelkező négyszöges széngyűrűnél (#4) és a vakancia típusú hibánál (#3) egy LDOS csúcs 

tapasztalható a Fermi-energia körül. Ezt az LDOS csúcsot korábban egyetlen vakancia esetén 
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elméletileg is megjósolták [ 144 ], továbbá kísérletileg is igazolták [ 145 ]. Az LDOS 

függvények alapján még két hibánál, egy ötszögnél (#5) és egy kilencszögnél (#2) 

tapasztalható csúcs a Fermi-energia körül. Ezek a hibák (#5, #2) a négyszöges széngyűrű (#4) 

és a vakancia (#3) között helyezkednek el, igen közel egymáshoz. A periodikus 5-7 

szemcsehatároknál ugyanakkor láthattuk, hogy az ötszögek nem rendelkeznek véges LDOS 

értékkel a Fermi-energia környékén, továbbá megvizsgálva egy másik pozícióban lévő 

kilencszöget (#1), annak LDOS függvényében szintén nem találunk csúcsot a Fermi-energián. 

Ebből az a következtetés vonható le, hogy a #2 és #5 hibák esetében megjelenő LDOS csúcs a 

Fermi-energián a környezetükben található négyszöges széngyűrűtől (#4), illetve a vakancia 

típusú hibától (#3) származik. A lokális környezetnek a hibák elektronszerkezetére gyakorolt 

hatását igazolja, hogy figyelmesebben megvizsgálva ennek a négy, egymáshoz közel eső 

hibának (#2, #3, #4, #5) az LDOS függvényeit, azok csúcsainak pozíciói mindenhol 

egybeesnek. A környezet hatásának további szemléltetéséhez összehasonlítottuk az egymástól 

távolabb eső két négyszöges széngyűrű (#4, #4’) LDOS függvényét (5.14 (a) ábra). Az ábrán 

látható, hogy az LDOS csúcsok pozíciói csak kis mértékben térnek el egymástól, ugyanakkor 

az intenzitásuk már jelentősen eltér egymástól. Ezt mutatja, hogy a #4’ hiba esetében az 

LDOS függvény maximuma nem a Fermi-energián, hanem alatta, az             

energián található, összhangban a HCSD számolások eredményeivel (5.14 (b) ábra). 

  

5.14 ábra. (a) A #4 és #4’-vel jelölt négyszöges széngyűrűk LDOS függvényei. (b) Az 

            energiájú állapot         megtalálási valószínűségsűrűsége a grafén 

felületén. A #4’-vel jelölt négyszöges széngyűrűt piros körrel jelöltem [T140]. 

 

(b) 

(a) 
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A rendezetlen grafén szemcsehatár transzport és elektronszerkezeti eredményeinek 

együttes értelmezése eltérő transzport mechanizmusra utal a Fermi-energia körüli 

tartományban, az eddig vizsgált rendezett szemcsehatárokhoz képest. Míg a rendezett 

szemcsehatárok esetében a transzmissziós függvényt is megnövekedett érték jellemezte az 

állapotsűrűségekben megjelenő csúcsoknál, a rendezetlen szemcsehatár esetében ennek éppen 

az ellenkezője tapasztalható. Itt ugyanis a Fermi-energia körüli állapotsűrűség csúcsok a 

transzmisszió erőteljes csökkenéséhez vezetnek. Ez a látszólagos ellentmondás azzal oldható 

fel, hogy a rendezett szemcsehatár öt- és hétszög hibáihoz képest a rendezetlen 

szemcsehatárban található vakanciák és négyszöges széngyűrűk erős szórócentrumként 

viselkednek, amelyek képesek az elektronokat a két nemekvivalens K és K’ völgy között 

átszórni. Ez a kísérletileg is megfigyelt [146] nagy momentumú szórás grafénban gyenge 

lokalizációhoz [147], szélsőséges esetben pedig Anderson-lokalizációhoz [148, 71] vezet, ami 

a transzport jelentős csökkenését eredményezi. Az általam megfigyelt jelenség összhangban 

áll az irodalomban található, különböző rendezetlen grafén szerkezetek transzport 

eredményeivel, ahol a Fermi-energia körüli LDOS csúcsot és a transzport erős csökkenését 

szintén megfigyelték [71, 72]. 

5.4 A fejezet összefoglalása 

A fejezetben a HCSD módszer segítségével négy különböző típusú grafén szemcsehatár 

transzport tulajdonságait vizsgáltam. Ezek a szemcsehatárok az orientációjuk alapján mind a 

magas transzmisszióval rendelkező szemcsehatárok közé tartoztak. Megmutattam, hogy a 

transzmissziós értékeket, az orientáció mellett, a szemcsehatár pontos atomi, illetve 

elektronszerkezeti tulajdonságai határozzák meg. A rendezett öt- és hétszögeket tartalmazó 

szemcsehatárok esetében megvizsgáltam a periodicitás és a szemcsehatár alakjának a 

transzport értékekre gyakorolt hatását. Az eredmények azt mutatták, hogy sem az aperiodikus 

szerkezet, sem az egyenestől eltérő szemcsehatár forma nem csökkenti számottevően a magas 

transzmissziós értékeket. Ezzel ellentétben igen erős transzport csökkenést tapasztaltam a 

rendezetlen szemcsehatár esetében, amely kettős koordinációjú szénatomokat és egyéb 

strukturális hibákat is tartalmazott. Az energiafüggő hullámfüggvények segítségével sikerült 

azonosítani az ebben a szemcsehatárban jelen lévő főbb szórócentrumokat, a négyszöges 

széngyűrűket és a vakancia típusú hibákat. A rendezetlen szemcsehatár esetében, a transzport 

számolásokból kapott közel egy nagyságrendnyi csökkenés a Fermi-energia körül igen jó 

egyezést mutat az egyedi szemcsehatárokon mért kísérleti eredményekkel. 
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A rendezett és rendezetlen szemcsehatárok nagymértékben eltérő transzport tulajdonságai 

rámutatnak arra, hogy a szemcsehatár atomi szerkezetének kontrollálásával a polikristályos 

grafén minták vezetőképessége jelentősen módosítható. A rendezetlen szemcsehatár 

szerkezetek elkerülése a CVD növesztési paraméterek „hangolásával” ezáltal új lehetőségeket 

nyithat a nagy mobilitású grafén nanoelektronikai területén.  
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6. CVD grafén szemcsehatárok modellezése 

ab-initio módszerrel 

A grafén kétdimenziós jellegéből adódóan a benne található szemcsehatárok kísérleti 

megfigyelése egyszerűbb, mint a tömbi anyagok esetében, ugyanis számos mikroszkópiás 

módszer alkalmazható a szemcsehatár tulajdonságainak vizsgálata során. Korábbi, HOPG 

mintán végzett STM mérések megmutatták, hogy a mérési eredmények elméleti 

számolásokkal kiegészítve, lehetőséget adnak a szemcsehatár szerkezetének meghatározására 

[53]. A szemcsehatár-szerkezet vizsgálatának egy másik elterjedt módszere a grafén mintákon 

végzett atomi felbontású TEM mérés. Érdemes azonban megemlíteni, hogy még az alacsony 

energiatartományba eső 80 keV [58], illetve 60 keV [59] elektronenergia alkalmazása esetén 

is módosulások történhetnek a szemcsehatár szerkezetében a leképezés során. Ez az 

elektronenergia ugyanis elegendő a szénatomok közötti kötések elforgatásához, ami a 

szemcsehatárban meglévő hibák diffúziójához vezethet [58, 149]. Az STM előnye tehát a 

TEM módszerrel szemben, hogy a mérés során nem okozunk strukturális változást a 

szemcsehatár szerkezetében, ezáltal fontos információhoz juthatunk a grafén mintákban 

meglévő szemcsehatárok szerkezeti tulajdonságaival kapcsolatban. A hibák pontos atomi 

szerkezetének meghatározásához az STM módszer esetében azonban elengedhetetlen a 

szimulációk alkalmazása [150]. 

Jelen fejezetben CVD grafén szemcsehatárok alacsony hőmérsékletű STM mérési 

eredményeinek ab-initio módszerekkel történő modellezését tárgyalom. A rendezetlen 

szemcsehatárok geometriáját és elektronszerkezetét, az előző fejezettől eltérően, DFT 

módszer segítségével határoztam meg. Ez a pontosabb számolási módszer természetesen nem 

teszi lehetővé az olyan nagyméretű rendszerek vizsgálatát, mint az előző fejezetben 

bemutatott rendezetlen szemcsehatár (5.3 (d) ábra), ugyanakkor figyelembe tudja venni a lógó 

kötéseket és a szerkezet 3D görbületéből adódó elektronszerkezeti hatásokat. A modellezett 

rendezetlen szemcsehatár szerkezetek DFT számolásainak összehasonlítása az STM mérés 

topográfiai és spektroszkópiai eredményeivel lehetőséget ad arra, hogy a szerkezetben 

bizonyos hibatípusok jelenlétét azonosítsuk. Ehhez a fejezet elején röviden ismertetem az 

alacsony hőmérsékletű STM mérések eredményeit, amelyek a modellezés szempontjából 
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kiindulási alapot jelentettek. Ezután a rendezetlen szemcsehatárok DFT módszerrel történő 

vizsgálatát mutatom be, összehasonlítva annak eredményeit a mérési adatokkal [T63]. 

6.1 STM mérési eredmények összefoglalása 

A vizsgált grafén mintákat koreai partnerünk CVD módszerrel állította elő, metánt 

áramoltatva előre felfűtött (990 °C) réz hordozó felületére. A növesztési idő 2,5 perc volt 

            metán áramlási sebesség mellett. A mintákat végül szobahőmérsékletűre 

hűtötték           hűtési sebességgel. Az STM méréseket a növesztetett grafén mintákon 

osztályunk munkatársa végezte 1,4 K hőmérsékleten, He kriosztát alkalmazásával. Az 

alagútáram tipikus értéke 1-3 nA volt az alkalmazott 200-500 meV feszültség mellett. A 

következőekben ezeknek az STM méréseknek a főbb eredményeit ismertetem. 

A grafén minta állandó áramú (topográfiai) STM mérési üzemmódban felvett képein a 

szemcsehatárok kiemelkedésként jelennek meg a grafén szemcsék magasságához képest (6.1 

(a)-(b) ábra). A kiemelkedés mért magasságát két tényező befolyásolhatja: a grafén sík 3D 

görbülete a szemcsehatár környezetében [ 151 ], illetve a szemcsehatár okozta 

elektronszerkezeti változások. A módosult elektronszerkezet a szemcsehatárok környezetében 

(például lokalizált állapotok) ugyanis megnövekedett alagútáramhoz vezethetnek. Az 

alkalmazott állandó áramú üzemmódban ezt a megnövekedett alagútáramot a rendszerben 

jelenlévő visszacsatoló hurok az STM tűnek a minta felületétől való eltávolodásával 

kompenzálja, ami a szemcsehatár mért magasságának növekedését eredményezi. Mivel a mért 

       magasság (6.1 (b) ábra) legalább kétszer nagyobb, mint az irodalomban található 

különböző szemcsehatárok 3D görbületének értékei [151], megállapítható, hogy a mért 

magasság növekedés nem pusztán geometriai eredetű, hanem a módosult elektronszerkezeti 

tulajdonságok is hozzájárulnak az STM képeken látható topológiához. A geometriai és az 

elektronszerkezeti hatásoknak ez az együttes jelenléte okozza azt, hogy a szemcsehatárok 

környezetében nem lehetséges az atomi szerkezet leképezése. 

Annak ellenére, hogy a szemcsehatár szerkezete közvetlen módon nem jelenik meg a 

topográfiai képeken, azok mégis számos fontos információt hordoznak a szemcsehatár 

tulajdonságai szempontjából. Elsőként érdemes megemlíteni, hogy a mért szemcsehatárok 

nem mutatnak 1D periodicitást (6.1 (a)-(c) ábra), ellentétben a korábbi HOPG mintán vizsgált 

szemcsehatárokkal [53]. Az atomi felbontású STM képeken (6.1 (c) ábra) ezen felül egy 

szuperstruktúra jelenik meg a szemcsehatár környezetében (6.1 (d) ábra), amelynek 

periodicitása   -szorosa a grafén rács periodicitásának. Ezt az irodalomban          -

nak nevezett szuperstruktúrát [152] a Fourier-transzformált képen is megfigyelhetjük, ahol a 



 

88 

 

szuperstruktúrából adódó csúcsok 30°-kal vannak elforgatva a grafén nagyobb 

hullámszámoknál megjelenő reciprokrács csúcsaihoz képest (6.1 (e) ábra). A mérésekben 

észlelt szuperstruktúra a Fermi-energia körüli elektronok szóródásának és interferenciájának a 

következménye, amely tipikusan a nagy momentumú szórások esetében jelenik meg. Ezek 

alapján megállapítható, hogy a mért szemcsehatárok erős szórócentrumokat tartalmaznak, 

amelyek képesek az elektronokat a K és K’ völgyek között átszórni. Ilyen erős 

szórócentrumok például a kettős koordinációjú atomokat tartalmazó vakanciák, amelyeket az 

előző fejezetben (5.3 szakaszban) tárgyalt rendezetlen szemcsehatár esetében is 

megfigyelhettünk. 

 

 

6.1 ábra. (a)-(b) Két különböző szemcsehatár topográfiai STM képe. A kiemelkedésként 

észlelt szemcsehatárok nem mutatnak periodikus tulajdonságot. (c) Szemcsehatár 

környezetének atomi felbontású STM képe, amelyen a bekeretezett részen           

típusú szuperstruktúra látható. A két képkivágáson a grafén szemcséknek a szemcsehatártól 

távolabb felvett atomi felbontású képe látható. A zöld vonalak a cikk-cakk irányokat 

mutatják. (d) A bekeretezett terület nagyított képe a szemcsehatár környezetéből. A piros 

(kék) vonalmetszeten a szuperstruktúra (atomi rács) magasság profilja látható. (e) Fourier-

transzformált kép, ahol a piros (kék) körök a szuperrácshoz (atomi rácshoz) tartozó csúcsokat 

jelölik [T63]. 

(a) (b) 

(c) 

(d) 

(e) 
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A topográfiai eredmények vizsgálata mellett, a szemcsehatárok tulajdonságairól további 

információhoz juthatunk a rajtuk végzett STM spektroszkópiai (STS) mérések elemzésével. A 

6.2 ábrán egy nagyszögű szemcsehatár különböző pontjaiban felvett       (differenciális 

vezetőképesség) spektrumai láthatóak. Az alagutazás Tersoff-Hamann modellje alapján (2.1 

fejezet) ezek a mért       görbék arányosak a minta lokális állapotsűrűségével. A 

szemcsehatáron felvett spektrumok közös jellemzője, hogy éles lokalizált csúccsal 

rendelkeznek 0.1 eV energia körül. Ezt a megjelenő LDOS csúcsot a mérések során 

különböző szögű szemcsehatárok esetében is megfigyelték (lásd majd 6.4 (b) ábra), ami arra 

enged következtetni, hogy a CVD módszerrel növesztett szemcsehatárok szerkezete az 

orientációtól függetlenül hasonló szerkezeti hibákat tartalmazhat. 

 

6.2 ábra. (a) A hatszöges grafén rácson (piros) és a szemcsehatáron (kék) mért       görbék. 

(b) A szemcsehatár topográfiai képe, amelyen piros, illetve kék pontok jelzik a felvett STS 

spektrumok helyeit [T63]. 

 

A Fermi-szint környékén megjelenő állapotsűrűség csúcs, ahogy azt az előző fejezetben 

is láthattuk, nem jellemző a csupán öt- és hétszögeket tartalmazó szemcsehatárokra. 

Ugyanakkor a kettős koordinációjú atomokat és egyéb erős szórócentrumokat tartalmazó 

szemcsehatár szerkezetek esetében megjelenik ez a csúcs. Ez összhangban áll a topográfiás 

üzemmódban végzett STM mérések eredményeivel, ugyanis a tisztán öt-, hét- és 

nyolcszögeket tartalmazó szemcsehatárok esetében nem figyeltek meg korábban 

nagymomentumú szóródás miatt megjelenő szuperstruktúrákat [53, 57]. 

(a) 

(b) 
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6.2 Rendezetlen szemcsehatárok elektronszerkezetének  

modellezése 

Az alacsony hőmérsékletű STM mérési eredmények alapján a kísérletileg vizsgált 

szemcsehatárok igen hasonlítanak az előző fejezetben utolsóként tárgyalt rendezetlen 

szemcsehatár esetéhez: nem rendelkeznek periodicitással és a szerkezetükben különböző 

hibák és erős szórócentrumok találhatóak, amelyek LDOS csúccsal rendelkeznek a Fermi-

szint környékén. Célom ezek alapján az volt, hogy az előző fejezetben található rendezetlen 

szemcsehatárhoz hasonló szerkezeteket vizsgáljak meg DFT módszer segítségével, ezáltal 

túllépve az ott alkalmazott π-elektron közelítés keretein. A DFT módszer alkalmazásával 

ugyanis figyelembe tudjuk venni a lógó kötések és a szerkezet görbületéből adódó 

elektronszerkezeti hatásokat, ami az STM mérési eredmények pontosabb modellezését teszi 

lehetővé. Mivel a DFT módszer esetében nincs lehetőségünk olyan nagy szerkezetek 

vizsgálatára, mint a kísérletileg megfigyelt szemcsehatárok, illetve az előző fejezetben 

bemutatott aperiodikus rendezetlen szemcsehatár, ezért a különböző hibák hatásának 

vizsgálatához az alábbi módszert alkalmaztam. 

A DFT számolásban a kiindulási szemcsehatár szerkezetnek az előző fejezetben 

tanulmányozott rendezett periodikus 5-7 szemcsehatárt választottam. Ez a szerkezet ugyanis a 

kísérletileg vizsgált szemcsehatárokhoz hasonlóan a nagyszögű szemcsehatárok osztályába 

tartozik, továbbá számos módszerrel vizsgálták már korábban az irodalomban [51, 68, 70]. 

Következő lépésként a szemcsehatár szerkezetéből egyenként kivettem az 6.3 (a) ábrán 

számokkal jelölt C atomokat. Az így kapott hat különböző szemcsehatár atomi pozícióit, 

amelyekben eggyel kevesebb C atom található az eredeti 5-7 szerkezethez képest, mindhárom 

(x,y,z) irányban relaxáltam DFT módszer segítségével (6.3 (c) ábra). A kivett 6 darab C 

atomnak a pozíciója tükrözi a szemcsehatár szimmetriáját, így valójában az 5-7 szemcsehatár 

szerkezetéből az egy C atom elvételével előállítható összes geometriát megkaptuk. A DFT 

számolások paraméterei megegyeztek az 5.1.1 fejezetben az 5-7 szemcsehatárnál megadott 

paraméterekkel, amelyben a téglalap alakú szupercella két egymással szembeforgatott 

szemcsehatárt tartalmazott. Mivel a relaxált rendezetlen szemcsehatárok különböző hibákat 

tartalmaznak, a szupercellában lévő két szemcsehatár túlságosan rövid távolság esetén 

kölcsönhatásban állhat egymással [ 153 ]. Ezért a számolások érvényességét kétszeres 

szupercella méretre (                  ) is ellenőriztem. Az eredmények a nagyobb 

szupercella esetében elhanyagolható változást mutattak mind az atomi, mind az 

elektronszerkezeti tulajdonságok szempontjából. 
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6.3 ábra. (a) Az 5-7 szemcsehatár geometriája, ahol a kivett szénatomokat megszámoztam. (b) 

A rendezett 5-7 és a 6 darab rendezetlen szemcsehatár állapotűrűsége. A Fermi-szint 0 eV-nál 

található. (c) A relaxált hat darab szemcsehatár atomi szerkezete és azok egységnyi hosszra 

számított képződési energiái [T63]. 

(a) (b) 

(c) 
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A 6.3 (c) ábrán látható, hogy mind a hat relaxált szemcsehatár tartalmaz nem hatszöges 

gyűrűket, illetve kettős koordinációjú C atomokat, hasonlóan az előző fejezetben bemutatott 

és az irodalomban található [60, 62] rendezetlen szemcsehatár modellekhez. Megvizsgálva 

ezeknek a szemcsehatároknak a DFT módszerrel számolt állapotsűrűségeit (6.3 (b) ábra), az 

tapasztalható, hogy ellentétben a kiindulási 5-7 szemcsehatárral, a rendezetlen 

szemcsehatároknál minden esetben megfigyelhető egy erős csúcs a Fermi-energia         

körüli tartományában. Ezeknek az állapotsűrűség csúcsoknak a pozíciói a Fermi-energia 

környékén kis mértékben eltérnek egymástól, amit a hibák eltérő szerkezete, illetve azok 

lokális környezete okoz. Ezt a szórást a csúcsok pozíciói esetében szintén tapasztalták a 

különböző szemcsehatárokon mért       görbéken. A mérések eredményeit a 6.4 (b) ábra 

hisztogramján ábrázoltuk. 

 

 

6.4 ábra. A számolási és mérési eredmények összehasonlítása a rendezetlen szemcsehatár 

esetén. (a) DFT módszerrel számolt hat darab rendezetlen szemcsehatár állapotsűrűségének 

statisztikus átlaga. (b) Három különböző szemcsehatáron, összesen 60 darab felvett         

görbe adatiból készített hisztogram [T63]. 

 

Annak érdekében, hogy a modellezett hat rendezetlen szemcsehatár állapotsűrűség 

függvényei jobban összemérhetőek legyenek a kísérleti eredményekkel (6.4 (b) ábra), egy 

átlagolási módszert alkalmaztam. Az STM mérésekben ugyanis aperiodikus rendezetlen 

szemcsehatárok figyelhetőek meg, amelyekben valószínűleg egyszerre vannak jelen a DFT 

számolásokban megjelenő különböző hibák. Mivel a hat modellezett szemcsehatár eltérő 

képződési energiával rendelkezik, az azokban megfigyelt hibák nem egyenlő arányban 

lehetnek jelen a kísérletileg mért szemcsehatárokban. Ezt az állapotsűrűség átlagolásánál 

(a) 

(b) 
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szintén figyelembe kell venni. Ehhez kiszámítottam a hat szemcsehatár (i) egységnyi hosszra 

számított      képződési energiáját a kezdeti 5-7 szemcsehatárhoz képest: 

                            (6.1) 

ahol    és      az i-ik rendezetlen és a kezdeti 5-7 szemcsehatárnak a teljes szupercellában 

számolt energiája,         a tökéletes grafén rácsban az egy szénatomra jutó energia,   pedig 

a szemcsehatár hossza. A kettes faktorok onnan származnak, hogy a szupercella a periodicitás 

miatt két szemcsehatárt tartalmaz, amelyek hossza összesen 2L, továbbá a szénatomok 

kivételekor mindkét szemcsehatárból egy-egy, azaz összesen két szénatomot vettem el. A 

rendezetlen szemcsehatároknak a (6.1) összefüggés alapján számított képződési energiái 

sorrendben (1-6) a következőek: 10.41, 9.82, 11.13, 10.02, 10.77, 11.43 eV/nm. 

Összehasonlításképpen meghatároztam a kezdeti 5-7 szemcsehatár képződési energiáját a 

tökéletes grafén rácshoz képest, amelynek értékére 4.03 eV/nm-t kaptam az irodalmi 

adatokkal összhangban [52]. A hat szemcsehatár eredményeiből az átlagolt állapotsűrűséget a 

Boltzmann-eloszlás (             alapján határoztam meg, amelyben a hőmérséklet a 

szemcsehatárok keletkezésénél lévő, azaz a grafén minta növesztése során használt   

        volt. Összehasonlítva a modellezett szemcsehatárok képződési energiáját (eloszlását) 

is figyelembe vevő átlagolt állapotsűrűséget (6.4 (a) ábra) és a különböző szemcsehatárokon 

mért STM spektroszkópiai (STS) mérések eredményeit (6.4 (b) ábra), megállapítható, hogy 

azok egymással jó egyezést mutatnak. A DFT számolások segítségével tehát sikerült 

azonosítani a mért szemcsehatárokban jelen lévő különböző hibatípusok, elsősorban a kettős 

koordinációjú szénatomok jelenlétét a Fermi-energia körüli állapotsűrűség csúcsok alapján. 

A DFT számolások lehetőséget adnak arra, hogy megvizsgáljuk az sp
2
 és a pz pályák 

járulékait az egyedi állapotsűrűség függvényekben (6.3 (b) ábra). A Fermi-energia közeli 

csúcsok esetében megfigyelhető, hogy azokban mind az sp
2
, mind a pz járulék megjelenik. Az 

azonos energián tapasztalt állapotsűrűség csúcsok a két járulék esetében a szemcsehatár 3D 

görbületéből adódó hibridizációs hatásból erednek. Ugyanis az eredetileg a síkban fekvő sp
2
 

és a síkra merőleges pz pályák a görbült felület miatt képesek átfedni egymással. A hibák 

környezetében megjelenő Fermi-energia körüli állapotsűrűség csúcsokat már az előző 

fejezetben alkalmazott π-elektron közelítés esetében is láthattuk, egyezésben a hasonló 

közelítést alkalmazó irodalmi eredményekkel [64, 144]. A DFT számolások ugyanakkor 

rámutatnak, arra hogy a pz pályák mellett a kettős koordinációjú szénatomoktól származó sp
2
 

típusú lógó kötéseknek szintén jelentős szerepük van a szemcsehatár elektronszerkezeti 

tulajdonságainak szempontjából. 
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A lógó kötések hatására a Fermi-szint közeli állapotsűrűség térben erős lokalizáltságot 

mutat a kettős koordinációjú atomok környezetében (6.5 (a) ábra). A helytől függő lokális 

állapotsűrűség kontúrvonalát ábrázoló 6.5 (a) ábrán továbbá az is látható, hogy az 

állapotsűrűség maximuma nem csupán a kettős koordinációjú szénatomon található, hanem a 

szénatom körüli xy síkban is, az sp
2
 típusú lógó kötés térbeli elhelyezkedésének megfelelően. 

Az STM topográfiai üzemmódban végzett méréseiben ez a megnövekedett lokális 

állapotsűrűség egy jelentős alagútáram növekedést eredményez a szemcsehatár felett, amely 

így kiemelkedésként jelenik meg az STM képeken. A kettős koordinációjú C atom 

környezetében megnövekedett alagútáramnak, továbbá az STM tű véges görbületének az 

együttes hatása, hogy a szemcsehatár felett nem lehetséges az atomi felbontás elérése a 

mérések során. Ezt az állítást támasztja alá a 2-es számú szemcsehatárnak a Tersoff-Hamann 

modell alapján szimulált STM képe is (6.5 (b) ábra), amelyen a pontos atomi pozíciók helyett 

a szemcsehatár környezete elkent kiemelkedésként jelenik meg. 

 

 

6.5 ábra. (a) A 2-es számú szemcsehatár DFT módszerrel számolt lokális állapotsűrűségének 

kontúrvonalas ábrája a          energiatartományban. A szupercellában található mindkét 

szemcsehatárt ábrázoltuk. (b) A szemcsehatárnak a Tersoff-Hamann modell alapján számolt 

szimulált STM képe [T63]. 

 

(a) 

(b) 
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Végezetül megemlíteném, hogy a mérésekben észlelt szemcsehatárok STM képe 

általában szélesebb, mint a 6.5 (b) ábrán látható szimulált STM kép. Ez abból adódhat, hogy a 

szemcsék illeszkedésétől függően a szemcsehatár szerkezete a szélessége mentén több kettős 

koordinációjú szénatomot is tartalmazhat [60, 66], ellentétben az általunk modellezett 

egyetlen vakancia esetével. Mivel azonban a lokális atomi környezet hatása, az eddigi 

számolásaink alapján, csak kis mértékben változtatta meg az állapotsűrűségben megjelenő 

csúcs pozícióját, úgy gondoljuk, hogy egy szélesebb szemcsehatáron számolt állapotsűrűség 

nem mutatna jellegében eltérő viselkedést az eddig bemutatott eredményeinkhez képest. 

6.3 A fejezet összefoglalása 

A fejezetben alacsony hőmérsékletű STM mérések alapján DFT módszerrel modelleztem 

szemcsehatárok atomi, illetve elektronszerkezeti tulajdonságait. A CVD módszerrel 

növesztett grafén minta szemcsehatárainak STM méréseiben két főbb jelenség volt 

megfigyelhető: a szemcsehatárok környeztében a topográfiai képeken megjelenő 

szuperstruktúrák, illetve a szemcsehatárokon a Fermi-szint közelében mért állapotsűrűség 

csúcsok. Mivel mindkettő jelenség arra utal, hogy a mérésben megfigyelt szemcsehatárok a 

rendezetlen típusba tartoznak, számolásaimban, túllépve az előző fejezetben alkalmazott π-

elektron közelítésen, DFT módszerrel modelleztem a rendezetlen szemcsehatárok 

tulajdonságait. 

Eredményeim azt mutatták, hogy a modellezett kettős koordinációjú szénatomokat 

tartalmazó rendezetlen szemcsehatárok állapotsűrűség függvényei igen hasonlóak a 

mérésekben megfigyelt       görbékhez. Az egyezés még pontosabbá vált, ha figyelembe 

vettem a különböző hibák képződési energiáit, és ezáltal egy átlagolt állapotsűrűség 

függvényt hasonlítottam össze a különböző szemcsehatárokon kapott mérési eredményekkel. 

A DFT eredmények alapján láthatóvá vált, hogy a pz pályák mellet az sp
2
 típusú lógó kötések 

is jelentős mértékben hozzájárulnak a rendezetlen szemcsehatárok elektronszerkezetéhez. 

Ezeknek a kettős koordinációs atomok környezetében lokalizálódott állapotoknak az egyik 

hatása, hogy az STM mérés során nem lehet szemcsehatáron atomi felbontású képeket 

készíteni. A mért szemcsehatár pontos atomi szerkezetére emiatt csupán a modellezett 

szemcsehatárok különböző hiba típusaiból következtethetünk. Ezek alapján megállapítható, 

hogy a mérésekben vizsgált CVD módszerrel előállított szemcsehatárokban az öt- és 

hétszögek mellett további, kettős koordinációjú szénatomokat tartalmazó széngyűrűk is 

megjelennek. A széngyűrűkben jelenlévő sp
2
 típusú lógó kötések valószínűleg tovább 

csökkentik a rendezetlen szemcsehatár transzport tulajdonságait.  
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Doktori értekezés összefoglalása 

Doktori értekezésemben hullámcsomag-dinamikai (HCSD) módszer segítségével 

vizsgáltam a grafénban terjedő elektron hullámcsomagok dinamikáját, a grafén szerkezetben 

lévő különféle hibahelyeken történő szóródását. A transzportfolyamatok értelmezéséhez a 

HCSD módszer mellett eredményeimet számos esetben szoros kötésű közelítésen és első 

elveken alapuló elektronszerkezet számítási módszerekkel egészítettem ki. Az elért új 

tudományos eredmények három csoportba sorolhatóak. 

A grafén pásztázó alagútmikroszkópos (STM) leképezésének modellezése segítségével 

részletesen megvizsgáltam az STM tűből a grafén felületére átalagutazott hullámcsomag 

időfejlődését. Az eredmények anizotróp töltésterjedést mutattak a grafén felületén, mind a 

Fermi-energiától távol, mind a Fermi-energia környezetében. Megmutattam, hogy a Fermi-

energiától távol tapasztalt cikk-cakk irányú anizotrópia a grafén sávszerkezetéből ered, míg a 

Fermi-energián észlelt karosszék irányú anizotrópia az STM tű, mint lokális elektronforrás és 

a grafén együttes geometriai és elektronszerkezeti tulajdonságainak következménye. 

HCSD módszerrel vizsgáltam különböző mértékben rendezetlen szerkezetű 

szemcsehatároknak az elektromos transzportra gyakorolt hatását. A szemcsehatár modelleket 

Monte-Carlo alapú módszerrel állítottam elő, amely algoritmus jól modellezi a grafén kémiai 

gőzfázisú növesztése (CVD) alatti szemcsehatár képződési mechanizmust. Számításaim 

segítségével sikerült azonosítani, hogy a kísérletileg észlelt elektronszórásért elsődlegesen a 

szemcsehatárokban jelen lévő kettős koordinációjú szénatomok, illetve a feszített kötéseket 

tartalmazó négyszöges széngyűrűk a felelősek, míg a leggyakoribb ötszög-hétszög hibapárok 

viszonylag transzparensek az elektrontranszport szemszögéből. Ezeknek a 

transzportfolyamatoknak a megértése alapvető fontosságú a grafén alapú nanoelektronikai 

eszközök működése szempontjából. 

DFT módszerrel modelleztem grafén szemcsehatárok atomi és elektronszerkezeti 

tulajdonságait. Megmutattam, hogy a kettős koordinációjú szénatomokat tartalmazó 

szemcsehatárok állapotsűrűségében egy erős csúcs jelenik meg a Fermi-energia 

környezetében. Ezeknek a kettős koordinációjú szénatomokra erősen lokalizált állapotoknak 

az egyik hatása, hogy a szimulált STM képeken a szénatomok pozíciói nem különíthetőek el a 

szemcsehatár szerkezetében. Eredményeim igen jó egyezést mutattak alacsony hőmérsékletű 

STM mérések eredményeivel, amelyeket CVD módszerrel előállított grafénon végeztek.  
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Summary of PhD thesis 

In this thesis I have studied the dynamics of electronic wave packets (WPs) in graphene, 

especially their scattering on different structural defects utilizing the wave packet dynamical 

(WPD) method. In order to better understand the transport mechanisms I also applied tight-

binding and ab-initio electronic structure calculations for the investigated systems. The new 

scientific results achieved in my PhD work can be divided into three parts. 

By modeling the scanning tunneling microscope (STM) measurements of graphene I 

have examined the time development of the WP injected from a simulated STM tip onto the 

graphene surface. The results have shown anisotropic charge spreading on the graphene in the 

energy region far from the Femi energy and also near the Fermi energy. I showed that the 

anisotropy along the zigzag directions at high energy levels follows from the graphene band 

structure, while the anisotropy along the armchair directions at the Fermi-energy is related to 

the combined geometrical and electronic structure effects of the STM tip−graphene system. 

I have investigated different graphene grain boundaries (GBs) and their effects on the 

electronic and transport properties. In order to generate model geometries for different types 

of GBs we developed a Monte-Carlo based technique. My results highlight the significance of 

the atomic-scale disorder inside the GBs, especially the role of the twofold coordinated C 

atoms and the four membered carbon rings which considerably diminish the electron 

transmission through the GBs. In contrast, I have found a high transparency for GBs 

containing only pentagons and heptagons, independently of their detailed configuration. The 

better understanding of these transport mechanisms is essential for the development of high 

mobility graphene-based nanoelectronics. 

I performed DFT calculations to study the electronic and structural properties of GBs. I 

have shown that GBs containing two-coordinated C atoms have density of states peaks around 

the Fermi level. These localized states, together with the finite curvature of the STM tip, leads 

to that the individual atomic sites at the boundary cannot be distinguished in the STM images. 

These results are in good agreement with low temperature STM measurements of graphene 

prepared by chemical vapor deposition. 
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Tézisek 

I. Különböző potenciál-modellek keretei között hullámcsomag-dinamikai 

módszerrel vizsgáltam a grafén STM leképezésénél végbemenő alagutazási 

folyamatot, továbbá annak hatását a grafén felületén zajló töltésterjedésre. 

 

a. Megállapítottam, hogy mind az STM tű és a grafén minta geometriai hatásait 

modellező jellium potenciál, mind a grafén sávszerkezetét is figyelembe vevő 

pszeudopotenciál modellekben az alagutazást egy kiválasztási folyamat jellemzi. 

Ennek során a grafén felületére az STM tűből átalagutazott hullámcsomag 

bizonyos része visszaalagutazik az STM tűbe és csak a grafénen maradó része 

terjed tovább a grafén felületén. A kiválasztási folyamatot a geometriai és 

elektronszerkezeti hatások együttesen befolyásolják. 

 

b. A hullámcsomag-dinamikai számolásokban a grafén felületén észlelt anizotróp 

töltésterjedéssel kapcsolatban megállapítottam, hogy a Fermi-energiától távol a 

cikk-cakk irányokban tapasztalt anizotrópia a grafén sávszerkezetének, míg a 

Fermi-energia környékén megfigyelt karosszék irányú anizotrópia az STM tű, 

mint lokális elektronforrás és a grafén együttes geometriai és elektronszerkezeti 

tulajdonságainak a következménye. 

 

c. Megmutattam, hogy a különböző (két-, három- és hatfogású) szimmetriával 

rendelkező STM tű pozíciók esetében a grafén felületén, a Fermi-energián 

kiszámított szögfüggő valószínűségi áram értékeiben szintén megjelenik az adott 

(két-, három- és hatfogású) szimmetria, miközben a rácsra jellemző hatfogású 

szimmetria is mindig jelen van. 

 

Tézisponthoz tartozó cikkek: 

[T1] P. Vancsó, G. I. Márk, Ph. Lambin, C. Hwang, L. P. Biró: Time and energy 

dependent dynamics of the STM tip- graphene system, Eur. Phys. J. B 85, 142 

(2012) (IF: 1.282) 
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[T2] G. I. Márk, P. Vancsó, C. Hwang, Ph. Lambin, L. P. Biró: Anisotropic 

dynamics of charge carriers in graphene, Phys. Rev. B 85, 125443 (2012) (IF: 

3.767) 

 

 

II. Hullámcsomag-dinamikai módszer és elektronszerkezeti számítások segítségével 

tanulmányoztam különböző típusú grafén szemcsehatároknak az elektromos 

transzportra gyakorolt hatását. 

 

a. A periodikus öt-, hét, illetve nyolcszögeket tartalmazó szemcsehatárok esetében 

megmutattam, hogy a Fermi-energia közelében a transzmisszióban mutatkozó 

eltéréseket a lokális atomi, és az ebből adódó elektronszerkezeti hatások adják, 

míg a Fermi-energiától távoli cikk-cakk irányú terjedés energiatartományában a 

transzmissziót elsődlegesen a szemcsék orientációjában mutatkozó eltérés 

határozza meg. 

 

b. Megállapítottam, hogy azok az öt-, illetve hétszögeket tartalmazó szemcsehatárok, 

amelyekben megmarad az sp
2 
típusú rács, magas transzmissziós értékekkel 

rendelkeznek. Ezt a magas transzmissziót sem az aperiodikus szerkezet, sem az 

egyenestől eltérő szemcsehatár forma nem csökkenti számottevően. 

 

c. Kimutattam, hogy a kettős koordinációjú szénatomokat és egyéb strukturális 

hibákat is tartalmazó rendezetlen szemcsehatár esetében jelentős (80%-os) 

csökkenés tapasztalható a Fermi-energia körüli transzmissziós értékekben a 

korábban vizsgált periodikus szemcsehatárhoz képest. Meghatároztam, hogy ezt a 

csökkenést elsősorban a négyszöges széngyűrűk, illetve a vakancia típusú hibákon 

történő elektronszóródás okozza. 

 

Tézisponthoz tartozó cikkek: 

[T3] P. Vancsó, G. I. Márk, Ph. Lambin, A. Mayer, Y.-S. Kim, C. Hwang, L. P. 

Biró: Electronic transport through ordered and disordered graphene grain 

boundaries, Carbon 64, 101 (2013) (IF: 6.160) 
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[T4] P. Vancsó, G. I. Márk, Ph. Lambin, A. Mayer, C. Hwang, L. P. Biró: Effect of 

the disorder in graphene grain boundaries: A wave packet dynamics study, 

Appl. Surf. Sci. 291, 58 (2014) (IF: 2.538) 

 

 

III. Sűrűségfunkcionál módszerrel modelleztem szemcsehatárok atomi, illetve 

elektronszerkezeti tulajdonságait, összehasonlítva azokat CVD módszerrel 

előállított grafén alacsony hőmérsékletű STM méréseinek eredményeivel. 

 

a. Megmutattam, hogy a kettős koordinációjú szénatomokat tartalmazó 

szemcsehatárok állapotsűrűségében egy erős csúcs jelenik meg a Fermi-energia 

környezetében. Ez az alacsonyenergiás állapotsűrűség csúcs egyszerre tartalmazza 

a lógó kötésektől származó sp
2
 és a pz típusú pályák járulékait. 

 

b. A modellezett szemcsehatár szerkezetek egyedi állapotsűrűség függvényeinek 

átlagolásához figyelembe vettem a szerkezetek eltérő képződési energiáit. Az 

átlagolt állapotsűrűség függvény jó egyezést mutatott a különböző 

szemcsehatárokon mért STM spektroszkópiai (STS) mérések eredményeivel. 

 

c. A modellezett szemcsehatár-szerkezetnek Tersoff-Hamann módszerrel szimulált 

STM képe alapján megmutattam, hogy a kettős koordinációjú szénatom 

környezetében megnövekedett alagútáramnak, továbbá az STM tű véges 

görbületének az együttes hatása, hogy a szemcsehatáron nem lehetséges az atomi 

felbontás elérése az STM mérések során. 

 

Tézisponthoz tartozó cikk: 

[T5] P. Nemes-Incze, P. Vancsó, Z. Osváth, G. I. Márk, X. Jin, Y.-S. Kim, C. 

Hwang, Ph. Lambin, C. Chapelier, L. P. Biró: Electronic states of disordered 

grain boundaries in graphene prepared by chemical vapor deposition, Carbon 

64, 178 (2013) (IF: 6.160) 
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