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1. Bevezetés 

Az anyagtudományi kutatások egyik új és fontos területe olyan 
anyagok el állítása, amelyek az alkalmazások igényeinek megfelel en
könnyen tervezhet k. Ezen anyagok egyik csoportját alkotják a 
különböz  típusú amorf vékonyrétegek, melyek a kristályos anyagra 
jellemz  hosszútávú rendezettség hiánya miatt viszonylag egyszer bben
és sokkal gazdaságosabban állíthatók el .

Az amorf szén vékonyrétegekkel kapcsolatos kutatásokat 
kezdetben az ösztönözte, hogy a gyémánt tulajdonságaihoz sokban 
hasonló tulajdonságokkal rendelkez  vékonyrétegeket szándékoztak 
készíteni. Ezen törekvésnek megfelel en számos el állítási módszer 
került kidolgozásra. Kiderült, hogy egy adott technológián belül az 
el állítási paraméterek változtatásával az amorf szén rétegek több 
tulajdonságát igen széles tartományban lehet változtatni. Ahhoz 
azonban, hogy a kívánt tulajdonságú vékonyrétegeket lehessen 
el állítani, részletesen kell ismerni az a-C:H vékonyrétegek szerkezeti, 
valamint optikai és elektromos tulajdonságai közötti összefüggéseket és 
azt, hogy ezek milyen kapcsolatban vannak az el állítás paramétereivel. 
 A különböz  optikai és elektronikai felhasználási lehet ségekkel
összefüggésben a félvezet  tulajdonságot mutató a-C:H rétegek 
sávhatárhoz közeli elektronállapotaira vonatkozó kutatások fontossá 
váltak. Ezek az elektronállapotok, amelyek a mozgékonysági élnél 
csatlakoznak a kiterjedt állapotokhoz, az amorf szerkezetben kialakuló 
kötéshossz és kötésszög fluktuációk miatt különböz  mértékben 
lokalizáltak. Különösen érdekesek ilyen szempontból az      a-C:H 
vékonyrétegek, ugyanis bennük az sp2 hibridizációjú szénatomok  és 

* elektronállapotai alkotják a sávnyúlvány állapotokat és azok 
kiszélesedését az sp2 kötési szimmetria folytán kialakuló klaszterek 
méreteloszlása szabja meg. 
 A sávnyúlvány állapotok a félvezet  vékonyrétegeknek a 
sávhatárhoz közeli abszorpcióját, az optikai tulajdonságait, a 
fotolumineszcenciáját és az elektromos transzportját dönt en
befolyásolják, így ezen makroszkopikus tulajdonságok vizsgálata 
alkalmas arra, hogy következtessünk ezen lokalizált elektronállapotok 
tulajdonságaira. Az abszorpciós él alakjának és az optikai tilossáv 
szélességnek a meghatározása lehet vé teszi, hogy meghatározzuk a 



3

sávnyúlvány állapotok koncentrációját, energia szerinti eloszlását. A 
lumineszcencia spektroszkópia segítségével pedig azokat a lokalizált 
állapotokat lehet vizsgálni, amelyeken keresztül a sugárzó 
rekombináció megy végbe.  
 A dolgozatomban kifejtett kutatások f  vezérfonala az volt, 
hogy a különböz  paraméterek mellett el állított a-C:H vékonyrétegek 
optikai tulajdonságait és fotolumineszcencia jellemz it meghatározzam, 
és ezekb l következtessek a sávnyúlvány elektronállapotaira. 

2. El zmények, célkit zések 

Az optikai elnyelést az alapabszorpció tartományában és 
nagyobb fotonenergiáknál több kutatócsoport is vizsgálta az a-C:H 
vékonyrétegekben. Ezek a kutatások nagyrészt különböz  módszerekkel 
el állított amorf szén vékonyrétegeken történtek, ugyanakkor egy adott 
el állítási technológiával leválasztott szisztematikus mintasorozatokon 
nem vagy csak elvétve közölnek eredményeket az irodalomban. 
Tekintettel arra, hogy az a-C:H vékonyrétegeknek mind a kötés-, mind 
pedig az elektronszerkezete nagyon széles határok között változtatható, 
az el állítási paraméterek függvényében, a szerkezet valamint az optikai 
és más tulajdonságuk közötti összefüggés megértése céljából alapvet
fontosságúak az ilyen szisztematikus vizsgálatok. 

Az amorf szén vékonyrétegek atomi kötésszerkezete a 
szénatomok sp3 és sp2 hibridizációs állapota miatt inhomogén. Az sp2

hibridizációjú szénatomok számára a kötési szimmetria miatt 
energetikailag kedvez  a klaszterképz dés, és ezek a klaszterek 
ágyazódnak be az sp3 hibridizációjú atomok alkotta háromdimenziós 
térhálóba. Ez az atomi kötésszerkezet olyan elektronszerkezetet 
eredményez, ahol a Fermi nívóhoz közelebb elhelyezked  sávnyúlvány 
állapotok az sp2 szénatomok  kötéseit l származnak, míg a 
kötéseknek megfelel  elektronállapotok távolabb helyezkednek el. Az 
sp2 szénatomok koncentrációja, térbeli eloszlása és a rétegek 
hidrogéntartalma határozza meg dönt en a sávnyúlvány 
elektronállapotok koncentrációját és energia szerinti eloszlását. Így a 
kisebb fotonenergiáknál a * optikai átmenetek vizsgálhatók, míg az 
ultraibolya tartományba es  nagyobb fotonenergiáknál van lehet ség
arra, hogy a * átmeneteket is vizsgáljuk. 
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Kutatásaim során ezért célul t ztem ki, hogy: 
az 1-5 eV fotonenergia tartományban elvégzett optikai mérések 
segítségével meghatározzam az a-C:H vékonyrétegek abszorpciós 

spektrumát, optikai tilossáv szélességét és törésmutatójának 

diszperzióját, valamint ezek változását a minták el állítási

paramétereinek függvényében. Az atomi kötésszerkezetre vonatkozó 

infravörös elnyelési és Raman szórási eredményeket felhasználva 

megadjam a megfigyelt változások kötésszerkezeti hátterét. 

megvizsgáljam, hogy a h kezelés milyen hatással van az 

el z ekben leírt tulajdonságokra. 

modellillesztés felhasználásával az optikai abszorpciós 
spektrumokból meghatározzam a sávnyúlvány állapotok 

koncentrációját és kiszélesedését.

Az a-C:H vékonyrétegek inhomogén szerkezetével, az sp2

hibridizációjú szénatomok alkotta nanoklaszterekkel függ össze, hogy e 
szén alapú filmek intenzíven lumineszkálnak szobah mérsékleten. Ez a 
tulajdonság sokoldalú gyakorlati alkalmazást tesz lehet vé, ezért az      
a-C:H vékonyrétegek lumineszcenciájának egy intenzív kutatása 
kezd dött a rétegek fényemissziójának felfedezését követ en.
Vizsgálták a lumineszcencia spektrális eloszlását, a lumineszcencia sáv 
csúcshelyzetének függését az optikai tilossáv szélességt l és a gerjeszt
fotonenergiától. Megállapították, hogy a lumineszcencia intenzitás 
jelent sen csökken a tilossáv szélesség csökkenésével és a kis tilossávú 
vékonyrétegekben már detektálhatósági küszöb alatt van. A 
lumineszcencia mechanizmusának felderítése céljából meghatározták a 
gerjesztési spektrumot, vizsgálták a lumineszcencia polarizációs 
tulajdonságait és az elektromos tér hatását a lumineszcencia 
intenzitásra, továbbá kinetikai méréseket végeztek a lumineszcencia 
élettartalom meghatározására. Ezen vizsgálatok alapján kialakult egy 
lumineszcencia modell, amely az sp2 hibridizációjú klaszterekbe 
térbelileg bezárt elektron-lyuk párok sugárzó rekombinációjára épül. 

 A lumineszcencia spektrum nagy félértékszélessége miatt 
adódik a kérdés, hogy vajon több összetev je van-e a sávnak, vagy a 
kiszélesedést más mechanizmus okozza. Ehhez kapcsolódik az 
emissziós spektrum csúcs pozíciójának a változása a gerjeszt
energiával, amelynek irodalmi magyarázata igencsak 
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megkérd jelezhet . Ha a lumineszcencia spektrum összetett, akkor az 
emissziós-gerjesztési spektrumok részletes vizsgálata és annak 
megértése ugyancsak fontos. Érdekes kérdés, hogy mekkorák azok a 
gerjesztési spektrumból meghatározható nanoklaszter méretek, 
amelyekbe történ  térbeli bezáródása az elektron-lyuk párnak, még 
sugárzó rekombinációt eredményez. 

Ezek alapján a lumineszcencia kutatásainál a következ  célokat 
t ztem ki:  

A különböz  el állítási paraméterek mellett készült a-C:H 
mintasorozatokon a lumineszcencia spektrum alakjának részletes 

vizsgálata abból a célból, hogy felderítsem a spektrum összetett 

szerkezetét.

A lumineszcencia emissziós-gerjesztési spektrumok részletes 
vizsgálata és az összetev  sávok gerjeszthet ségének

meghatározása.

A sugárzóan rekombinálódó elektron-lyuk párok térbeli 

lokalizációs hosszának a kiszámítása az emissziós centrumok 

rezonáns gerjesztése alapján.

3. El állítási és vizsgálati módszerek 

Az a-C:H vékonyrétegeket plazmaer sítéses kémiai g zfázisú
leválasztással készítettem szobah mérséklet  kristályos szilícium 
lapkára, vagy üveg hordozóra. A hordozó felületét Ar plazmával 
tisztítottam, a réteget pedig metán gázban létrehozott plazmából 
választottam le. Az el állítás során egy adott plazmanyomásnál a 
hordozó önfeltölt dési feszültségét változtattam a becsatolt 
rádiófrekvenciás teljesítmény segítségével, és így készítettem 
mintasorozatokat. 

Az optikai tulajdonságok meghatározását spektrálellipszométer 
(Woollam M 2000F) segítségével és transzmissziós mérésekb l
határoztam meg. Az ellipszométer 1-5 eV fotonenergia tartományban 
m ködik és lehet ség van a beesési szögek változtatására, ami nagy 
pontosságú méréseket tesz lehet vé. Az elliszposzmetriai mérések 
eredményeinek kiértékelésekor négy különböz  modellt használtam. A 
különböz  rétegvastagságú mintákon végzett transzmissziós mérésekb l
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szintén meghatároztam az abszorpciós spektrumokat és a 
modellszámítás eredményei ezekkel vetettem össze. 

A lumineszcencia tulajdonságok vizsgálatát egy olyan fluoriméteren 
végeztem, amely lehet vé tette a lumineszcencia spektrumok 
meghatározását 200-900 nm (6.19-1.37 eV) tartományban, míg a 
gerjesztés 200-600 nm (6.19-2.06 eV) határok közt volt változtatható. 
Íly módon lehet vé vált, hogy egy adott gerjesztésnél részletesen 
vizsgáljam az emissziós spektrumot, ugyanakkor a gerjesztési 
hullámhossz változtatásával nyomon lehet követni az emissziós 
spektrum alakjának változását, új sávok megjelenését. 

A minták szerkezetét az atomi kötések szintjén infravörös 
abszorpciós mérésekkel és Raman szórási vizsgálatokkal 
tanulmányoztam. Az infravörös méréseket egy Bruker IFS -28 Fourier 
transzformációs spektrométerrel végeztem, míg a Raman szórást 488 
nm és 785 nm hullámhosszakon Renishaw 1000 típusú Raman 
mikroszkópon mértem. 

4. Új tudományos eredmények 

1. Meghatároztam a metán plazmából PECVD technológiával 
el állított a-C:H vékonyréteg mintasorozatok optikai 
abszorpciós spektrumait az alapabszorpció tartományában (1 - 5 
eV), és vizsgáltam a leválasztási el feszültség és a h kezelés
hatását a spektrumra. Megállapítottam, hogy a rétegek optikai 
abszorpciója kiszélesedik a kisebb energiák felé és a tilossáv 
szélesség pedig csökken a leválasztási el feszültség 
növelésekor. Megmutattam, hogy h kezelés hatására a rétegek 
abszorpciója megn  egy adott fotonenergiánál, és a tilossáv 
szélességük csökken. E változásokat összefüggésbe hoztam az 
atomi kötésszerkezeti jellemz kkel [1]. 

2. Az optikai abszorpciós spektrumok és a törésmutató diszperziók 
felhasználásával meghatároztam az a-C:H vékonyrétegek 
sávhatárhoz közeli elektronállapotainak eloszlását és 
megállapítottam, hogy a * sávok félértékszélessége megn  a 
leválasztási el feszültséggel. Ez a kiszélesedés a  és * sávok 
közötti energiafelhasadást csökkenti és ezáltal a 
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tilossávszélesség csökkenését eredményezi. A változás 
szerkezeti háttere az sp2 kötéseket tartalmazó klaszterek 
méreteloszlásában bekövetkezett változás [1]. 

3. Metán plazmából PECVD módszerrel el állított a-C:H 
vékonyrétegek fotolumineszcencia spektrumának részletes 
vizsgálatával megállapítottam, hogy a lumineszcencia spektrum 
összetett szerkezet  az 1.5-3.5 eV fotonenergia tartományban. 
Kísérletileg felbontottam az összetett spektrumot komponenseire 
és megállapítottam, hogy azok pozíciója, félértékszélessége nem 
változik a rétegek el állítási paramétereivel. Ebb l arra 
következtettem, hogy az egyes sávok adott lumineszcencia 
centrumhoz köthet k [2]. 

4. Az a-C:H rétegek háromdimenziós fotolumineszcencia 
emissziós-gerjesztési spektrumait vizsgálva kísérletileg 
megmutattam, hogy az egyes lumineszcencia emissziós sávok 
meghatározott küszöbhullámhossztól gerjeszthet k.
Megmutattam, hogy a f  emissziós sáv relatív hatásfoka 270 nm 
(~4.59 eV) alatt csökken. Megmutattam továbbá, hogy az 
ultraibolya tartományba es  lumineszcencia sávok a leválasztási 
el feszültség növekedésével intenzívebbek [3]. 

5. A lumineszcencia gerjesztési spektroszkópia segítségével 
meghatároztam, a komponens emissziós sávok gerjesztési 
spektrumait és megmutattam, hogy ezek két maximummal 
jellemezhet ek. A relatív hatásfokgörbék segítségével 
megmutattam, hogy a kis energiáknál lév  csúcs rezonáns 
tulajdonságot mutat, míg a nagyenergiájú csúcs mindig a 
tilossáv szélességnél nagyobb fotonenergia értéknél található 
[3,4].

6. A lumineszcencia gerjesztési spektrumok rezonancia 
tulajdonságát felhasználva meghatároztam a különböz
emissziós sávokhoz tartozó sp2 hibridizált szén atomok alkotta 
klaszterekben az elektron-lyuk pár lokalizációs hosszait. [4] 
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