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Raman-spektrumának vizsgálata

Doktori tézisek

Kukucska Gergő
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1. Bevezetés

A kétdimenziós anyagok vizsgálata az elmúlt közel másfél évtizedben a
szilárdtest-fizika egyik legintenzívebben vizsgált területévé vált. Az ilyen rendsze-
rek kutatását az ipar szemszögéből az motiválja, hogy ezek az anyagok jól alkal-
mazhatóak lennének a mikroprocesszorok gyártásában. Jelenleg ezeket a szilícium
alapú félvezetőipar állítja elő, azonban a szilíciumból készült processzorok számí-
tási kapacitása korlátozott és sok energiát használnak fel a műveletekhez. Ezen felül
az anyagcsalád tagjai a lehetséges fizikai tulajdonságok széles tartományát lefedik
(pl. : szigetelők, vezetők, félfémek, topologikus szigetelők, stb.), melyek a nagy re-
latív felületnek köszönhetően könnyen befolyásolhatóak.

A félvezetőiparba való integráláshoz jó jelöltnek tűnhet az elsőként felfedezett
kétdimenziós anyag, a szénatomok méhsejtrácsa, vagyis a grafén [1]. Azonban ez az
anyag vezető és a megszokott manipulációs technikák sem alkalmazhatóak a Klein-
paradoxon miatt, így a félvezetőiparba jelenleg nem illeszthető be.

A grafén egyik alternatívája a szilícium alapú változata, a szilicén [2], mely a
grafénnel ellentétben nem teljesen síkbeli anyag, hanem két atomi síkból áll, melyek
közötti magasságbeli eltérés megközelítőleg 0,4Å. Ennek a tulajdonságnak köszön-
hetően akár elektromos térrel is nyitható benne tiltott sáv [3]. Az előállítását azon-
ban nehezíti, hogy szilícium atomok rácsának nincs a grafitnak megfelelő analógi-
ája, emiatt a grafén előállításánál szokásos úgynevezett „ragasztószalagos” exfoli-
ációs módszer nem használható. A szilicén előállítása leggyakrabban úgy történik,
hogy nagy vákuumban párologtatják a szilíciumatomokat egy magas hőmérsékletű
(párszáz ◦C) ezüstfelületre. A grafénhez és a szilicénhez hasonlóan előállítható más
három vagy négy vegyértékelektront tartalmazó elemekből, mint például germá-
niumból, ónból vagy foszforból is hatszögrács, melyeket rendre germanénnek [4],
sztanénnek [5], illetve kék foszfornak [6] nevezünk.

Kétdimenziós rácsot természetesen nem csak egy elemből lehet építeni, létez-
nek olyan anyagok is, melyek két vagy több elemből állnak, ilyen például a három
atomi rétegből álló átmeneti fém dikalkogenidek (pl. : MoS2, MoSe2, WS2, stb.) [7].



2 2. TÉZISPONTOK

Ezen anyagok általában nagy tiltott sávval rendelkeznek, ami nagy előnyt jelent a
technológiába való beillesztéshez, azonban ezek előállítása eléggé költséges és nagy
mennyiségben még nem megoldható.

A kétdimenziós anyagok többségének előállítása jelenleg még nem megoldott, a
mintakészítési eljárások jelenleg is fejlesztés alatt állnak. A fejlesztés elősegítéséhez
elengedhetetlen, hogy minél több információt szerezzünk az előállított mintákról és
az azokban található perturbációkról. Egy széles körben elterjedt, roncsolásmen-
tes technika a Raman-spektroszkópia, mellyel a rácsrezgések frekvenciáin keresztül
szerezhetünk információt az anyagról. A dolgozatban több elméleti szemszögből
megközelítve vizsgáltam meg a kétdimenziós anyagok Raman-spektrumát, és a per-
turbációk hatását ezekre a spektrumokra.

2. Tézispontok

A doktori munkám alatt elért legfontosabb eredményeket az alábbi négy tézis-
pontban foglaltam össze:

1. Az elsőrendű spektrumok meghatározáshoz kifejlesztettem a Placzek-
közelítés alapján egy az irodalomban korábban nem alkalmazott gerjesztési
energiafüggő módszert. A módszer pontosságának vizsgálatára és a kapott
eredmények helyességének ellenőrzésére modelleztem az egyrétegű MoS2

Raman-spektrumát. Megvizsgáltam a módszerben alkalmazott numerikus pa-
raméterek hatását a Raman-spektrumra és megállapítottam néhány egyszerű
szabályt amiket betartva pontos eredmények kaphatók. Ezután meghatároz-
tam két külső perturbáció, a nyújtás és a dópolás hatását az egyrétegű MoS2

Raman-spektrumára és azt találtam, hogy a Raman-spektrumban megjelenő
két csúcs intenzitásának aránya jó mérőszám lehet a mechanikai feszültség
karakterizálására [R1].

2. Felhasználva az általam fejlesztett módszert kiszámítottam számos szilicén-
ezüst hibrid szerkezet Raman-spektrumát. Első lépésként megvizsgáltam az
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ezüstfelület viselkedését több szempontból, és meghatároztam a pontos mo-
dellezéshez szükséges minimális rétegszámot. A felületre helyezett szilicén-
réteg szerkezeti, és rezgési tulajdonságainak vizsgálata után meghatároztam a
szerkezetek pásztázó alagút mikroszkópos képeit. Ezeket összehasonlítottam
az irodalomban található kísérleti eredményekkel és megállapítottam, hogy az
általam kapott szerkezetek összhangban vannak a kísérletekben látottakkal.
Végül meghatároztam a szerkezetek Raman-spektrumait, majd ezeket össze-
hasonlítva megadtam néhány olyan jellemzőt melyekkel a különböző felületi
rekonstrukciók a Raman-spektrumaik alapján beazonosíthatóak [R2].

3. Egy szoros kötésű modell keretein belül kiszámítottam a szilicén és a germa-
nén rezonancia-Raman-spektrumait. Meghatároztam azt a minimális a szoros
kötésű modellt, amelyben a két rendszer elektronszerkezete pontosan leírha-
tó, és megvizsgáltam a spin-pálya csatolás hatását az elektronszerkezetek-
re. Az elektron-fonon kölcsönhatást alapul véve meghatároztam a töltéshor-
dozók élettartalmát a rendszerben, és párhuzamot mutattam be az elektron-
szerkezet jellegzetes vonásai, valamint a töltéshordozók élettartalma között.
Összehasonlítottam a két fononos folyamatok eredményeit összehasonlítot-
tam az irodalomban található eredményekkel, így ellenőrizve a modell pon-
tosságát. Több elméleti eredmény összevetésével erős korrelációt találtam az
atomok síkra merőleges kitérése és az ilyen irányú rezgési módusok Raman-
intenzitása között [R3].

4. Megvizsgáltam a szilicén és a germanén hiba-indukált Raman-spektrumát.
Mindkét rendszerben megvizsgáltam hat elméletileg modellezhető hibát és
megadtam ezek kapcsolatát a kísérletekben előforduló hibákkal. Az eze-
ken való szóródás meghatározásával kiszámoltam a hibákra jellemző hiba-
indukált Raman-spektrumokat. A Raman-spektrumok összehasonlításával
meghatároztam néhány jellemző vonást, melyekkel a különböző hibák járulé-
kai elkülöníthetőek [R3].
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