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I. Bevezetés 

 Az utóbbi évtizedekben tapasztalható ugrásszer  fejl dés az elektronikától kezdve a 

gyógyászaton keresztül egészen a finommechanikáig, speciális igényeknek megfelel

anyagok kifejlesztését tette szükségessé és jelent sen ösztönözte a különböz

anyagtudományi kutatásokat. Az alkalmazások igényeinek megfelel en könnyen tervezhet

anyagok egyik csoportját alkotják a különböz  típusú amorf vékonyrétegek, üvegek, 

kompozitok. Ezen anyagok közös jellemz je, hogy a kristályos anyaggal szemben nincs a 

szerkezeten belül hosszú távú rendezettség. Az amorf félvezet  anyagok közül az amorf 

szilícium és az amorf szén kutatása két évtizede a figyelem középpontjában van. 

 Az amorf szén vizsgálatának kezdeti szakaszán az a törekvés figyelhet  meg, hogy a 

gyémánt tulajdonságaihoz sokban hasonlító vékonyrétegeket szándékoztak készíteni. Ezen 

törekvéssel párhuzamosan számos el állítási módszer került kidolgozásra. Egy adott 

technológián belül az el állítási paraméterek változtatásával sikerült el állítani olyan amorf 

szén vékonyrétegeket, amelyek több tekintetben gyémántszer  tulajdonságokkal 

rendelkeznek. Ezeket az anyagokat ma már a számítástechnika fel is használja a 

merevlemezek véd rétegeként. Az amorf szén vékonyréteg kutatások egy további fontos 

eredménye, hogy az úgynevezett hidrogénezett amorf szén (a-C:H) vékonyrétegek optikai és 

elektromos tulajdonságai széles tartományban változtathatók, kezdve a szigetel t l egészen a 

jól vezet  tulajdonságúig. E tulajdonságok a technológiai paramétereken keresztül szintén 

szabályozhatók. Mindez az a-C:H vékonyrétegek alkalmazásainak széles köre számára nyit 

lehet séget.

 Ahhoz azonban, hogy a kívánt tulajdonságú vékonyrétegeket a lehet  legnagyobb 

pontossággal el  lehessen állítani, az a-C:H vékonyrétegek szerkezeti, optikai és elektromos 

tulajdonságait részletesen kell ismerni, és fel kell deríteni ezek összefüggését az el állítási 

paraméterekkel. A kutatások f  iránya tehát a szerkezet és a vele összefügg  makroszkopikus 

tulajdonságok megismerése és annak felderítése, hogy az el állítási technológia és ezen belül 

az el állítási paraméterek hogyan befolyásolják azokat. 

 Az optikai és elektronikai felhasználási lehet ségek jelent sen ösztönzik azokat a 

kutatásokat, amelyek a félvezet  tulajdonságot mutató a-C:H rétegekre, és ezen rétegeknek a 

sávhatárhoz közeli elektronállapotaira vonatkoznak. Emellett a töltéshordozók csapdázódása 

ráirányította a figyelmet a lokalizált elektronállapotok fontosságára. Jól ismert, hogy amorf 

félvezet kben a szerkezeti rendezetlenség – a kötésszögek és kis mértékben a kötéshosszak 
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fluktuációja – az elektronállapotok egy részének lokalizációját eredményezi, és ezen állapotok 

alkotják a megengedett sávokhoz a mozgékonysági élnél csatlakozó sávnyúlvány állapotokat.

 A sávnyúlvány állapotok, valamint a sávhatárhoz közeli állapotok vizsgálatának 

elterjedt módszere az optikai spektroszkópia, mely alkalmas az optikai abszorpciós él, a 

tilossáv-szélesség, a sávnyúlvány kiszélesedése és a sávhatár állapots r ségének

meghatározására egyaránt. A fotolumineszcencia jelenségét mutató mintákban a 

lumineszcencia emissziós és gerjesztési spektroszkópia igen érzékeny módszer a 

sávhatárokhoz közeli elektronállapotok tulajdonságainak felderítésére, amint ez így van 

hidrogénezett amorf szén vékonyrétegekben. A nagy tilossáv-szélességgel rendelkez  a-C:H 

rétegek ugyanis szobah mérsékleten is jól lumineszkálnak egy nagyon széles fotonenergia 

tartományban. Az a-C:H vékonyrétegek ezen fényemissziós képessége sokoldalú gyakorlati 

felhasználás alapját képezi, ami intenzív vizsgálatokat eredményezett ezen a téren. Számos 

csoport foglalkozott azzal a kérdéskörrel, hogy a lumineszcencia intenzitása és spektrális 

eloszlása hogyan függ a rétegek el állítási paramétereit l, továbbá azzal, hogy mi a 

lumineszcencia mechanizmusa a-C:H félvezet  vékonyrétegekben

Mindezekb l kiindulva kutatásaim során célul t ztem ki a sávhatárhoz közeli 

elektronállapotoknak, illetve azok eloszlásának vizsgálatát a különböz  el állítási 

paraméterek függvényében. Ehhez kapcsolódóan a lokalizált elektronállapotokkal 

összefüggésben lev  fotolumineszcencia spektrális eloszlásának és gerjeszthet ségének a 

részletes tanulmányozásával foglalkoztam. 

 A célkit zésnek megfelel en dolgozatom az alábbi felépítést követi: 

 A II. fejezet a dolgozat témájához kapcsolódó alapvet  ismereteket és irodalmi 

el zményeket tartalmazza. Az amorf szén tulajdonságainak általános ismertetése mellett az 

optikai és a lumineszcencia tulajdonságok vizsgálatában eddig elért eredmények szerepelnek 

a fejezetben. A célkit zések részletes megfogalmazása külön fejezetbe került. 

 A IV fejezet tartalmazza az alkalmazott vizsgálati módszerek és a kísérleti eszközök 

rövid leírását. Itt foglalom össze a különböz  méréseknél használt paraméter együtteseket is. 

 A dolgozat legnagyobb részét az V fejezet alkotja. Ebben a részben tárgyalom a 

munkám során elért eredményeket. Az V.1. fejezet az a-C:H vékonyrétegek kötésszerkezeti 

jellemzésével  foglalkozik a Raman és infravörös abszorpciós mérések alapján. Az V.2. 

fejezetben, az optikai abszorpciós spektrumok meghatározásával foglalkozom, és itt kerül sor 

a törésmutató diszperziójának tárgyalására is. Ezt követ en az optikai abszorpciós 
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spektrumoknak a függését tárgyalom az el állítási paraméterekt l, és foglalkozom a 

h kezelés hatásával. A következ  részek témája az optikai abszorpciós spektrumokból 

meghatározott elektronállapot-eloszlás vizsgálata. A lumineszcencia spektroszkópiai 

vizsgálatok eredményei kaptak helyet az V.3. fejezetben. Itt tárgyalom a fotolumineszcencia 

emissziós spektrum összetett szerkezetének függését az el állítási paraméterekt l, továbbá a 

háromdimenziós emissziós-gerjesztési spektrum elemzésével kapott eredményeket. A fejezet 

végén a lumineszcencia gerjesztési spektroszkópia felhasználásával meghatározott, 

lumineszcencia-centrumként viselked  sp2 hibridizációjú szénatomok alkotta klaszterek 

méreteloszlását tárgyalom. 

 A VI fejezetben tézispontokba foglaltam össze az eredményeket. Az angol nyelv

összefoglaló a VII fejezetben található. 

 Az elért eredményekhez kapcsolódó publikációkat a VIII fejezet tartalmazza. Ezt 

követi a felhasznált irodalom jegyzéke. 

Az értekezésben bemutatott eredmények a Magyar Tudományos Akadémia 

Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetében és a MTA-SZTE Lézerfizikai Tanszéki 

kutatócsoport Mikroszkópia Laboratóriumában születtek. 



7

II. Irodalmi el zmények, elméleti háttér 

Ebben a fejezetben a dolgozatban szerepl  eredmények jobb megértését szolgáló 

ismereteket, illetve a témakör korábbi tudományos eredményeit foglaltam össze. Az eddigi 

kutatások során felmerült újabb, megválaszolatlan kérdéseket, melyek a munkámat 

motiválták, külön fejezetben (III. fejezet) ismertetem. 

Els ként egy általános elméleti bevezet  részben tárgyalom a szén illetve a 

szénvegyületek legalapvet bb tulajdonságait, majd az optikai spektroszkópia, Raman-szórás 

és lumineszcencia spektroszkópia alapjait mutatom be. Ezután az irodalmi összefoglalóban az 

amorf szén kötésszerkezetével kapcsolatos ismereteket tárgyalom. Külön kitérek az a-C:H 

kötésszerkezetének jellemzésére különösen alkalmas, a minták min sítésére általam is 

használt Raman-, illetve infravörös spektroszkópiai módszerekkel a területen eddig elért 

eredményekre. A kötésszerkezetre vonatkozó ismeretek bemutatása után az 

elektronszerkezettel kapcsolatos kutatásokat foglalom össze. A sematikus sávkép ismertetését 

követ en a sávhatárok közelében elhelyezked  állapotokkal kapcsolatos eddigi eredmények 

kerülnek bemutatása. Ennek szerves folytatása az a-C:H vékonyrétegek optikai 

tulajdonságainak ismertetése, különös tekintettel az alapabszorpciós él viselkedésére. A 

fejezet utolsó részében az a-C:H vékonyrétegek lumineszcencia tulajdonságai terén elért 

eddigi eredményeket foglalom össze. A lumineszcencia vizsgálatának módszereit szintén 

ebben a fejezetben mutatom be. 

II.1. Bevezet  ismeretek 

Ebben a fejezetben rövid áttekintést kívánok nyújtani a dolgozattal kapcsolatos 

alapvet  fogalmakról, illetve azok értelmezésér l valamint az egyes mérések alapjául szolgáló 

fizikai jelenségekr l. El ször a szén kötésszerkezetének molekulafizikai alapjaival 

kapcsolatos ismereteket foglalom össze, majd a fejezet második felében az optikai 

spektroszkópiával, a Raman szórással illetve a lumineszcencia spektroszkópiával kapcsolatos 

legalapvet bb fogalmakat vezetem be. 
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 II.1.1. A szén atom elektronszerkezete és hibridizációs állapotai 

A szén változatos formában képes megjelenni, a legértékesebb drágakövekt l,

gyémántoktól kezdve egészen a kémények falára lerakódott koromig vagy a ceruzák 

grafitjáig. Azt, hogy a szén ennyi, egymástól lényegesen eltér  makroszkopikus 

tulajdonságokat mutató megjelenési formával bír, változatos és egyedi kötésszerkezete teszi 

lehet vé, melynek eredetét a szénatom különleges elektronszerkezetében találjuk. Mivel a 

szén a periódusos rendszer IV. f csoportjának els  eleme, atomos állapotban 

elektronszerkezete 1s22s22p2 és 4 vegyértékelektronnal rendelkezik. A négy vegyértékelektron 

kombinálódásával háromféle hibridizált állapot alakulhat ki kötés létrehozásakor: az sp, sp2 és 

sp3 hibrid állapotok. 

2.2.1. ábra A szén különböz  hibridizációs állapotaihoz tartozó elektronszerkezetek sematikus 

ábrázolása [1].

Az sp hibridizációjú állapotban egy s és egy p pálya kombinálódásával (2.2.1. ábra)

[1] a szénatomban két egyenérték  sp pálya (  kötés) alakul ki, melyek az atommag két 

oldalán, egy egyenes mentén találhatóak. Ezekre mer legesen helyezkedik el további két 

hibridizálatlan p pálya. Az sp hibrid állapot többek között az acetilénben található meg. 

Az sp2 hibridizációs állapot kialakulásakor három elektron három egyenérték  kötést alakít 

ki azonos síkban (2.1.1. ábra), egymással 120º-os szöget bezárva. A negyedik elektron 

pályája erre mer legesen helyezkedik el. sp2 hibridizációjú szénatomok alkotják a grafit 

kristályt (2.1.2. ábra), melyet hatszöges gy r k alkotta síkok építenek fel. 
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2.1.2. ábra A gyémánt és a grafit kötésszerkezetének vázlatos, áttekint  ábrázolásai [1].

Míg a síkban er s  kötések kapcsolják össze az atomokat, a síkok között gyengébb a 

kölcsönhatás (Van der Waals er k), így a szerkezet er sen anizotrop, a síkok egymáson 

könnyen elcsúszhatnak. A grafit, jellemz en jó elektromos vezet képességgel és nagy 

szakítószilárdsággal rendelkezik a síkokkal párhuzamos irányban, emellett magas 

olvadáspont, és oldhatatlanság jellemzi. 

Ha minden vegyérték-elektronpálya kombinálódik, akkor a szénatom négy 

egyenérték  kötést képes kialakítani, melyek egy tetraéder csúcsai felé mutatnak és 109.5º-

os szöget zárnak be egymással. Az sp3 hibridizáció (2.1.1. ábra) a gyémánt (2.1.2. ábra)

szerkezetben található meg, melyben a tetraéderes szerkezet nagyon nagy keménységet és 5.5 

eV tilossáv-szélességet eredményez. Kötésszerkezetének köszönhet en a gyémánt 

atoms r sége, és mechanikai keménysége a legnagyobb a természetes anyagok között. A h t

jól vezeti, h tágulása és elektromos vezet képessége kicsi. A tiszta gyémánt átlátszó, 

törésmutatója igen nagy, és diszperziója is jelent s. A gyémánt olvadáspontja magas, kémiai 

marószerekkel szemben nagy az ellenálló képessége. 

A szén és hidrogénatomokat tartalmazó molekulákat, szénhidrogéneket, a bennük 

található kötések típusa alapján telítetteknek illetve telítetlennek nevezzük, ha csak -kötés

illetve ha - és -kötés is található bennük. Mindez azt jelenti, hogy a telített 

szénhidrogéneket csak sp3 hibridizált szénatomok, míg a telítetlen szénhidrogéneket sp3, sp2

és sp hibridizált szénatomok alkotják. A szénhidrogén molekulák alkothatnak láncot illet leg 

gy r kbe is záródhatnak. Így magkülönbözetünk nyílt láncú illetve gy r s szénhidrogéneket. 

A kett s kötést is tartalmazó szénhidrogéneket általánosan olefineknek nevezzük. 

Ezeket tulajdonságait jelent s mértékben az határozza meg, hogy a kett s kötések hol 
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helyezkednek el bennük: ha a kett s kötések egymás melletti szénatom párokon alakulnak ki, 

akkor kommulált kett s kötésér l beszélünk. Izoláltnak nevezzük a kett skötéseket, ha 

legalább két szénatompár, azaz két egyes kötés választja el egymástól a kett s kötéseket. 

Számunkra a legfontosabb eset a konjugált kett s kötés. Ebben az esetben az egyes illetve a 

kett s kötések váltogatják egymást a szénhidrogénben. Nyílt láncú, konjugált kett s kötés

szénhidrogén például a butadién. A konjugált kett s kötések esetében a  elektronok nem 

csak a szomszédos szénatomok er terében mozognak, hanem delokalizáltak lesznek a 

molekula egészén és a -kötések síkja alatt illetve fölött helyezkednek el. Ezen elektronok 

számára a s kötések síkja csomósík és itt a az állapots r ségük nulla. 

Zárt láncú esetben a konjugált kett s kötés legismertebb példája a benzol. Ebben a 

molekulában hat szénatom és hat hidrogénatom található. A  elektronok itt is a -kötések

síkja alatt illetve fölött helyezkednek el és delokalizáltak a gy r ben.

A konjugált szerkezetek tulajdonságait a -elektronok delokalizáltságának mértéke 

befolyásolja, amit a konjugációs hosszal jellemezhetünk. A konjugációs hossz növekedésével 

n  a -elektronok száma is és így a Pauli elv értelmében azok egyre magasabb energiaszintre 

kerülnek. Ennél fogva csökken a legfels  betöltött és a legalsó betöltetlen állapotok közötti 

energiakülönbség, ami a tilossáv-szélesség csökkenésével jár. 

II.1.2. Optikai spektroszkópia 

 Szilárd testek optikai tulajdonságait a komplex törésmutató (N(E)) illetve 

dielektromos függvény ( (E)) jellemzi: 

EikEnEN , EiEE 21 1.

ahol n(E) a törésmutató valós, k(E) a képzetes része, 1(E) a dielektromos függvény képzetes, 

2(E) a képzetes része. A komplex törésmutató és a dielektromos függvény között a következ

kapcsolat áll fenn: 

22
1 EkEnE , EkEnE 22 2.

Az oksági elv következményeként a törésmutató, illetve a dielektromos függvény valós és 

képzetes része nem függetlenek egymástól. A kapcsolatot a Kramers-Kronig összefüggés írja 

le, amelynek alakja a dielektromos függvény esetén a következ :

0

2
1

1
1

EE

EdE
E 3.
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A törésmutató képzetes részéb l, az extinkciós koefficiensból, az abszorpciós együtthatót 

egyszer en megkapjuk: 

k4
4.

 Az optikai spektrumok természetesen összefüggésben vannak az elektronállapot-

s r séggel. A dielektromos függvény képzetes része és az állapots r ség között a következ

összefüggés írható fel:

EE

E

uo
a

f

f

dZZNEZN
E

Q

m
eE

4
2

222

2 5.

ahol  a Planck állandó, Q az optikai átmenet mátrixeleme, a az atomi s r ség, a a 

vegyérték elektronok atomonkénti átlagos száma, No a betöltött, míg Nu a betöltetlen 

állapotok s r sége.

Láthatjuk tehát, hogy az optikai spektrumok mérésével az elektron állapots r ségre 

vonatkozó információhoz jutunk. Ezen optikai függvényeket számos módszerrel meg lehet 

határozni, itt most csak a dolgozatban is használt spektroszkópiai ellipszometriára térnék ki.  

Az ellipszometria egy adott hullámhosszú síkban poláros fénynek az anyag felületér l történ

visszaver dése után a polarizációs állapotban bekövetkez  változását méri. A mérési folyamat 

elvi vázlata látható a 2.1.3. ábrán.

2.1.3. ábra A spektroszkópisi ellipszometria mérés elvi vázlata. A hátsó oldalon a síkban 

poláros belép  fény, míg az els  oldalon a reflektált, elliptikusan poláros fény sematikus 

ábrázolása látható. Szaggatott vonal a beesési síkot jelöli.

Az ábra alapján látható, hogy a fényforrás keltette E elektromos térer sség-vektorral

jellemzett polarizált fényt két komponens összegeként írjuk fel (p, s). A p komponens a felület 

normálisa és a fénysugár által meghatározott beesési síkban található, míg az s komponens az 
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erre mer leges síkban. A reflexió során bekövetkez  amplitúdó és fázisváltozásokról tömbi 

anyagok esetén a Fresnel-formulák adnak információt: 

ti

ti
s

s

s

nn

nn
r

A

R

cos~cos~
cos~cos~

~

21

21 6.

ti

ti
p

p

p

nn

nn
r

A

R

cos~cos~
cos~cos~

~

12

12 7.

ahol As, Ap, Rs, Rp az s és p komponensek reflexió el tti illetve utáni komplex amplitúdói, i,

t a beesési és a visszaver dési szög és 21
~,~ nn  a környezet illetve a minta komplex 

törésmutatója. 

Az ellipszometria a polarizációs állapot megváltozását két szöggel ( , ) jellemzi, 

melyek a következ  összefüggésben állnak az s és p komponensek komplex amplitúdóival: 

s

p

s

s

p

p

i

r

r

A

R

A

R

etg ~

~

~

~

~

~

8.

ahol ps rr ~,~  a komplex reflexiók. 

Csak nagyon ritka esetekben lehet tömbi anyagról beszélni, ehelyett sokkal általánosabb 

jelenség az, hogy rétegrendszerekkel állunk szemben. Ekkor a mért ,  szögek az egész 

rétegrendszerr l együttesen szolgáltatnak információt, és a kapott komplex törésmutató az 

egész rétegrendszert jellemz  úgynevezett pszeudo törésmutató, amelyb l a rétegek 

vastagsága és törésmutatói egy illesztési eljárással határozhatók meg.  

Az irodalomban használatos illesztési eljárások közül számos tartalmaz az amorf szén 

vékonyréteg optikai tulajdonságára, illetve elektron-állapots r ségére vonatkozó 

feltételezéseket. A Tauc-Lorentz és a Foroughi-Bloomer modellek azt tételezik fel, hogy egy 

viszonylag éles abszorpciós sáv alkotja az amorf szenek abszorpciós spektrumának 

alapabszorpciós részét. Ez azonban, mint ahogyan azt látni fogjuk nem bizonyul igaznak a 

hidrogénezett amorf szén vékonyrétegek esetében. Az általam is használt Gauss abszorpciós 

modell azonban nem tartalmaz feltételezéseket így joggal várható, hogy a fentieknél 

pontosabb, jobb eredményt szolgáltat a hidrogénezett amorf szén vékonyrétegek 

vizsgálatakor.
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II.1.3.Raman spektroszkópia 

A Raman-spektroszkópia monokromatikus fény közegben való szóródása után a 

szórt fény spektrumában a bees ét l eltér  frekvenciájú komponenseket vizsgálja. A Raman-

szórás kétfotonos folyamat, ahol a gerjeszt 0 frekvenciájú foton elnyel dik, és helyette egy 

s frekvenciájú foton keletkezik; a fotonok rugalmatlanul szóródnak a közeg elemi 

gerjesztésein. Az energia és impulzus megmaradását a folyamatban részt vev  elemi 

gerjesztések biztosítják. Általánosságban elmondható, hogy az egyes R= 0- s Raman-

komponensek 0 gerjeszt  frekvenciához képesti eltolódása nem függ az 0 frekvenciától, 

hanem a szóró közeg tulajdonságaitól. Ezért a Raman spektrumok mérésénél a szórt fény 

intenzitásának hullámszám szerinti eloszlását a gerjeszt  fényforrás hullámszámához képest 

mérik, vagyis ez a nulla hullámszám érték. Ha a szórt fotonnak az energiája kisebb, mint a 

gerjeszt  foton energiája ( s< 0), Stokesi folyamatról beszélünk és ekkor egy elemi 

gerjesztés keletkezik. Ha 0< s akkor anti-Stokes folyamatról beszélünk, és ez egy elemi 

gerjesztés megsemmisülésével jár. Ha a gerjeszt  fény energiája egybeesik, vagy megközelíti 

a közeg egy ténylegesen létez  elektronátmentének energiáját, a szórási folyamat rezonáns 

lesz és szórási hatáskeresztmetszete több nagyságrenddel megnövekedik. 

Az elemi gerjesztések kristályokban els sorban a fononok, míg molekulákban a 

szerkezeti egységek sajátrezgései. Amorf anyagokban, ahol fononokról nem beszélhetünk, a 

Raman-szórásban a szerkezeti egységek térben lokalizált rezgései vesznek részt. Ugyanakkor 

a Raman-spektrumok nem tartalmaznak annyi vonalat, mint amennyi a szóró közeg elemi 

gerjesztéseinek száma. Ennek oka az elemi gerjesztések degenerációja mellett az, hogy a 

Raman-szórásra vonatkoznak bizonyos kiválasztási szabályok. Egy rezgés csak akkor lesz 

Raman-aktív, ha a folyamat során megváltozik a közeg polarizálhatósága. Kristályokban a 

Raman-szórásban csak a Brillouin zóna középpontjában megtalálható fononok vesznek részt. 

II.1.4. Lumineszcencia spektroszkópia 

 A lumineszcencia az anyag h mérsékleti sugárzás feletti többlet sugárzása. Ez a fény 

kibocsátás a fényelnyelés inverz folyamata. Ha egy elektron magasabb energiájú szintet foglal 

el, mint amilyen egyensúlyi állapotban lenne, akkor egy átmenet révén az üres, alacsonyabb 

energiájú állapotba kerül, miközben a két állapot közötti energiakülönbséget teljes egészében, 
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vagy részben elektromágneses sugárzás formájában kibocsátja. A sugárzási sebességet a 

magasabb energiájú állapotban lév  töltéshordozók nu koncentrációjának, a kisebb 

energiáknál fekv  üres állapotok ne s r ségének és a Pue átmeneti valószín ségnek a szorzata 

adja meg: 

ueeu PnnR 9.

ahol a Pue átmeneti valószín ség 1töltéshordozó/cm3-re, illetve 1 üres hely/cm3-re vonatkozik 

a magasabb, illetve az alacsonyabb energiájú szinteknek megfelel en.

 Az abszorpciós átmenetek többsége ellenkez  irányú átmenetként is jelentkezhet és 

karakterisztikus emissziós sávot eredményez. Azonban fontos különbség van azon információ 

tekintetében, amelyet a félvezet ben végbemen  abszorpciós és emissziós átmenetb l

nyerünk. Az abszorpciós átmenet a félvezet  összes állapotát, azaz a Fermi nívó bármely 

oldalán elhelyezked  állapotot magába foglalja, és így egy széles spektrumot eredményez. 

Ugyanakkor az emissziós folyamat összekapcsolja a termalizált elektronokat tartalmazó nívók 

keskeny sávját a termalizált lyukakat tartalmazó üres állapotok keskeny sávjával, és ezért 

keskeny spektrumot eredményez. 

A fénykibocsátás tekintetében f  követelmény, hogy a félvezet  ne legyen egyensúlyi 

állapotban, ami megköveteli a gerjesztés valamely formáját. A fénykibocsátási folyamatot 

lumineszcenciának nevezzük, és a gerjesztés módjának megfelel en beszélhetünk 

fotolumineszcenciáról, elektorlumineszcenciáról, stb. 

 Foglalkozzunk most röviden az abszorpció és emisszió közötti összefüggéssel, a 

nemegyensúlyi töltéshordozók sugárzási élettartamával és a sugárzási hatásfokkal [2]. A van 

Roosbroeck-Shockley összefüggés [3] egyszer  megállapítása, hogy egyensúlyban az 

elektron-lyuk párok optikai generációjának sebessége egyenl  azok sugárzó 

rekombinációjának a sebességével. Különböz  foton frekvenciára felírva ezen átmenetek 

egyensúlyát, azt kapjuk, hogy az emisszió sebessége n frekvenciánál egy d  intervallumban: 

dPdR 10.

ahol P( ) a h  energiájú foton id egységre es  abszorpciójának a valószín sége, a ( )d( )

pedig a  frekvenciájú fotonok s r sége egy d  intervallumban. Az utóbbit a Planck-féle 

sugárzási törvényb l kapjuk, feltételezve az egyszer ség kedvéért, hogy az n törésmutató nem 

függ a  frekvenciától: 

d

kT

hc

n
d

1exp

18
3

32

11.
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A P( ) abszorpciós valószín ség a fotonnak a félvezet beli átlagos élettartamával van 

kapcsolatban: 

1
P 12.

A foton átlagos élettartamát a foton (u=c/n) sebességének és az átlagos szabad úthossznak 

(1/ ( )) az ismeretében a következ  képpen lehet megadni: 

u

1
13.

így

n

c
uP 14.

Az emissziós sebesség így a következ  alakú lesz: 

d

kT

h
c

n
dR

1exp

8

3

22

15.

A térfogat- és id egységre vonatkoztatott rekombinációs átmenetek összes számát, R-t 

megkapjuk, ha integrálunk valamennyi frekvenciára. A 15 egyenlet alapvet  összefüggést 

fejez ki a rekombinációs sebesség és az abszorpciós koefficiens között. 

 Az eddig megfontoltak termikus egyensúlyra a vonatkoztak, nézzük röviden azt az 

esetet, amikor eltérünk a termikus egyensúlytól, vagyis ha többlet-töltéshordozót generálunk a 

félvezet ben. Legyen n az elektronok koncentrációja és p az összes, Fermi nívó alatt található 

üres hely koncentrációja. Továbbá ui jelentse a saját töltéshordozó koncentrációt. Ekkor a 

teljes sugárzási rekombinációs sebesség (Rc) arányos az up szorzattal: 

R
n

u
R

i

p
c 2

16.

A töltéshordozó élettartam csökken a töltéshordozó-koncentráció növekedésével. Bevezetve 

az n=n0+ n és a p=p0+ p töltéshordozó-koncentrációkat, ahol n0 és p0 az egyensúlyi 

koncentrációt jelentik, és felhasználva az Rc=R+ R összefüggést, továbbá elhanyagolva a 

n p nagyon kis tagot, azt kapjuk, hogy: 

00 p

p

n

n

R

R
17.

A többlet töltéshordozók élettartamára (ha n= p) írhatjuk: 

00

001

pn

pn

RR

n
18.
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ugyanakkor egy sajátfélvezet re, amikor n0=p0=ni, pedig: 

R

ni

2
19.

A nagyobb energiájú állapotból, egy kisebb energiájú állapotba történ  átmenet lehetséges 

köztes állapoton keresztül, amely köztes átmenet lehet sugárzó és nemsugárzó egyaránt. Ezért 

ez nagyon befolyásolja a sugárzó átmenet hatásfokát. Tekintsük az 2.1.4. ábrán feltüntetett 

egyszer  esetet. Az u l sugárzó átmenet valószín ségének van Roosbroeck-Shockley 

közelítése, amit az el bbiekben tárgyaltunk, ugyanazt a h  fotonenergiát tartalmazó l u

fordított átmenet abszorpciós koefficiensével van összefüggésben. Világos, hogy az i diszkrét 

nívó nem vesz részt a h  fotonenergiájú abszorpciós folyamatban. 

2.1.4. ábra Gerjesztés és rekombináció sematikus, egyszer sített ábrázolása.

Ugyanakkor a rekombinációnál két út lehetséges, ezért két versenyz  folyamat jelentkezik: a 

sugárzó átmenet h  fotonenergia kibocsátásával, és az u i l átmenet amely, ha sugárzó, h -

nél kisebb energiájú foton kibocsátását eredményezi. Gyakran az u i l átmenet domináns, 

és ezért nem hatékony a h  energiájú sugárzó átmenet. Habár az u l sugárzó átmenetet 

jellemezni lehet a 15. egyenlettel megadott rekombinációs sebességgel, azonban az ebben a 

folyamatban résztvev  töltéshordozók száma redukálódik a versenyz  folyamatban résztvev

rekombinációk miatt. A versenyz  folyamat rekombinációs ideje legyen ’, akkor egy effektív 

rekombinációs id t a következ  egyenlettel adhatunk meg: 

111

eff

20.

A teljes rekombinációs id :

ieff
T n

np
R

2

1
21.



17

Amíg a sugárzó rekombinációs sebesség: 

in

np
R

2

1
22.

Ezért a sugárzó átmenet hatásfoka a következ  egyenlettel adható meg: 

1

1

TR

R
23.

 A lumineszcencia emissziós spektrum mérésekor a lumineszcencia intenzitás 

spektrális, hullámhossz vagy energia szerinti, eloszlását detektáljuk. A lumineszcencia 

gerjesztési spektrum vizsgálatakor a lumineszcencia intenzitás gerjeszt  energiától való 

függését mérjük.  

II. 2. A hidrogénezett amorf szén (a-C:H) 

II.2.1. A hidrogénezett amorf szén kötésszerkezete 

 A változatos kötési konfigurációjú szénatomokból nem csak kristályos, hanem amorf 

szerkezetek is felépülhetnek, amelyek nem tisztán sp2, vagy sp3 hibridizációjú szénatomokat, 

hanem azok keverékét tartalmazzák. Ezek aránya, valamint a szerkezetben található hidrogén 

mennyisége alapján különböz  típusú amorf szeneket különböztethetünk meg a 2.2.1.-es

ábrán bemutatott fázisdiagramnak megfelel en. Ha a szerkezet legnagyobbrészt sp2

hibridizált szénatomokat tartalmaz, és az sp3 hibridizált szénatom-, valamint hidrogéntartalom 

kicsi, grafitos szénszerkezetet kapunk. Magas sp3 hibridizált szénatom- és alacsony 

hidrogénkoncentrációknál gyémántszer , magas hidrogéntartalomnál pedig „polimerszer ”

szén vékonyrétegekr l beszélhetünk.
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2.2.1. ábra Az amorf szén fázisdiagramja [4].

Az amorf szenek szerkezetének leírására több modell is született az elmúlt évtizedekben [5,6], 

melyek közül leginkább elfogadottá és általánosan használttá a klaszter modell [7] vált, 

melynek segítségével a kísérleti eredmények jól magyarázhatók. A modell szerint az sp2

hibridizált szénatomok nem véletlenszer en, homogén módon oszlanak el a szerkezetben, 

hanem számukra energetikailag kedvez bb fázis-szeparáció jön létre: az sp2 hibridizált 

szénatomok egymással összekapcsolódva klaszterekbe rendez dnek, melyeket körülvesz az 

sp3 szénatomok mátrixa. A klaszterekben az atomok gy r kbe és láncokba is rendez dhetnek

(2.2.2. ábra).

2.2.2. ábra Egy példa az sp2 klaszter lehetséges szerkezetére [8]. 

Mint azt a kés bbiekben látni fogjuk, éppen a klaszterek mérete, illetve topológiája az, 

ami az a-C:H vékonyrétegek optikai és elektromos tulajdonságait meghatározza. 

Az amorf szén vékonyrétegek számos el állítási módja ismert, úgymint az 
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ionnyalábos leválasztás [9,10], a porlasztás [11,12], az impulzusüzem  lézeres leválasztás 

(PLD) [13, 14] vagy a plazmaer sítéses kémiai g zfázisú leválasztás (PECVD) [15, 16]. 

Munkám során az a-C:H vékonyrétegeket PECVD technikával állítottam el , ezért ezt az 

eljárást részletesen a IV.1. fejezetben mutatom be. 

 Az amorf szén vékonyrétegek növekedése a szubplantációs modell szerint történik

(2.2.3. ábra) [7,17, 18]. A plazma által létrehozott szén gyökök energiájuktól függ en a réteg 

felületét elérve különböz  módon lépnek kölcsönhatásba vele. Amennyiben az ionok 

energiája kicsi és nem éri el a felületi potenciálgát legy zéséhez szükséges behatolási 

küszöbenergiát (~32 eV) [7], az ion a felszínhez köt dik, és a legkisebb energiájú állapotában 

marad, mely az sp2 hibridizált állapot. Ha a keletkezett ionok energiája elegend en nagy, 

akkor azok valamilyen valószín séggel behatolhatnak a rétegbe. Itt megnövelik a réteg lokális 

s r ségét, mely elérve egy kritikus szintet ahhoz vezet, hogy az sp2 hibridizált szénatomok 

átalakulnak sp3 hibridizáltakká. Tovább növelve az ionok energiáját, azok mélyebbre hatolnak 

a rétegbe, és kinetikus energiájuk egy része az ott található atomokkal történ  ütközés 

következtében h vé alakul, ami a szerkezet relaxációját eredményezi. Ennek során a lokális 

s r ség újra a kritikus érték alá csökken és az sp2 hibridizált szénatomok kerülnek többségbe. 

2.2.3. ábra Az a-C:H vékonyréteg kiépülése a különböz  energiájú és típusú szénhidrogén 

gyökök segítségével.[7]

Az a-C:H esetén a modell kismértékben módosul, mivel a plazma nem csak szénionokat 

tartalmaz, hanem semleges molekulákat, molekulaionokat, illetve hidrogént is. A semleges 

szénhidrogén molekularészek nem képesek a rétegbe hatolni, csak a felületre köt dhetnek. A 

molekulaionokra a korábban bemutatott mechanizmus kiegészül azzal, hogy a réteg felszínén 

ezek részeikre bomlanak, és a részek szubplantálódnak. A hidrogén fontos szerepet játszik a 
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szerkezet kialakításakor, mert lezárja a szénatomok szabad kötéseit. Ugyanakkor a 

hidrogénion kis mérete következtében be tud hatolni a rétegbe is, és onnan a C-H kötések 

bontásával hidrogént tud elvonni. Ez magyarázza, hogy nagy ionenergiák esetében miért kicsi 

a rétegek hidrogéntartalma. 

Látható tehát, hogy az a-C:H vékonyrétegek el állításakor, az alkalmazott módszert l

függetlenül, a képz d  réteg szerkezetét meghatározó legfontosabb paraméter az ionenergia 

[19, 20, 21, 22], amely a PECVD eljárás esetén arányos a munkaelektródán kialakuló USB

önfeltölt dési feszültséggel (IV.1. fejezet). A dolgozat további részében ezért az ionenergia 

jellemzésére az önfeltölt dési feszültséget (vagy az azonos jelentés  leválasztási feszültséget) 

használom. A következ  fejezet az sp3 hibridizált szén-, és hidrogéntartalom, valamint a 

rétegek s r sége és az ionenergia közötti összefüggést mutatja be. 

II.2.2. A hidrogénezett amorf szén szerkezetének változása az el állítási paraméterekkel 

A 2.2.3. ábra azt mutatja, hogyan változik az önfeltölt dési feszültség függvényében az a-

C:H réteg sp3 C tartalma. 

2.2.3. ábra Az sp3 hibridizált szénatomok koncentrációjának változása az önfeltölt dési

feszültséggel a-C:H-ban [7,21]

Látható, hogy a fent ismertetett modellnek megfelel en USB növekedésekor az sp3 C atomok 

aránya csökken. Úgy metán, mint benzol kiindulási gáz esetén megfigyelhet , hogy a 

hidrogéntartalom az sp3 hibridizált szén arányához hasonlóan változik az ionenergiával (2.2.4.

ábra).



21

2.2.4. ábra Metán gáz illetve benzo g z felhasználásával készült a-C:H vékonyrétegek 

hidrogéntartalma az önfeltölt dési feszültség függvényében [7].

Figyelembe véve, hogy a szerkezetben fenti alkotórészeken kívül csak sp2 hibridizált 

szénatom található, arra a következtetésre jutunk, hogy a nagyobb önfeltölt dési feszültség 

magasabb sp2 hibridizált szénatom arányt eredményez, amit Tamor és munkatársai NMR 

mérésekkel is igazoltak [21].  

Tamor és társai ugyanitt megvizsgálták, hogy az a-C:H vékonyrétegek s r sége 

miként függ az önfeltölt dési feszültségt l: (2.2.5. ábra). Látható, hogy különböz  kiindulási 

gázokból PECVD technikával el állított a-C:H vékonyrétegek s r sége hasonló módon 

változik az önfeltölt dési feszültséggel: el ször n , majd egy maximumot elérve csökken. A 

görbék alapvet en abban térnek el, hogy a maximális s r ség eltér  gázok esetén eltér

feszültségeknél található. Az önfeltölt dési feszültség növelésével n  a szerkezetben található 

sp2 hibridizált szénatomok aránya, ami kisebb s r ség  szerkezetet eredményez az sp3

szénatomokból felépül höz képest, ennek megfelel en tehát a 2.2.5. ábrán a s r ségnek

folyamatosan csökkennie kellene. 

2.2.5. ábra Az a-C:H vékonyrétegek s r ségének változása az önfeltölt dési feszültséggel, 

különböz  kiindulási gázok felhasználásával [7].
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Ugyanakkor a kis ionenergiáknál készült vékonyrétegek s r sége kicsi a magas 

hidrogéntartalom miatt. A s r ség kezdeti növekedését alacsonyabb sp3 hibridizált szénatom 

tartalom mellett tehát a H mennyiségének csökkenése okozza. Robertson azt találta [23], hogy 

ha az önfeltölt dési feszültség helyett skálaként az önfeltölt dési feszültség egy szénatomra 

vonatkoztatott részét használjuk, a maximális s r ség közel azonos ionenergiánál található.

Összefoglalva a következ k mondhatók el a szerkezet ionenergia függésér l. Kis 

önfeltölt dési feszültségek esetén (0 - 100 V), melyek kicsi ionenergiát jelentenek, a 

vékonyrétegek hidrogéntartalma és az sp3 hibridizált szén atomok koncentrációja is jelent s, 

de a rétegek s r sége kicsi. Ezek a polimerszer  a-C:H rétegek [7]. 

A közepes ionenergia tartományban (150- 400 V) gyémántszer  [7] rétegek 

képz dnek. A hidrogén és az sp3 hibridizált szénatom-tartalom is csökken, viszont a 

vékonyréteg s r sége itt a legnagyobb: az sp3 C-C kötések száma itt a legmagasabb. 

Ugyanakkor a teljes sp3 arány csökken. 

400 V feletti leválasztási feszültségek esetén a hidrogéntartalom még kisebb, 

miközben a rétegben egyre nagyobb az sp2 C atomok aránya. Ezek a grafitban megfigyelthez 

hasonlóan gy r kbe rendez dnek [24], ezért ezeket a vékonyrétegeket grafitszer nek nevezik 

az irodalomban [7]. 

II.2.5. Az a-C:H kötésszerkezetének vizsgálata Raman és infravörös spektroszkópiával 

Az a-C:H vékonyrétegek szerkezetvizsgálata nem egyszer  feladat, hiszen a 

különböz  hibridizációjú szénatomok mellett a szerkezetben hidrogénatomok is vannak. Ezen 

anyagok esetében is alkalmazták a klasszikus vizsgálati módszereket, mint a röntgen- és 

neutrondiffrakciót [25,26], az sp2/sp3 arány meghatározására a magmágneses rezonanciát [27] 

és az elektronenergia-veszteségi spektroszkópiát [28], ugyanakkor kiemelked en

használhatónak bizonyultak a kötésszerkezet jellemzésére olyan indirekt módszerek is, mint a 

Raman és infravörös spektroszkópia. El bbi a középtávú rendezettség feltérképezése, 

valamint az sp2 hibridizált szénatomok kötési konfigurációja, míg utóbbi módszer els sorban 

a hidrogénatomokat tartalmazó szerkezeti egységek vizsgálata terén bizonyult nagyon 

hasznosnak. A Raman spektroszkópiát, lévén egy roncsolás-mentes, minimális minta 

preparációt igényl , nagy felbontású, és érzékenység  módszer, amely a szerkezetben 

bekövetkez  kis változások kimutatására is képes [29], a különböz  szénszerkezetek 

vizsgálatára rutinszer en alkalmazzák [30]. Min ség-ellen rzés céljából Raman 
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spektrométereket az a-C:H bevonatokat el állító gyártósorokra is telepítenek. Munkám során 

az a-C:H vékonyrétegek jellemzésére ezt a két módszert használtam. 

 Az amorf szenek Raman-spektrumainak értelmezése a kristályos szénvegyületekén 

alapszik. A 2.2.6. ábrán látható, hogy a csak sp3 hibridizált szénatomokból álló gyémánt 

Raman-spektrumában egyetlen szórási sáv van 1332 cm-1-nél (D, „diamond” sáv), míg a 

grafit Raman vonala 1582 cm-1-nél található (ez a G, „graphitic” csúcs) és a hatszöges 

gy r kbe rendez dött sp2 szénatomok C-C nyújtórezgéseivel azonosítható. Ugyanakkor a 

nem tökéletes vagy mikrokristályos grafit Raman-spektrumában még egy szórási sáv 

megjelenik 1350 cm-1-nél. Ennek jelenlétét a kristályhibák okozzák, ezért az irodalomban D 

(„disordered”, rendezetlenségi) csúcsnak nevezik, amely a hatszögek lélegz  rezgéseihez 

rendelhet . Mint az ábrán megfigyelhet , a különböz  amorf szén szerkezetek Raman 

spektrumában egy széles összetett sáv figyelhet  meg, amely két összetev jének pozíciója 

hasonló a mikrokristályos grafitban megfigyeltekhez, ezért azok magyarázata során a grafitból 

indultak ki. 

2.2.6. ábra Különböz  típusú szén szerkezetek tipikus Raman-spektrumai [7].

Az amorf szenek Raman-spektrumában megfigyelhet  két sávot ezért ugyanúgy D és 

G csúcsoknak nevezik. A D sáv itt az sp2 hibridizált szénatomok alkotta gy r k lélegz

rezgéseivel, míg a G sáv a gy r ket vagy láncokat alkotó sp2 hibridizált szénatomok C-C 

nyújtórezgéseivel azonosítható [8,31]. A Raman szórás az amorf szenekben minden esetben 

rezonáns, a rezonancia – mint azt a kés bbiekben látni fogjuk - a kis tilossávval rendelkez

sp2 klaszterekre teljesül, ezért a szórási intenzitáshoz els sorban az sp2 hibridizált szénatomok 
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rezgései adnak járulékot. 

 A grafitban a G sáv 1582 cm-1-hullámszámnál található, míg az a-C:H-ban 1520-1600 

cm-1 között lehet. Ha a csúcs 1580 cm-1 körül van, a szerkezetben jelent s az sp2 gy r k

aránya, ha viszont alacsonyabb hullámszámoknál, akkor az sp2 láncok dominálják a 

klasztereket. A D sáv pozíciója összefügg a klasztermérettel: nagyobb klaszterméret kisebb 

rezgési frekvenciát eredményez. A sávok félértékszélessége a szerkezet rendezetlenségét 

mutatja: a rendezetlenebb szerkezet a sávok kiszélesedését okozzák. 

A másik rezgési spektroszkópiai módszer, az infravörös (IR) spektroszkópia, amely az 

infravörös tartományba es  fotonok abszorpcióját vizsgálja, amelyek energiája a Raman 

szórásban részt vev khöz hasonló elemi gerjesztések tartományába esik. Az IR abszorpció 

megtörténtéhez az szükséges, hogy megváltozzon a közeg dipólusmomentuma.  

Az a-C:H infravörös abszorpciós spektrumaiban két tartományban figyelhet ek meg 

elnyelési sávok: a C-H nyújtórezgések 2800-3300 cm-1 között abszorbeálnak, míg 2000 cm-1

alatt a C-C nyújtó, valamint a C-H hajlító rezgések jellegzetes elnyelési sávjait találjuk. 

Utóbbi tartomány értelmezését megnehezíti, hogy itt a C-C és C-H sávok sokszor átfednek, 

ezért els sorban az IR spektrum C-H nyújtórezgéseinek tartományát használják a hidrogént is 

tartalmazó szerkezeti egységek vizsgálatára. Az a-C:H-ban megfigyelt C-H nyújtórezgések 

beazonosításakor – mivel az nagyban hasonló a szénhidrogén molekulákéhoz – molekula 

sztenderdeket használnak [32, 33]. 

Mivel az IR spektrumban a sp2 C-H és sp3 C-H nyújtórezgésekhez tartozó sávok jól 

elkülöníthet k, igen kecsegtet  lehet ségnek t nt az sp2/sp3 arány meghatározása az 

infravörös elnyelési spektrumok felhasználásával [32], azonban nem sikerült egyértelm

összefüggést kimutatni a sávok intenzitásaránya és a rétegek sp2/sp3 aránya között [34, 35,21]. 

II.3. A hidrogénezett amorf szén elektronszerkezete és optikai tulajdonságai 

II.3.1. A hidrogénezett amorf szén elektronszerkezete

A kristályos anyagok jól meghatározott elektron-sávszerkezettel rendelkeznek, amely 

a reciprok tér segítségével a Brillouin-zónából kiindulva viszonylag egyszer en 

meghatározható. Nem-kristályos szerkezetekben viszont nincs elemi cella és a reciprok tér, 

valamint a Brillouin-zóna koncepciója nem alkalmazható. A sávhatárok elmosódottak, ezért 
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nem beszélhetünk jól meghatározott sávszerkezetr l. Az ilyen anyagok elektronszerkezete 

sokkal jobban leírható az állapots r ség, azaz az egységnyi térfogatra és energiára es

elektronállapotok száma segítségével.  

Az olyan amorf anyagokra kidolgozott modellek, mint pl. az a-Si az amorf szén 

esetében nem használhatók, mivel a szénatomok különböz  hibridizációs állapotaihoz tartozó 

energianívók szeparáltak. A klasztermodell kidolgozásakor éppen abból a Hückel-közelítésb l

indultak ki, amely kimondja, hogy a - és -állapotok ortogonalitása következtében azok 

kölcsönhatása még egy atomon belül is elhanyagolható. Ennek következménye, hogy az 

amorf szénben a  és  állapotokhoz tartozó energianívók a vegyérték- és a vezetési sávokban 

elkülönülnek és nem lehetségesek sem *, sem * átmenetek, csak * és 
*.

A szénatomok közötti - és -kötések között is jelent s különbséget kell tenni. A 

kötések még több szomszédos kötés esetén is az ket létrehozó két atom közé 

lokalizálódnak, és mindig felírhatóak az atomi állapotot kifejez  hullámfüggvények 

összegeként [36]. Hasonló módon a kötések alkotta sávok teljes energiáját, töltéss r ségét, 

polarizálhatóságát is a független rövid távú hatások összegeként írhatjuk fel. Ha azonban több 

szomszédos sp2 C atom egymással  kötéseket alakít ki, akkor azok nem lokalizálódnak az 

egyes atomok közé, hanem egymással átfedve (konjugált kötéseket kialakítva) egy 

delokalizált, több atomra kiterjed  pályát hoznak létre, amely már nem írható fel két 

centrum körüli hullámfüggvény segítségével [37]. Az ilyen kötés energiája függ az atomok 

számától és azok topológiájától, értéke széles tartományban változhat. A  és  kötések 

energetikai viszonyai közötti különbséget jól mutatja a grafit és a gyémánt sávszerkezetének 

összehasonlítása (2.3.1. ábra).

2.3.1. ábra A grafit és a gyémánt elektronsáv-szerkezete.
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A grafit kötések alkotta vezetési és vegyértéksávjai közötti energiakülönbség 6 eV. 

A állapotok okozta tilossáv-szélesség ett l jóval alacsonyabb, s t a zónahatárnál (K pont) a 

sávok össze is érnek, ezzel félfém tulajdonságúvá téve a grafitot [38]. A gyémánt négy 

egyenérték kötéséhez tartozó nívók direkt tilossáv-szélessége (a  pontban) 6 eV, míg az 

indirekt 5.5 eV. Látható tehát, hogy a -állapotokhoz tartozó tilossáv-szélesség sokkal kisebb, 

mint a -állapotokhoz tartozó. A fentiek figyelembevételével a hidrogénezett amorf szenekre 

kidolgozott sematikus sávképet illusztrálja a 2.3.2. ábra.

2.3.2. ábra Sematikus sávkép a-C:H-ban. N(E) az állapots r ség, EF a Fermi nívót jelöli.

A Fermi-nívóhoz közel vannak az sp2 C atomok közötti -kötésekhez tartozó - és *-

állapotok, attól távolabb pedig a és állapotok, melyekhez úgy sp2, mint az sp3

hibridizált szénatomok adnak járulékot.  

A klasztermodell szerint az amorf szén szerkezetben az sp2 szénatomok egymással 

összekapcsolódva klasztereket alkotnak, amelyeket az sp3 hibridizált szénatomok mátrixa 

vesz körül. Ennek eredményeképpen az egyes klaszterekhez tartozó  állapotok térben 

elkülönülnek egymástól, amint azt a 2.3.3. ábra szemlélteti. 

2.3.3. ábra A vezetési (EC) és a vegyértéksáv (EV) térbeli fluktuációja [26].



27

Az sp3 állapotok nagy tilossáv-szélessége mintegy potenciálgátat képez a kisebb 

tilossáv-szélesség  sp2 állapotok között. Az sp2 állapotok által létrehozott lokális tilossáv-

szélesség értéke ugyanakkor függ az állapotokhoz rendelhet  klaszter szerkezetét l [39]. 

Mivel ezek a klaszterek véletlenszer en helyezkednek el az sp3 mátrixban, ezért a tilossáv-

szélesség a lokális tilossáv-szélességek átlaga lesz. 

A fent bemutatott modell állításait a kísérletek is alátámasztották. Az állapots r ség 

meghatározására használt módszerekkel (XPS, UPS) els sorban a betöltött vegyértéksáv 

tulajdonságait sikerült meghatározni, mivel azok a gerjesztett elektronokat analizálják. 

A 2.3.4. ábra különböz  szénszerkezetek fotoemissziós spektrumait hasonlítja össze. 

Látható, hogy a -kötéseket is tartalmazó anyagokban a -állapotok alacsony energiáknál 

adnak járulékot. A nagyobb ionenergia a réteg leválasztásakor a -állapotok nagyobb számát 

eredményezi. 

2.3.4. ábra Különböz  szénszerkezetek fotoemissziós spektrumai [40]. A fotoemissziós 

spektrum változása az ionenergiával metánból készült a-C:H vékonyrétegekben [41, 42]

Az a-C:H vékonyrétegek alapabszorpciós élének vizsgálatakor Theye és Paret azt 

találták, hogy a -sávok Gauss függvényekkel jól illeszthet k és az ennek segítségével 

elméleti úton meghatározott abszorpciós görbék jó egyezést mutatnak a kísérletileg 

meghatározott abszorpciós spektrumokkal [43, 44]. 

Fanchini és munkatársai a modellt továbbfejlesztették [45], figyelembe véve, hogy a p 

atomi pályák átfedése a - és *-sávok aszimmetriájához vezet, valamint hogy a klaszterek 
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nemköt  állapotainak rendezetlenség okozta fluktuációja a -, *-sávok kiszélesedését 

eredményezi. Mindezek alapján az irodalomban jelenleg elfogadott sávszerkezeti kép a 

következ : a -, *-sávok a Fermi-nívóra nem szimmetrikusan helyezkednek el, illetve az 

ket leíró függvények félértékszélessége és amplitúdója nem azonos [46]. 

Az a-C:H vékonyrétegek optikai és lumineszcencia tulajdonságai szempontjából nagy 

jelent séggel bírnak a sávhatárokhoz közeli állapotok [1], amelyek a szerkezet sajátságai

miatt különböznek a nagyobb energiáknál található állapotoktól. A különböz  energiákkal 

bíró  állapotok térbeli lokalizációja azt eredményezi, hogy egy adott energiaérték – a 

mozgékonysági él – fölötti energiával rendelkez , a vezetési sávba gerjesztett elektronok le 

tudják küzdeni az sp3 mátrix jelentette potenciálgátat, és részt vesznek az elektromos 

transzportfolyamatokban (hopping vezetés). A mozgékonysági él alatti energiával 

rendelkez k azonban az adott klaszterben lokalizálódnak. Ezek a lokalizált és *

elektronállapotok alkotják a sávok Fermi nívóhoz közelebbi tartományát, azaz a sávhatár-

állapotokat.  

Az sp2 klaszterek elektronszerkezetét az irodalomban oly módon is meghatározták, 

hogy egyedi atomokból építették fel a klasztert. A módszer lényege, hogy az egyedi atomok 

elektronpályáiból felépíthet k a klaszter molekulapályái. Ezeket a molekulapályákat a 

legnagyobb energiájú betöltött molekulapályával (HOMO) illetve a legkisebb energiájú be 

nem töltött molekulapályával jellemzik (LUMO). 

Egy tiszta sp2 hibridizált szénatomokból felépül  rendszer, azaz amorf szén esetén egy 

klasztert tekintve a HOMO állapotok a -sávnak, a LUMO állapotok a *-sávnak felelnek 

meg. Feltételezve, hogy egy klaszterben az azt felépít  anyag egységcellája megegyezik a 

tömbi anyagéval, jelen esetben a grafitéval, azaz feltételezve, hogy az amorf anyagokban a 

rövidtávú rend megegyezik a kristályos módosulatéval, a molekulapályák leírására a Bloch 

függvényeket alkalmazhatjuk a következ  megszorításokkal. Míg tömbi anyag esetében a 

molekulapályák kiterjedtek, az elektronok delokalizáltak, addig ez a klasztereknél a térbeli 

véges kiterjedés miatt nem mondható el. Ily módon klaszterekben a molekulapályák a 

klaszterre lokalizáltak lesznek [47]. A lokalizált állapotokban elhelyezked  elektron energiája 

a lokalizált Bloch-függvények segítségével végzett számolások alapján a következ képpen

adható meg: 
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klaszter méretét jellemz  hosszúság dimenziójú mennyiség. Hasonló módon megadható a 

gerjesztett lyuk energiája is. Feltételezve, hogy az elektront a LUMO állapotba gerjesztettük, 

a lyuk a HOMO állapotban jön létre. Az így létrejött elektron-lyuk pár a Coulomb 

kölcsönhatás révén hat egymásra, ami a klaszter legkisebb energiájú gerjesztett állapotában 

található elektront leíró Hamilton függvényben is megjelenik [48]: 
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A polarizációs tag felírása a Coulomb-kölcsönhatás minél pontosabb figyelembevétele miatt 

volt szükséges. Analitikus közelítéssel Brus a legkisebb energiájú gerjesztett állapotra a 

következ  kifejezést kapta [48]: 
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A Coulomb-energiától R-1 hatvány szerint függ ez az energia, míg a kvantumlokalizációs 

energiától R-2 –es függést mutat. Ez a kifejezés is alátámasztja azt a megállapítást, miszerint a 

kisebb méret  klaszterek nagyobb tilossáv-szélességgel rendelkeznek. Ha pedig a klaszter 

méretét növeljük, akkor a HOMO-LUMO energiakülönbség, azaz a tilossáv a nullához tart, 

megfelel en a grafit félfém tulajdonságának. 

 A 3. egyenlet továbbá lehet séget ad arra, ahogy azt kés bb (V.3.5. fejezet) látni 

fogjuk, hogy makroszkopikusan mért adatokból vonjunk le következtetést a klaszter méretre. 

II.3.2. Optikai tulajdonságok, az alapabszorpciós él és az optikai tilossáv-szélesség 

Az optikai tulajdonságokat az elektronsáv-szerkezet határozza meg, így ha azokat a 

sávhatárhoz közeli fotonenergiákon vizsgáljuk, akkor információt nyerhetünk a sávhatárokhoz 

közeli elektronállapotok eloszlására vonatkozóan. Mivel a kés bb bemutatandó eredmények 

egy részét a rétegek optikai tulajdonságának vizsgálatával állapítottam meg, ezért ebben az 

alfejezetben összefoglalom az a-C:H rétegek optikai tulajdonságait a sávhatárhoz közeli 

energia-tartományban. 

A 2.3.5. ábrán a grafit, az a-C:H, a tetraéderesen kötött a-C (ta-C) és a gyémánt 

tipikus 2(E) függvényeit láthatjuk Waidmann mérései alapján[49]. 

26.
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2.3.5. ábra Különböz  szénszerkezetek dielektromos ( 2(E)) spektrumai [49].

Az ábrán jól látható, hogy míg a gyémántnak és a tetrahedrális amorf szénnek (ta-C) egyetlen 

elnyelési sáv (13 eV) alkotja dielektromos függvényét, addig a grafitnak és az a-C:H-nak (a 

satírozott rész az általam vizsgált energiatartomány) két sávból (4 eV, 13 eV) épül fel a 

spektruma. Mivel a gyémánt spektruma csak egyetlen elnyelési sávot tartalmaz ~12 eV 

maximummal, illetve a grafit két sávot (~4 eV, ~14 eV) ezért megállapítható, hogy a 4 eV 

energiánál elhelyezked  sáv a -elektronállapotokkal, míg a 13 eV energiánál található sáv a 

-elektronállapotokkal van összefüggésben.

A továbbiakban az alapabszorpció energiatartományával kapcsolatos ismereteket 

tekintem át. A komplex törésmutató képzetes részének segítségével meghatározhatjuk, hogy a 

fény intenzitása bizonyos távolságot megtéve a vizsgált anyagban mennyire gyengül. Másként 

megfogalmazva, k kapcsolatban áll az abszorpciós együtthatóval, így el bbi

hullámhosszfüggéséb l utóbbi meghatározható a következ  egyszer  formulával: 

k4
27.

A 2.3.6. ábrán különböz  el állítási paraméterek mellett PECVD technikával készült 

a-C:H vékonyrétegek abszorpciós együtthatójának energiafüggését láthatjuk a 0.5-3.75 eV 

energiatartományban [50]. 
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2.3.6. ábra Különböz  leválasztási el feszültségek mellett készült a-C:H vékonyrétegek 

abszorpciós spektrumai.

Az amorf anyagok – és így az a-C:H – abszorpciójának energiafüggése ebben a 

tartományban nem strukturált, sima lefutású [50]. Az ábrán is jól látható, hogy nincs egy 

olyan sz k fotonenergia-tartomány, ahol – a kristályos anyagoknál tapasztalhatóan – az 

abszorpciós együttható meredeken változna, ezért az optikai tilossáv-szélesség nem 

állapítható meg olyan egyértelm en, mint a kristályos anyagokban. Ugyanakkor különböz

csoportok mérései nem mutattak ki az abszorpciós spektrumokban lokális maximumot mint 

ahogyan az más mérések alapján 4-4.5 eV fotonenergia tartományban várható (2.3.5. ábra). 

Megállapodás szerint az az energiaérték használatos a tilossáv-szélesség definiálására, ahol az 

abszorpciós együttható értéke 104 cm-1 érték alá esik, ennek jele: E04. Ennek megfelel en a 

2.3.6. ábrán látható, hogy azonos plazmanyomás mellett, növekv  önfeltölt dési 

feszültségekkel készült a-C:H vékonyrétegek abszorpciós spektrumának alakja azonos és a 

növekv  feszültséggel az E04 tilossáv-szélesség a kisebb energiák felé tolódik el. Más 

csoportok azonban a görbék lefutásában is találtak eltérést, így tehát nem egyértelm , hogy az 

abszorpciós spektrumok alakja a leválasztási paraméterek hatására megváltozik vagy sem. 

Az E04 mellett a tilossáv-szélesség másként is definiálható. Az egyik ilyen alternatív 

meghatározás a Tauc-féle tilossáv-szélesség. A Tauc-féle tilossáv meghatározás alapja az, 

hogy megfigyelések szerint az abszorpciós együttható általában a fotonenergia hatvány 

függvényeként írható fel, melynek értéke a különböz  fotonenergia tartományokban eltér ,

attól függ en, hogy az adott tartományban milyen átmenet valósul meg. Megengedett direkt 

elektronsáv-sáv átmenetet feltételezve az abszorpciós együttható és a fotonenergia szorzata a 

fotonenergia négyzetével lesz arányos. Így a Tauc tilossáv-szélesség meghatározásához az 
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abszorpciós együttható és a fotonenergia szorzatának négyzetgyökét kell lineáris skálán a 

fotonenergia függvényében ábrázolni (2.3.7. ábra).

2.3.7. ábra A Tauc féle optikai tilossáv-szélesség meghatározása.

Azonban mivel a fenti feltételek nem az egész energiatartományon teljesülnek, ahogyan ez az 

ábrán is látható, ezért a Tauc tilossáv-szélesség csak kis fotonenergia tartományról hordoz 

információt. 

A korábban tárgyalt egyszer  sávkép (II.3.1. fejezet) alapján, ahol a * sávok 

eloszlását Gauss görbék írják le, szintén mód nyílik egy a tilossáv-szélességet jellemz

mennyiség definiálására. Az 2E -vel jelölt érték a két, -, *-sávhoz tartozó Gauss görbe 

maximumának távolsága. [43].  

Theye és munkatársai azt találták, hogy mindhárom tilossáv hasonlóan változik az 

önfeltölt dési feszültséggel, mégis 2E a Tauc-féle tilossáv-szélességnek kétszerese, ami a 

definíciók eltérésével magyarázható (2.3.8. ábra).

2.3.8. ábra A különböz  definíciók alapján meghatározott tilossáv-szélesség értékek változása 

a leválasztási el feszültséggel[7].
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A fenti tilossáv-szélességek közös jellemz je azonban, hogy bármelyik fenti definíciót 

tekintjük is, az optikai tilossáv-szélesség – jól látható módon – jellemz  az a-C:H vékonyréteg 

el állításakor használt ionenergiákra, és az azáltal meghatározott kötésszerkezetre. Mint láttuk 

a kötésszerkezet egyik jellemz  paramétere az sp2 hibridizált szénatomok aránya. Számos 

kutatócsoport azt találta, hogy az sp2 C atomok koncentrációjának csökkenésekor a tilossáv-

szélesség n  (2.3.9. ábra) [51, 52, 53,54, 55]. 

2.3.9. ábra Az optikai tilossáv-szélesség változása az sp2 hibridizált szénatomok arányának 

változásával [52].

Ez az ábrán is látható összefüggés azzal magyarázható, hogy az sp2 állapotok 

koncentrációjának csökkenésekor a -, *- sávok félérték szélessége csökken, így a harmadik 

definíció alapján a tilossáv-szélesség n . Ez a folyamat azonban azzal is jár, hogy a 

kisenergiájú elektronátmenetet adó állapotok száma is csökken [39, 56, 57]. Mindezek alapján 

megállapítható, hogy a tilossávszélesség vizsgálata fontos, hiszen az amorf szén 

elektronszerkezetét és így térbeli szerkezetét is jellemzi. Ez magyarázza azt is, hogy az 

el állítási körülmények függvényében az egyik leginkább megvizsgált paramétere az amorf 

szeneknek.

II. 4. Fotolumineszcencia 

II.4.1. Fotolumineszcencia félvezet kben

Ebben a pontban a teljességre való törekvés nélkül az amorf félvezet k foto-
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lumineszcenciájának néhány olyan tulajdonságát mutatom be, amelyek az amorf félvezet k

sávhatárhoz közeli elektronszerkezetével kapcsolatosak, illetve azzal, hogy a szerkezet 

rendezetlensége miatt nagy a lokalizált állapotok száma és kicsi a töltéshordozó-

mozgékonyság.

 A 2.4.1. ábrán a sugárzó rekombináció három különböz  mechanizmusa látható, 

amelyek a gerjeszt  sugárzásnál jóval kisebb energiájú fotonok kibocsátását eredményezik. 

2.4.1. ábra A sugárzó rekombináció három különböz  mechanizmusa amorf félvezet kben

[58].

Az 2.4.1.A ábrán feltüntetett mechanizmusnak megfelel en a mozgékonysági él fölé 

gerjesztett elektron energiája egy részének termalizáció útján történ  elveszítésével egy 

sekély sávnyúlvány állapotban csapdázódik, majd sugárzóan rekombinálódik a tilossávban 

mélyen fekv  defekt állapoton keresztül. A 2.4.1.B ábra egy olyan mechanizmust 

reprezentál, ahol mozgékonysági él fölé gerjesztett elektron termalizálódik a sávnyúlvány 

mélyen lokalizált állapotain keresztül a sávnyúlványban szintén mélyen csapdázott lyukkal 

történ  rekombinációig. Ez a két folyamat elhanyagolható mérték  elektron-rács csatolást 

tételez fel. Lehetséges azonban, hogy az elektron-rács csatolás er s, és az energiaszint 

változik, amikor elfoglalja egy elektron. Ez azzal jár, hogy ha egy elektront a mozgékonysági 

él fölé gerjesztünk a C ábrán Y-al jelölt, tilossávban lév  hibahely nívóról, akkor a 

gerjesztést követ en a centrumnál relaxáció megy végbe az er s csatolás miatt és a sugárzó 

rekombináció ugyanennél a centrumnál (X) eltér  energiánál jelentkezik. A különbség a 

gerjesztési és a lumineszcencia energiában, a Stokes eltolódás. A 2.4.2. ábra egy sematikus 

képen illusztrálja egy elektron-lyuk pár rekombinációját, ahol termalizáció és különböz

rekombinációs mechanizmusok láthatók. 
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2.4.2. ábra Sematikus kép egy elektron-lyuk pár rekombinációjáról. Az ábrán a 

töltéshordozók termalizációja és különböz  rekombinációs folyamatok láthatók [59].

A rekombinációs folyamat tehát két egymást követ  lépésb l áll. A gerjesztett elektron vagy 

lyuk el ször elveszíti energiájának egy részét a sávon belüli átmenetekkel, amely 

átmenetekben az energiaátadás kicsi, de gyakori. Ez a termalizációs folyamat, amelynek 

ismertebb mechanizmusai amorf félvezet kben a következ k. A kiterjedt állapotban lév

töltéshordozók, miközben az egyik állapotból a másikba szóródnak, egy fonon kibocsátásával 

veszítik el energiájuk egy részét. Az energiavesztés sebessége Mott és Davis szerint [60] egy 

E energiájú töltéshordozóra egyetlen fonon kibocsátásakor: 
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ahol Pn  a sugárzó átmenet sebessége, B a deformációs potenciál, N az állapots r ség, M az 

atom tömege és us a hangsebesség. A zárójelben lév  tag megközelíti az 1 értéket, ezért h 0
2

a maximális termalizációs sebesség, amikor egyetlen fonon energiáját veszíti el a 

töltéshordozó egy fonon rezgési id  alatt. A fentiek a mozgékonysági élen túl lév

töltéshordozókra vonatkoznak. 

 A lokalizált állapotok közötti alagutazással történik a termalizáció a sávnyúlványban 

alacsony h mérséklet esetén. Ezen alacsony h mérséklet miatt csak a kisebb energiájú 

állapotba történhet átmenet. A szomszéd helyre történ  átmeneti valószín ség ebben az 

esetben tartalmaz egy átlapolási tényez t:
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ahol R0 a lokalizációs sugár. Az átlagtávolság a rendelkezésre álló legközelebbi szomszédhoz 

megközelít leg megegyezik az állapotok közötti átlag szeparációval, Nt
-1/3, hol Nt a teljes 

állapots r séget jelenti mélyen a sávnyúlványban. Az energiavesztés sebessége az 

exponenciális sávnyúlványban (N0exp-(E/kT0)) történ  alagutazásnál [61]: 
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a sebesség nagyon gyorsan csökken és a termalizáció leáll 5kT0-val a mozgékonysági él alatt. 

Közel 200 K h mérséklet felett lehetséges termalizációs folyamat a többszörös csapdázódás, 

vagyis a töltéshordozó termikus emissziója az egyik csapdából a mozgékonysági élig, majd az 

ezt követ  újbóli csapdázódása. A termalizációs sebesség h mérsékletfügg :
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A többszörös csapdázódási sebesség nem függ a sávnyúlvány meredekségét l, eltér en az 

alagutazással történ  termalizációtól. 

 Általánosan érvényes, hogy a termalizációs sebesség nagy a mozgékonysági élek 

fölött, illetve alatt, tehát a sávon belül. Amint a töltéshordozó a sávnyúlvány valamelyik 

lokalizált állapotába kerül, a rendelkezésre álló állapotok száma csökken és a termalizációs 

sebesség lelassul. A termalizációt követ en a rekombináció lehet sugárzó, vagy nemsugárzó. 

A nemsugárzó átmeneteket a fononok emissziója szabályozza, néha azonban az Auger 

folyamatok is fontosak, amelyek során egy harmadik töltéshordozót gerjesztünk mélyen a 

sávba. A rekombináció gyorsabb, mint a termalizáció, ezért különböz  id skálákon mérhet .

 A rekombináció egy fontos aspektusa az elektron-lyuk kölcsönhatás. A rekombinációs 

átmenet szükségszer en két részecskét tartalmaz, az elektront és a lyukat, ezért a 

rekombinációs sebesség függ attól, hogy van e térbeli lokalizáció közöttük, vagy pedig 

véletlenszer en oszlanak el. Kristályos anyagban az elektron-lyuk párok létrejöttét exciton 

effektusnak nevezik, ez az exciton effektus azonban nem figyelhet  meg amorf félvezet k

abszorpciós spektrumában. A korrelációs effektus azonban fontos amorf félvezet kben is, 

ahol ennek alapján beszélhetünk születési (geminate) és nem születési (non-geminate) 

elektron-lyuk párok rekombinációjáról. A születési rekombináció azt jelenti, hogy az elektron 

a gerjesztésekor keletkezett lyukkal rekombinálódik. 
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2.4.3.ábra A rekombinációs sebesség függése a lokalizált hullámfüggvények szeparációjától. 

A: teljes átfedés, B: gyenge átfedés [59].

A 2.4.3. ábra szemlélteti a rekombinációs sebesség függését a lokalizált hullámfüggvények 

szeparációjától. A Pem sugárzási rekombinációs sebességet egy nagyobb energiájú állapotból 

egy kisebb energiájú állapotba h  energiájú foton kibocsátásával meg lehet adni az átfedési 

integrál segítségével: 

ulem EEM
h

P 22
32.

ahol  az energiamegmaradást fejezi ki és az M átmeneti mátrixelem megadható a következ

módon:

heJMM 0 33.

ahol J az elektron és a lyuk hullámfüggvényeinek átfedési integrálja. Így írhatjuk, hogy: 

2
0 JPPem 34.

ahol P0 az átmeneti sebesség a teljes hullámfüggvény átfedésnél. Egy dipól megengedett 

átmenetnél az átmeneti mátrixelem 322 /dreM , ahol der  a dipólmomentum, ahonnan a P0

rekombinációs sebesség közelít leg 108 s-1. Az ilyen típusú rekombinációra példa egy exciton 

átmenet. 

 A 2.4.3.B ábrán illusztrált gyenge átfedésnek megfelel  átmenet valósul meg egy 

lokalizált elektron és egy lokalizált lyuk között, amikor azok R térbeli szeparációja nagyobb, 

mint az R0e és R0h lokalizációs sugarak. Az átfedési integrál r>>R0e távolságra a lokalizált 

állapottól [62]: 
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A mátrixelem a négyzetét tartalmazza ennek a faktornak, tehát az átmeneti valószín ség:

e
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Az átmeneti valószín ség olyan állapotokra, amelyekre R>>R0e nagyon kicsi, 

következésképpen hosszú a sugárzási élettartam. Ezt a rekombinációs mechanizmust sugárzó 

alagutazásnak nevezik, és akkor jelentkezik, amikor mindkét sávhatárnál lokalizált állapotok 

vannak jelen, mint egy amorf félvezet ben.

 Mivel mind az optikai elnyelés, mind pedig a rekombináció két vagy többrészecskés 

folyamat, így mindegyik magába foglal korrelációs effektusokat is. Az elektron-lyuk pár 

excitonná alakulása azt jelenti, hogy sem az abszorpciós, sem pedig az emissziós spektrum 

nem írható le egyrészecske állapots r ségi függvénnyel. Excitonok amorf anyagban is 

léteznek, azok azonban nem detektálhatók az optikai spektrumban. Az abszorpciót a 

vegyérték- és a vezetési egyrészecske állapots r ségek konvolúciója írja le. A kölcsönhatási 

effektus amorf félvezet kben a születési párok kialakulásában jelenik meg, ami a rövid szabad 

töltéshordozó szóródási távolságoknak a következménye. A születési párokban az elektron és 

a lyuk a vonzó Coulomb-kölcsönhatásuk révén köt dnek egymáshoz. A 2.4.4. ábra

sematikusan mutatja egy születési elektron-lyuk pár rekombinációját a fotogerjesztett 

elektron-lyuk pár vonzó Coulomb-potenciáljával együtt. Az ábrán látható Coulomb potenciál 

modell nem veszi figyelembe a kvantumeffektusokat. A születési töltéshordozó párok nem 

járulnak hozzá a fotovezetéshez, mivel nem szeparálódnak. 

2.4.4. ábra Coulomb kölcsönhatást mutató, születési elektron-lyuk pár rekombinációja[59].

A születési pár rekombinációját korlátozza viszont a kicsi kötési energia (Ex), vagy a lassú 

rekombinációs sebesség. A születési pár rekombinációját elnyomja a gerjesztett elektron-lyuk 

párok nagy s r sége, amikor kicsi a párok közötti átlagos szeparáció és a szomszédos 

születési párok hullámfüggvényei átfednek. 
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II.4.2. Fotolumineszcencia a-C:H vékonyrétegekben 

Az a-C:H vékonyrétegek fotolumineszcenciája számos tekintetben alapvet en

különbözik más amorf félvezet k, így az amorf szilícium (a-Si:H) fotolumineszcenciájától. A 

lényeges változást az utóbbi anyag fotolumineszcenciájában akkor figyelték meg, amikor 

elkezdték vizsgálni az a-Si1-xCx:H ötvözet lumineszcenciáját a szén koncentrációjának 

függvényében. Amikor a C tartalom az x 0.5 tartományba kerül, a szén dönt en befolyásolja 

a szerkezetet azáltal, hogy sp3 és sp2 kötési konfigurációt alkotva az sp2 konfigurációjú 

klaszterek kezdenek szegregálódni az amorf szilícium mátrixban, aminek drasztikus hatása 

van a lumineszcencia mechanizmusára [63, 64]. A fotogenerált elektron-lyuk pároknak 

alagutazással történ  sugárzó rekombinációs folyamata, ami az a-Si:H-ra jellemz , átadta 

helyét egy excitonszer  születési elektron-lyuk pár sugárzó rekombinációs mechanizmusnak, 

aminek eredményeként három-négy nagyságrenddel megn tt a lumineszcencia-intenzitás. 

Különböz  javaslatok születtek arra vonatkozóan, hogy a fotogenerációt követ en

létrejött születési elektron-lyuk párban mi okozhatja az elektron és a lyuk közötti olyan er s

kölcsönhatást, hogy meg rz dnek az eredeti párok, és ilyen jelent sen megn  a sugárzó 

átmenet valószín sége. Azt az el z  fejezetben láttuk, hogy a termalizációs folyamat során 

van lehet sége szétdiffundálni a fotogenerációval létrehozott születési párban az 

elektronoknak és a lyukaknak, ha a termalizáció nem elég gyors. A  kötések jelenléte miatt a 

sávnyúlványban lokalizált állapotok nagyon széles eloszlást mutatnak, ami sokkal gyorsabbá 

teszi a termalizációs folyamatot és redukálja a töltéshordozók szétdiffundálását. Az er s

Coulomb kölcsönhatás a rekombinálódó töltéshordozók között szintén egy lehetséges 

magyarázat. A születési töltéshordozó pár rekombinációjának egy harmadik lehetséges 

magyarázata a szerkezeti rendezetlenséggel kapcsolatos véletlenszer , nagy 

potenciálfluktuáció, ami a fotogerjesztett elektron-lyuk párok térbeli lokalizációját 

eredményezi. 

Az a-C:H vékonyrétegek intenzív, szobah mérsékleten tapasztalt fényemissziója a 

gyakorlati hasznosítás szempontjai miatt is ösztönözte azokat a sokoldalú vizsgálatokat, 

amelyek a lumineszcencia-tulajdonságok megértését célozták ebben az anyagban. Különböz

kutatócsoportok [65, 66] vizsgálták a sugárzó rekombinációs élettartamot és 10-8 s-nél kisebb 

értékeket, illetve 50-200 ps [65, 66] értéket kaptak. Az amorf félvezet knél tapasztaltaktól 

lényegesen eltér a lumineszcencia-intenzitás h mérsékletfüggése, ugyanis az a-C:H 

vékonyrétegek lumineszcenciája nagyon gyengén függ a h mérséklett l, gyakorlatilag ~5% 
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intenzitásnövekedés figyelhet  meg a mintáknak 10 K-re történ  h tésekor [64, 67]. Érdekes, 

hogy a lumineszcencia-intenzitás nem csökken a párosítatlan spin  ESR aktív centrumok 

nagy koncentrációjának jelentkezésekor sem, amit egészen 1020cm-3 spins r ségig vizsgáltak 

[68, 69]. A lumineszcencia-intenzitásnak az elektromos tért l való függését szintén 

tanulmányozták, és azt tapasztalták, hogy egészen 106 V/cm térer sségig az intenzitás nem 

csökken [64]. A lumineszcencia polarizációjának részletes analízise azt mutatta, hogy a 

lumineszcencia polarizációfok az elméletileg várható maximális értékkel egyezik meg az 

emissziós sáv nagyenergiájú oldalán és függ az emissziós energiától [70, 71], továbbá a 

polarizációfok id beli lecsengésének vizsgálata egy karakteriszikus élettartam 

meghatározására vezetett [72]. 

Az el z ekben csak röviden felsorolt kísérleti eredmények és megfigyelések 

meger sítik azt a feltételezést, hogy a lumineszcencia centrumok er sen lokalizáltak. Érdekes 

utalni arra, hogy a lumineszcencia mérések ezen eredményeit az a-C:H szerkezetére el ször 

kidolgozott, un. klaszter modell leger sebb bizonyítékának tekintették. Meg kell jegyezni, 

hogy a klaszter modell jobban kidolgozott és kissé módosított változata számos más 

kísérlettel alátámasztást nyert, és ma is a legalkalmasabb modell, amely leírja az a-C:H 

szerkezetét. A lumineszcencia szempontjából legfontosabb tulajdonsága ennek a modellnek a 

-kötéseket tartalmazó klaszterek jelenléte, amelyeket a méretfügg - * tilossávok 

jellemeznek. Térbelileg a klaszterekre lokalizált - * tilossávokat az sp3 kötés  mátrix által 

létrehozott potenciálküszöb választja el, amely küszöb egy sokkal nagyobb - * tilossávnak 

felel meg. Mindez a sávhatárok er s, és szimmetrikus potenciálfluktuációját eredményezi, ami 

lokalizált - lokalizált elektronállapotok közötti átmeneteket enged meg a klaszteren belül. Ha 

egy elektron-lyuk párt gerjesztünk egy  kötés  klaszter lazító és köt  állapotaiban, akkor a 

fotogerjesztett töltéshordozók az sp3 mátrix potenciálgátja által okozott térbeli bezáródás 

miatt közeli kölcsönhatásban maradnak egymással és nem fognak könnyen szétdiffundálni, 

vagy alagutazással különválni. A termalizáció révén mélyebbre kerülnek a / * lokalizált 

állapotokba és sugárzóan rekombinálódnak abban a klaszterben, ahol generálódtak. 

 Ezen rekombinációs modell helytállóságának megállapítása céljából tanulmányozták a 

lumineszcencia sáv változását a gerjeszt  fotonenergiával [73, 74, 75]. Összefüggést kerestek 

a tilossáv-szélesség (leválasztási paraméterek) és a lumineszcencia-spektrum maximumhelye 

között [76]. 

A szerz k egy része egyetlen széles emissziós sávról ír, amelyek maximuma a 2-2.4 

eV tartományba esik és a sávok félértékszélessége változik a gerjesztési energiával. 
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Ugyanakkor mások [77, 78] a lumineszcencia spektrum összetett szerkezetér l írnak, tehát az 

a-C:H lumineszcenciája nem egyetlen széles emissziós sávból áll. 

 A fotolumineszcencia-sávnak a minta mikroszerkezetével való változását a 

lumineszcencia-sáv maximumának az E04 tilossáv-szélességekt l való függésével 

tanulmányozták. Az általánosan megfigyelt trend, hogy a tilossáv-szélesség növekedésével a 

lumineszcencia-sáv csúcshelyzete csak nagyon kis mértékben növekszik [69], azonban 

semmilyen határozott összefüggés a két mennyiség között nem állapítható meg. Ugyanakkor a 

lumineszcencia-intenzitás er sen növekszik a tilossáv-szélesség növekedésével. Ez a változás 

közel exponenciális a kis tilossáv-szélességek irányába haladva. Ezt a csökkenést a 

fotogenerált elektron-lyuk pár delokalizációjával és nemsugárzó rekombinációjával 

magyarázzuk, ami a tilossáv-szélességének a csökkenésével függ össze. A lumineszcencia sáv 

maximum helyének az E04 változásával szembeni viszonylagos érzéketlenségét pedig egy 

olyan modellel magyarázzák, amely feltételezi a lumineszcencia centrumok energia szerinti 

eloszlását, ami a különböz  méret  kötés  klaszterek lokális tilossáv-szélességének az 

eloszlásával függ össze [79]. 

 A fotolumineszcencia spektrumnak a gerjeszt  energiával való változását az 

el z ekben már említettük. A gerjeszt  fotonenergiától való függésének egy másik fontos 

aspektusát mutatja a gerjesztési spektrum, amely a lumineszcencia intenzitás változását adja 

meg a gerjeszt  energia függvényében. Kis gerjeszt  energiáknál a lumineszcencia intenzitás 

növekszik, és ellentétben más amorf anyagokkal, a tilossávnál jóval nagyobb fotonenergiák is 

hatékonyan gerjesztenek lumineszcenciát [71, 80]. A kis gerjeszt  energiáknál az intenzitás 

növekedésének egyik lehetséges magyarázata, hogy egyre több klaszter – kisebb méret  és 

nagyobb tilossáv-szélesség  – vesz részt a lumineszcencia-folyamatban, amelyek azután 

hozzájárulnak a lumineszcencia-intenzitás növekedéséhez. Az egészen nagy fotonenergiák 

hatékonysága magyarázható egyrészt azzal, hogy a nagyon gyors termalizáció miatt jelent s

az energia disszipáció, ami megakadályozza a születési töltéshordozó párok szétdiffundálását. 

A rezonáns energiatranszfer a másik lehetséges mechanizmus, ami magyarázza a tilossávnál 

jóval nagyobb fotonenergiák hatékonyságát. Ez utóbbi folyamatot részletesen vizsgálták a 

polarizációfok id beli csökkenésével összefüggésben is [81].

 Annak ellenére, hogy még számos kérdés megválaszolatlan az a-C:H vékonyrétegek 

fotolumineszcenciájával kapcsolatosan, az eddigi eredmények er sen alátámasztják a 

fotolumineszcencia-tulajdonságoknak a klaszter modell keretei között történ  értelmezését. 

Ennek ellenére vannak olyan próbálozások is, amelyek szerint az a-C:H lumineszcencia 

mechanizmusa egyszer  módosított változata az a-Si:H sávnyúlvány lumineszcenciájának 
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[82]. Ezen utóbbi modell azonban az a-C:H lumineszcenciájának olyan alapvet

tulajdonságait sem képes megmagyarázni, mint a nagyon rövid élettartam, az intenzitás 

gyenge h mérsékletfüggése, az elektromos tért l való függetlensége, vagy a nagy 

polarizációfok.

 Az a-C:H fotolumineszcenciájának e rövid áttekintéséb l szeretném kiemelni azokat a 

kérdésköröket, amelyekhez kutatásaim kapcsolódtak. Nincs egyértelm  állásfoglalás a 

lumineszcencia-sáv összetett szerkezetére vonatkozóan. Szorosan kapcsolódik ehhez a 

fotolumineszcencia-sáv változása a gerjeszt  energiával, illetve ennek a részletes analízise. 

Fontos kérdés, hogy milyen a kapcsolat az összetev  sávok és a minták szerkezete, így a 

tilossáv-szélesség között. Ha léteznek összetev  sávok, milyen azok gerjesztési spektruma? 

Hogyan kapcsolhatók ezek az eredmények a lumineszcencia mechanizmusára korábban 

kidolgozott modellhez? Lehet-e következtetni a lumineszcencia-centrumok tulajdonságaira? 



43

III. Célkit zés

 A hidrogénezett amorf szén vékonyrétegekkel kapcsolatos korábbi eredmények 

megismerése után, munkám során a következ  célkit zéseket fogalmaztam meg: 

-  Célom volt, hogy az optikai mérések segítségével kísérletileg megvizsgáljam az 

optikai abszorpciós spektrumoknak és a törésmutató diszperziójának viselkedését 

az 1-5 eV fotonenergia tartományban az el állítási paraméterek, illetve a h kezelés 

függvényében. A kiválasztott fotonenergia tartomány az alapabszorpciót jellemz

vizsgálatok elvégzésére adott módot, és lehet vé tette a tilossáv-szélesség 

meghatározását, mely mint láttuk az elektronállapot-s r séget jellemz  paraméter. 

- Az optikai abszorpciós spektrumokat felhasználva a sávhatárhoz közeli 

elektronállapotok eloszlásának és koncentrációjának a meghatározását t ztem ki 

célul az 1-5 eV fotonenergia tartományban, továbbá ezek változásának vizsgálatát 

az el állítás paramétereinek függvényében  

- A fotolumineszcencia-vizsgálatoknál célul t ztem ki, hogy meghatározzam a 

széles spektrális eloszlást mutató lumineszcencia-spektrum összetett szerkezetének 

eredetét, felderítsem, és hogy a leválasztási paraméterek függvényében hogyan 

változik a spektrum szerkezete. A gerjesztési spektroszkópia módszerének 

alkalmazásával az volt a célom, hogy megvizsgáljam az egyes kompozit sávok 

gerjesztési fotonenergia tartományát és ezáltal kísérletileg tudjam szétválasztani a 

sávokat.

- Részletesen vizsgáltam a lumineszcencia egyes kompozit sávjainak gerjesztési 

spektrumát és e spektrum maximumhelyének változását az emissziós energia 

függvényében azzal a céllal, hogy megállapítsam, különböz  centrumokhoz 

köthet k-e az egyes kompozit sávok. A vizsgálatok további célja az volt, hogy 

meghatározzam a sugárzóan rekombinálódó elektron-lyuk pár térbeli lokalizációját 

a lumineszcencia centrumnál. 
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IV. Mintakészítés és a kísérleti eszközök bemutatása 

IV.1 A hidrogénezett amorf szén vékonyrétegek el állítása

 Kutatásaimhoz a hidrogén tartalmú amorf szén vékonyrétegeket rádiófrekvenciás 

plazmaer sítéses kémiai g zfázisú leválasztás (rf PECVD) segítségével szilícium egykristály 

[111] felületre, metán gázból állítottam el . Ezen vékonyréteg-készítési folyamat lényege, 

hogy a reakciótérbe juttatott kisnyomású gázt rádiófrekvenciás (rf) tér segítségével elbontjuk, 

majd az így keletkezett hideg plazmából az egyik elektródán elhelyezett hordozóra 

vékonyréteget növesztünk. Az rf tér sajátosságaiból adódóan az elektródák felületének 

nagysága (A) meghatározza az egyenáramú önfeltölt dési feszültségüket (V): 

2

1

2

2

1

A

A

V

V

A két elektróda mérete eltér . A nagyobb felület  elektróda földelt, a kisebb felület

elektróda pedig negatív el feszítettség  lesz. Ez a negatív el feszítés a plazma pozitív töltés

részecskéit fogja maga felé gyorsítani, míg a negatív ionok az ellentétesen el feszített 

elektróda felé fognak gyorsulni. A hordozó bármelyik elektródára helyezhet , és ennek 

megfelel en különböz  tulajdonságú vékonyrétegek képz dnek rajta. A képz d

vékonyrétegek tulajdonságait meghatározó legfontosabb paraméterek: a kiindulási gáz fajtája, 

az önfeltölt dési feszültség, a plazmanyomás. A plazmanyomás (P) csökkentésével azonos rf 

teljesítmény (W) mellett a plazmát alkotó ionok energiája egyre nagyobb lesz, a szabad 

úthosszak megnövekedése miatt, ami gyémántszer  réteget eredményez. Ugyanígy, a 

nagyobb nyomás a polimerszer  rétegek kialakulásának kedvez. Az rf teljesítmény, amely 

arányos az egyenáramú el feszítéssel (Vb), befolyásolja az ionenergiát (Ei) és az ionáramot 
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A hordozó h mérséklete, a gáz beáramlási sebessége, a rf tér frekvenciája illetve a 

plazma geometriája szintén befolyásolja a keletkez  réteg tulajdonságait. Az el állítási 

paraméterek széles tartományban való változtathatósága, a nagy rétegnövesztési sebesség és a 
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plazma kontrollálhatósága miatt ez az eljárás széles körben elterjedt az amorf vékonyrétegek 

növesztésének területén. 

 A vékonyréteg növesztéséhez használt berendezés az MTA Szilárdtestfizikai és 

Optikai Kutatóintézetben készült. Ennek elvi vázlata a 4.1.1. ábrán látható. 

4.1.1. ábra. Rf-PECVD rendszer: 1: szelep, 2: kondenzátor, 3: szabályozható rf generátor, 4: 

oszcilloszkóp, 5: meghajtott elektróda, 6: mintatartó, 7: földelt elektróda, 8: vákuumkamra, 9: 

nyomásszabályozó, 10: áramlási sebesség mér , 11: nagyvákuum mér , 12: kisvákuum mér .

A vékonyréteg el állításhoz szükséges 10-2 Pa nagyságú vákuumot egy Edwards típusú 

rotációs el vákuum-szivattyú és egy olajdiffúziós pumpa segítségével állítottam el . Az 

el vákuum és a reakciótérben kialakuló vákuum mérésére ionizációs vákuummér t

használtam. A reakciótér egy 8 cm átmér j  üveghenger, melyet alulról és felülr l is egy-egy 

rozsdamentes acéllap határol. A reakciótérben a két elektróda egymástól 40 mm távolságra 

van, a fels  52 mm, míg az alsó 75 mm átmér j . A fels  elektródára kapacitíven csatolódik a 

rádiófrekvenciás generátor (2.54 MHz), az alsó elektróda pedig földelt. A fels  elektródán 

alakul ki a negatív el feszítettség, melynek nagyságát a rádiófrekvenciás generátor 

teljesítményével szabályoztam. Erre az elektródára helyeztem a vékonyrétegek 

leválasztásához hordozóul szolgáló 52 mm átmér j  szilícium egykristály lapot. A 

gázbevezetés, a felleveg ztet  szelep és vákuumrendszer torkolatcsöve az alsó acéllapon 

kapott helyet. A vékonyrétegek készítése során a megfelel  vákuum létrehozása után a 

reakcióteret a kívánt nyomású metán gázzal töltöttem fel, úgy, hogy a beáramló gáz sebessége 

10 sccm legyen, melyhez egy tányérszelepet használtam. Ezután a rádiófrekvenciás tér 

teljesítményét beállítva a kívánt negatív el feszítést hoztam létre a fels  elektródán. A 
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leválasztás során a rendszer átfolyó üzemmódban m ködött.

IV.2. A lumineszcencia tulajdonságok vizsgálatához használt berendezés 

A hidrogénezett amorf szén vékonyrétegek fotolumineszcencia tulajdonságait egy 

HITACHI F 4500 spektrofluoriméterrel vizsgáltam (4.1.2. ábra). Gerjeszt  fényforrásául egy 

USHIO típusú 150 wattos Xe spektrállámpa szolgált. A lámpa sugárzási tartománya 200-900 

nm (6.2-1,38 eV) közé esik. Fénye egy résen keresztül a bontóelemként szolgáló holografikus 

rácsra van leképezve. Az így nyert spektrálisan felbontott fény egy állítható (1-10 nm) 

szélesség  résen keresztül jut a vékonyrétegekre. A mintatartó kiképzése olyan, hogy a direkt 

reflexió nem jut a detektorba. A detektor kar és a gerjeszt  kar mer leges egymásra. A 

lumineszcencia fény egy állítható szélesség  résen keresztül (1-20 nm) egy holografikus 

rácsra vetít dik, ahonnan egy résen keresztül a detektorként szolgáló foto-elektron sokszorozó 

(PMT) cs be kerül. A lámpa spektrális intenzitás-változásaira és a detektor spektrális 

érzékenységére a készülék korrigálja a fotolumineszcencia spektrumot.  

4.1.2. ábra. A lumineszcencia-spektrum mérésekhez felhasznált spektrofluoriméter bloch 

diagrammja.
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Méréseim során a készülék érzékenységének korlátai miatt mind a gerjeszt , mind a 

detektor karban lév  rések nagyságának szabályozásával tudtam elérni a megfelel

lumineszcencia intenzitást. Az átlagosan használt résszélesség 10/10 nm volt. Az emissziós 

vagy a gerjesztési spektrumok mérésekor a spektrofluoriméter érzékenységet az átlagolási 

ciklusok számának (max. 99 ciklus) növelésével tovább tudtam javítani. Ezen 

fotolumineszcencia emissziós spektrumok (200-900 nm) illetve gerjesztési spektrumok (200-

900 nm) mérése mellett megmértem a fotolumineszcencia emissziós-gerjesztési spektrumokat 

(3D spektrumok) is. Ebben az esetben a spektrális feloldóképesség 1 nm volt, míg a 

lumineszcencia emissziós és gerjesztési spektrumok mérése esetén maximum 0.2 nm. 

IV.3. Az optikai tulajdonságok mérése és a használt berendezés 

 Az a-C:H vékonyrétegek optikai tulajdonságait egy Woollam M2000F típusú 

spektroszkópiai ellipszométer segítségével határoztam meg. Fényforrásként egy 75W 

teljesítmény  Xe lámpa szolgált. A fényforráshoz tartozó mozgatható kar tartalmazta továbbá 

a párhuzamosító lencsét, a polarizátort és a forgó kompenzátort. A mintatartó asztal 

magassága, illetve x-y irányú elmozdulása mikrométer csavarokkal állítható. A detektor 

karban, található egy álló analizátor, amelyen a fény áthaladva egy nyalábosztó kockára esik. 

A nyalábosztó után a fény egyenesen tovább haladó része egy négyszegmenses detektorra 

kerül, amely a mintatartó asztal pozicionáló csavarjaival együtt a beesési sík megfelel

beállítását szolgálja. A nyalábosztó kocka által oldalra terelt fény a detektor kart elhagyja, 

optikai szálon keresztül a tényleges detektor egységbe jut. A detektor egységben a fény 

hullámhossz szerinti bontását egy rács végzi, amelyr l a bontott fény egy CCD chipre kerül, 

ahol a különböz  hullámhosszakhoz tartozó adatok rögzítése egyszerre történik. A karok 

mozgatásával a mintáról reflektálódó fény beesési szöge 40-90o között változtatható. 

 Az a-C:H vékonyrétegeken végzett mérések során a készülék teljes energiatartományát 

kihasználva, 1.26-5 eV energiatartományban határoztam meg ezen pszeudo-törésmutatókat. A 

beesési szög – a szilícium Brewster szögének megfelel en – 65o, 70o, 75o, 80o volt.
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IV.4 Az a-C:H vékonyrétegek min sítéséhez használt berendezések 

 A hidrogéntartalmú amorf szén vékonyrétegek kötésszerkezetének min sítéséhez a 

Raman-, illetve infravörös spektroszkópiát használtam.  

 A Raman-méréseket egy Renishaw 1000 típusú Raman-spektrométeren végeztem, 

mely egy Leica DM/LM mikroszkóppal van összekapcsolva. Gerjeszt  fényforrásként egy 

785 nm-en emittáló félvezet  lézert (27 mW), és egy 488 nm-en emittáló argon-ion lézert (1 

W) használtam. A lézerek fényét a mikroszkóp 100-szoros objektívén keresztül fókuszáltam a 

vékonyrétegek felületére. A visszaszórt fény detektálásakor egy holografikus sz r vel a 

gerjeszt  fényt ±200 cm-1 környezettel együtt kisz ri a spektrométer. A fény detektálása egy 

15 m-es rést tartalmazó monokromátoron keresztül egy CCD chippel történik.

 A Raman spektrumokat 800 – 2000 cm-1 hullámszám-tartományban mértem mindkét 

esetében. A spektrumokat általában 50-szeres átlagolás mellett és 1 s integrációs id t

alkalmazva vettem fel. A mérések el tt a rendszert egy Si egykristály segítségével 

kalibráltam. Olyan rétegek esetén, ahol a 100%-os intenzitás roncsolta a réteget, szürkesz r k

segítségével gyengítettem a gerjeszt  intenzitást. A kapott spektrumokon a mérés után 

alapvonal korrekciót végeztem. 

 Az infravörös spektrumok mérése egy mikroszkóphoz csatolt Bruker IFS -28 Fourier 

transzformációs spektrométeren történt a 2700-3200 cm-1 hullámszám tartományban, mivel 

ezen tartomány a C-H nyújtórezgések tartománya. Háttérméréshez a már fent említett 

szilícium egykristály lapot használtam.  
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V. Eredmények 

Az irodalmi ismeretek által felvet dött kérdések vezettek a III fejezetben található 

célkit zések megfogalmazásához. A felhasználás és alapkutatás szempontjából is fontos, 

sávhatárokhoz közeli elektronállapotok vizsgálata, mint láthattuk, nem egy lezárt témakör 

hidrogénezett amorf szén vékonyrétegek esetében. A témakörrel kapcsolatos eredményeimet 

két részre bontottam a vizsgálat típusa szerint. Ezekhez a fejezetekhez kapcsolódik szervesen 

a legels  - a vékonyrétegek min sítésével foglalkozó – rész (V.1. fejezet). Ezt követi az 

optikai tulajdonságok vizsgálatához köt d V.2. fejezet. A lumineszcencia-spektroszkópiával 

kapcsolatos eredmények az V.3. fejezetben kaptak helyet. 

V.1. A minták min sítése

A különböz  leválasztási paraméterek mellett készült a-C:H vékonyrétegek optikai 

tulajdonságaiban, valamint lumineszcenciájában általam kimutatott új jelenségek 

magyarázatára, valamint a minták min sítése céljából a mintákon Raman és infravörös 

spektroszkópiai vizsgálatokat végeztem. Mivel a legfontosabb leválasztási paraméter az 

önfeltölt dési feszültség, ezért a következ kben ennek hatását fogom bemutatni a 

vékonyrétegek kötésszerkezetére egy kiválasztott mintasorozaton keresztül. Els ként az ezen 

anyagokban a szénatomok kötési konfigurációja valamint, a középtávú rendez dés

felderítésére széleskör en alkalmazott Raman-szórási eredményeimet mutatom be, majd a C-

H kötésekre érzékeny infravörös spektroszkópiai méréseimet. 

V.1.1. A kötésszerkezet jellemzése Raman szórási mérésekkel 

A különböz  önfeltölt dési feszültségek mellett 13 Pa plazmanyomáson metánból 

leválasztott a-C:H vékonyrétegek 488 nm-es gerjesztés  Raman spektrumait mutatja az 5.1.1.

ábra. Az ábrán - és a dolgozat további részében – az önfeltölt dési feszültségek abszolút 

értékét tüntetem fel. Az itt látható Raman spektrumok alakja hasonló az a-C:H vékonyrétegek 

mások által publikált Raman spektrumához [83]. Mindegyik minta spektruma esetén az 1000-

1800 cm-1 tartományban látható egy széles, összetett szórási sáv, melynek két komponense 
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közül a G csúcs 1550 cm-1 hullámszám környékén jelentkezik, míg a D sáv vállként 

figyelhet  meg kisebb hullámszámoknál, 1350 cm-1 környékén. Az önfeltölt dési feszültség 

(USB) növekedésével a G sáv kisebb frekvenciák felé tolódása és a D sáv intenzitásának 

növekedése figyelhet  meg.  
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5.1.1. ábra 13 Pa plazmanyomás mellett készült különböz  el feszültség  a-C:H 

vékonyrétegek 488 nm gerjesztés  Raman szórási spektrumai.

A spektrumokat két Gauss-görbe segítségével bontottam összetev ikre. Az illesztési 

paramétereket az 5.1.1. táblázat tartalmazza. A –30 V-os minta spektrumában a G sávot 1537 

cm-1-nél találjuk, amely érték arra utal, hogy a rétegben található sp2 klaszterekben a 

szénatomok els sorban láncokba rendez dnek. A táblázatból kiolvasható, hogy a G sáv a 

leválasztási el feszültség növekedésével a nagyobb hullámszám értékek felé tolódik el, 

jelezvén, hogy az sp2 szénatomok a klaszterekben egyre nagyobb arányban rendez dnek

gy r kbe. A sáv félértékszélessége -300 V-ig csak kismértékben változik, afölött pedig 

lecsökken. A paraméter változása jól mutatja -300 V fölött a grafitos jelleg er södését és a 

szerkezet rendezettségének növekedését. Az sp2 klaszterek grafitos jellege a leválasztási 

feszültséggel annak teljes tartományában er södik, ugyanakkor a szerkezet jelent s sp3 

szénatom tartalma 300 V-ig jelent s bels  feszültségeket eredményez a rétegben, ami a G 
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sávot kiszélesíti. 

A D sáv szintén a nagyobb hullámszám értékek felé tolódik el növekv  USB hatására. 

A csúcs félérték szélessége 300 V-ig növekszik, majd pedig alig változik a növekv

önfeltölt dési feszültséggel. A D sáv G csúcshoz viszonyított relatív intenzitásaránya 

folyamatosan n . A D csúcs ilyen irányú változása jól mutatja az sp2 gy r k arányának 

növekedését az önfeltölt dési feszültséggel és alátámasztja a G sáv változásából levont 

következtetéseket.

D sáv G sáv 

Minta
USB

[V]
Hely

[cm-1]

Szélesség

[cm-1]

Hely

[cm-1]

Szélesség 

[cm-1]

ID/IG

 1 - 30 1339 255 1537 140 0.51 

 2 - 60 1348 262 1541 145 0.56 

 3 - 100 1350 265 1541 145 0.57 

 4 - 200 1381 277 1552 140 0.85 

 5 - 300 1381 287 1553 139 0.91 

 6 - 600 1399 285 1572 110 1.89 

5.1.1. táblázat Az 5.1.1. ábra Raman spektrumainak felbontásához használt Gauss görbék 

paraméterei.

Csoportunk korábban kimutatta, hogy a 488 nm gerjesztéshez képest a 785 nm 

gerjesztés  Raman-szórás az amorf szenek kötésszerkezetér l több információt szolgáltat 

[31]. Ilyen gerjesztést alkalmazva a Raman-spektrumok kiértékelését megnehezít , gyakran 

igen nagy intenzitású lumineszcencia-háttér is kiküszöbölhet . Az 5.1.2. ábrán a 13 Pa 

plazmanyomás mellett készült a-C:H vékonyrétegek 785 nm-es gerjesztéssel mért Raman-

spektrumai láthatók. Megfigyelhet , hogy a minták Raman-spektrumai az 1000-1700 cm-1 

tartományban ebben az esetben is egy széles, összetett sávot mutatnak. A leválasztási 

el feszültség növelésével -300 V-ig a sáv kiszélesedik, a kisebb hullámszámoknál (1400 cm-1 

alatt) megn  az intenzitása, maximuma viszont a nagyobb hullámszámértékek felé tolódik el. 

Ugyanakkor a -600 V-os vékonyréteg tipikusan grafitos jelleg  spektrumának maximuma 

1350 cm-1 körül található, de emellett 1550 cm-1 körül is elkülönül egy komponens. Az 

ábrán 900-1000 cm-1 között a Si hordozó aszimmetrikus másodrend  Raman csúcsa 
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figyelhet  meg. 
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5.1.2. ábra 13 Pa plazmanyomás mellett készült különböz  el feszültség  a-C:H 

vékonyrétegek 785 nm gerjesztés  Raman szórási spektrumai.

A 785 nm gerjesztés  Raman spektrumokat négy Gauss görbe segítségével 

dekomponáltam. Korábbi vizsgálataink azt mutatták, hogy az amorf szenek Raman 

spektrumában a G sáv összetett: az 1450 cm-1 körüli, nagy elektron delokalizációs hosszal 

rendelkez  sp2 klaszterekhez rendelhet  GD komponensének helye változik a gerjeszt

energiával, míg az 1560 felett található GND, amely a kis delokalizációs hosszal rendelkez

klaszterek járuléka, nem. A 488 nm-es gerjesztés esetén a két komponens pozíciója közel 

azonos, ezért azok nem választhatók szét. A spektrumokban kimutatott, 1200-1300 cm-1

közötti pozíciókkal rendelkez  sáv a látható gerjesztés  Raman spektrumban kimutatott D 

sávval azonos eredet , és a kisebb gerjeszt  energia miatt tolódott ebbe a tartományba. Ezek 

mellett 1100 cm-1 körül is található egy csúcs, amely a szerkezetben lév  sp2 szénláncok 

rezgéseihez rendelhet . Ezeknek a sávoknak a paramétereit az egyes spektrumokban a 5.1.2.

táblázat tartalmazza.  
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„sp2” D sáv GD sáv GND sáv 

Minta Hely

[cm-1]

Szélesség

[cm-1]

Hely

[cm-1]

Szélesség

[cm-1]

Hely

[cm-1]

Szélesség

[cm-1]

Hely

[cm-1]

Szélesség

[cm-1]

 1 1105 63 1211 163 1421 196 1566 108 

 2 1100 67 1217 163 1422 196 1561 120 

 3 1088 60 1225 188 1427 192 1561 125 

 4 1082 47 1227 188 1426 196 1562 127 

 5 1081 56 1224 183 1421 203 1561 130 

 6 1069 30 1290 245 1451 192 1574 113 

5.1.2. táblázat Az V.1.2. ábra Raman spektrumainak felbontásához használt Gauss görbék 

paraméterei.

A táblázatból kiolvasható, hogy az sp2 szénláncokhoz rendelhet  Raman sáv a 30 V 

önfeltölt dési feszültségnél készült minta esetében 1105 cm-1 hullámszámnál található és a 

feszültség növelésével a kisebb hullámszám-értékek felé tolódik el. Ez azt mutatja, hogy a 

feszültség növelésével az a-C:H rétegekben az sp2 hibridizált szénatomokat tartalmazó láncok 

hossza (és a klaszterméret) megn  [84]. A - 600 V-os mintában a sáv elhanyagolható

intenzitása jól mutatja a grafitos jelleg er södését, az sp2 szénláncok arányának nagymérték

csökkenését. A GD sáv pozíciója, amelyhez jelent s az sp2 láncok rezgéseinek járuléka, a 

feszültség növelésével nem mutat karakterisztikus változást, ugyanakkor intenzitása a - 600 

V-os mintában lecsökken. Az sp2 gy r k arányának növekedését a leválasztási feszültséggel 

az is alátámasztja, hogy a D és GND sávok a látható gerjesztéshez hasonlóan a nagyobb 

hullámszámok felé tolódnak és el bbinek megn  az intenzitása.   

Összefoglalva: Az általam metángázból el állított a-C:H vékonyrétegek Raman 

szórásából megállapítottuk tehát, hogy az önfeltölt dési feszültség növekedése a szénatomok 

gy r kbe rendez désének kedvez a szerkezetben található sp2 klaszterekben. A minták kis 

feszültségek esetén jelent s arányban tartalmaznak sp2 hibridizált láncokat, míg a nagy 

ionenergiák mellett készült rétegek szerkezete grafitos lesz.
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V.1.2 A kötésszerkezet jellemzése infravörös abszorpciós vizsgálatokkal 

 Az el állított a-C:H rétegekben található hidrogén atomok kötési konfigurációinak 

meghatározása céljából a mintákon infravörös abszorpciós (IR) spektroszkópiai vizsgálatokat 

végeztem. A következ kben ezt mutatom be a 13 Pa plazmanyomáson, különböz  leválasztási 

feszültségek mellett metánból készült, az imént bemutatott mintasorozat esetében. 

 A C-H rezgések vizsgálatára a hidrogénezett amorf szén vékonyrétegek infravörös 

elnyelési spektrumának két tartománya használható. A 2000 cm-1 alatti hullámszám 

tartományban a C-H hajlító módusok, míg a 2800-3100 cm-1 között a C-H nyújtórezgések 

elnyelési sávjai találhatóak.

A C-H rezgéseket sokkal egyszer bb az utóbbi tartományban vizsgálni, mivel 2000 

cm-1 alatt a C-H módusok a C-C és más sávokkal keverednek, ami a kiértékelést megnehezíti. 

Emellett az általam vizsgált a-C:H vékonyrétegek spektrumában a C-H hajlító módusok 

elnyelése a legtöbb esetben olyan kicsi volt, hogy a spektrumnak ezen részét nehezen lehetett 

kiértékelni. 

Az 5.1.3. ábra a 13 Pa plazmanyomás mellett, eltér  leválasztási el feszültség 

alkalmazásával el állított a-C:H vékonyrétegek infravörös elnyelési spektrumait ábrázolja. A 

különböz  el feszültség értékeknél el állított a-C:H vékonyrétegek IR spektrumait 

egymáshoz képest az y tengellyel párhuzamosan eltoltam a spektrumok jobb összevethet sége

érdekében, intenzitásarányuk azonban az eredeti viszonyokat tükrözi. Az ábrán látható, hogy 

a leválasztási el feszültség változásának hatására jelent s változások következnek be a 

spektrumok alakjában a számunkra érdekes, 2800-3100 cm-1 hullámszám tartományban. Itt 

2970 cm-1 alatt az sp3 CHx csoportok rezgéseit találjuk, afölött pedig az sp2 CHx csoportokét. 

A 30 V-os minta spektrumában a széles sáv alakja azt mutatja, hogy a hidrogén sp3

CH (2904 cm-1), sp3 CH2 (2852 és 2928 cm-1) és sp3 CH3 (2873 és 2950 cm-1) valamint sp2

CH (3032 és 3056 cm-1) és sp2 CH2 (3070-3100 cm-1 között) csoportokban van jelen a 

szerkezetben [85]. Látható, hogy az sp2 CH csoportokra jellemz  rezgések intenzitása 

meghaladja az sp2 CH2 csoportokét. Az önfeltölt dési feszültség növekedésével a korábban 

egy maximummal rendelkez  összetett sávból két különálló, az sp3 CH2 csoporthoz tartozó 

szimmetrikus és aszimmetrikus C-H nyújtórezgésekhez rendelhet  csúcs er södik ki 2852 és 

2923 cm-1-nél.
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5.1.3. ábra A 13 Pa plazmanyomás mellett el állított különböz  elektróda el feszültség  a-

C:H vékonyrétegek IR abszorpciós spektrumai.

Ez nagyobb s r ség , jobban keresztkötött szerkezet kialakulását és a hidrogéntartalom 

csökkenését mutatja. Az sp2 CHx tartomány relatív intenzitása lecsökken és a korábban 3032 

és 3056 cm-1-nél megkülönböztethet  sp2 CH sávok a 600 V-os minta spektrumában már nem 

megfigyelhet k. A nagyobb ionenergiák következtében tehát az sp2 klaszterekbe is kevesebb 

hidrogén épül be és a grafitos rétegben már jelent s a hidrogént nem tartalmazó sp2

tartományok aránya. 

Összefoglalva: Az infravörös abszorpciós mérések alapján elmondható, hogy a kis 

ionenergiák mellett készült a-C:H vékonyrétegekben a hidrogén sp3 CH, sp3 CH2, és sp3 CH3

valamint sp2 CH (3032 és 3056 cm-1) és sp2 CH2 csoportokban van jelen. Az önfeltölt dési

feszültség növekedésével az sp3 CH3 csoportok arányának csökkenése mutatja a 

keresztkötöttebb, nagyobb s r ség  szerkezet kialakulását, valamint a hidrogéntartalom 

csökkenését úgy az sp2 klaszterekben, mint az sp3 mátrixban.
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V.2. Az a-C:H vékonyrétegek optikai tulajdonságai 

Az amorf szénrétegek optikai tulajdonságainak meghatározására spektroszkópiai 

ellipszometria (továbbiakban ellipszometria) méréseket végeztem az 1.26 - 5 eV fotonenergia-

tartományban. Ez az energiatartomány a hidrogénezett amorf szén vékonyrétegek esetében a 

vizsgálni kívánt – sávhatárhoz közeli – elektronállapotok energiatartománya. 

Dolgozatom e részében bemutatom az ellipszometriai mérések eredményeit, illetve 

azok kiértékelését. Foglalkozom továbbá a sávnyúlványok elektronállapot-s r ségeinek

meghatározásával. Bemutatom a mérések eredményeib l nyert optikai abszorpciós 

spektrumokat, ezek változását az el állítási paraméterekkel és a h kezeléssel. Meghatározom 

a vizsgált minták tilossáv-szélességét. 

V.2.1. Az a-C:H vékonyrétegek dielektromos függvényének meghatározása  

Az ellipszometriai méréseknél a mért mennyiségek a vékonyréteg felületér l reflektált 

fény polarizációs állapotainak változását jellemzik. Az 5.2.1. ábrán egy 8 Pa plazmanyomás - 

200 V leválasztási el feszültség mellett készült a-C:H vékonyrétegen mért  és  értékek 

láthatók a fotonenergia függvényében. A mérések minden minta esetén négy beesési szög 

mellett készültek: 65°, 70°, 75° és 80°. Ezek a beesési szögek a szilíciumhordozó Brewster 

szöge (75°) alapján lettek megválasztva. A  és  függvények négy beesési szög melletti 

megmérése az illesztési eljárás pontosságát növeli. Mind a két ábrán jól látható, hogy a 

vizsgált fotonenergia tartomány két részre osztható. A kisenergiájú tartományban, egészen 3.5 

eV energiáig nagy amplitúdójú interferencia csúcsot figyelhetünk meg, amely azt mutatja, 

hogy ebben a tartományban a réteg teljesen, vagy részben transzparens. Ez az interferencia 

teszi lehet vé a rétegek vastagságának meghatározását is. A nagyobb energiájú tartományban 

azonban ez a fajta strukturáltság nem jelentkezik, mivel itt az a-C:H réteg er sebben

abszorbeál.
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5.2.1. ábra 8 Pa plazmanyomás és -200 V leválasztási el feszültség mellett készült a-C:H 

vékonyréteg (  10)  és  spektrumai, 65o, 70o, 75o és 80o beesési szögek esetén.

Az 5.2.2. és 5.2.3. ábrákon további  és  függvényeket mutatok be 8 Pa 

plazmanyomás és – 400 V, valamint –20 V leválasztási el feszültségnél készült a-C:H 

vékonyrétegekre.
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5.2.2. ábra 8 Pa plazmanyomás és -400 V leválasztási el feszültség mellett készült a-C:H 

vékonyréteg (  12)  és  spektrumai, 65o, 70o, 75o és 80o beesési szögek esetén.

Az 5.2.2. ábrán a kisenergiájú rész modulációja a kisebb rétegvastagság miatt ritka. 

Az eltér  optikai tulajdonságok, a tilossáv-szélesség eltérése, abban mutatkozik, meg, hogy a 

kis és nagyenergiás tartomány határa máshol helyezkedik el. 

A kisebb tilossáv-szélesség  réteg (5.2.2 ábra) szélesebb tartományban abszorbeál, 

így kisebb fotonenergiák felé tolódik el a fent említett két tartomány határa. Az 5.2.3. ábrán

látható görbék esetén a –20 V-nál készült minta spektrumait látjuk. Ebben az esetben az 

interferencia az egész vizsgált fotonenergia tartományra kiterjed. Ez a viselkedés egyrészt a 
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minta nagy átereszt képességének tulajdonítható, másrészt annak, hogy kicsi a minta 

rétegvastagsága. 

1 2 3 4 5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 [
o ]

Fotonenergia [eV]

65
o

70
o

75
o

80
o

1 2 3 4 5

-100

0

100

200

300

 [
o ]

Fotonenergia [eV]

65
o

70
o

75
o

80
o

5.2.3. ábra 8 Pa plazmanyomás és – 20 V leválasztási el feszültség készült a-C:H 

vékonyréteg (  7)  és  spektrumai, 65o, 70o, 75o és 80o beesési szögek esetén.

 A mért adatokból, a rétegrendszert tömbanyagként kezelve, a Fresnel-formulák 

segítségével egy pszeudo 1 (< 1>), pszeudo 2 (< 2>) függvénypár határozható meg. A 

Fresnel formulák egyértelm  kapcsolatot teremtenek a  függvények és a pszeudo-optikai 

függvények között, így ezek meghatározása egyértelm .

 Az 5.2.4.-5.2.6. ábrákon láthatóak az < 1> és < 2> függvények ugyanazokra a 

mintákra, mint amelyekre vonatkozó mérési eredményeket az 5.2.1.-5.2.3. ábrákon

bemutattam. 
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5.2.4. ábra A 8 Pa plazmanyomás és – 200 V leválasztási el feszültség értékeknél készített a-

C:H réteg (  10) < 1>, < 2> függvényei.
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5.2.5. ábra A 8 Pa plazmanyomás és – 400 V leválasztási el feszültség értékeknél készített a-

C:H réteg (  12) < 1>, < 2> függvényei..
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5.2.6. ábra A 8 Pa plazmanyomás és – 20 V leválasztási el feszültség értékeknél készített a-

C:H réteg (  7) < 1>, < 2> függvényei.

A pszeudo dielektromos függvény képzetes és valós részeit leíró függvények általában 

a rétegrendszer egészére vonatkoznak. A pszeudo-optikai spektrumok ezen tulajdonsága miatt 

modellalkotás szükséges ahhoz, hogy meghatározhassuk a különböz  a-C:H rétegek optikai 

tulajdonságait a pszeudofüggvények felhasználásával. 

Mérési eredményeim kiértékeléséhez olyan modellt, illetve illesztési eljárást kellett 

keresni, mely rendelkezik a következ , kritikus tulajdonságokkal: 1.) A modell dielektromos 

függvény képzetes és valós részei egymással Kramers-Kronig konzisztensek. 2.) A modell le 

tud írni olyan esetet is, ahol a tilossáv is tartalmaz elektronállapotokat. 3.) Az illesztési 

eljárásnak biztosítania kell azt, hogy a paramétertér hamis minimumait el lehessen kerülni. Az 

els  két kritériumot teljesíteni lehet a korábban már kidolgozottak közül a megfelel
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kiválasztásával. A 3. kritériumnak viszont úgy lehet eleget tenni, ha legel ször a vékonyréteg 

vastagságát határozzuk meg a lehet  legpontosabban [86]. Ennek érdekében minden esetben 

el ször a ,  illetve az < 1> < 2> függvényeknek azt a szakaszát vizsgáltam, ahol az a-C:H 

vékonyréteg a leginkább átlátszó. Az ilyen, transzparens rétegekre, illetve azon fotonenergia 

tartományokra, ahol a rétegek átlátszóak a Cauchy modell alkalmazható, mely alapvet en

csak a törésmutató diszperzióját írja le [87]. 

Foglalkozzunk el ször a rétegvastagság meghatározásával. A Cauchy közelítés szerint 

az adott energiatartományban a réteg transzparens, tehát 2 a kérdéses fotonenergiáknál 0 lesz. 

A számoláshoz szükséges egy modell rétegrendszert alkalmazni, ahol a komponensek optikai 

tulajdonságai, vastagságai, mint bemen , illetve illesztési paraméterek szerepelnek. A 

számolásaimhoz használt modell rétegstruktúrát mutatja az 5.2.7. ábra.

5.2.7. ábra Általánosan alkalmazott modell-rétegrendszer: 1, Si hordozó, 2, átmeneti réteg (Si 

hordozó-modell réteg), 3, a-C:H, 4, átmeneti réteg (modell réteg-leveg ).

Az ábrán szerepl  1, 2, 4, rétegek minden illesztésnél azonos típusúak voltak. Az 1 réteg a Si 

hordozót modellezi, ismert vastagsággal (d1) és ismert optikai spektrumokkal ( ). A 2 sz. 

réteg egy átmeneti réteget modellez a hordozó és a modellréteg között. A harmadik réteg a 

meghatározandó optikai tulajdonságú és rétegvastagságú a-C:H film. Az utolsó, negyedik 

réteg a leveg -a-C:H réteg közötti átmenetet hivatott leírni. Az ötödik, de az ábrán fel nem 

tüntetett összetev je a modellnek a rétegrendszer fölött lev  leveg . Ebben az öt-réteg 

modellben (hordozó – átmeneti réteg – a-C:H réteg – felületi érdesség – leveg ) a szilícium 

egykristály hordozó optikai függvényei irodalmi [88] adatok alapján ismertek. A hordozó 

vastagságát nagy abszorpciója miatt nem kell figyelembe venni. Az illesztés min ségének

javítása érdekében egy felületi-érdességet, valamint egy átmeneti réteget is tartalmazott a 
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modell rétegrendszer. Mindkét réteg az effektív közeg közelítéssel írja le a réteg-leveg ,

illetve a réteg-hordozó keveredését. Az így kiépített rétegrendszer segítségével a vékonyréteg 

vastagságát igen jó közelítéssel meg lehetett határozni az átlátszó fotonenergia-tartományban. 

 Az ellipszometriás modellezéssel kapott rétegvastagságok értékeit ellen riztem a 

szilíciumra leválasztott réteggel párhuzamosan kvarc-hordozóra leválasztott rétegek 

transzmissziójának vizsgálatával is, ahol szintén az a-C:H minták optikailag transzparens 

tartományában megfigyelhet  interferenciás maximumokat és minimumokat használtam a 

rétegvastagság meghatározására [89]. Az 5.2.1. táblázatban mutatok be néhány mintára 

vonatkozó eredményt. 

 A Cauchy modell segítségével meghatározott rétegvastagság értékek kiinduló 

paraméterek voltak a további modellezés során, amikor egy Kramers-Kronig konzisztens és 

az állapots r séget is jól leíró modellel a teljes vizsgált energia tartományon végeztem el az 

illesztést. A megfelel  modell kiválasztásához vezet  megfontolásokat a következ  részben 

mutatom be.  

Összefoglalva: A spektroszkópiai ellipszometriás mérések eredményeinek 

kiértékeléséhez egy öt rétegb l álló rétegszerkezet modellt használok. Az a-C:H vékonyrétegek 

dielektromos függvényeinek meghatározásához els  lépéseként ezen a-C:H filmek 

rétegvastagságát határoztam meg az átlátszó energiatartományon alkalmazott Cauchy-modell 

segítségével. Ezek a vastagságértékek azután kiindulási paraméterként szolgálnak egy, az 

egész fotonenergiatartományt leíró, további modellben. 

V.2.2. Az abszorpciós él és az optikai tilossáv-szélesség 

A megfelel  Kramers-Kronig konzisztens és az állapots r séget is jól leíró modell 

kiválasztásával kapcsolatban megvizsgáltam a különböz  típusú amorf szén vékonyrétegek 

optikai tulajdonságainak meghatározására az irodalomban leggyakrabban használt modelleket 

és ezek segítségével meghatároztam több minta abszorpciós spektrumát és törésmutatójának 

diszperzióját ( (E)), (n(E)). Ezeket összevetettem az általam el nyben részesített Gauss 

abszorpciós modell [87] segítségével kapott eredményekkel. Ez utóbbira azért esett a 

választás, mert az illesztések esetében ez vezetett a legjobb eredményre, amit a fejezet végén 

bemutatandó 5.2.2. táblázat illetve 5.2.10. ábra igazol. Az 5.2.8. ábrán hasonlítom össze az 

eredményeket a 8 Pa plazmanyomás és – 40 V leválasztási el feszültség mellett készült a-C:H 
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vékonyréteg esetén. Természetesen ezt az összehasonlítást az általam vizsgált összes mintán 

elvégeztem, azonban a következtetések szempontjából elegend  egy példán megmutatni az 

összehasonlítás eredményeit, mivel ezek az eredmények általánosak. A gyenge abszorpciós 

tartományban a modellek jelent sen eltér  eredményt szolgáltatnak az abszorpciós spektrum 

esetében. A Tauc-Lorentz és a Foroughi modell egy viszonylag éles, gyorsan lecseng

abszorpcióval rendelkez  sávélet szolgáltat, míg a másik két vizsgált modell elnyúló, sokkal 

inkább az amorf anyagokéra emlékeztet  alapabszorpciós élt ad eredményül. Közös 

tulajdonságuk azonban, hogy a spektrum monoton növekv  függvény szerint változik a 

fotonenergia növekedésével.
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5.2.8. ábra A 8 Pa plazmanyomás és – 40 V leválasztási el feszültség mellett készült. a-C:H 

vékonyréteg (  8) abszorpciós spektruma (A) és törésmutató diszperziója (B) az ellipszometriás 

eredmények különböz  modellekkel elvégzett illesztése alapján..

A 104 cm-1 abszorpciós koefficienshez tartozó fotonenergia megadja az a-C:H vékonyréteg 

optikai tilossáv-szélességét (E04). Látható, hogy az egyes modellek az E04 értékben néhány 

tized eV eltérést mutatnak. A törésmutató diszperziója (5.2.8.B. ábra) azt mutatja, hogy habár 

az értékek eltér ek az egész vizsgált energiatartományon, a diszperzió jellege, mely 

polimerszer  rétegre utal, megegyezik az összes modell esetében.  

A különböz  modellek segítségével meghatározott abszorpciós spektrumokat 

összevetettem a transzmissziómérésb l meghatározott abszorpciós spektrumokkal (5.2.9.B.

ábra). Az eredmény egy további meger sítését adja annak, hogy a Gauss abszorpciós modell 

alkalmas lehet az ellipszometriás mérések kiértékelésére, hiszen a transzmissziós mérésekb l

kapott eredményekkel legjobb egyezést mutatja a modellek közül. A kis fotonenergiánál 

megfigyelhet  oszcilláció interferencia eredménye.  
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5.2.9. ábra A 8 Pa plazmanyomáson és –80 V el feszültség mellett leválasztott, különböz

rétegvastagságú a-C:H minták transzmissziója (A) összevetve az ellipszometriai mérések különböz

modellekkel történ  illesztéséb l kapott eredményekkel(B).

Az abszorpciós spektrumok alakja mellett összehasonlítottam a bel lük

meghatározható E04 tilossáv-szélesség értékeket és a meghatározható rétegvastagságokat is, 

amelyeket a 5.2.1. táblázatban foglaltam össze a 8 Pa plazmanyomáson különböz

leválasztási feszültségeknél készült mintákra.  

E04 [eV] D [nm] 
Sorsz. 

G. T.L. F.B. L. G. T.L F.B. L. 

 7 3.53 3.38 3.46 3.67 116.4 117.9 119.1 115.3 

 8 3.34 3.48 3.45 3.06 58 56.5 59.3 59.4 

 9 2.73 2.72 2.72. 2.73 258.5 258.3 258.8 261 

 10 1.59 1.77 1.6 1.76 473.6 465.4 472.4 463.4 

 11 1.52 1.53 1.4 1.24 302.8 303.6 310.2 310.6 

 12 0.86* 0.85* 0.85* 0.87* 594.8 605.5 621.7 608.4 

5.2.1. táblázat Optikai tilossáv-szélesség (E04) és rétegvastagság (D) értékek meghatározása 

különböz  - Gauss oszcillátor (G.), Tauc-Lorentz (T.L.), Foroughi-Bloomer (F.B.) és Lorentz 

oszcillátor (L.) - modellek segítségével.

Látható, hogy mind a tilossáv-szélesség, mind a vékonyrétegek vastagsága eltér  az 

egyes modellek esetében. A legnagyobb az eltérés a Lorentz oszcillátor modellel kapott 
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értékeknél van. A különbségek ellenére azonban mind a négy modell felhasználásával számolt 

E04 optikai tilossáv-szélesség azonos tendenciát mutat a leválasztási el feszültség 

függvényében, nevezetesen, növekv  feszültséggel az E04 értékek csökkenek. 

Összevetve az eddigieket az megállapítható, hogy a különböz  modellek segítségével 

kapott abszorpciós spektrumok alakját tekintve a Gauss ellipszometriás modell eredménye áll 

a legközelebb a transzmissziómérésb l meghatározott abszorpciós spektrumhoz. Az optikai 

tilossáv-szélességek, illetve a kapott rétegvastagság értékek viszont csak kisebb eltérést 

mutatnak a különböz  modelleknél. 

A Tauc-Lorentz modellnek azonban van egy lényeges hátrányos tulajdonsága, 

mégpedig, hogy a tilossávban az állapots r séget nullának tekinti. A Foroughi-Bloomer 

modell viszont a tilossáv-szélességet úgy értelmezi, mint azt az energiaértéket, ahol az 

állapots r ség minimális, és így az optikai tilossáv-szélességnél kisebb energiák esetében az 

állapots r ség például n het.

A Lorentz oszcillátor és a Gauss abszorpciós modell egyike sem tartalmaz az 

el z ekhez hasonló elvi megkötést, azonban a mérési eredmények illesztése szempontjából a 

Gauss abszorpciós modell sokkal kisebb hibát ad. Az 5.2.2. táblázatban összefoglaltam, a 

legkisebb négyzetes eltérést a kétféle modell alapján végzett illesztések esetén, az 5.2.1.

táblázatban megadott mintasorozatra. A különbséget szemlélteti az 5.2.10. ábra. Az ábrából 

szemmel látható az eltérés, különösen a nagyobb fotonenergiák tartományában.  

MSE
Minta

G. L. 

 7 35.8 50.39 

 8 6.29 9.46 

 9 33.24 44.5 

 10 20.68 40.17 

 11 15.44 25.6 

 12 9.36 12.37 

5.2.2. táblázat A Gauss abszorpciós modell (G), illetve a Lorentz (L) oszcillátorok 

felhasználásával készült ellipszometriás illesztések legkisebb négyzetes eltérései.
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5.2.10. ábra A Gauss abszorpciós modell (A) és Lorentz (B) oszcillátor modell 

alkalmazásával illesztett  és  függvények, amelyeket a 26 Pa nyomáson és -80 V 

el feszültségnél készült mintán különböz  beesési szögek mellett végzett ellipszometriai 

mérésekkel kaptam (az ábrák a WVASE program eredeti ábrái).

Összefoglalva: Az a-C:H vékonyrétegeken végzett ellipszometriai mérések 

kiértékeléséhez olyan modelleket vizsgáltam, amelyeket különböz  amorf szén vékonyrétegek 

optikai tulajdonságainak meghatározására korábban használtak, illetve ismertek az 

irodalomban (pl. Tauc-Lorentz, Gauss abszorpciós modell). Összehasonlítottam a modellek 

segítségével számolt törésmutató diszperziós görbéket és az abszorpciós spektrumokat, és a 

kapott eredményeket összevetettem egymással. A tilossáv-szélességeket és rétegvastagságokat 

is meghatároztam egy mintasorozatra, majd analizáltam a különböz  modellekb l származó 

eredményeket. Konklúzióként azt vontam le, hogy a Gauss abszorpciós modell a 

legalkalmasabb az a-C:H mintákon végzett ellipszometriás mérések kiértékelésére, mivel a 

modellezés során szélesebb fotonenergia-tartományon és sokkall kisebb hibával írta le a 

mérési eredményeket, mint a többi modell.
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V.2.3. Az optikai tulajdonságok változása az el állítási paraméterek függvényében és 

h kezelés hatására 

 Miután kiválasztottam az a-C:H vékonyrétegek megfelel  ellipszometriai modelljét 

(Gauss abszorpciós modell), meghatároztam a rétegek abszorpciós spektrumát, illetve a 

törésmutató diszperzióját. El ször az optikai tulajdonságoknak a leválasztási paraméterekt l

való függésével foglalkozom. Külön alfejezetben írom le a h kezelésnek a rétegek optikai 

tulajdonságaira gyakorolt hatását. 

V.2.3.1. Az optikai tulajdonságok változása az el állítási paraméterek függvényében 

Az a-C:H vékonyrétegek el állítására használt PECVD technológiában a rétegek 

tulajdonságait leghatásosabban az ionenergia - és így a leválasztási el feszültség – valamint a 

plazmanyomás segítségével lehet befolyásolni. Ebben a fejezetben az optikai abszorpciós 

spektrum és a törésmutató diszperziójának változását a leválasztási el feszültség 

függvényében mutatom be három különböz  plazmanyomásnál készült mintasorozaton. Az 

5.2.11. – 5.2.13. ábrák mutatják az eredményeket a 8 Pa, 13 Pa és a 26 Pa plazmanyomás 

mellett készült mintasorokra. 
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5.2.11. ábra A 8 Pa plazmanyomás mellett különböz  el feszültségeknél leválasztott a-C:H 

minták abszorpciós spektrumai (A) és törésmutató diszperziója (B).

Foglalkozzunk el ször az abszorpciós spektrumokkal. Mind a három ábrán 

megfigyelhet  általános tendencia, hogy a leválasztási el feszültség növekedésével az 
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abszorpció növekszik a legkisebb fotonenergiák tartományában és ennek eredményeként az 

abszorpciós spektrumok ellaposodnak. A legkisebb nyomásnál készült sorozat esetén (5.2.11.

ábra) jól látható ez a változás, ugyanakkor nagyobb nyomásoknál készült sorozatokon a 

leválasztási feszültségeknek sokkal jobban kell n nie ahhoz, hogy egy er teljesebb változás 

bekövetkezzen.
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5.2.12. ábra A 13 Pa plazmanyomás mellett különböz  el feszültségeknél leválasztott a-C:H 

minták abszorpciós spektrumai (A) és törésmutató diszperziója (B).

Ez érthet  is, hiszen a nagyobb plazmanyomás lerövidíti az ionok szabad úthosszát, így a 

gyakori ütközések miatt nagyobb az energiaveszteség, ezért a leválasztott rétegnek a 

szerkezete is nehezebben változik. Amit még fontos megjegyezni, hogy minden sorozatnál az 

el feszültség növelésével a 104 cm-1abszorpció, ami E04-et meghatározza, egyre kisebb 

energiák felé tolódik. 

 A törésmutató egy adott fotonenergiánál vett értéke a leválasztási el feszültség 

növekedésével n , kivételt csupán az összes sorozatban a legnagyobb el feszültségnél készült 

minták képeznek a diszperziós görbéjük jellegének megváltozása miatt. A 8 Pa nyomáson -20 

V-nál készült minta törésmutatója kicsi és gyengén függ a fotonenergiától, ez a viselkedés 

jellemz  a polimerekre. Az el feszültség növekedésével (-300, -400 V) jelent sen, ~40 %-al 

n  a törésmutató, ami gyémántszer  réteg keletkezésére utal. A diszperzió alakja nem egyezik 

meg a gyémántéval, mivel a szerkezet jelent s százalékban hidrogént is tartalmaz. Meg kell 

még jegyezni, hogy a törésmutató értéke a grafiténál jóval kisebb. A 13 Pa-nál készült 

sorozatban már kis feszültségeknél is nagy a törésmutató értéke, a törésmutató diszperziója 

pedig hasonló a gyémántszer  mintákéhoz. A 26 Pa nyomáson készült sorozatnál mind a 

törésmutató értékében, mind pedig diszperziójában jelent s változás tapasztalható a -350 V 

el feszültségnél.
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5.2.13. ábra A 26 Pa plazmanyomás mellett különböz  el feszültségeknél leválasztott a-C:H 

minták abszorpciós spektrumai (A) és törésmutató diszperziója (B).

Az 5.2.14. ábrán az abszorpciós spektrumokból meghatározott tilossáv-szélességeket 

ábrázoltam a leválasztási feszültség függvényében a különböz  plazmanyomáson készült 

sorozatokra. A spektrumok alapján, amint az már várható volt a leválasztási feszültség 

növekedésével a minták tilossáv-szélessége csökken, a változás azonban különböz  mérték

az egyes sorozatoknál, különösen a kis el feszültségek tartományában. 
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5.2.14. ábra Különböz  nyomás mellett el állított feszültség sorok E04 tilossáv-szélességének 

leválasztási el feszültségt l való függése.

A 3 - 4 eV körüli tilossáv értékek polimer-jelleg  anyagra utalnak, amivel a 

törésmutató adatok is összhangban vannak. Az 1.8 – 2.2 eV tilossáv értékek a gyémántszer
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szerkezetre jellemz ek. Az ezen értékeknél kisebb tilossáv a szerkezetben lev  sp2

hibridizációjú klaszterek nagy méretére utal, ami azt is jelenti, hogy ezek a minták gyengén, 

vagy egyáltalán nem lumineszkálnak. 

Összefoglalva: három különböz  nyomáson leválasztott a-C:H mintasorozat 

abszorpciós spektrumát és a törésmutató diszperzióját vizsgáltam a leválasztási el feszültség

függvényében. Az abszorpciós spektrum a feszültség növekedésével kiszélesedik a kisebb 

fotonenergiák irányába és megn  az abszorpció értéke. Ennek megfelel en a tilossáv-

szélesség (E04) is a kisebb fotonenergiák felé tolódik. A 3 – 4 eV tilossáv a minták polimer 

jellegét mutatja, míg 1.8 – 2.2 eV értékek a gyémántszer  réteg jellemz i. Az ennél kisebb E04

nagyobb méret  sp2 klaszterek jelenlétét mutatja a szerkezetben. A törésmutató értéke és 

diszperziója alátámasztja a tilossáv alapján levont következtetéseket. További alátámasztást 

jelent a Raman spektrumok vizsgálatával levont következtetések, melyek megmutatták (5.1.1. 

fejezet), hogy a leválasztási el feszültség növekedésével a kötésszerkezet a fent leírt módon 

változik [90]. 

V.2.3.2. Az optikai tulajdonságok változása a h kezelés hatására 

Az a-C:H vékonyrétegek h kezelését leveg n végeztem el, egy szabályozható f tési 

sebesség  és szabályozható h mérséklet  kályhában. Szobah mérsékletr l a kívánt 

h kezelési h mérsékletre mind a három h kezelési h mérséklet (473 K, 573 K és 673 K) 

esetében azonos id  alatt (2 óra) melegítettem fel a vékonyrétegeket. A megfelel

h mérséklet elérésekor a vékonyrétegek h mérsékletét állandó értéken tartottam 2 órán 

keresztül. A h tési id  szintén 2 óra volt mind a három h mérséklet esetében. Az eredeti 

minta szétdarabolásával biztosítottam, hogy mindegyik h kezelés ugyanolyan mintán 

történjen. Ebben a fejezetben az ellipszometriás mérések, a Raman-szórás és az infravörös 

vizsgálatok eredményeit együtt tárgyalom. A h kezelés hatását a 8 Pa nyomáson és -20, -100, 

valamint -400 V el feszültségnél készült mintákon keresztül mutatom be. 

Az 5.2.15. ábrán a 8 Pa nyomáson és -20 V feszültségnél el állított minta abszorpciós 

spektrumának és a törésmutató diszperziójának a változása látható a h kezelés hatására.  
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5.2.15. ábra A h kezelés hatása az abszorpciós spektrumra (A) illetve a törésmutató diszperzióra (B)

a 8 Pa plazmanyomás és -20 V önfeltölt dési feszültség mellett készült a-C:H réteg (  7) esetén.

A növekv  h kezelési h mérséklettel nemcsak az abszorpció értéke n , de az abszorpciós 

spektrumok alakja is megváltozik. Az abszorpciós spektrum egyre inkább ellaposodik, és már 

egészen kis fotonenergiáknál is nagy az abszorpciós együttható értéke. A vékonyrétegek 

tilossáv-szélessége is jelent sen csökken a h kezelés hatására. 

Az abszorpciós spektrumok változásával együtt a törésmutató diszperziós görbék is 

lényeges változást mutatnak (5.2.15.B.). Az 573 K-en és 673 K-en végzett h kezelés minden 

fotonenergiánál megnöveli a törésmutatót, és a diszperzió jellege is megváltozik. Utóbbi 

hasonló a gyémántszer  rétegeknél tapasztalt függéséhez, azonban e minták nem 

gyémántszer ek, amint ezt a tilossáv-szélesség is mutatja.  

A h kezelés hatására bekövetkezett szerkezeti változásra az infravörös és Raman 

spektrumok alapján tudunk következtetni (5.2.16. ábra). A h kezelési h mérséklett l

függ en hidrogén és különböz  szénhidrogének távoznak a mintából [91]. Ezért a C-H 

nyújtórezgések tartományának az analízise tekinthet  informatívnak a szerkezet 

módosulásával kapcsolatosan. A jelent s változás a 2800 - 3100 cm-1 rezgési tartományban az 

573 K és 673 K h kezelésnél tapasztalható, amikor a C-H rezgések teljes tartományában 

jelent sen csökken az intenzitás. (A ~3250 cm-1-nél található intenzív sáv víznek 

tulajdonítható.) Ez pedig a minta polimer jellegének a megváltozását jelenti. A hidrogén 

eltávozása után módosul a szén – szén kötésszerkezet, amit a Raman-szórásból lehet nyomon 

követni. A hidrogéntartalom csökkenése el segíti, hogy az sp2 hibridizációjú szénatomok 

nagyobb klasztereket alkossanak. Ezek a klaszterek gy r s szerkezet ek, ugyanis a D sáv 

intenzitása a h kezelés hatására megn . A G sáv változása, nevezetesen a nagyobb 
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frekvenciák felé való eltolódása szintén a gy r s klaszterek kiépülését jelzi. Ez magyarázza az 

abszorpciós spektrumban tapasztalt változást, ugyanis a nagyobb gy r s klaszterek kisebb 

fotonenergiáknál nyelnek el, ami az E04 csökkenését is eredményezi. E szerkezeti módosulás a 

törésmutató értékének a növekedését is okozza, összhangban az 5.2.15. ábrán látható 

eredményekkel. 

A 8 Pa plazmanyomás és -100 V el feszültségnél készült minta abszorpciós 

spektrumának és törésmutató diszperziójának a h kezelés hatására bekövetkez  változását 

ábrázolja az 5.2.17. ábra. Az infravörös abszorpciós és Raman-szórási spektrumok amelyek a 

h kezelés következtében kialakuló kötésszerkezeti módosulást mutatják, az 5.2.18. ábrán

láthatók. A h kezeletlen mintában a C-H nyújtórezgések tartománya sp3 CH3, sp3 CH2

csoportok jelenlétét igazolja. Emellett az olefin sp2 CH2 típusú csoport aszimmetrikus 

nyújtórezgésének tulajdonított sáv (3025 cm-1) mutatja a réteg sp2 széntartamának a 

növekedését. A h kezelés jelent s hidrogéntartalom vesztéssel jár, ugyanis az abszorpciós 

sávok intenzitása jelent sen lecsökken mind a 473 K, mind pedig az 573 K h kezelés 

hatására.
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5.2.16. ábra A 8 Pa és -20 V leválasztási paraméterek mellett készült a-C:H vékonyréteg (

7), és a h kezelt változatainak infravörös abszorpciós (A) és Raman-szórási (B) spektrumai.

A 673 K h kezelés a mintának a hordozóról való leválásához vezetett, ezért erre vonatkozó 

eredmények nincsenek az ábrán. Az sp2 C-C kötéseknél bekövetkezett változást a Raman 

szórás mutatja. A 473 K h kezelés a G szórási csúcs intenzitásának növekedését és a nagyobb 

frekvenciák irányába való eltolódását okozta. A spektrum alakjának jelent sebb a változása az 

573 K h kezelés hatására. Az sp2 szénatomokat tartalmazó gy r k lélegz  módusának 

tulajdonítható D sáv intenzitása megn , és jól különválik a G sávtól, míg utóbbi pozíciója 
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eltolódik a nagyobb hullámszámok irányába. Ez a változás valószín síti, hogy aromás 

gy r kb l álló nagyobb klaszterek épülnek ki. 
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5.2.17. ábra Abszorpciós spektrumok a 8 Pa plazmanyomás és -100 V leválasztási 

el feszültség mellett készült a-C:H vékonyréteg (  9) h kezelésének függvényében.

 Az optikai abszorpciós spektrum (5.2.17. ábra) az abszorpció növekedését mutatja 

mindegyik fotonenergiánál és a tilossáv-szélességnek 2.75 eV-ról 1.6 eV-ra történ

csökkenését eredményezi. Ez a drasztikus csökkenése az E04-nek nagyon szépen igazolja az 

sp2 szénatomokat tartalmazó klaszterek méretének meghatározó szerepét a tilossáv-szélesség 

alakításában. A törésmutató diszperziójának változása a h kezelés hatására nem mutat olyan 

direkt kapcsolatot a kötésszerkezet változásával, mint a -20 V-os minta esetében.  
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5.2.18. ábra A 8 Pa, -100 V paraméterek mellett készült a-C:H vékonyréteg (  9), és a 

h kezelt változatainak infravörös abszorpciós (A) és Raman szórási (B) spektrumai.

Az eredetileg sem kicsi törésmutató értéke csak a nagyobb energiáknál növekszik meg és a 
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görbe alakja is jelent sen változik. Eltekintve most a törésmutató kisebb értékét l, a 

h kezelés hatására a diszperziós görbe alakja kissé hasonlít a grafit diszperziós görbéjéhez, 

összhangban a Raman mérés eredményével. 

 Az 5.2.19. ábra a 8 Pa plazmanyomáson és -400 V el feszültségnél készült mintán 

mutatja a h kezelés hatását az abszorpciós spektrumra és a törésmutató diszperziójára. A 

h kezelés okozta kötésszerkezeti változások pedig az 5.2.20. ábrán látható infravörös 

abszorpciós és Raman szórási spektrumok alapján követhet k nyomon. Összevetve a kisebb 

feszültségnél leválasztott mintákra kapott eredményekkel, az jól látszik, hogy a spektrumok 

jellege alig változott, inkább az intenzitásértékek módosultak. A C-H nyújtó rezgési 

tartományban az abszorpció fokozatosan csökkent. Egy lényeges változás, hogy a kezeletlen 

mintán a 3000 – 3100 cm-1-nél látható széles váll, ami sp2 C-H kötések rezgéseinek 

tulajdonítható, az 573 K-en h kezelt mintában már nem jelentkezik. 
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5.2.20. ábra A 8 Pa, -400 V paraméterek mellett készült a-C:H vékonyréteg (  12), és a 

h kezelt változatainak infravörös abszorpciós (A) és Raman szórási (B) spektrumai.

A Raman spektrumban a h kezelés eredményeként a G és D sávok jól különválnak, 

szórási intenzitásuk n  és a G sáv nagyobb hullámszámok felé tolódik el. Azt mondhatjuk 

tehát, hogy az a-C:H vékonyréteg a h kezelés során ugyan hidrogént veszít, de ez nem 

eredményez olyan mérték  módosulást a szerkezetben, mint a kisebb feszültségeknél 

leválasztott minták esetében. Ennek megfelel en mind az abszorpciós spektrumban, mind 

pedig a törésmutató diszperziójában, csak kismérték  változás figyelhet  meg. A tilossáv-

szélesség kis mértékben csökken és a törésmutató diszperziójának jellege sem módosul 

lényegesen.

Összefoglalva: vizsgáltam a h kezelés hatását az abszorpciós spektrumokra és a 

törésmutató diszperziójára a 8 Pa nyomáson el állított mintasorozatokon. A vizsgált 

fotonenergia tartományban a h kezelés az abszorpciót megnöveli és az optikai tilossáv-

szélesség csökkenéséhez vezet. Ez a változás egyre kisebb lesz, amint haladunk a nagyobb 

leválasztási feszültségek irányába. A törésmutató a h kezelés hatására n , összhangban a 

minta hidrogén tartalmának csökkenésével és a diszperziós görbe jellege is megváltozik, 

amint egyre nagyobb mennyiségben épülnek ki az sp2 hibridizációjú szénatomokat tartalmazó 

gy r s klaszterek. A kötésszerkezet változását az infravörös abszorpciós és Raman szórási 

spektrumok vizsgálatával követtem és ezek alapján adtam magyarázatot az optikai 

tulajdonságok változására. Megfigyelhet , hogy a h kezelés okozta változások nagyon 

hasonlóak a leválasztási el feszültség okozta változásokhoz. Azonban míg a h kezeléssel egy 

adott plazmanyomás és leválasztási el feszültség mellett létrehozott a-C:H vékonyréteg 

relaxációját, szerkezetének átalakulását érem el, addig a leválasztási el feszültség 

változtatásával eleve különböz  típusú rétegeket hozok létre.

V.2.4. Az elektronállapot s r ség meghatározása a sávhatárok közelében 

 Az optikai abszorpciós spektrumok kísérleti meghatározása lehet vé teszi, hogy 

megfelel  modell segítségével kiszámoljuk az elektronállapot-s r séget a sávnyúlványokban. 

Az a-C:H vékonyrétegek esetében a sávnyúlvány állapotok a * elektronállapotok, amelyek 

koncentrációja és energia szerinti eloszlása szoros kapcsolatban van a leválasztási 

paraméterekkel. Az amorf szén heterogén szerkezete miatt a sávnyúlvány állapotok 
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lényegében egy alsávot alkotnak és a * állapotok által létrehozott tilossávban 

helyezkednek el. 

 El ször vázlatosan írom le az irodalomban korábban publikált modellt [92], amely 

alapján a számolást végeztem. Az elektronállapot-s r séggel a dielektromos állandó képzetes 

része van kapcsolatban. Nemdirekt optikai átmenetek esetén, egyelektron közelítésben 0 K 

h mérsékleten [93] az állapots r ség és a dielektromos függvény képzetes része ( 2(E)) 

között a következ  összefüggés áll fenn: 

EE

E uo
a

f

f

dZZNEZN
E

Q

m
eE

4
2

222

2 40.

Itt No a betöltött, míg Nu a betöltetlen állapotok s r sége, E a fotonenergia, e az elektron 

töltése,  a valencia elektronok atomonkénti átlagos száma, a atomi s r ség és Q az optikai 

átmenet mátrixeleme. Mivel az abszorpciós koefficiens megadható a következ  egyenlettel: 

EE
Ehcn

E 2

2
41.

ahol n(E) a törésmutató az energia függvényében, h a Planck állandó és c a fénysebesség, 

írhatjuk, hogy:

EE

E uo

f

f

dZZNEZN
E

K
E 42.

ahol K-t a következ  módon definiáljuk: 

a

Q
cnm

e
K

42 2
2

323

43.

Mivel az a-C:H minták esetén a  és a * sávok kiszélesedése korrelációban van az sp2

szénatomokat tartalmazó klaszterek méreteloszlásával, els  közelítésként a sávok Gauss-

kiszélesedése feltételezhet . További egyszer sít  feltételezés, hogy a sávok szimmetrikusan 

helyezkednek el a Fermi nívóhoz képest (E = -E *). Ekkor írhatjuk: 

2

2

max 2
exp

EE
NENo ,

2

2
*

max 2
exp

EE
NENu 44.

Behelyettesítve az a(E)-re vonatkozó 40. egyenletbe és az integrálást elvégezve kapjuk: 

E

E
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EE
NKE

2
2

2
exp

2

*2
max 45.

Az egyenletb l közvetlenül látszik, hogy az abszorpciós spektrum alakját csak az E  és 

határozzák meg, vagyis a Gauss-sáv maximumhelye és félértékszélessége. Az állapots r ség 
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meghatározására a 43. egyenletet használtam. Az n(E) az ellipszometriai mérések 

illesztéséb l az el z  fejezetben már meghatározott görbe. A =1, mivel csak a -elektronok

vesznek részt az átmenetben, a A atomi s r séget a vékonyréteg térfogatának és tömegének 

ismeretében a réteg s r ségb l ( ) határoztam meg: 

mix

Avogmix
A M

N
46.

ahol mix a réteg s r sége, NAvog az avogadró szám és Mmix a réteg átlagos moláris tömege. 

Ezen átlagos moláris tömeg kiszámolásához figyelembe vettem a hidrogéntartalom változását 

és ezzel súlyoztam az 1C atom 1 - H atom arányra vonatkozó 13 g/mól moláris tömeget. Az 

így kapott eredményeket és a számoláshoz felhasznált értékeket az 5.2.3. táblázatban

mutatom be a legkisebb illetve a legnagyobb el feszültségnél készült minták esetében. 

Plazmanyomás 

[Pa]

El feszültség 

[V] 

mix 

[g/cm3]

Mmix

[g/mol] 

A

[1023 atom/cm3]

- 20 1.594 7.38 1.3 
8

- 400 1.718 8.48 1.2 

- 30 1.671 7.16 1.4 
26

- 600 1.739 8.92 1.1 

5.2.3. táblázat A A értékei a legkisebb illetve a legnagyobb el feszültségnél készült minta 

esetén 8 és 26 Pa plazmanyomásnál.

Az átmeneti mátrixelemr l feltételeztem, hogy energiafüggetlen és néhány Å értéket 

vett fel a görbék illesztésénél. Az átmeneti mátrixra vonatkozó feltételezés az elméleti 

becslésekkel összhangban van [92]. Az abszorpciós spektrumoknak a 43. egyenlet szerinti 

illesztéséb l kapott eredményekkel a következ  fejezetben foglalkozom.  

V.2.5. Az elektronállapot-s r ség változása a leválasztási paraméterek függvényében 

Az el z  fejezetekben az a-C:H vékonyrétegek optikai tulajdonságaival foglalkoztam, 

és ott láttuk, hogy a minta leválasztási feszültségének növelésekor jelent sen megváltozik az 

abszorpciós spektrum, egyrészt n  az abszorpció, másrészt a spektrum kiszélesedik a kisebb 
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fotonenergiák irányába. Ennek eredményeként a tilossáv-szélesség csökken. Mindez a 

szerkezet megváltozásával és azon keresztül az elektronállapot-s r séggel függ össze. 

Feltételezve a  és * sávok Gauss-kiszélesedését, az abszorpciós spektrumok illesztésével 

módunk van meghatározni az elektron-állapots r ség változását az el állítási paraméterek 

függvényében.

 Az abszorpciós spektrumok Gauss-eloszlású állapots r séggel történ  illesztésének 

eredményeit a 8 Pa és a 13 Pa nyomáson készült mintasorozatokra mutatom be. Az 5.2.4.

táblázat az illesztés eredményén kívül tartalmazza az optikai abszorpciós spektrumból Tauc 

ábrázolással nyerhet  ET tilossáv-szélességet, valamint E04 értékét is. 

Minta USB

[V]

E04

[eV]

ET

[eV]

N max *1022

[eV-1cm-3] [eV]

E

[eV]

 7 -20 3,52 2.97 3.21 0.47 3.68 

 8 -40 3,20 2.72 2.62 0.62 3.42 

 9 -100 2,75 2.20 2.31 0.69 2.94 

 10 -200 2,10 1.62 2.92 0.73 2.52 

 11 -300 1.36 1.13 3.02 0.89 2.56 

 12 -400 1,2 1.05 3.62 1.62 2.59 

5.2.4. táblázat A 8 Pa plazmanyomás és különböz  el feszültségeknél leválasztott minták 

abszorpciós spektrumának illesztésével kapott eredmények. E04 a korábban már definiált 

optikai tilossáv-szélesség, ET az abszorpciós spektrum Tauc ábrázolásából meghatározott 

tilossáv-szélesség, N max állapots r ség,  a * állapotok eloszlásának félértékszélessége, 

E : a két sáv maximumának távolsága.

Az 5.2.22. – 5.2.23. ábrákon tüntettem fel a táblázatban megadott értékeket. A 

táblázatból és a göbékb l is látható, hogy az ET kisebb E04-nél, de mind a kett nek az értéke 

csökken a leválasztási feszültség növelésével.

Az illesztésb l kapott E  értéket kell összevetnem ezekkel a paraméterekkel. Az E

értéke nagyobb az ET-nél és az E04-nél, a feszültség növekedésével azonban hasonló 

tendenciát követ, kivéve a két utolsó mintát. Ezeknél a mintáknál azonban a Gauss-sáv nagy 

félértékszélesség , ami bizonytalanná teszi E  meghatározását. Valószín , hogy nagy 

félértékszélességnél a sáv Gauss közelítése már nem alkalmazható. 
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5.2.22. ábra Az Eg, Eg’, E  mennyiségek változása a leválasztási el feszültséggel a 8 Pa 

plazmanyomás mellett készült mintákon.

 Az állapots r ség 1022 eV-1cm-3 nagyságrend , a tényleges értékek viszont nem 

változnak monoton módon a leválasztási feszültséggel. Valójában azt várnánk, hogy a -400 

V-os mintára valamivel nagyobb értéket kapjunk, mint a -20 V-os minta esetében. Azonban 

ha az utóbbi mintától eltekintünk, akkor a tendencia megfelel a várakozásoknak. Érdemes 

még itt az állapots r ség nagyságrendjét analizálni.  
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5.2.23. ábra Az N max és   mennyiségek változása a leválasztási el feszültséggel, a 8 Pa 

plazmanyomás mellett készült mintákon.
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Amorf szilíciumnál például a sávnyúlvány állapotok koncentrációja 1021 eV-1cm-3

nagyságrend . Ha a-C:H esetében ez jó érték lenne, akkor az abszorpciós görbék illesztéséhez 

néhányszor 10 Å-nek kellene választani az átmeneti mátrixelemet, ami túl nagy ahhoz, hogy 

elfogadható legyen [94]. 

 A 13 Pa plazmanyomáson leválasztott a-C:H mintasorozat abszorpciós spektrumának 

Gauss kiszélesedés  állapots r séggel történ  illesztéséb l kapott eredményeket az 5.2.5.

táblázatban foglaltam össze. Az eredményeket az 5.2.24. – 5.2.25. ábrákon mutatom be. 

Minta USB[V] E04[eV] ET[eV]
N max *1022

[eV-1cm-3]
[eV] E [eV]

 1 -30 1.83 1.58 2.93 0.76 2,13 

 13 -50 1.69 1.50 3.35 0.75 2,07 

 2 -60 1.62 1.42 3.19 0.76 2,04 

 3 -100 1.44 1.32 3.71 0.86 2.03 

 14 -140 1.43 1.29 3.76 0.90 1.95 

 4 -200 1.40 1.23 3.87 0.92 1.86 

 5 -300 1.32 1.18 4.18 1.01 1.93 

 6 -600 0.91 0.78 4.75 1.28 2.02 

5.2.5. táblázat A 13 Pa plazmanyomás és különböz  el feszültségeknél leválasztott minták 

abszorpciós spektrumának illesztésével kapott eredmények. E04 a korábban mér definiált 

optikai tilossáv-szélesség, ET az abszorpciós spektrum Tauc ábrázolásából meghatározott 

tilossáv-szélesség, N max állapots r ség,  a * állapotok eloszlásának félértékszélessége, 

E : a két sáv maximumának távolsága.

 El ször foglalkozzunk a tilossáv-szélességekkel. Az ET minden egyes leválasztási 

el feszültségnél kisebb az E04-nél. Az értékük monoton csökken a leválasztási feszültség 

növekedésével. Az E  értéke, ami a  és a * állapotok eloszlását jellemz  Gauss-sávok 

maximumainak távolsága, ezen mintasorozat esetén is nagyobb, mind az ET-nél, mind az E04-

nél. Az E  a leválasztási feszültséggel csökken, kivéve a -300 V-os és -600 V-os mintákat, 

ahol szintén azt mondhatjuk, hogy nagy a sáv kiszélesedése. E probléma megoldására 

aszimmetrikus görbeillesztéssel is próbálkoztam, ez azonban az illesztési paraméterek 

számának növekedését jelenti, így n  az illesztés bizonytalansága. 
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5.2.24. ábra Az Eg, Eg’, E  mennyiségek változása a leválasztási el feszültséggel a 13 Pa 

plazmanyomás mellett készült mintákon. 

Ezen nagyobb nyomásnál készült mintasorozatnál a sávok félértékszélessége már kis 

el feszültségnél is nagy és ez növekszik, amint n  a leválasztási feszültség. Az 

állapots r ség, hasonlóan a kisebb nyomáson készült mintasorozathoz, 1022 eV-1cm-3

nagyságrend , és monoton növekszik a leválasztási feszültséggel. 
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5.2.25. ábra Az N max és   mennyiségek változása a leválasztási el feszültséggel, a 13 Pa 

plazmanyomás mellett készült mintákon.
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 Az abszorpciós sáv illesztésével meghatározott paraméterek közül az E  változása a 

leválasztási feszültséggel az abszorpciós spektrumból közvetlenül meghatározott ET és E04

változását követi, ami a Gauss-eloszlású elektronállapot-s r séggel történ  illesztés 

elfogadhatóságát alátámasztja (2.3.8. ábra). A szerkezetnek a változását, amivel összefügg az 

E  értékének a csökkenése a feszültség növekedésével, nyomon követhetjük az 5.1.1. és az 

5.1.2. ábrákon látható Raman-szórási spektrumok segítségével. Különösen jól látszanak a 

változások a 785 nm-el gerjesztett spektrumokon. 

 A -30 V-nál készült mintán az összetev  sávok határozottan elkülönülnek, a feszültség 

növekedésével azonban jól látható a sávok átlapolódása és az egész spektrum kiszélesedése. 

Végül a -600 V-os mintánál a nagyobb méret  aromás gy r kb l álló klaszterek kialakulása, 

amit a G és D sávok pozíciója is mutat. Ezek a szerkezeti változások nemcsak a tilossáv-

szélesség csökkenését magyarázzák, hanem ezek okozzák a  sávok kiszélesedését és az 

állapots r ség növekedését. 

Összefoglalva: az a-C:H vékonyrétegek optikai abszorpciós spektrumainak 

illesztésével meghatároztam a sávhatárokhoz közeli elektronállapotok koncentrációját és 

energia szerinti eloszlását. Az illesztéshez a * állapotok alkotta sávok kiszélesedésének 

Gauss eloszlását tételeztem fel. Vizsgáltam az állapotok koncentrációjának és eloszlásának 

függését a vékonyrétegek el állításának paramétereit l az optikai abszorpciós spektrumból 

közvetlenül meghatározott Tauc és E04 tilossáv-szélességét használtam olyan paraméterként, 

amely az illesztési eredmények megbízhatóságát alátámasztja. Mindkét mintasorozat esetén 

hasonló eredményt kaptam, nevezetesen az E  tilossáv-szélesség a vártnak megfelel en az E04

illetve az ET lefutását követte. Eközben azt tapasztaltam, hogy a sávok félértékszélessége 

megn  és az állapots r ség is nagyobb lesz. Ez utóbbi a nagyobb plazmanyomás mellett 

készült sorozat esetében nagyobb értéket vett fel a leválasztási el feszültség növekedésével. 
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V.3. Lumineszcencia spektroszkópia a-C:H vékonyrétegekben 

 A szobah mérsékleten jól lumineszkáló a-C:H vékonyrétegek emissziós spektruma az 

ultraibolyától a látható hullámhosszakig, egy nagyon széles tartományt fed át. Amint az 

irodalmi el zményekben már kifejtettem, ez a kiszélesedés nem szimmetrikus és függ a 

gerjesztésre használt fotonenergiától. A lumineszcencia spektrális eloszlása összetett 

szerkezetet mutat. A lumineszcencia spektrumnak a gerjeszt  energiával való változása 

alapján az emissziós sáv jelent s kiszélesedését az amorf félvezet k elektron-sávszerkezetére 

jellemz  úgynevezett sávnyúlvány állapotok széles eloszlásával próbálták magyarázni, illetve 

az összetett szerkezetre utaló kísérleti eredmények miatt különböz  lumineszcencia-

centrumok jelenlétét is feltételezték, mint lehetséges magyarázatot. Kutatásaim során azt 

reméltem, hogy jól lumineszkáló a-C:H mintasorozatokon a fotolumineszcencia spektrum 

összetett szerkezetének és a gerjesztési spektrumoknak a részletes kísérleti vizsgálatait 

elvégezve tovább tudok lépni ezen spektrumok sajátosságainak megértésében és fontos, új 

eredményeket kaphatok a lumineszcencia eredetére és mechanizmusára vonatkozóan. Abból 

kiindulva, hogy amorf félvezet kben a lumineszcencia a sávnyúlvány kvázi-lokalizált 

elektronállapotaival, illetve a tilos sávban mélyebben található lokalizált állapotokkal 

kapcsolatos, a lumineszcencia vizsgálatokból következtetni lehet a sugárzó rekombinációban 

résztvev  lokalizált állapotok tulajdonságaira is. 

 Dolgozatom ezen fejezetének els  részében a fotolumineszcencia spektrum összetett 

szerkezetével foglalkozom. Egy-egy adott plazmanyomásnál a leválasztási el feszültség 

változtatásával készült több mintasorozat folytonos gerjesztéssel mért fotolumineszcencia 

spektrumának vizsgálatával megmutatom, hogy a széles emissziós spektrum komponens 

sávokból tev dik össze. A fejezet következ  részében a gerjesztésre használt fotonenergiák 

változtatásával kísérletileg igazolom, az egyes összetev  sávok jelenlétét. Ezután kerül sor a 

lumineszcencia sávok gerjesztési spektrumainak bemutatására a háromdimenziós emissziós-

gerjesztési spektrumok analízisével. Az egyes emissziós sávok gerjesztési spektrumában 

tapasztalt rezonancia jelenséggel foglalkozom ezután. Végül a rezonáns gerjesztési sáv 

alapján az elektron-lyuk párok térbeli lokalizációjának meghatározásával foglalkozom. 
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V.3.1. A fotolumineszcencia spektrum összetett szerkezete 

 A PECVD technológiával különböz  leválasztási paraméterek mellett el állított a-C:H 

vékonyrétegek lumineszcencia jellemz inek vizsgálatai során az irodalommal megegyez en

[71,95] azt tapasztaltam, hogy a lumineszcencia emissziós spektrumok széles sávot mutatnak 

az 1.5-3.5 eV fotonenergia tartományban 3.5 eV gerjeszt  energiát alkalmazva. Ez a széles 

lumineszcencia sáv azonban nem irható le egyetlen Gauss-görbével. Az emissziós spektrumok 

részletesebb vizsgálatával arra kerestem a választ, hogy a spektrum alakja miként írható le a 

kísérleti vizsgálataimhoz rendelkezésre álló fotonenergia tartományban. A kapott 

eredményeket részletesen analizálva és figyelembe véve a már meglév  irodalmi ismereteket, 

magyarázatot adok a fotolumineszcencia (PL) spektrális eloszlásának kialakulására. 

Vizsgálataimhoz az el állítási paraméterek széles tartományában készítettem olyan 

nagy tilossáv-szélesség  a-C:H vékonyrétegeket, melyek fotogerjesztés hatására 

lumineszkálnak. E mintasorozatok el állításánál a kisülési plazmanyomás és az önfeltölt dési 

feszültség voltak a változtatott kisülési paraméterek, állandó értéken tartva a folyamat többi 

paraméterét. A vizsgált nagy számú mintasorozatból az 5.3.1. táblázatban csak azoknak a 

mintáknak az el állítási paramétereit foglaltam össze, amelyekre vonatkozó kísérleti 

eredményeket a dolgozat következ  részében bemutatok.  

Minta
Nyomás

[Pa]
USB

[V]
Kiindulási

gáz 
Vastagság

[nm]
 15 8 10 CH4 205 
 7 8 20 CH4 116 
 8 8 40 CH4 58 

 16 8 80 CH4 185 
 17 26 50 CH4 94 
 18 26 60 CH4 173 
 19 26 80 CH4 218 
 20 26 100 CH4 226 
 21 26 110 CH4 198 
 22 40 50 CH4 145 
 23 40 100 CH4 134 
 24 53 10 CH4 66 
 25 53 25 CH4 75 
 26 53 60 CH4 202 
 27 53 100 CH4 84 

5.3.1. táblázat A fejezetben bemutatásra kerül  a-C:H mintasorozatok el állítási 

paraméterei.
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 Az 5.3.1.-5.3.4. ábrákon 3.26 eV fotonenergiával gerjesztett lumineszcencia 

spektrális eloszlása látható négy különböz  plazmanyomásnál el állított mintasorozaton. A 

mintasorozatokat egy adott nyomásnál el állított különböz  önfeltölt dési feszültségnél 

el állított a-C:H vékonyrétegek alkotják. Az egyes sorozatoknál az eltér  önfeltölt dési 

feszültségek kiválasztásával az volt a célom, hogy minél változatosabb paraméterértékeknél 

el állított a-C:H minták lumineszcenciájának spektrális eloszlását mutassam be a 

karakterisztikus jellemz k meghatározása céljából. Valamennyi spektrumot 

szobah mérsékleten mértem, mivel az a-C:H filmek lumineszcenciája nagyon gyengén függ a 

h mérséklett l. A spektrumok a maximális intenzitásra, mint egységre vannak normálva, 

hogy az alakjuk összevethet  legyen. Meg kell még jegyezni, hogy a gerjeszt  nyaláb 10 nm 

félértékszélesség , azaz a gerjeszt  fotonok energiája a 3.22-3.30 eV tartományba esik, ezért 

a spektrum azon részét, ahol kivágtam a gerjeszt  nyalábot, szaggatott vonallal jelöltem. 

Kés bb majd látni fogjuk, hogy nagyobb gerjeszt  fotonenergiáknál a lumineszcencia jelent s

intenzitást mutat a 3.22-3.30 eV fotonenergiáknál is. 
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5.3.1. ábra és 5.3.2. ábra. A 3.26 eV fotonenergiával gerjesztett lumineszcencia spektrumok a 

8 illetve a 26 Pa plazmanyomáson és különböz  önfeltölt dési feszültségek mellett el állított 

a-C:H vékonyrétegekben. A spektrumok a maximális intenzitásra normáltak és a függ leges

tengely mentén egymáshoz képest el vannak tolva.
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5.3.3. ábra és 5.3.4. ábra. A 3.26 eV fotonenergiával gerjesztett lumineszcencia spektrumok a 

39 illetve 52 Pa plazmanyomáson és különböz  önfeltölt dési feszültségek mellett el állított 

a-C:H vékonyrétegekben. A spektrumok a maximális intenzitásra normáltak és a függ leges

tengely mentén egymáshoz képest el vannak tolva.

Megvizsgálva a lumineszcencia spektrális eloszlását, mindegyik görbesorozat esetén 

szemmel látható a spektrumok összetett szerkezete, vagyis nem egyetlen széles sávból áll az 

emisszió. Az egyes összetev  sávoknak az elkülönülése, továbbá intenzitásviszonyai elég 

nagy változatosságot mutatnak a különböz  mintasorozatokon. A 8 Pa és a 26 Pa nyomásokon 

készült sorozatnál a legnagyobb energiájú emissziós csúcs kifejl dése az önfeltölt dési 

feszültség növekedésével jól nyomon követhet . A közepes energiájú (~2.5 eV) csúcs a 26 Pa 

nyomású mintasorozaton közel változatlan intenzitással megmarad az USB növekedésével és 

hasonló mondható el a ~2.3 eV környékén enyhe vállként jelentkez  sávról is. A 8 Pa 

nyomású sorozaton a ~2.3 eV környékén jelentkez  összetev  sáv nagyon kicsi intenzitásúvá 

válik a -80 V-os mintában, ugyanakkor ez dominálja a -100 V minta spektrumát. Ez utóbbi 

spektrum kisenergiájú oldalán egy gyenge deformáció mutatja egy további kisenergiájú 

összetev  sáv jelenlétét. Tekintettel arra, hogy a széles spektrumnak összetev kre történ

szétbontása adja majd meg a tényleges csúcshelyeket, ezért itt csak közelít  eredményekr l

írok.

 A 39 Pa nyomású sorozat eltér  viselkedést mutat az USB növekedésével. A ~2.5 eV 

körüli csúcs intenzitása n  meg az el feszültség növekedésével, ugyanakkor a nagyenergiájú 

sáv ~2.75 eV környékén is elég intenzív marad. Az USB növekedésével n  a spektrum 
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kiszélesedése. Az 52 Pa nyomású sorozatnál a -10 V és a -20 V önfeltölt dési feszültség

mintáknál a spektrumok maximumánál látható széles plató utal a spektrum összetett 

szerkezetére, ugyanakkor a -60 V-os minta spektrumában elég jól látható három összetev

komponens sáv léte. 

A bemutatott fotolumineszcencia spektrumok alapján megállapítható, hogy a 3.26 eV 

gerjeszt  energiával mért lumineszcencia sávok széles eloszlást mutatnak és a spektrum 

határozott szerkezettel rendelkezik, ami a különböz  összetev  emissziós sávokkal függ 

össze.

Az összetev  sávok pozíciójának és félértékszélességének meghatározása céljából 

Gauss görbék illesztésével szétbontottam a spektrumokat három összetev  sávra. A következ

fejezetben a gerjesztési spektroszkópia módszerét felhasználva kísérletileg igazolom az önálló 

sávok létét és azok pozícióját, ami alátámasztja a lumineszcencia spektrumoknak most 

alkalmazásra kerül  szétbontását. 

Az 5.3.5. ábrán a lumineszcencia-spektrum összetev  sávokra történ  szétbontását 

mutatom be a 26 Pa nyomáson és -80 V önfeltölt dési feszültségnél el állított mintára 

vonatkozóan.
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5.3.5. ábra A 26 Pa nyomáson és -80 V önfeltölt dési feszültségnél el állított a-C:H minta 

(  19) fotolumineszcencia spektrumának szétválasztása Gauss-görbék segítségével. A 

gerjeszt  fotonenergia 3.26 eV.

Annak érdekében, hogy részletes információt kapjak a fotolumineszcencia spektrumok 

szerkezetére vonatkozóan, számos mintasorozatnak az ugyanolyan energiájú gerjesztésnél 
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mért lumineszcencia spektrumát Gauss-görbék segítségével szétbontottam összetev ire. Az 

eredményeket az 5.3.2. Táblázatban foglaltam össze:  

Lumineszc. sáv Lumineszc. sáv Lumineszc. Sáv 

Minta sz. Pozíció

[eV] 

Félért. Sz. 

[eV] 

Pozíció

[eV] 

Félért. Sz. 

[eV] 

Pozíció

[eV] 

Félért. Sz. 

[eV] 

 15 2,21 0,38 2,40 0,30 2,72 0,64 

 7 2,22 0,39 2,39 0,29 2,75 0,62 

 8 2,29 0,27 2,39 0,32 2,74 0,70 

 16 - - 2,48 0,31 2,75 0,60 

 17 2,28 0,40 2,38 0,21 2,69 0,67 

 18 2,19 0,29 2,41 0,26 2,66 0,60 

 19 2.26 0.33 2.45 0.28 2.70 0.53 

 20 2,23 0,32 2,46 0,34 2,73 0,48 

 22 2,26 0,40 2,42 0,21 2,71 0,53 

 23 2,19 0,35 2,41 0,24 2,61 0,54 

 24 2,24 0,60 2,425 0,42 2,70 0,57 

 25 2,23 0,66 2,42 0,36 2,71 0,55 

 26 2,28 0,49 2,43 0,2 2,66 0,79 

5.3.2. Táblázat. A 3.26 eV gerjeszt  energiával mért fotolumineszcencia spektrumok Gauss-görbék 

illesztésével történ  szétbontása különböz  a-C:H mintákra vonatkozóan.

A táblázatból világosan látszik, hogy három összetev  lumineszcencia sávra bontható a széles 

emissziós spektrum és az egyes sávok maximumához tartozó energia értékek szórása nem 

nagy, habár a minták tilossáv-szélessége az eltér  paraméterek miatt jelent sen különbözik.

 Az 5.3.6. ábrán mutatom be a három emissziós sáv maximum helyének és 

félértékszélességének értékeit az önfeltölt dési feszültség függvényében, különböz

plazmanyomásoknál készült mintákra. Az 5.3.7. ábra ugyanezen mennyiségeket ábrázolja a 

plazmanyomás függvényében, de különböz  önfeltölt dési feszültségnél készült a-C:H 

mintákra. Az ábrákon látható kísérleti eredmények alátámasztják azt a következtetést, hogy 
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amennyiben az a-C:H minta lumineszkál, függetlenül az el állítás paramétereit l, a vizsgált 

gerjeszt  energiánál mért fotolumineszcencia spektrum három karakterisztikus emissziós 

sávból tev dik össze, amelyek pozíciója és félértékszélessége kis szórást mutat az el állítás 

paramétereivel. Ez valószín síti azt, hogy az a-C:H vékonyrétegek fénykibocsátása 

lumineszcencia-centrumokként viselked  szerkezeti egységekhez köthet , ahol a 

fotogerjesztett töltéshordozók térben lokalizálódnak.
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5.3.6. ábra Az összetev  lumineszcencia sávok csúcshelyzetének függése az önfeltölt dési

feszültségt l a különböz  plazmanyomásnál készül a-C:H mintákra.

E karakterisztikus viselkedés magyarázatára induljunk ki az a-C:H vékonyrétegek 

fotolumineszcenciájának magyarázatára elfogadott rekombinációs modellb l, amely a 

fénykibocsátást az sp2 hibridizációjú szénatomokat tartalmazó, különböz  méret  szerkezeti 

egységekhez, ún. klaszterekhez kapcsolja. A megfelel  energiájú fotonokkal történ

gerjesztéskor az sp2 hibridizációjú szénatomokat tartalmazó klaszterekben *

elektronátmeneteket gerjesztünk, amelynek eredményeként fotogenerált elektron-lyuk párok 

keletkeznek. Ezen elektron-lyuk párok relaxációja, vagyis az alapállapotba történ  átmenete 

nem-sugárzó, vagy sugárzó rekombináció révén történhet attól függ en, hogy milyen az 

elektron-lyuk párok lokalizációja. Er s lokalizáció esetén, amikor a fotogenerált elektron-lyuk 

párok nem diffundálnak el egymástól, vagy alagutazás révén nem szeparálódnak az sp2

hibridizációjú klaszteren belül, akkor ún. csapdázott exciton állapotba kerülnek, ahonnan 

sugárzó rekombinációval jutnak vissza az alapállapotba. Ha bekövetkezik a fotogerjesztett 
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elektron-lyuk párok klaszteren belüli delokalizációja, akkor az nem sugárzó rekombinációt 

eredményez. 
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5.3.7. ábra Az összetev  lumineszcencia sávok csúcshelyzetének függése a plazmanyomástól 

különböz  önfeltölt dési feszültségeknél készült mintákra.

Az elektron-lyuk párok lokalizációjának mértéke az sp2 hibridizációjú szénatomokat 

tartalmazó klaszterek méretét l függ, így pl. az elektron könnyen delokalizálódik egy sp2

hibridizációjú szénatomok alkotta többtagú konjugált szénlánc mentén, ami egy lehetséges 

klaszter elrendez dés. A lokalizáció egyébként az a-C:H rétegek heterogén szerkezetével függ 

össze, nevezetesen az sp3 hibridizációjú mátrixba ágyazott sp2 hibridizációjú klaszterek miatt 

er s a potenciálfluktuáció.  

 E vázlatosan ismertetett sugárzó rekombinációs modell alapján az 5.3.6.-5.3.7.

ábrákon bemutatott eredmények arra engednek következtetni, hogy az a-C:H 

vékonyrétegeknek az adott fotogerjesztéssel mért lumineszcencia spektruma különböz

szerkezet  sugárzó rekombinációs centrumok jelenlétével függ össze. E karakterisztikus 

lumineszcencia centrumok sp2 hibridizációjú szénatomokat tartalmazó klaszterek, 

amelyekben térben lokalizálódnak a fotogerjesztett elektron-lyuk párok. A lokalizáció 

mértéke az egyes centrumok esetében különböz , ez az oka az összetev  lumineszcencia 

sávok különböz  energiájú csúcshelyzeteinek. Mivel mind a fotogerjesztés, mind pedig a 

rekombináció a lumineszcencia centrumként viselked  klaszteren belül történik, így a 

mozgékonysági éleken túli állapotok nem játszanak szerepet a rekombinációban, ami 
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magyarázza azt, hogy a sávok csúcshelyzete nem változik a tilossáv-szélességével. 

 Meg kell vizsgálni azonban egy másik lehetséges magyarázatot is, nevezetesen 

egyetlen karakterisztikus lumineszcencia-centrumot feltételezve, amely er sen csatolódik két 

különböz  lokális rezgési módushoz, ami három összetev  sávot eredményezne az adott 

fotogerjesztésnél. Az összetev  sávoknak a Gauss görbékkel történ  illesztés alapján számolt 

maximum helyeib l (5.3.2. Táblázat) meghatározhatók az er sen csatolt lokális rezgések 

lehetséges frekvenciái. A legkisebb energiájú csúcs esetén ez a frekvenciaérték 1209 cm-1 – 

1532 cm-1, míg a nagyobb energiájú csúcs esetén 1774 cm-1 – 2016 cm-1 tartományba esik. 

Habár a Raman szórás és az infravörös mérések alapján mindkét tartományban 

megfigyelhet ek lokális rezgések az a-C:H vékonyrétegekben, a frekvenciák szórása túl nagy 

ahhoz, hogy a lumineszcencia centrumoknak a lokális rezgésekhez történ  er s csatolásával 

magyarázni lehessen a három karakterisztikus összetev  lumineszcencia sávot. 

 Korábbi kutatásaink azt mutatták, hogy az a-C:H vékonyrétegekben a lumineszcenciát 

nagyon széles fotonenergia tartományban lehet gerjeszteni, így az ultraibolya tartományba es

5.9 eV fotonenergia is hatékony a lumineszcencia gerjesztésében. Ezzel részletesebben a 

gerjesztési spektrum vizsgálatakor foglalkozom. Itt csak a nagyobb gerjeszt  energiánál 

megfigyelhet  lumineszcencia-spektrumokat szeretném bemutatni. Az 5.3.8. ábra különböz

el állítási paraméterek mellett készült a-C:H vékonyrétegek fotolumineszcencia spektrumát 

mutatja 5.6 eV gerjeszt  fotonenergiánál. A kisebb energiájú gerjesztéssel mért korábbi 

spektrumokkal (5.3.1. – 5.3.4. ábra) összevetve megállapítható az emissziós sáv 

kiszélesedése a nagyenergiájú oldalon és újabb összetev  sávok megjelenése. Ezen új 

összetev  sávok relatív intenzitása változik a leválasztási paraméterekkel; a sávok pozíciója 

els sorban a relatív intenzitásaik miatt kissé változik az el állítási paraméterekt l függ en. 

Ennek az összetett szerkezet  spektrumnak a szétbontása Gauss-görbék illesztésével 

lényegesen több szabad paramétert jelent, mint amennyit korában alkalmaztunk, ezért az 

illesztés nagyon bizonytalan. Az egyes sávok szétválasztására a gerjesztési spektroszkópia ad 

lehet séget, amely kés bbi kutatások feladatát képezi. A dolgozat ezen részében csupán azért 

mutatom be ezeket a kísérleti eredményeket, mert ezek igazolják a spektrum összetett 

szerkezetét nagy energiájú gerjesztéseknél is. 
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5.3.8. ábra Az 5.16 eV fotonenergiával gerjesztett fotolumineszcencia spektrális eloszlása 

különböz  (26 Pa, - 60 V és – 80 V) plazmaparamétereknél el állított a-C:H vékonyrétegeken.

A spektrumokban megfigyelhet  új sávok energetikai pozíciói meger sítik a többfajta sugárzó 

rekombinációs centrumra vonatkozó feltételezést, ugyanis a ~3.25 eV-nél megjelen  újabb 

sáv nem állítható el  az er s csatolás miatt fellép  lokális rezgési kvantum elnyelésével a 2.65 

eV-nál megfigyelhet  összetev  sávból.

Összefoglalva: PECVD eljárással metánból különböz  kisülési nyomásnál az 

önfeltölt dési feszültség változtatásával a-C:H vékonyréteg mintasorozatokat készítettem és 

kísérletileg vizsgáltam e mintasorozatok folytonos gerjesztéssel mért fotolumineszcenciájának 

spektrális eloszlását. Az 1.5-3.5 eV emissziós energia tartományban szerkezettel rendelkez

széles eloszlású lumineszcencia sávot figyeltem meg, mely három emissziós sáv összegeként 

írható le. Ezen összetev  sávok pozíciója és félértékszélessége nem mutat korrelációt az 

el állítás paramétereivel, csupán az értékek kis szórása figyelhet  meg. Ezen eredmények 

alapján, figyelembe véve az a-C:H lumineszcenciájára elfogadott modellt, arra a 

következtetésre jutottam, hogy a három összetev  emissziós sáv különböz  sugárzó 

rekombinációs centrumoknak tulajdonítható, amely centrumok sp2 hibridizációjú 

szénatomokat tartalmazó különböz  méret  klaszterek. A nagyobb energiájú gerjesztéssel 

mért lumineszcencia-spektrumok kiszélesedése és összetett szerkezete további lumineszcencia-

centrumok jelenlétével magyarázható [96]. 
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V.3.2. A fotolumineszcencia-spektrum szétbontása komponenseire 

 Az el z  fejezetben a folytonos gerjesztéssel mért fotolumineszcencia spektrum 

összetev  sávjait Gauss-görbék illesztésével határoztam meg és ennek segítségével vizsgáltam 

az összetev  sávok maximumhelyének és félértékszélességének a függését a leválasztási 

paraméterekt l. Dolgozatomnak ebben a fejezetében a gerjesztési spektroszkópia, mint 

módszer adta lehet ségeket kihasználva kísérleti eredményekkel támasztom alá a három 

összetev  sáv létét, és így a fotolumineszcencia-spektrum szétbontásának megalapozott voltát. 

 A mérés elvi alapja, hogy a lumineszcencia gerjesztésére olyan fotonenergiákat kell 

választani, amelyek lehet vé teszik, hogy el ször csak a legkisebb energiájú emissziós sávot 

gerjesszük, majd a gerjeszt  energia növelésével csak két összetev  sáv legyen gerjeszthet ,

végül pedig mind a három sáv. A lumineszcencia-spektrumnak a gerjeszt  energiával való 

változására már láttunk példát az el z  fejezetben is, ahol 3.26 eV és 5.16 eV gerjeszt

energiáknál mérhet  spektrumokat vetettem össze. A kisebb energiáknál jelentkez  három 

emissziós sáv teljes elkülönítése azonban a gerjeszt  energia megfelel  megválasztásával nem 

lehetséges, mivel ezek az emissziós sávok a minták szerkezeti tulajdonságaitól függ en

kisebb vagy nagyobb mértékben átlapolnak. Tehát kiválasztva egy gerjeszt  fotonenergiát, 

ami a legkisebb energiájú lumineszcencia sávot már gerjeszti, az lumineszcencia átmenetet 

eredményez a következ  emissziós sáv kisenergiájú oldalán. Ez az oka annak, hogy az egyes 

összetev  sávok teljesen független gerjesztése kísérletileg nem oldható meg. A vizsgált 

mintasorozatokon elvégezve a méréseket, a kapott eredmények analízisét a 26 Pa 

plazmanyomáson készült sorozaton mutatom be. 

 Az 5.3.9. – 5.3.12. ábrákon a –50 V, -60 V, -80 V és –100 V önfeltölt dési 

feszültségnél és 26 Pa plazmanyomásnál leválasztott a-C:H minták fotolumineszcencia 

spektrumai vannak megadva három különböz  gerjeszt  energiánál mérve. A spektrumokat 

egységre normálva tüntettem fel, hogy jól látszódjanak a különálló sávok, továbbá, hogy az 

egyes spektrumok alakja könnyen összevethet  legyen.
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5.3.9. ábra A 26 Pa plazmanyomáson és -50 V önfeltölt dési feszültségnél leválasztott a-C:H 

minta(  17) fotolumineszcencia sávjának szétbontása az összetev  sávokra 2.45 eV, 2.67 eV 

és 3.24 eV gerjeszt  fotonenergia alkalmazásával.
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5.3.10. ábra A 26 Pa plazmanyomáson és -60 V önfeltölt dési feszültségnél leválasztott a-

C:H minta (  18) fotolumineszcencia sávjának szétbontása az összetev  sávokra 2.43 eV, 

2.67 eV és 3.24 eV gerjeszt  fotonenergia alkalmazásával.
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5.3.11. ábra A 26 Pa plazmanyomáson és -80 V önfeltölt dési feszültségnél leválasztott a-

C:H minta (  19) fotolumineszcencia sávjának szétbontása az összetev  sávokra 2.43 eV, 

2.67 eV és 3.26 eV gerjeszt  fotonenergia alkalmazásával.
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5.3.12. ábra A 26 Pa plazmanyomáson és -100 V önfeltölt dési feszültségnél leválasztott a-

C:H minta (  20) fotolumineszcencia sávjának szétbontása az összetev  sávokra 2.43 eV, 

2.67 eV és 3.26 eV gerjeszt  fotonenergia alkalmazásával.

Valamennyi el állítási paraméternél készült mintánál a legkisebb gerjeszt  energia 
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lehet vé teszi, hogy méréssel meghatározzuk a legkisebb energiájú lumineszcencia összetev

sáv csúcshelyzetének energiáját és - szimmetrikus eloszlást feltételezve – a sáv 

félértékszélességét. Tehát így egy kísérleti eredményt kaptunk az els  összetev  sávra. 

A következ , nagyobb gerjeszt  energiánál (2.67 eV) már a két összetev  sávot 

gerjesztjük, azonban a második összetev  sáv maximum helye és kiszélesedése egyértelm en

meghatározható ha a kísérletileg kimért els  emissziós sávot kivonjuk a nagyobb gerjeszt

energiánál (2.67 eV) kapott spektrumból. Ez az eljárás elvégezhet  a 3.26 eV gerjeszt

energiával mért lumineszcencia spektrum esetén is. Mivel az 5.3.9. – 5.3.12. ábrán

bemutatott spektrumoknak közös jellemz je az el z ekben leírt viselkedés, ezért nem 

vizsgálom külön-külön az egyes ábrákon látható kísérleti eredményeket, ehelyett az 5.3.3.

összefoglaló táblázatban adom meg a kísérletileg szétbontott spektrumok maximum helyeit 

és félértékszélességét összevetve a Gauss görbékkel történ  illesztés eredményeivel. 

I. Lumineszcencia sáv II. Lumineszcencia sáv III.Lumineszcencia sáv Minta

Pozíció

[eV]

Félért. Sz. 

[eV]

Pozíció

[eV]

Félért. Sz. 

[eV]

Pozíció

[eV]

Félért. Sz. 

[eV]

 17 2.26/2.28 0.42/0.40 2.35/2.38 0.23/0.21 2.66/2.69 0.68/0.67

 18 2.19/2.19 0.32/0.29 2.36/2.41 0.28/0.26 2.63/2.66 0.63/0.60

 19 2.28/2.26 0.32/0.33 2.43/2.45 0.26/0.28 2.69/2.70 0.55/0.53

 20 2.23/2.23 0.34/0.32 2.42/2.46 0.35/0.34 2.69/2.73 0.49/0.48

5.3.3. táblázat. A 26 Pa kisülési plazmanyomáson, különböz  önfeltölt dési feszültségek 

mellett leválasztott a-C:H mintasorozat fotolumineszcencia sávjainak szétbontása az 

összetev  sávokra. A kísérletileg meghatározott csúcsenergiák és félértékszélességük (fekete 

bet k) összevetése a Gauss görbék illesztésével kapott eredményekkel (kék bet k).

 A táblázat adatait analizálva megállapítható, hogy az összetev  lumineszcencia sávok 

kísérletileg meghatározott paraméterei alátámasztják az összetett fotolumineszcencia 

spektrumnak a korábban bemutatott, Gauss-görbék illesztésével történ  szétbontását és az 

annak alapján megállapított következtetéseket. Nevezetesen, az összetev  karakterisztikus 

lumineszcencia sávok csúcspozíciója és félértékszélessége csak enyhe szórást mutat a minták 

leválasztási paramétereinek függvényében, és így nem változik a minták tilossáv-

szélességével.  
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Összefoglalva: a lumineszcencia gerjesztési spektroszkópia vizsgálati módszer 

lehet ségeit kihasználva sikerült kísérletileg szétbontani a különböz  plazma paraméterek 

mellett leválasztott a-C:H minták összetett lumineszcencia-sávjainak egyes komponenseit és 

meghatározni azok jellemz  paramétereit. Ezzel kísérletileg alátámasztottam azokat a 

következtetéseket, melyeket az összetett lumineszcencia sáv Gauss-görbékkel történ  illesztése 

alapján kaptam.

V.3.3. Fotolumineszcencia emissziós és gerjesztési spektrumok 

 Az 5.3.1. fejezetben az összetett fotolumineszcencia spektrum komponenseire történ

kísérleti szétbontásánál már láttuk, hogy az emisszió spektrális eloszlás jelent sen változik a 

gerjeszt  fotonenergia függvényében. Azért, hogy teljes információt kapjunk az a-C:H 

vékonyrétegek lumineszcenciájáról, meg kell mérni a spektrumokat abban a teljes 

fotonenergia tartományban, amely hatékony a lumineszcencia gerjesztésében. Ezen mérések 

eredményeként kapjuk a háromdimenziós (3D) emissziós-gerjesztési spektrumokat. A 

mérések a gerjeszt  intenzitásra korrigálva vannak. 

 Mintaként az 5.2.13. ábrán a 26 Pa plazmanyomáson és –80 V önfeltölt dési

feszültség mellett leválasztott minta 3D spektrumán mutatom be, hogy milyen jellemz

tulajdonságokat kaphatunk meg ezen spektrumok analízisekor. 

A mért spektrumokat hullámhossz skálán kapjuk. (Ezen 3D spektrumoknál a 

fotonenergiára történ  konverziót most nem végeztem el.) Mivel mind a gerjesztés, mind 

pedig az emisszió széles hullámhossztartományban történik, ezért nincs mindig mód arra, 

hogy a gerjeszt  fényt kisz rjük az emissziót analizáló monokromátorba jutó fényb l, így a 

mért spektrumokon megjelenhet az elhajlást szenved  gerjeszt  fény els -, másodrendje. 

Ezek nagyon intenzívek a lumineszcenciához képest, ezért számítástechnikailag korrigáltam a 

spektrum ezen részét. A fotolumineszcencia emissziós spektrumokat egy adott gerjeszt

hullámhossznál megkapjuk, ha a 3D spektrumnál az emissziós hullámhossztengely és a 

függ leges intenzitás tengely által alkotott síkkal párhuzamos metszetét vesszük a kérdéses 

gerjeszt  hullámhossznál. Így tudjuk nyomon követni a lumineszcencia-spektrum változását a 

gerjeszt  hullámhosszal. 

 A különböz  emissziós hullámhosszhoz tartozó gerjesztési spektrumokat, vagyis azt, 

hogy a kérdéses hullámhosszú emissziót milyen hullámhosszú fénnyel lehet gerjeszteni 

hatékonyan, megkapjuk, ha vesszük a 3D spektrumnak a gerjesztési hullámhossztengely és az 
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intenzitástengely által alkotott síkkal párhuzamos metszetét a kérdéses emissziós 

hullámhossznál. Megjegyezzük, hogy általában a gerjesztési spektrumot az emissziós 

spektrum maximumához tartozó hullámhosszra szokták megadni, amit a kés bbiekben és is 

használni fogok. A 3D spektrum tehát lehet vé teszi, hogy nyomon kövessük, miként 

fejl dnek ki az új emissziós sávok a gerjeszt  hullámhossz változtatásával, illetve, hogy az 

egyes emissziós sávok milyen hullámhosszon gerjeszthet k, vagyis a lumineszcenciában 

résztvev  valamennyi optikai átmenetr l kapunk információt. A háromdimenziós emissziós-

gerjesztési spektrumok vizsgálatával kapott eredményeket a 26 Pa plazmanyomáson készült 

mintasorozaton és néhány nagyobb nyomásnál készült mintán mutatom be. Az 5.3.14.-5.3.17.

ábrák a 26 Pa-nál készült mintasorozat 3D emissziós-gerjesztési spektrumait mutatják. A 

lumineszcencia gerjeszthet sége a domináns emissziós sávot tekintve 520 - 540 nm (2.38 - 

2.29 eV) értékt l indul, amelynél már mindegyik mintán detektálható lumineszcencia. A 

gerjeszt  hullámhossz csökkenésével a lumineszcencia intenzitás fokozatosan növekszik és 

elér egy maximumot valamennyi minta esetén. A maximumhoz tartozó gerjeszt

hullámhossznak és az emissziós sáv maximum helyei közötti összefüggéssel külön pontban 

foglalkozom. (V.3.4. fejezet).
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5.3.13. ábra a 26 Pa plazmanyomáson és –80 V önfeltölt dési feszültség mellett leválasztott 

a-C:H vékonyréteg háromdimenziós emissziós-gerjesztési spektruma axonometrikus (A) és 

szintvonalas (B) ábrázolásban.

 A gerjesztés függvényében a maximumot követ  lokális minimum után tovább 

növekszik az emissziós intenzitás, ami az 5.3.14.A. - 5.3.17.A. ábrákon jól megfigyelhet . A 

domináns emissziós sávnak a gerjeszt  hullámhossz további csökkenésekor bekövetkez

változása az 5.3.14.B. - 5.3.17.B. ábrákról olvasható le. Az emissziós intenzitás a 275 – 250 

nm gerjeszt  hullámhosszaktól lefele haladva er teljesen csökken, praktikusan a háttér 

szintjét éri el 200 nm gerjesztésnél. E fenti viselkedés világosan leolvasható a szintvonalas 

ábrázolásból. 

 A lumineszcencia intenzitásának változásán túl a gerjeszt  hullámhossz csökkenésével 

kialakuló másik jelent s változás a lumineszcencia spektrum rövid hullámhosszú 

(nagyenergiájú) oldalának kiszélesedése, lényegében új emissziós sávok megjelenése. A 3D 

spektrumból a pontos gerjeszt  hullámhossz értékek, amelyeknél az új emissziós sávok 

kezdenek kialakulni, az egyes emissziós spektrumok részletes analízisével határozható meg. 

Így pl. az 5.3.16.A. és 5.3.16.B. ábrákon látható, hogy a 460 nm-es (2.69 eV) emissziós sáv 

410 nm (3.02 eV) hullámszámtól gerjeszthet , majd a 432 nm-nél (2.87 eV) lév  gyenge 

emissziós sáv pedig 350 nm-t l (3.54 eV) gerjeszthet . Egy intenzív emissziós sáv 380 nm 
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(3.26 eV) maximumhellyel 320 nm (3.87 eV) gerjeszt  hullámhossztól kezd kialakulni. Már 

az ultraibolya tartományba es  hullámhosszaknál található a következ  oldalsáv 332 nm (3.73 

eV) maximumhellyel, amikor a gerjeszt  hullámhossz lecsökken 270 nm (4.59 eV) értékre. 

Ezen utóbbi két emissziós sáv intenzitása maximális, amikor a domináns emissziós 

tartományban már jelent sen csökken a lumineszcencia-intenzitás. Ez arra utal, hogy az 

ultraibolya emisszió még nagyobb fotonenergiánál is gerjeszthet , azonban ennek 

meghatározása a mér rendszerünk adottságai miatt nem volt lehetséges. Az 5.3.14. – 5.3.17.

ábrák összehasonlításából kit nik, hogy az ultraibolya tartományba es  lumineszcencia az 

önfeltölt dési feszültség növekedésével föler södik és a –100 V-os mintán már jól 

szeparálódó sávként jelentkezik. 
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5.3.14. ábra a 26 Pa plazmanyomáson és –10 V önfeltölt dési feszültség mellett el állított a-

C:H minta háromdimenziós fotolumineszcencia emissziós-gerjesztési spektruma különböz

nézetben (A) és (B), valamint szintvonalas ábrázolásban (C).
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5.3.15. ábra a 26 Pa plazmanyomáson és –50 V önfeltölt dési feszültség mellett el állított a-

C:H minta háromdimenziós fotolumineszcencia emissziós-gerjesztési spektruma különböz

nézetben (A) és (B), valamint szintvonalas ábrázolásban (C).
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5.3.16. ábra a 26 Pa plazmanyomáson és –90 V önfeltölt dési feszültség mellett el állított a-

C:H minta háromdimenziós fotolumineszcencia emissziós-gerjesztési spektruma különböz

nézetben (A) és (B), valamint szintvonalas ábrázolásban (C).
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5.3.17. ábra a 26 Pa plazmanyomáson és –100 V önfeltölt dési feszültség mellett el állított a-

C:H minta háromdimenziós fotolumineszcencia emissziós-gerjesztési spektruma különböz

nézetben (A) és (B), valamint szintvonalas ábrázolásban (C).

 Az 5.3.18. ábra a 39 Pa plazmanyomáson és –100 V önfeltölt dési feszültségnél 

leválasztott a-C:H minta 3D emissziós-gerjesztési spektrumát mutatja. A jelent s ultraibolya 

emisszió ezen a mintán is jól megfigyelhet . A f  emissziós sáv kiszélesedése a rövidebb 

hullámhosszak felé a gerjeszt  hullámhossz csökkenésével jellemz  erre a mintára is, 

ugyanúgy, mint a lumineszcencia intenzitás csökkenése a f  emissziós sávban a 270 nm-nél 

rövidebb hullámhosszú gerjesztésekre. 
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5.3.18. ábra a 39 Pa plazmanyomáson és –100 V önfeltölt dési feszültség mellett el állított a-

C:H minta háromdimenziós fotolumineszcencia emissziós-gerjesztési spektruma különböz

nézetben (A) és (B), valamint szintvonalas ábrázolásban (C).

 Az 5.3.19. és 5.3.20. ábrákon az 53 Pa plazmanyomáson és –10 V, valamint –60 V 

önfeltölt dési feszültségeknél készült a-C:H minták 3D emissziós-gerjesztési spektrumát 

mutatom be. Ezeken az ábrákon csak 400 nm gerjeszt  hullámhossztól láthatóak a 

spektrumok azért, hogy illusztáljuk a közel egyenl  intenzitással jelentkez  összetev  sávok 

jelent s kiszélesedését a f  emissziós tartományban. Az is jól látszik, hogy ezeknél a 

mintáknál a gerjeszt  hullámhossz csökkenésével jelentkez  újabb sávok szintén széles 

eloszlást mutatnak és az ultraibolya emisszió alig különül el a f  emissziós sávtól. Ezeken az 

ábrákon a gerjeszt  fény nem lett számítástechnikai korrekció segítségével eltávolítva. 
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5.3.19. ábra a 52 Pa plazmanyomáson és –10 V önfeltölt dési feszültség mellett el állított a-

C:H minta háromdimenziós fotolumineszcencia emissziós-gerjesztési spektruma különböz

nézetben (A) és (B), valamint szintvonalas ábrázolásban (C).
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5.3.20. ábra a 52 Pa plazmanyomáson és –60 V önfeltölt dési feszültség mellett el állított a-

C:H minta háromdimenziós fotolumineszcencia emissziós-gerjesztési spektruma különböz

nézetben (A) és (B), valamint szintvonalas ábrázolásban (C).
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Az is megállapítható, hogy az ultraibolya emisszió gerjesztési spektruma ellaposodik 

és az emissziós intenzitás csökken a f  emisszióhoz hasonlóan a 250 nm-nél rövidebb 

gerjeszt  hullámhosszaknál. 

 Vizsgáljuk most a f  emissziós sáv gerjesztési spektrumát, vagyis nézzük meg, hogy 

hogyan változik a lumineszcencia intenzitás a sáv maximumánál a gerjeszt  hullámhossz 

függvényében. Egy nagyon karakterisztikus függést kapunk az összes vizsgált minta esetében. 

(5.3.14. – 5.3.20. ábrák), nevezetesen a gerjesztési spektrumnak két maximuma van egy 

hosszabb és egy rövidebb hullámhossz értéknél. A gerjesztési spektrum ezen sajátosságának a 

megértéséhez el kell végeznünk a spektrumoknak az abszorpcióra történ  korrekcióját és meg 

kell vizsgálnunk, milyen összefüggés van az emissziós sáv maximuma és a gerjesztési 

spektrumok maximumai között. Ezzel a következ  pontban foglalkozok részletesen. 

Összefoglalva: széles emissziós és gerjeszt  hullámhossz (fotonenergia) tartományban 

meghatároztam a különböz  plazmaparaméterek mellett leválasztott a-C:H vékonyrétegek 

fotolumineszcenciájának háromdimenziós emissziós-gerjesztési spektrumait. Kísérletileg 

igazoltam, hogy a fotolumineszcencia különböz  összetev  sávjai meghatározott küszöb 

hullámhosszaktól (fotonenergiától) gerjeszthet k és ennek megfelel en az emissziós spektrum 

változik a gerjeszt  hullámhosszal (fotonenergiával). A f  emissziós sáv széles hullámhossz 

(fotonenergia) tartományban gerjeszthet , a relatív hatásfok csak 270 nm (~4.59 eV) alatt 

kezd csökkenni. Meghatároztam az ultraibolya emissziós sáv gerjeszthet ségét, illetve ennek 

változását a minták el állítási paramétereivel [97].

V.3.4. A gerjesztési spektrum szerkezete, rezonáns gerjesztés 

 A két maximummal jellemezhet  gerjesztési spektrum általánosan jellemz

sajátossága a f  lumineszcencia-sávba es  emissziónak, amint ezt az 5.3.14. – 5.3.20. 

ábrákon is láthatjuk. Ezen szerkezet kézenfekv  magyarázata lenne a gerjeszt  fénynek a 

minta hátoldaláról történ  interferenciája, ezért megmértem az azonos kisülési paraméterek 

mellett el állított különböz  rétegvastagságú mintákon 2.48 eV maximumhely  összetev

lumineszcencia sáv gerjesztési spektrumát, amelyeket az 5.3.21. ábrán mutatok be. Annak 

ellenére, hogy a rétegvastagság hétszeresére változott, a mintákon mért gerjesztési 

spektrumok maximumhelyei nem mutattak olyan markáns változást (maximumhelyek 

bes r södése), mely a gerjeszt  fény interferenciájára utalna. 
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5.3.21. ábra Az 52 Pa kisülési plazmanyomáson és -60 V önfeltölt dési feszültség mellett 

el állított a-C:H vékonyrétegek 2.48 eV maximumhely  emissziós sávjának gerjesztési 

spektrumai.

Hasonló eredményre jutottam több mintasorozaton elvégzett mérésb l, ezért 

általánosan arra következtettem, hogy a gerjesztési spektrumban megfigyelhet  két maximum 

nem interferencia eredet .

 A gerjesztési spektrum szerkezetének megértése céljából megvizsgáltam, hogyan 

változik a két maximum pozíciója a különböz  összetev  emissziós sávokban (5.3.1. pont), 

továbbá e változás függ e a minta el állítási paramétereit l. Az 5.3.22. – 5.3.24. ábrákon

mutatom be három különböz  mintán kapott mérési eredményeimet. A gerjesztési spektrum 

kis energiánál megfigyelhet  maximuma mind a három mintára azonos tendencia szerint 

változik az emissziós energia függvényében, nevezetesen az emissziós energia növekedésével 

eltolódik a nagyobb fotonenergiák irányába. A gerjesztési spektrum nagy energiás 

maximumának a helye ugyanakkor nem változik a komponens emissziós sávok 

maximumának energiájával. A minta el állítási paramétereinek a változása azt eredményezi, 

hogy a –100 V-os minta gerjesztési spektrumában a nagy energiás sáv kiszélesedik, és 

maximuma eltolódik a nagyobb fotonenergiák irányába. 
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5.3.22. ábra A 26 Pa plazmanyomáson és -60 V önfeltölt dési feszültségnél leválasztott 

mintán a f  lumineszcencia sáv komponenseinek gerjesztési spektrumai, a komponensek 

maximumának megfelel  fotonenergiánál mérve. 
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5.3.23. ábrán A 26 Pa plazmanyomáson és -80 V önfeltölt dési feszültségnél leválasztott 

mintán a f  lumineszcencia sáv komponenseinek gerjesztési spektrumai, a komponensek 

maximumának megfelel  fotonenergiánál mérve.



114

2 3 4 5 6
0

100

200

300

400
2.66 eV
2.48 eV
2.25 eV

L
u

m
in

es
zc

en
ci

a 
in

te
n

zi
tá

s 
[t

.e
.]

Lumineszcencia gerjesztési energia [eV]

5.3.24. ábra A 26 Pa plazmanyomáson és -100 V önfeltölt dési feszültségnél leválasztott 

mintán a f  lumineszcencia sáv komponenseinek gerjesztési spektrumai, a komponensek 

maximumának megfelel  fotonenergiánál mérve.

 A gerjesztési spektrum ezen karakterisztikus sajátosságainak megértésében tovább 

tudunk haladni, ha meghatározzuk a mért gerjesztési spektrumból a relatív hatásfok görbéket, 

amelyeket úgy kapunk, ha elvégezzük az optikai elnyelésre a korrekciót. Az 5.3.25. – 5.3.27. 

ábrák az el z ekben tárgyalt gerjesztési spektrumok alakját mutatják az optikai abszorpcióra 

történ  korrekció után. Az ábrákon feltüntetett abszorpciós görbék az 5.2.3. fejezetben

vannak megadva a 26 Pa nyomáson és a –60V, -80 V és -100 V önfeltölt dési feszültségnél 

leválasztott mintákra. Mivel az optikai méréseket csak 5 eV-ig tudtam elvégezni, ezért a 

nagyobb fotonenergiáknál extrapolációval határoztam meg az abszorpciót. Az 5.3.25. – 

5.3.27. ábrákon a relatív hatásfokgörbéket a maximumra normálva tüntettem fel, hogy az 

alakjuk könnyen összevethet  legyen.

Az ábrákon látható relatív hatásfokgörbék rezonanciajelleget mutatnak, nevezetesen 

egy viszonylag sz k gerjeszt  energia tartományban hirtelen megn  a hatásfok, majd a 

maximum elérése után gyorsan csökken ugyancsak egy keskeny energiaintervallumon belül. 

A további rezonanciára utaló jellegzetesség, hogy az emissziós energia növekedésével a 

rezonancia sáv maximuma is eltolódik a nagyobb energiák felé. Ez utóbbi tulajdonság 

részletesebb vizsgálatát számos mintán elvégeztem és az eredményeket az 5.3.28. ábrán

mutatom be. 
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Gerjeszt  energia [eV]

5.3.25. ábrán A 26 Pa nyomáson és -60 V önfeltölt dési feszültségnél el állított a-C:H minta 

három komponens emissziós sávjának (2.25 eV, 2.48 eV, 2.66 eV) relatív hatásfok görbéi 

egységre normált alakban. A fekete, szaggatott vonal az abszorpciós görbét mutatja, amelyen 

bejelöltem az E04 értéket. 
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5.3.26. ábrán A 26 Pa nyomáson és -80 V önfeltölt dési feszültségnél el állított a-C:H minta 

három komponens emissziós sávjának (2.25 eV, 2.48 eV, 2.66 eV) relatív hatásfok görbéi 

egységre normált alakban. A fekete, szaggatott vonal az abszorpciós görbét mutatja, amelyen 

bejelöltem az E04 értéket.
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5.3.27. ábrán A 26 Pa nyomáson és -100 V önfeltölt dési feszültségnél el állított a-C:H 

minta három komponens emissziós sávjának (2.25 eV, 2.48 eV, 2.66 eV) relatív hatásfok 

görbéi egységre normált alakban. A fekete, szaggatott vonal az abszorpciós görbét mutatja, 

amelyen bejelöltem az E04 értéket. 
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5.3.28. ábra  A relatív hatásfok görbe rezonáns sávjának ( ) eltolódása és nagyenergiájú 

maximumhelyének ( ) változása a komponens lumineszcencia-sávok maximumához tartozó 

fotonenergia függvényében.
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Az ábrán látható eredmények nagyszámú különböz  leválasztási paraméter mellett 

készült, és így különböz  tilossáv-szélesség , mintára vonatkoznak, ami magyarázza a mérési 

pontok széles eloszlását. Az ábrából így is világosan látszik az a tendencia, hogy a kis 

energiánál található gerjesztési maximum a nagyobb energiák felé tolódik az emissziós 

energia növekedésével, ami várható, ha az adott emissziós sáv rezonáns gerjesztésér l van 

szó. Ugyanakkor a nagyobb fotonenergiánál lév  gerjesztési maximum helye nem változik az 

emissziós energiával.  

Megvizsgáltam a nagy energiáknál található gerjesztési csúcsnak és a minták optikai 

tilossáv-szélességének a kapcsolatát is. Az 5.3.29. ábrán tüntettem fel a kapott mérési 

eredményeket. Az ábrából kiolvasható, hogy a tilossáv értékeknél mindig nagyobb energiánál 

található a relatív hatásfok görbe nagyenergiás csúcsának helyzete. 
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5.3.29. ábra a nagyenergiájú gerjesztési sáv pozíciójának változása az optikai tilossáv-

szélességgel különböz  paramétereknél el állított a-C:H mintákra.

Összefoglalva: meghatároztam a különböz  el állítási paraméterek mellett készült a-

C:H vékonyrétegek komponens lumineszcencia sávjainak gerjesztési spektrumait és 

megmutattam, hogy ezek két maximummal jellemezhet k. Az optikai abszorpció figyelembe 

vételével kiszámoltam a relatív hatásfokgörbéket és számos mintán elvégzett méréssel 

igazoltam a kis energiánál lév  gerjesztési csúcs rezonáns jellegét. Megmutattam továbbá, 

hogy a nagy energiánál található gerjesztési csúcs nem változik az emissziós energiával, 

azonban a tilossávnál nagyobb energiánál található [97,98].
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V.3.5. Az elektron-lyuk párok térbeli lokalizációja, sugárzó rekombináció 

A hidrogénezett amorf szén szerkezetét tekintve inhomogén anyag. Az amorf szén 

vékonyrétegek különböz  hibridizációs állapotban lév  szénatomokból és hidrogénb l

épülnek fel. A szerkezet valamennyi alkotórészének mennyisége egyértelm  függést mutat a 

vékonyréteg leválasztásának körülményeit l. Az sp2 hibridizációjú szénatomok a kötési 

szimmetria miatt illetve a konjugált kett skötések kialakulása miatt el nyben részesítik a 

klaszterképz dést. A klaszterekben kialakuló térbeli elrendez dés els sorban az amorf anyag 

sp2 hibridizációjú széntartalmától függ, azonban a hidrogéntartalom is hatással van a 

klaszterek kialakulására, f ként azok méretét befolyásolja. Az sp2 hibridizációjú szénatomok 

konjugált kett s kötéseket alkotva különböz  hosszúságú olefin láncok, vagy különböz

méret  aromás gy r k formájában rendez dnek el a térben. Az sp3 hibridizációjú szénatomok 

háromdimenziós térhálót hoznak létre, amelybe az sp2 szénatom helyeket tartalmazó 

klaszterek beépülnek és a kialakuló szerkezet függ a klaszterek méretét l és számától. Ez a 

szerkezeti inhomogenitás a sávhatároknál nagy potenciál fluktuációt eredményez, ami 

lokalizálhatja a fotogenerált töltéshordozókat. 

Az sp3 és sp2 hibridizációjú szénatomokhoz tartozó  köt  és * lazító pályáknak 

megfelel  energianívók távolabb helyezkednek el a Fermi-nívótól, és ezek alkotják a 

megengedett sávok kiterjedt állapotait, míg az sp2 hibridizációjú szénatomok  és * állapotai 

alkotják a sávnyúlványok elektronenergia-nívóit. A  és * állapotok közötti energia 

különbség függ az sp2 szénhelyeket tartalmazó klaszterek – láncok vagy gy r k – méretét l, 

nevezetesen kis klaszter méret nagy energia felhasadást eredményez és fordítva. Ezért a nagy 

tilossáv-szélesség  a-C:H vékonyrétegek rövid olefin láncokat és (vagy) kis aromás gy r s

klasztereket tartalmaznak, amint ez várható is a kis sp2 széntartalom és a nagy 

hidrogéntartalom eredményeként. Így a  és * sávok térbelileg lokalizáltak az sp2

szénatomokat tartalmazó klaszterek, vagy láncok régiójában. 

 A nagy tilossáv-szélesség  a-C:H vékonyrétegek jellemz  tulajdonsága az intenzív 

lumineszcencia szobah mérsékleten. Az általánosan elfogadott lumineszcencia modell a 

térben lokalizált exciton sugárzó rekombinációjára épül és a térbeli bezáródás az sp2

hibridizációjú szénatomokat tartalmazó nanoklaszterekben történik. A lumineszcencia 

gerjesztési spektrumának mérésével azokat az optikai átmeneteket detektálhatjuk, amelyek 

fénykibocsátást eredményeznek. A lumineszcencia modell szerint az abszorpció az sp2

hibridizációjú szénatomokat tartalmazó nanoklasztereken belül történik és - * átmenetnek 
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felel meg, más szóval a klaszterek direkt gerjesztésér l van szó. Egy R méret  nanoklaszterre 

molekulapálya (HOMO - LUMO) közelítésben az els  gerjesztett elektronátmenet energiája 

(II.3.1. fejezet):

R

e
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EE

he
g

2

2

22
* 8.111

2
további tagok                        47.

Itt Eg az sp2 szénatomokat tartalmazó végtelen méret  klaszter tilossáv-szélességét jelenti, 

amelyre már nem teljesül a kvantumbezáródás. Az me és mh pedig az elektron és a lyuk 

effektív tömege. Az 44. egyenlet jobb oldalán az els  hozzáadandó, vagyis a kvantum 

lokalizációs tagban E* értékét R-2-vel arányosan eltolja a nagyobb energiák felé, míg a 

Coulomb tag R-1-el arányosan csökkenti. Ez a kifejezés természetesen tartalmaz néhány 

egyszer sítést, nevezetesen a klasztereket R sugarú gömbökként írja le és a klaszterek az 

összetev  anyag egységcellájának tulajdonságaival rendelkeznek [48]. 

 Az 47. egyenlet lehet séget ad arra, hogy meghatározzuk a lumineszcencia 

centrumokként viselked , sp2 hibridizációjú szénatomokat tartalmazó nanoklaszterek 

méreteloszlását. Ehhez induljunk ki a következ kb l. Dolgozatom 5.3.1. pontjában

részletesen analizáltam az a-C:H vékonyrétegek fotolumineszcencia spektrumának összetett 

szerkezetét és három – 2.29, 2.48 és 2.7 eV maximumhely  – komponens sáv jelenlétét 

kísérletileg is igazoltam az 5.3.2. pontban. E sávok gerjesztési spektrumainak kísérleti 

vizsgálatával megmutattam, hogy egy kisenergiájú rezonáns gerjesztési sáv van jelen mind a 

három emissziós sáv gerjesztési spektrumában. A rezonáns gerjesztési sáv maximumának az 

emissziós sáv csúcshelyzetének energiájával való változásából arra lehet következtetni, hogy 

a rezonáns gerjesztési sáv direkt gerjesztése a lumineszcencia-centrumnak. Így a 47.

egyenletben szerepl  E* energia megfeleltethet  a rezonáns gerjesztési sáv maximumához 

tartozó fotonenergiának. 

 A lumineszcencia centrum méretének, vagyis a fotogenerált elektron-lyuk pár 

lokalizációs hosszának meghatározása az 44. egyenlet alapján lehetséges ha ismerjük Eg-t, 

valamint az elektron és a lyuk effektív tömegét. Az utóbbi mennyiségekre az irodalomban 

meglév  adatokat [8] használtam, míg Eg értékét kísérletileg határoztam meg. 26 Pa és 13 Pa 

kisülési plazmanyomáson mintasorozatokat állítottam el  különböz  önfeltölt dési feszültség 

mellett és meghatároztam e minták tilossáv-szélességeit ellipszometria (5.2.3. fejezet)

segítségével. Az eredményeket az 5.3.30. ábrán tüntettem fel. 
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5.3.30. ábra Az optikai tilossáv-szélesség változása az önfeltölt dési feszültség függvényében 

a 26 Pa és 13 Pa nyomáson el állított a-C:H minták esetén.

Az ábrából világosan látszik, hogy az önfeltölt dési feszültség növekedésével egyre kevésbé 

változik a tilossáv-szélesség és mindkét nyomáson nagy feszültségnél nagyon közeli értékhez 

tart a két görbe. A csoport korábbi kutatási eredményei az egyenáramú vezet képességre

vonatkozóan [99] azt mutatták, hogy –600 V önfeltölt dési feszültségnél már bekövetkezik az 

sp2 hibridizációjú szénatomokat tartalmazó klaszterek perkolációja, ami megfelel a végtelen 

méret  klaszternek. Ezért ennél az önfeltölt dési feszültségnél extrapolációval meghatároztam 

a tilossáv-szélesség értékét, amelyek a 26 Pa-os sorozatnál 0.86 eV és a 13 Pa-os sorozatnál 

0.94 eV. 

 Felhasználva a komponens lumineszcencia sávok rezonáns gerjesztési spektrumainak 

maximum pozícióit, az elektron és a lyuk effektív tömegeire egyaránt 0.25 m0 értéket 

használva továbbá 0.9 eV átlagos értéket választva a perkolációt mutató sp2 klaszter Eg

tilossáv-szélességére, meghatároztam a sugárzóan rekombinálódó elektron-lyuk párok térbeli 

lokalizációs hosszának eloszlását a vizsgált mintákra. A térbeli lokalizációs hossznak az 

emissziós energiával való változását az 5.3.31. ábrán mutatom be.  
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5.3.31. ábra A sugárzóan rekombinálódó elektron – lyuk párok térbeli lokalizációs hosszának 

eloszlása a komponens lumineszcencia sávok csúcshelyzetének függvényében.

Az ábra a részletesen diszkutált három komponens sávon kívül a nagyobb energiájú emissziós 

sávokra is tartalmaz kísérleti eredményt. A fotogenerált elektron-lyuk párok térbeli 

lokalizációjának a hossza csökken a lumineszcencia-sáv maximumenergiájának a 

növekedésével, teljesen összhangban azzal, hogy az sp2 szénatomokat tartalmazó kisméret

klaszterben nagy a - * energiafelhasadás, ami nagyobb fotonenergiáknál eredményez 

lumineszcenciát. 

Összefoglalva: az a-C:H vékonyrétegekre vonatkozó lumineszcencia modellb l

kiindulva arra következtettem, hogy a gerjesztési spektrum rezonáns sávjai a lumineszcencia 

centrum direkt gerjesztéseinek felelnek meg. A rezonáns sáv maximumához tartozó 

energiaértéket felhasználva meghatároztam a lumineszcencia különböz  emissziós sávjaihoz 

tartozó elektron-lyuk pár lokalizációs hosszakat, melyek a klaszterek méretét is jellemzik, és 

így meghatároztam a lumineszcencia centrumként viselked  sp2 klaszterek méreteloszlását 

[98].
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VI. Tézisszer  összefoglalás 

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 tilossáv-szélesség csökkenését eredményezi. 

A változás szerkezeti háttere az sp2 kötéseket tartalmazó klaszterek méreteloszlásában 

bekövetkezett változás. 

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. 
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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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Summary

1. I determined the absorption spectra of the a-C:H films prepared with PECVD from 

methane in the base absorption range (1-5 eV) and I investigated the influence of the 

bias voltage and heat treatment on to the spectra. I established that the absorption of 

the films broadens towards smaller photon energies and the optical band gap decreases 

as the bias voltage is increased. I showed that the absorption of the films is increased 

at a given photon energy and the optical band gap is decreased as a consequence of 

heat treatment. I connected these changes with the bonding structure of the films. [1] 

2. I determined the distribution of the electron states near the band edge with the help of 

the absorption spectra and refractive index dispersions. I established that the full width 

at half maxima of the * band increases with increasing bias voltage. This 

broadening decreases the energy gap between the * bands and thus results in the 

decrease of the optical band gaps. The structural background of the change is in the 

change in the size distribution of the clusters containing the sp2 hybridized atoms. 

3. I established with detailed study of the photoluminescence spectra of a-C:H films 

prepared with PECVD from methane that the luminescence spectra is composite in the 

1.5-3.5 eV photon energy range. I decomposed the composite spectra experimentally, 

and I established that their position and broadening does not change with the 

deposition parameters. I concluded from this observation that the bands can be 

correlated to different luminescence centers.[2] 

4. With the investigation of the three dimension photoluminescence emission-excitation 

spectra of the a-C:H films I showed experimentally that the different luminescence 

emission bands can be excited from different threshold wavelength. I showed that the 

relative efficiency of the main emission band below 270 nm (~4.59 eV) is decreasing. 

Furthermore I established that luminescence bands in the UV range are more intense 

when the films are prepared at higher bias voltage [3]. 
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5. With the use of luminescence excitation spectroscopy I determined the excitation 

spectra of the component emission bands and I showed that these are characterized 

with two maxima. With the help of the relative efficiency curves I showed that the 

peak at lower photon energies has resonant properties, while the peak at higher photon 

energies is located above the band gap in all cases [3,4]. 

6. Using the resonant properties of the luminescence excitation I determined the 

localization length of electron-hole pairs in the clusters formed by the sp2 hybridized 

atoms belonging to several emission bands [4]. 
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mellettem álltak és elviselték a jó és a rossz napjaimat egyaránt. Köszönöm, hogy bátorítottak, 

segítettek, és nagyon sok terhet levettek a vállamról. k azok, akik nélkül biztosan nem 

jutottam volna el idáig. Segítségüket soha nem fogom tudni meghálálni. Köszönöm! 
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