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Bevezető

Napjainkban különböző eljárásokat alkalmaznak vékonyrétegek növesztésére és bevonatok
készítésére, mint: fizikai gázfázis párologtatás (PVD - "Physical Vapor Deposition") [5],
kémiai gázfázis párologtatás (CVD - "Chemical Vapor Deposition") [5], molekulanyaláb
epitaxia (MBE - "Molecular Beam Epitaxy") [6, 7] és hibrid módszerek, amelyek a felsorolt
módszerek különböző kombinációi [5]. A vékonyrétegek növesztési eljárásainak változatos-
sága előrevetíti ezek alkalmazási területeinek a széles skáláját is. Legismertebb alkalmazási
területek: integrált áramkörök, képernyők, merevlemezek, mágneses memóriák és nagy fe-
lületű detektorok gyártása; a felületek súrlódási együtthatójának csökkentése; gázturbinák
kopásállóságának növelése; gyakorlati céllal létrehozott nanoméretű részecskék növesztése,
stb. (egy átfogóbb áttekintésért lásd [5, 8]).

A vékonyrétegek iránt megnövekedett érdeklődés miatt az Anyagtudományok ezen ku-
tatási területe nagy érdeklődésnek örvend. Az elmúlt két évtizedben több kísérleti és elmé-
leti tanulmányt végeztek annak érdekében, hogy különböző felületi jelenségeket megértse-
nek. Példaként megemlíthetjük az atomok és atomi klaszterek felületi diffúzióját, az atomi
szigetek koalescenciáját és az Ostwald érést, a különböző típusú atomok egyidejű lerakását,
a lerakott atomokból létrejött szigetek morfológiáját, stb.

Azt a folyamatot, amely során vákuumos környezetben atomok lerakásával kristályokat
növesztenek kristályos felületre, epitaxiális növekedésnek nevezzük. Jellemzően a lerakási
ráta kicsi, és a kristály időben rétegről rétegre növekszik. A párologtatással történő növesztés
esetében jól ismert, hogy az individuális atomi események nagyban befolyásolják az epita-
xiális vékonyréteg mikro- és nano-struktúráját. Az alacsony Miller-indexű tiszta fémfelüle-
teken történő atomi események és felületi jelenségek tanulmányozására különböző kísérleti
technikákat alkalamaztak az évek során. Ezek között említjük meg a pásztázó alagútmik-
roszkópot (STM), az in-situ transzmissziós elektronmikroszkópot (TEM), a térionmikrosz-
kópot (FIM) és a reflexiós nagy energiájú elektrondiffrakciót (RHEED). A kutatók a modern
vizualizációs eszközök használata ellenére sem tudták azonosítani a felületi diffúzióért fe-
lelős atomi eseményeket. Mivel az atomi diffúzió nagyon gyorsan történik, nehéz nyomon
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követni és megmagyarázni az észlelt jelenségeket. A kísérleti nehézségek leküzdésére kü-
lönböző elméleti és számítógépes technikákat fejlesztettek ki, mint a Molekuláris Dinamika
(MD) számítások, az ab-initio (más néven első elvekből történő) számítások, a Monte Carlo
(MC) módszerek, a statikus számítások illetve az effektív térelmélet és sok hibrid módszer,
amelyekben az említett módszereket ötvözik. Ahogy a különböző növesztési eljárásoknak
megvannak a maguk előnyei és hátrányai, az elméleti és a számítógépes módszereknek is
megvannak a maguk erősségei és gyengéi. Az MC módszerek például a valóságnak rosszabb
megközelítései, mint a napjainkban divatos ab-initio MD szimulációk. MC módszerekkel
viszont képesek vagyunk sokkal nagyobb rendszereket sokkal nagyobb időskálán tanulmá-
nyozni.
Elméleti és számítógépes módszerek használatával jobban meg lehet érteni az atomi szintű
folyamatokat, ugyanakkor a kísérletileg kontrollálható paraméterek hatásait is tanulmányozni
lehet. Az így megszerzett ismeretek birtokában könnyebben előállíthatóak a kívánt gyakor-
lati tulajdonságokkal rendelkező struktúrák.

Munkánk célja a vékonyrétegek növesztésével kapcsolatos problémák és kérdések tanul-
mányozása, két, általunk kidolgozott kinetikus Monte Carlo módszert használva (kMC mód-
szer A és kMC módszer B).

A disszertáció első fejezete áttekintést ad a legfontosabb számítógépes technikák csoport-
jairól, a determinisztikus modellekről, a sztochasztikus modellekről és a hibrid modellekről.
A második fejezetben bemutatásra kerülnek a kidolgozott saját kinetikus Monte Carlo mód-
szerek, és azok a problémák, amelyek ezen módszerek kidolgozásához vezettek. A harmadik
fejezet a kidolgozott saját módszerek alkalmazhatóságát és a módszerekkel elért eredménye-
ket mutatja be. A végső következtetések után a disszertáció témaköréhez kapcsolódó átfogó
publikációs jegyzék található.
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Módszerek

Kutatásaim során a vékonyrétegekkel kapcsolatos jelenségek kvalitatív leírására és a releváns
mennyiségek kvantitatív meghatározására elméleti módszereket és számítógépes szimuláció-
kat használtam.

Két saját kinetikus Monte Carlo (kMC) módszert dolgoztunk ki. A kMC módszer A
a klasszikus kMC módszer továbbfejlesztett változata, melyben egy új ugrási gát számítási
módszert használunk és az atomi diffúzió szabadsági fokainak számát is növeltük. Ez utóbbit
úgy értük el, hogy háromszögrács topológiát használtunk, melynek mindkét alrácsát figye-
lembe vettük, úgy a lapcentrált köbös (face centered cubic - FCC), mint a szoros illesz- ke-
désű hatszögrács (hexagonal close packed - HCP) helyeit. Az atomok közötti kölcsönhatást
egy Lennard-Jones típusú párpotenciállal számítottuk ki. A kMC módszer A-t alkalmazva,
kevés paraméter használatával modelleztük a két-komponensű vékonyréteg növekedését. A
korábban bevett szokástól eltérően, az előre definiált direkt kicserélődési ráta használata nél-
kül is szennyeződéssel szegélyezett szigetek jöttek létre. Egykomponensű lerakás (homo-
epitaxia) esetén tanulmányoztuk a szigetnövekedést, a koalescenciát, a rétegződési hibák
határolta fázishatárok létrejöttét és mozgását. Ez egy gyors számítógépes módszer, mellyel
atomok tízezreit tartalmazó rendszert lehet elfogadható időn belül hagyományos személyi
számítógépekkel tanulmányozni [1, 2].

A kMC módszer B az első kidolgozott módszer továbbfejlesztett változata, mely sokkal
pontosabban számolja ki az ugrási gátakat, a Nudged Elastic Band (NEB) módszert [9, 10]
használva. Az atomi kölcsönhatások a generalized Embedded Atom Method (gEAM) [11]
módszerrel lettek kiszámítva. A gEAM-et használva lehetőség nyílik adott anyagokra jel-
lemző mennyiségek tanulmányozására, így a kapott eredményeket kvantitatívan is össze le-
het hasonlítani a kísérleti, vagy ab-initio számítások eredményeivel. Ezt a kMC módszert
használva tanulmányoztam a Pt atomokból alkotott klaszterek Pt(111) felületen történő dif-
fúzióját [3]. Ugyancsak a kMC módszer B-vel vizsgáltam a Pt(111) felületen létrejövő, Pt
atomokból álló, irányított Pt háromszögek keletkezését és stabilitását [4].
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Új tudományos eredmények

1. Tézis: A klasszikus kMC módszert használva vékonyrétegek tanulmányozására, az atomi

diffúzió ugrási gátja sok esetben egy fenomenológikus gáttal van jellemezve, vagy egysze-

rűen, a diffundáló részecske ugrás előtti kötési energiájával. Az egyszerűség kedvéért, és a

gyors számítások miatt, a vizsgált rendszer általában négyzetrács szerkezetű. Annak érde-

kében, hogy a klasszikus kMC módszert továbbfejlesszük, kidolgoztuk a kMC módszer A-t.

Ebben a módszerben a szubsztrátum háromszögrács szerkezetű, melyen az atomok mind az

FCC, mind a HCP alrács helyeit elfoglalhatják. A diffúziós ugrási gátak kiszámításához, az

ugrások előtti és az ugrások utáni állapotokban levő kötési energiákat is figyelembe vettük.

Ezzel az egyszerű és gyors kMC módszerrel tanulmányoztam a szigetek időbeni növekedését.

Az eredmények kvalitatívan megegyeznek a kísérleti eredményekkel. A szigetek koalescen-

ciáját vizsgálva a módszer visszaadja a szigetek közötti hidak kialakulását és a létrejövő új

szigetek gyors lekerekedését is. Ugyancsak homoepitaxiális növesztés során sikeresen tanul-

mányoztam a rétegződési hibák határolta fázishatárok létrejöttét és azok valósághű mozgá-

sát. Azt kaptam, hogy a fázishatárok mozgásuk során méretüket próbálják a legkisebbnek

tartani, majd végül eltűnnek a HCP szigetekkel együtt, melyek energetikailag kedvezőtleneb-

bek az FCC szigeteknél.

A kMC módszer A használatával, elsőként a homoepitaxiális szigetek magképződését,
és azok időbeni fejlődését tanulmányoztuk. Az eredményeket kvalitatívan vetettük össze a
kísérleti eredményekkel.

A kMC módszer A-t használva, az egyetlen fenomenológikus paraméter EAA = 0.15eV ,
ami két A típusú atom egységnyi távolságon (1 rácsállandó) levő köcsönhatási energiája. A
szimulációk fix paraméterei: a hőmérséklet T = 550K, a lerakási ráta F = 10ML/s (mo-
noréteg másodpercenként) és a próbálkozások gyakorisága f0 = 1012Hz, ami durván a kris-
tályban levő atomok rezgési frekvenciája. A tanulmányozott rendszer mérete 512 × 512. A
szigetek átlagos méretének fejlődését hasonlítottuk össze in-situ transzmissziós elektronmik-
roszkóp kísérlet eredményeivel, melyet szénmembránra lerakott Indium tanulmányozására
végeztek el az MFA-KFKI (Budapest) laboratóriumaiban [12]. Annak ellenére, hogy a kí-
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sérletekben háromdimenziós szigetek keletkeztek, a szimulációkban pedig mono-rétegesek,
kvalitatív egyezés tapasztalható a trendekben (1. kép). Az átlagos szigetméret idő-függése
hasonló.

1. ábra. Az átlagos szigetméret az idő függvényében egy fedőréteg kialakulása során, a kísér-
leti (jobb oldali ábra) és a szimulációs eredmények (bal oldali ábra) alapján. A szimulációs
eredmények T = 550K és F = 10ML/s -ra készültek.

Abban az esetben, amikor állandó lerakási rátával (F = 10ML/s) FCC (111) felületre
történik a homoepitaxiális növesztés, különböző rétegződésű, FCC és HCP szigetek jöhetnek
létre és növekedhetnek.

A kMC módszer A-t használva, nyomon tudjuk követni az ilyen esetben keletkező réteg-
ződési hiba határolta fázishatárokat (2 kép). Az FCC és a HCP helyek ugyan geometriailag
egyenértékűek, azonban a kötési energiájuk kicsit különböző. Mivel az FCC helyek ener-
getikailag kedvezőbbek, az idő elteltével a HCP szigetek lassan eltűnnek, a fázishatárok
annihilálódnak (megsemmisülnek), és végül csak FCC szigetek maradnak, ahogy a 2. képen
is látható.

A koalescencia az a folyamat, amely során szigetek egyesülnek. A szigetek koalescen-
ciájának folyamata, melyet a kMC módszer A használatával értünk el, kvalitatív egyezésben
van a kísérletekben megfigyeltekkel. A szimulációk során megfigyelhető a szigetek közötti
nyakak, vagy hidak kialakulása, és az így létrejövő új szigetek gyors kompaktabbá válása is.
A 3. képen ez a folyamat látható. A szimulációs eredményekből készített videók megtekint-
hetők az e tanulmány számára létrehozott honlapon [13].
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2. ábra. Homoepitaxiális növesztés esetén a rétegődési hibák határolta fázishatárok karak-
terisztikus időbeni fejlődése és annihilációja. A képek balról jobbra azonos időközönként
készültek. Az F és a H az FCC, illetve a HCP rétegződésű szigeteket jelölik. A szimu-
láció a következő paraméterekre készült: EAA = 0.15eV , T = 650K, F = 10ML/s és
f0 = 1012Hz.

2. Tézis: Korábbi tanulmányok, melyekben a klasszikus kMC módszert használták két-

komponensű lerakás modellezésére, bebizonyították, hogy az energetikailag előnyös szegre-

gáció nem elégséges a szennyeződéssel szegélyezett szigetek kialakulásához. Ezen szétválás

elérése érdekében szükséges volt egy fenomenológikus direkt kicserélődési gát bevezetése,

mellyel a különböző típusú szomszédos atomok között egy új, termálisan aktivált kicserélő-

dési mechanizmust vezettek be. Megmutattuk, hogy a kMC módszer A használatával, előre

definiált direkt kicserélődési mechanizmus használata nélkül is lehetséges a szennyeződések-

kel szegélyezett szigetek növesztése.

A kMC módszer A segítségével a kétkomponensű növesztés folyamata is sikeresen ta-
nulmányozható. A különböző típusú, szomszédos atomok kicserélődése az atomok diffúzi-
ója során létrejöhet, egy mesterségesen definiált kicserélődési kölcsönhatás és ehhez tartozó
potenciálgát definiálása nélkül is. A korábbi tanumányok során ez a plusz mechanizmus
elengedhetetlenül szükséges volt a szennyeződésekkel szegélyezett szigetek létrehozásához.

Aránylag kevés számú szabad paraméter használatával, a kMC módszer A-val szimulál-
ható az a speciális szétválás, melyben a növekvő szigeteket a szennyező atomok szegélyezik.
Ebben az esetben, a fenomenológikus energiaparaméterek az EAA, EBB és EAB, melyek az
azonos és a különböző atomok közötti kölcsönhatási energiaértékek egyensúlyi (egységnyi
rácsállandó) távolságban.

Az EAB paraméter függvényében (0.02 − 0.12eV között változtatva), f0 = 1012Hz,
EAA = 0.15eV és EBB = 0.0001eV fix paraméterek mellett két típusú struktúrát figyel-
tünk meg: (i) A és B atomokat vegyesen tartalmazó szigeteket, és (ii) B, mint szennyező
atomokkal szegélyezett A szigeteket.
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3. ábra. Egy koalescencia szimuláció során készített időbeli képkockák. A szimuláció para-
méterei a következők: T = 450K és F = 0.1ML/s.

Ahogy várható volt, EAB < 0.08eV értékekre a szennyeződéssel szegélyezett szigetek
stabilak, míg EAB > 0.08eV értékekre az A és B atomokat vegyesen tartalmazó szigetek
keletkeztek. A 4. képen ez látható.

4. ábra. Az EAB paraméter függvényében létrejött szigetek kvalitatívan különböző struk-
túrái. A szimulációk többi paramétere: EAA = 0.15eV , EBB = 0.0001eV , T = 650K,
FA = FB = 10ML/s és f0 = 1012Hz. A struktúrák eléréséhez szükséges szimulációs idők
balról jobbra t = 1.25 × 10−2s (60000 MC lépés), t = 2.73 × 10−2s (20000 MC lépés) és
t = 1.87 × 10−2s (1500 MC lépés). A vizualizált területek a teljes szimulált rendszernek
csak kis részterületei. EAB < 0.08eV -ra szennyeződéssel szegélyezett szigetek jönnek létre.
Az A és B típusú atomokat •, illetve + jelöli.

A hőmérséklet csökkentése, illetve növelése a keletkező két struktúra közötti átmenetet
tolja el, valamint azonos lerakott atomszámra nagyobb, illetve kisebb szigetek keletkezését
eredményezi.
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3. Tézis: Ahhoz, hogy ne csak kvalitatívan, hanem kvantitatívan is tanulmányozni tud-

junk néhány anyagra jellemző mennyiséget, kidolgoztuk a kMC módszer B-t, amely a NEB

módszert és a gEAM potenciált használja a diffúziós ugrási gátak kiszámítására. Ezzel a

módszerrel sikeresen tanulmányoztam a Pt atomokból álló klaszterek diffúzióját Pt(111) fe-

lületen. A különböző klaszterméretekre (N = 37-ig) elért eredmények jó egyezésben vannak

a szakirodalomban levőkkel. A klaszterek tömegközéppontjának ugrási statisztikáját, és a

klaszterek excentricitásának hőmerséklet és klaszterméret függését tanulmányozva, rámutat-

tam az atomi klaszterek diffúziójának mikroszkópikus mechanizmusára. Kis hőmérsékleten

(T ≤ 400K) a klaszterek diffúziója a klaszterek peremén levő atomok diffúziójával történik,

míg nagy hőmérsékleten (T ≥ 700K) a klaszterek disszociáció-rekombináció mechanizmusa

válik egyre fontosabbá.

A kMC módszer B-nek az előnye a kMC módszer A-val szemben az, hogy konkrét anya-
gok kvantitatív tanulmányozására is használható. Ellenőrzésképpen ezt a módszert elsőként
a Pt atomok és Pt atomokból álló klaszterek P(111) felületen történő diffúzió statisztikájának
tanulmányozására használtuk [3].

Az Arrhenius összefüggés (1) minden tanulmányozott klaszterméretre mért diffúziós
együtthatóra teljesült:

D = D0 exp(−
Em

kBT
), (1)

ahol D0 a preexponenciális faktor, Em a diffundáló részecske vagy klaszter aktivációs
energiája (más nevén migrációs energia), kB a Boltzmann állandó és T a rendszer hőmér-
séklete.

A kísérleti megfigyelésekkel összhangban azt feltételeztük, hogy a klaszterek diffúziója
két lehetséges mechanizmussal jön létre : a) peremdiffúzióval - a klaszterek peremén levő
atomok diffúziójával, b) disszociáció-rekombinációval - a klaszterek disszociálódnak, a ré-
szek külön diffundálnak, majd újból egyesülnek, létrehozva az eredeti klaszterméretet.

A diffúziós együttható preexponenciális faktorának (D0) klaszterméret függésére, pe-
remdiffúzió esetén, egy egyszerű összefüggést javasoltunk: D0 ∼ N−1/2.

256 × 256 rendszerméretre, új atomok lerakása nélkül (F = 0 ml/s), több szimulá-
ciós futásból kiszámítottuk az átlagos diffúziós együtthatót (D-t), különböző klaszterméretre
(N = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 19, 25, 30 és 37 atom) és hőmérsékletre (300K-től 900K-ig).
Az ebből meghatározott preexponenciális faktor (D0) és klaszter aktivációs energiaértékek
(Em) összhangban vannak a FIM kísérletek eredményeivel [14], amint a 5. ábrán látható.

A kMC szimulációkkal meghatározott D0 értékek teljesítik a javasolt D0 ∼ N−1/2 össze-
függést. A log(D0)-t ábrázolva a log(N) függvényében a különböző hőmérsékleten mért
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5. ábra. (a) A különböző módszerekkel meghatározott diffúziós aktivációs energia Em és
(b) diffúziós együttható preexponenciális faktora (D0) a klaszterméret (N ) függvényében
N ≤ 7-re.

eredmények átfedő görbéket eredményeznek (6. ábra). Az ábrán látható általános trend
nagyon közel van az elméletileg javasolt −0.5-ös kitevőjű hatványfüggvényszerű viselke-
déshez.

A 6. ábrán látható nagyobb csúcsokról több kísérleti és szimulációs tanulmány beszámolt
[14, 15, 16], melyeket a zárt héjú konfigurációk (N = 7, N = 19 és N = 37) esetén észlel-
tek. Ezen csúcsok jelenlétére még nem létezik egy teljes elfogadható elméleti magyarázat.

6. ábra. Diffúziós pre-faktor, D0 a klaszterméret függvényében.

Számítógépes szimulációkat használva, lehetőség nyílik a klaszterek diffúziójának ese-
ményről eseményre történő követésére. Így a klaszterek tömegközéppontjának (TK) egyedi
elmozdulásait tudjuk tanulmányozni. Tanulmányozva a TK-k kMC eseményenkénti abszolút
elmozdulását, és ennek statisztikáját, a klaszterek diffúziójával kapcsolatos új információk-
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hoz juthatunk hozzá. A következőkben az "ugrás" kifejezés alatt a TK egy szimulációs lépés
alatt történő elmozdulását értjük. Rácsállandóban mérve a Pt13-as, nyitott héjú klaszter ese-
tében, a TK ugrásainak nagyságát tanulmányoztuk.

Egyszerű geometriai meggondolások alapján állíthatjuk, hogy 0 nagyságú ugrás akkor
lesz, ha egy, a klasztertől korábban elszakadt szabad felületi atom egy diffúziós lépést tesz.
E lépés ideje alatt a klaszter TK-ja mozdulatlan marad. A 0.12 rácsállandónál kisebb ugrások
peremdiffúzióra, míg ennél nagyobb ugrások disszociáció-rekombinációra jellemzőek.

Perifériadiffúzió esetén akkor lesznek 0.07 rácsállandónál kisebb ugrások, amikor a klasz-
ter pereme mentén diffundáló atomok FCC helyekről HCP helyekre ugranak, vagy fordítva.
Perifériadiffúzió esetén, ha az atomok azonos alrácson maradnak, az ugrások mérete 0.07 és
0.12 rácsállandó közötti lesz.

A 300K, 500K, 700K és 900K-en mért ugrások nagyságainak statisztikáját a 7. ábra
mutatja, egyszerű hisztogramok formájában.

7. ábra. Ugrás méret statisztika (hisztogram) különböző hőmérsékleten. A függőleges skála
logaritmikus.
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8. ábra. A Pt7, Pt13, Pt19, Pt25, Pt30 és Pt37 klaszterek átlag excentricitásának hőmérsék-
letfüggése.

Ezek a hisztogramok szépen mutatják a fő diffúziós mechanizmusok gyakoriságát a hő-
mérséklet függvényében. Kis hőmérsékleten (T = 300K) a peremdiffúzió a vezető mecha-
nizmus, mivel az ugrások nagysága majdnem minden ugrásra 0.12 rácsállandónál kisebb.
Nagyobb hőmérsékleteken (T = 700K és T = 900K) a disszociáció-rekombináció valószí-
nűsége egyre nagyobb, ezért megjelennek a 0.12 rácsállandónál nagyobb ugrások.

A kMC szimulációk eredményeit felhasználva tanulmányoztuk a 7, 9, 13, 19, 30 és 37

atomokból álló Pt klaszterek excentricitásának (ε) időátlagát is T = 300K és T = 900K

között. Az eredmények a 8. ábrán láthatók.
Az elvárásoknak megfelelően, az átlagos excentricitás monoton növekvő a hőmérsék-

let növekedésével. A hőmérséklettel növekvő termális fluktuációk egyre inkább torzítják a
minimum energiának megfelelő, korongszerű alakot.

A 8. ábra azt is mutatja, hogy a tanulmányozott klaszterek két csoportba sorolhatók az
ε hőmérsékletfüggése alapján. Egyik csoportba tartoznak azok a klaszterek (Pt9, P t13, és
Pt30), amelyeknek excentricitása szinte lineárisan változik a hőmérséklet függvényében. A
másik csoportba tartoznak a Pt7, P t19 és Pt37, melyek excentricitása kis hőmérsékleten
sokkal kisebb és nem lineárisan (telítődésszerűen) változnak a hőmérséklet növelésével. A
második csoport tartalmazza az ú.n. zárt héjú klasztereket.

A kisebb zárt héjú klaszterek excentricitása nagyobb. Ennek oka egyszerű, a kisebb
klaszterek peremén levő atomok diffúziója nagyobb mértékben befolyásolja a klaszter ex-
centricitását, mint a nagyobb klaszterek esetén.
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4. Tézis: Pt epitaxiális növesztéskor elég széles hőmérséklet és lerakási fluxustarto-

mányban Pt(111) felületen csak B típusú, 2D-s háromszög alakú atomi szigetek növekednek.

Az évek alatt sok elméleti és kísérleti tanulmányt végeztek, hogy megfejtsék a Pt szigetek

alakválasztása mögött álló atomi mechanizmusokat. Ennek ellenére nincs megegyezés ezen

a területen. A kMC módszer B-t használva új megvilágításba került az irányított háromszög

alakú Pt szigetek eredete és stabilitása. Tanulmányozva az atomi szigetek peremén (A illetve

B peremeken), a sziget sarkáról a peremre és vissza történő diffúziót, és a sziget pereme

menti csomók létrejöttét, illetve azok felbomlását, arra a következtetésre jutottunk, hogy az

atomok nagyobb valószínűséggel népesítik be a szigetek A éleit (peremeit), ugyanakkor az

atomok ugyancsak az A éleken alkotnak nagyobb valószínűséggel csomókat. Ezen körülmé-

nyek hatására az A élek gyorsabban feltelnek és eltűnnek, stabil B típusú háromszög alakú

szigeteket eredményezve.

Az FCC fémek (111) felületén létrejövő szigetek két, topológiailag nem azonos éllel,
vagy peremmel vannak körbevéve. Az egyik az (100) mikrofelületű él, vagy A típusú él, a
másik az (111) mikrofelületű él, vagy B típusú él, amelyeket a 9. ábra mutat. A Pt(111)
felületre történő Pt növesztés során, minden hőmérsékleten B típusú háromszög alakú, 2D-s
szigetek jönnek létre.

9. ábra. Az A és B típusú élek geometriája. A pontozott karikák a szubsztrátum atomhelyeit
jelölik, a karikák és keresztek a növekvő réteg FCC, illetve HCP helyeit mutatják. A fekete
korongok a növekvő rétegen az atomok által már elfoglalt helyeket jelölik.

Az elmúlt évek során sok elméleti és kísérleti tanulmányt végeztek, hogy megfejtsék a
Pt szigetek alakválasztása mögött álló atomi mechanizmusokat. Ennek ellenére nincs egy
elfogadott álláspont ezen a területen.

Először a Pt atomok gyors lerakását tanulmányoztuk szimulációkkal. A kiinduló konfi-
guráció egy 7 atomból álló kompakt mag volt. Az ilyen méretű szigetek már eléggé mozdu-
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latlanok, ahogy Müller és társai rámutattak [17]. Még olyan nagy lerakási fluxus mellett is,
mint az 1000 ML/s, a szigetek kinetikus alakja kompakt és háromszöghöz hasonlít, ahogy
a 10. ábrán látható.

10. ábra. kMC szimulációk eredményei 1000 ml/s lerakási fluxus mellett, 300K hőmér-
sékleten 227 MC lépés után, ami 4.3 × 10−5 s szimulált valós időnek felel meg. A vizsgált
rendszer mérete 64×64×4. A korongok és a keresztek a növekvő réteg elfoglalt FCC illetve
HCP helyeit jelölik.

Ilyen körülmények között a HCP alrácson létrejött, 5 atomnál nagyobb szigetek időben
stabilak, annak ellenére, hogy Pt esetében az FCC alrácson létrejövő szigetek energetikailag
jóval kedvezőbbek. Úgy az FCC, mint a HCP alrácsokon létrejött háromszög alakú szigetek
B típusúak. A két rétegződés közötti topológiai különbségnek köszönhetően, a létrejött FCC
és HCP háromszög alakú szigetek ellentétes irányúak.

Elvégeztünk egy második tanulmányt, a különböző típusú háromszög alakú szigetek sta-
bilitását vizsgálva. 21 atomból álló A és B típusú szigeteket tanulmányoztunk. Ahogy a 11.
ábrán látható, minden hőmérsékleten (300K, 400K, 500K, és 600K) a B típusú háromszög
alakú szigetek megtartották irányukat, vagy B típusú csonkított háromszögekké alakultak.
Mindez nem mondható el az A típusú szigetekre. A kezdetben A típusú szigetek, kisebb
hőmérsékleten csak eltorzultak, de nagyobb hőmérsékleten már át is alakultak B típusú szi-
getekké.

Ahhoz, hogy jobban megértsük a kMC módszer B reprodukálta stabil B típusú három-
szög alakú szigetek kialakulását és stabilitását, kiszámoltuk a lényeges mikroszkópikus ese-
mények karakterisztikus energiagátjait. Az A és B típusú élek mentén diffundáló atomok
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11. ábra. Az A (jobb oldalon) és B (bal oldalon) típusú szigetek fejlődése újabb atomok
lerakása nélküli esetben. A kép mindegyik negyede tartalmazza a rendszer kezdő állapotát
(felül) és a különböző hőmérsékleten elért végső állapotot (alul), (a) 300K-en 488 MC lépés
után, ami 7.6×10−2 mp szimulációs időnek felel meg, (b) 400K-en 490 MC lépés után, ami
6.9 × 10−3 mp, (c) 500K-en 149 MC lépés után, ami 1.4 × 10−3 mp, és (d) 600K-en 151
MC lépés után, ami 1.1× 10−4 mp-nek felel meg.

diffúziós állandóját is kiszámoltuk. Az eredmények mindkét esetben teljesítették az Arrhe-
nius összefüggést. A látszólagos, vagy effektív migrációs gátra és a diffúziós pre-faktorra a
következő értékeket kaptuk: A típusú él mentén Em = 0.36eV és D0 = 5.14× 10−3 cm2/s,
B típusú él mentén Em = 0.6 eV és D0 = 4.38× 10−3 cm2/s.

A NEB módszert használva kiszámoltuk az atomoknak a sziget sarkáról a peremekre és
vissza történő ugrásainak energiagátjait, melyekre EA1→2 = 0.143 eV , EA2→1 = 0.541 eV

és EB1→2 = 0.370 eV , EB2→1 = 0.767 eV értékeket kaptuk. Az indexekben levő számok a
kezdeti és a végső állapotban található, rétegen belüli közvetlen szomszédok számát jelölik.

Ezekből az eredményekből megállapíthatjuk, hogy az atomok könnyebben diffundálnak
az A típusú élek mentén, ugyanakkor a sarok-perem és perem-sarok ugrások is gyakoribbak
az A élek esetén, mint a B élek esetén. Csak ezekből a tényekből arra következtethetünk,
hogy a B élek mentén gyorsabb a növekedés, és végül A élű háromszög alakú szigetek ma-
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radnak, viszont a kísérletekben stabil B típusú szigetek jönnek létre.
A továbbiakban az élek menti csomók létrejöttét és felbomlását tanulmányoztuk (12.

ábra). Ez egy másik olyan elemi folyamat, amely szerepet játszhat az élek feltöltődésében,
hozzájárulva a háromszög alak létrehozásához.

12. ábra. Csomópontok az A és B típusú élek mentén.

A csomók kialakulásának és felbomlásának energiagátjai a következők:
Ecsomó létrehozás az A élen = 0.281 eV , Ecsomó felbomlás az A élen = 0.624 eV ,
Ecsomó létrehozás a B élen = 0.469 eV , Ecsomó felbomlás a B élen = 0.830 eV .

A csomók létrehozási, illetve felbomlási energiagátjainak tanulmányozása arra a követ-
keztetésre vezet, hogy az atomok nagyobb valószínűséggel gyűlnek össze az A élek mentén,
ezeket az éleket nagyobb sebességgel töltve fel. Az A élek esetén levő nagyobb sarokról-élre
történő ugrási valószínűségek is végül az A típusú élek feltöltéséhez vezetnek, kedvezve a B
típusú háromszög alakú szigetek létrejöttének [4].
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Következtetések

A PhD kutatásom célja új kinetikus Monte Carlo módszerek kidolgozása volt, amelyek se-
gítségével vékonyrétegekkel kapcsolatos kérdések és problémák tanulmányozhatóak. Két
eredeti kMC módszert dolgoztam ki (kMC módszer A és B).

A kMC módszer A, a klasszikus kMC módszer továbbfejlesztett változata, amely egy új
ugrási gátszámítási módszert és több szabadsági fokot használ a részecskék diffúziójára. Ez-
zel a gyors kMC módszerrel sikeresen tanulmányoztuk a homoepitaxiális növesztés esetén a
szigetnövekedést, a koalescenciát és a rétegződési hibák határolta fázishatárok megjelenését
és azok mozgását. Ugyanezt a módszert használva, a szomszédos atomok direkt kicserélődé-
sére szokásos fenomenológikus gát használata nélkül, a kétkomponensű lerakódás esetében
szennyeződéssel szegélyezett szigetek jöttek létre.

A Nudged Elastic Band módszer használatával a kMC módszer B az előző módszernél
sokkal pontosabban számolja ki a diffúziós ugrási gátakat. Az atomok közötti kölcsönhatá-
sok a generalized Embedded Atom Method-al lettek kiszámítva. A kMC módszer B haszná-
latával konkrét anyaggal kapcsolatos tulajdonságokat tudtunk tanulmányozni, mint a Pt ato-
mok és klaszterek diffúziója a Pt(111) felületen. A rendszer eseményenkénti követésével, a
klaszterek excentricitásának hőmérsékletfüggését tanulmányozva, meghatároztuk a klaszter-
diffúzió fő mikroszkópikus mechanizmusait. Kis hőmérsékleteken (T ≤ 400K) a klaszterek
diffúziója az atomok peremdiffúziójával történik, nagyobb hőmérsékleteken (T ≥ 700K)
viszont egyre nagyobb szerepet kap a klaszterek disszociáció-rekombináció mechanizmusa.

Ugyancsak a kMC módszer B-vel tanulmányoztuk az irányított háromszög alakú Pt
szigetek eredetét, létrejöttét és stabilitását Pt(111) felületen. Vizsgálva az atomok A és B
típusú szigetélek menti diffúzióját, a sarokról peremre, illetve peremről sarokra történő ug-
rásokat és az élek menti csomók létrejöttének és felbomlásának energiagátjait, fény derült a
B típusú háromszög alakú szigetek eredetére és stabilitására. Az atomok nagyobb valószí-
nűséggel népesítik be az A szigetéleket és ugyancsak nagyobb valószínűséggel csatlakoznak
egymáshoz az A élek mentén. Ezen körülmények között az A típusú élek gyorsabban telí-
tődnek, stabil B típusú éleket eredményezve.

A tanulmányokhoz való személyes hozzájárulásom a következőkben nyilvánult meg:

→ megírtam C nyelvben az összes szimulációs kódot

→ futtattam a programokat, elvégeztem és kiértékeltem a szimulációkat

→ elkészítettem az ábrákat és grafikonokat a publikációkhoz

→ közreműködtem az adatok értemezésében

→ segédkeztem a publikációk írásában
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