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Nanofizika tudásbázis 2. 

1. 1 Bevezetés 

 

A kvantummechanika legfeltűnőbb jellegzetessége a mozgás hullámszerű jellegéből eredő interferencia. Ezt 

elektronoktól az óriási molekulákig számtalan fajta tárgy repülésén megfigyelték, akár méteres távolságokon is: 

a méret növelésével semmi jele annak, hogy a kvantummechanika érvényességének vége szakadhatna. A 

makroszkópikus tárgyak - almák, macskák, autók - viszont soha nem interferálnak. Ezek nem csak méretükben, 

hanem tömegükben is eltérnek az óriási molekuláktól. Kézenfekvő arra gondolni, hogy talán a tömeg az a 

paraméter, amelynek skáláján feltérképezhető az eddig még meglehetősen ködös határ a kvantumos és 

klasszikus viselkedés között. Kísérleti adatok híján egyelőre többféle úton folyik az elméleti kutatás a két 

határeset közötti átmenet modellezésére; az átmenet nélküli merev kettősségre épülő "koppenhágai 

interpretáció" végső helyességét a nanovilág puszta léte is cáfolni látszik. 

A legkönnyebb mozgó nanomechanikai eszközök - rugalmas rezgő nyelvek, membránok, szén nanocsövek, 

vagy fénnyel lebegtetett dielektromos golyócskák - legalább négy-öt nagyságrenddel nehezebbek, mint az 

interferenciakészséget mutató legnagyobb molekulák. Ezek kvantummechanikai, esetleg valamilyen módosított 

kvantummechanika szerinti viselkedésének kísérleti igazolására vagy cáfolatára óriási versenyfutás folyik a 

világ számos laboratóriumának részvételével. A kutatásnak két követelményt kell kielégítenie: 

• Mivel a kvantumos interferenciát gyorsan elmossa a környezetből eredő termikus zaj ("dekoherencia"), amely 

a mechanikai csillapításnál sokkal erősebben zavaró hatás, a vizsgált tárgyak előkészítésének lényeges része a 

környezettől való maximális elszigetelés és a tárgy lehűtése a kvantummechanika szerinti alapállapot 

közelébe. Ez  frekvenciájú mechanikai oszcillátor esetében egy rezgési kvantum (fonon) energiájánál nem 

nagyobb termikus átlagenergiát, vagyis a  feltételnek megfelelő hőmérséklet elérését jelenti (

 a Boltzmann-állandó, ,  a Planck-állandó, ), ami 1 GHz-es oszcillátornál 

nagyjából 50  hőmérsékletnek felel meg. Láthatóan kisebb frekvenciájú oszcillátor esetén alacsonyabb 

hőmérsékletet kell elérni. Nagyobb frekvenciájú ("kemény") oszcillátort könnyebb lehűteni, de minden 

további művelet végrehajtása nehezebb. Hűtés tekintetében a kutatás már jelentős sikereket ért el. 

• A kvantumos viselkedés megfigyelésére a nanomechanikai tárgyat markáns interferenciát mutató 

kvantumállapotba kell hozni ("kvantumállapot-preparálás"), majd az interferencia kialakulása után ezt 

ellenőrizni kell ("kvantumálapot-rekonstrukció", "tomográfia"). Mindehhez a tárgyat eléggé erősen össze kell 

csatolni egy ismert kvantumos tulajdonságokat mutató rendszerrel: legtöbbször fénnyel ("optomechanika"), 

vagy valamilyen kétállapotú kvantumrendszerrel ("qubittel"): legtöbbször szupravezető Josephson-qubitet 

tartalmazó áramkörrel ("elektromechanika"); igéretesnek látszik a gyémánt vagy hasonló kristályok 

ponthibáihoz tartozó spinállapotok felhasználása is. Ez a terület az intenzív kutatás ellenére egyelőre kevésbé 

mondható sikeresnek, erre koncentrálódik jelenleg a legtöbb kísérleti és elméleti erőfeszítés. 

Ezeket a témákat tekintjük át az alábbiakban. Itt említjük meg, hogy a röptükben megfigyelhető nagy molekulák 

és a szilárdan befogott rugalmas rezgő lemezek közötti öt nagyságrendnyi tömeg-résben található még egy 

érdekes rendszer: a csapdázott hideg gázokban kialakítható, nagyméretű kondenzátumok; ezek kollektív 

mozgásának vizsgálata lényeges eredményekkel járulhat hozzá a kvantum-klasszikus határ felderítéséhez. 

2. 2 Hűtés a nanomechanikában 

 

2.1. 2.1 Hígításos hűtés 
 

A He izotópban gazdag folyékony hélium hígítása He folyadékkal erős hűtést eredményez (adiabatikus 

körülmények között a keverési entrópia növekedését a lehűléssel járó entrópiacsökkenés kompenzálja). Ez 0.1

 körül rutinszerűen használható, de különleges körülmények között mK alá is lehet vele hűteni. A különleges 

körülményeket az adott esetben a mechanikailag erősen rögzített, kis térfogatú, közel sík geometriájú, chip-

szerűen integrált technikákkal (párologtatás-maratás) előállított kísérleti elrendezések jelentik. Nevezetes 

példák: OConnell et al. [2] 0.25 -es hőmérsékleti rekordot ért el hígításos hűtéssel; Teufel et al. [3] 15 
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-es előhűtésre használta a hélium-hígítást, majd a végső 0.1 -es célt mikrohullámú "oldalsáv-hűtéssel" 

érte el (lásd alább). 

2.2. 2.2 Optikai hűtés 
 

Nagyon kis elmozdulásoknál a hűtés a hőmozgás fékezését jelenti. Erre a célra a fénynyomást is fel lehet 

használni, ha a mozgás sebességével arányos és ellenkező irányú. Ez valósul meg egy Fabry-Perot rezonátorban, 

amelynek egyik tükrét egy nanomechanikai oszcillátorhoz kapcsoljuk (1. ábra). Ha a rezgő tükör közelebb kerül 

az állóhoz, a fotonok sűrűbben pattognak a két tükör között: a fénynyomás a tükör elmozdulásával arányos 

mértékben nő, vagyis a rezonátorba zárt fény rugóként működik, amelynek visszatérítő ereje hozzáadódik a 

mechanikai rugóéhoz. Ez az erő azonban késleltetéssel valósul meg, mert a tükör elmozdulásakor a 

rezonátorbeli tér szerkezetének, a visszapattanások és kiszökések finom egyensúlyának újrarendezéséhez sok 

pattogásnyi idő kell. A késleltetett "fényrugó-erőt" pedig a mechanikai oszcillátor sebességétől függően 

átlagolja erre a felépülési időre, ami számára sebességfüggő erőként jelenik meg, vagyis súrlódásként, ami hűti a 

rezgő tükör termikus mozgását. Ezt a mechanizmust először Metzger és Karrai [8] írta le, akik a rezonátorból 

kicsatolt fény zajspektrumának mérésével demonstrálták a rezgő tükör lehűtését 300 -ről 18  

hőmérsékletre. 

Ez az egyszerű kép csak kis mechanikai frekvenciáknál írja le helyesen a csillapítást. Ha a frekvencia 

összemérhető a rezonátorbeli tér felépülési idejének reciprokával, akkor a felépülési folyamat közben is több 

periódust rezeghet a mechanikai oszcillátor. Ilyenkor a súrlódási erő érdekes rezonanciákat mutat, amelyek 

sokszorosára növelhetik a hűtés hatékonyságát. Ez az oldalsáv-hűtésnek nevezett jelenség [4] nem csak a lézeres 

optikai tartományban működik, hanem a szupravezető áramkörökre épülő mikrohullámú összeállításokban is 

[3]. 

A mechanizmus lényegét legegyszerűbben a fotonok és fononok nyelvén lehet elmondani: ha az 

elektromágneses rezonátort pumpáló lézert a rezonátor  frekvenciája alá hangoljuk éppen a  mechanikai 

frekvenciával, vagyis  frekvenciára, akkor a rendszer úgy tud egy fotonnyi energiát felvenni a 

lézertől, ha közben egy fononnyit elvesz a rezgő tükörtől, vagyis fékezi annak mozgását. Egyszerre több 

fononnyit is el lehet venni a mechanikai oszcillátortól; a megfelelően csökkentett frekvenciák alkotják az 

alaprezonancia oldalsávjait. Talán kicsit bonyolultabban, de klasszikus nyelven is el lehet mondani a 

mechanizmust, vagyis működése semmiben sem bizonyítja a mechanikai oszcillátor kvantáltságát, de működni 

minden esetre kiválóan működik, amint a már említett Teufel et al. cikkben [3] leírt 0.1 -es hűtés példája 

mutatja. 

Az eddigieknek egy érdekes interpretációja úgy szól, hogy a tükörről visszaverődő fény megméri a tükör 

helyzetét, és ennek a kvantummérésnek visszahatása a konjugált változóra: a tükör impulzusára (lendületére) 

éppen az a fénynyomás, amely a hűtést létrehozza [5]. A "kvantummérés visszahatása" sémát, amely a 

Heisenberg-féle határozatlansági relációnak megfelelően bármely konjugált változópárra vonatkoztatható, 

közvetlenül is próbálják nanomechanikai hűtésre alkalmazni; ezek a próbálkozások jelentős előrehaladást hoztak 

a kis elmozdulások pontos mérési stratégiáiban [6], de hűtést eddig csak korlátozott körülmények között, 

hasznosításra kevéssé alkalmas formában eredményeztek [7]. 

Az optikai hűtésnek egy anekdotikusan különleges, de igen hatékony változata a Maxwell-démonra emlékeztető 

módon, a termikus mozgás aktív szabályozásával oldja meg a rezgő tükör hűtését (Kleckner és Bouwmeester 

[14]). A módszer a tükör pillanatnyi sebességét méri egy helymérést és idő szerinti numerikus deriválást 

használó nano-trafipaxszal. Amikor azt találja, hogy a tükör a lesbenálló fékezőlézer felé mozog, akkor az 

szembelövi egy fényimpulzussal. Ezzel a maga idején rekordnak számító 135 -es hőmérsékletet lehetett 

elérni. 

2.3. 2.3 Termikus szigetelés a környezettől 
 

Az optikailag hűtött mechanikai oszcillátor kétféle módon csatlakozik a nála jóval melegebb környezethez: a 

mechanikai befogáson és a pumpáló-letapogató lézeren keresztül; ezekkel a hatásokkal szemben dolgozik az 

optikai hűtés. A mechanikai befogáson át történő hőbeáramlás megértésében lényeges felismerés volt [9], hogy 

az alacsony hőmérsékleten a hőáramban domináló hosszúhullámú akusztikus fononok a hullámhossznál szűkebb 

tűszerű alátámasztáson csak a kvantummechanikai alagutazásra (klasszikus szóhasználattal: a hullámvezetők 
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küszöbfrekvenciája alatti evaneszcens hullámmozgásra) emlékeztető lassú folyamattal jutnak át. Ez motiválta az 

újabb konstrukciókban a minél hegyesebb tűszerű alátámasztás [4] elterjedését. 

A lézerek termikus zajforrásként kevéssé zavaróak, mert frekvenciájuk magasan fölötte helyezkedik el a 

környezeti hősugárzásnak, de fázis-zajuk lényeges forrása lehet a mechanikai oszcillátor dekoherenciájának 

[10]. 

3. 3 Csatolás különböző kvantumrendszerekhez 

 

Amint már az eddigiekből kiderült, egy nanomechanikai oszcillátor lehetséges kvantummechanikai 

viselkedésének vizsgálatához szükséges azt egy könnyebb, jól erősíthető jelet adó, már ismert 

kvantummecanikai tulajdonságokkal rendelkező rendszerhez csatolni. A csatolás fő célja a nanooszcillátor 

mozgásának letapogatása és benne esetleges kvantummechanikára jellemző tulajdonságok azonosítása. Hasznos 

mellékhatásként a mérést biztosító kölcsönhatás a nanooszcillátor hűtéséhez is hozzá tud járulni. 

3.1. 3.1 Optomechanika 
 

3.1.1. 3.1.1 A foton-tükör csatolás 
 

Egy nanomechanikai oszcillátort - általában egy vagy két ponton befogott rezgő rugalmas lemezt - a 

fénynyomás által csatolhatunk a fény kvantumaihoz, a fotonokhoz. Ha a lemez felületére tükröt erősítünk, az 

erről visszapattanó foton impulzust ad át az oszcillátornak; az időegység alatt átadott impulzus a fény által 

kifejtett erő, ennek visszahatását a fényről tudjuk leolvasni interferometriai eszközökkel. A csatolás erőssége 

lényeges: a kívánt kvantummechanikai állapotváltozásoknak a dekoherencia idejénél hamarabb kell 

bekövetkezniük. Hogy ennek esélyét megnöveljük, a fotonokat általában egy Fabry-Perot rezonátorba zárjuk, 

amelynek egyik tükrét hordozza a mechanikai oszcillátor, a másik tükör szolgálhat a lézerforrás becsatolására. 

Ennek sematikus képét mutatja a 3.1. ábra; konkrét megvalósítása (pl. száloptikai környezetben) lényegesen más 

geometriájú is lehet. 

 

A csatolás erősségét a következőképpen számíthatjuk ki: egy  hullámhosszú foton impulzusa  (

), egy visszapattanáskor a foton ennek kétszeresét,  impulzust ad át a tükörnek és ezen keresztül 

a nanomechanikai oszcillátornak. Egy  hosszúságú Fabry-Perot rezonátorban  fénysebességgel oda-vissza 

pattogó foton másodpercenként -szer pattan vissza a rezonátor egyik végét lezáró rezgő tükörről, ami 

 

erőnek felel meg (az utolsó lépésben felhasználtuk, hogy ). Ez az erő az oszcillátor  

elmozdulása esetén 

 

munkát végez; ez az optomechanikai csatolás Hamilton-operátora (Law 1994). 
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Az eredményt úgy is interpretálhatjuk, hogy ennyivel változtatja meg a tükör  elmozdulása a foton energiáját, 

a rezonáló hullámhossz eltolásán keresztül ("paraméteres csatolás"). A levezetés elhanyagolja a mozgó tükör 

által történő fotonkeltés vagy fotoneltüntetés lehetőségét, ami azért jogos, mert a tükör a fénysebességnél sokkal 

lassabban mozog ("adiabatikus közelítés"). 

3.1.2. 3.1.2 A kvantumosság vizsgálata fotonokkal 
 

A mechanikai rezgés kvantumos vagy klasszikus jellegének feltárását mindenekelőtt az nehezíti, hogy nagyon 

kis elmozdulásokat kell vizsgálni. A harmonikus oszcillátor jól ismert eseténél maradva, az alapállapoti 

hullámfüggvény (lásd bármelyik kvantummechanika könyvnek a harmonikus oszcillátorról szóló fejezetét) 

 kiterjedésének nagyságrendjébe eső méretű hullámcsomagokat kell interferáltatni, így ezek 

egymástól is csak ennyivel távolodhatnak el. A képletben  az oszcillátor effektív tömege, egy rugalmas rezgő 

lemez esetén ennek pontos kiszámolása nem egyszerű feladat, de nem nagyon tér el a szabadon rezgő szakasz 

valóságos tömegétől [1]. Kvantumjelenségek keresésekor a cél nyilván minél kisebb tömegű oszcillátor 

készítése; a jelenleg elérhető tömegek 10  - 10  kg (a legkönnyebbek a szén nanocső oszcillátorok, 

amelyek kísérleti kezelése még különösen kemény diónak számít; egyelőre inkább a lehetőségek elméleti 

feltérképezése folyik [11]). A legnagyobb frekvenciák a MHz és GHz közötti nagyságrendbe esnek. Ekkor a 

hullámcsomagok kiterjedésének  nagyságrendje nanométer és femtométer közé esik, ekkorák 

azok az interferencia-mintázatok, amelyeket tükör-foton csatolás útján a kilépő fényen, vagy kapacitív csatolás 

útján (lásd a következő alpontban) valamilyen nanoelektronikai eszközökön megjelenő lenyomatukból akarunk 

felismerni. 

 

Az első olyan javaslatot, amely ezzel a kihívással szembenézett, Marshall et al. cikke ([12]) tartalmazza. 

Elrendezésük (3.2. ábra) egy Michelson-interferométer, amelynek egyik ágán a tükör egy mechanikai 

oszcillátorhoz csatolja a fényt. Mindkét ágon egy-egy Fabry-Perot rezonátor erősíti a csatolást. 

Az összeállítás elképzelt működésének minimális elmélete a következő. Az interferométer  és  ágának 

egy-egy fotonmódus felel meg, a fény beérkezése előtt egyikben sincs foton, ugyanakkor tegyük fel, hogy a 

rezgő tükör (a formulákban , mint "mirror" vagy mint "mechanikai oszcillátor") is kvantummechanikai 

alapállapotában van: 0 fonon van benne. 

Ha egy foton a forrás felől beérkezik a  ágon, azt a  Michelson-nyalábosztó egyidőben az  és a  

ágra küldi szét (ez az, amit egy macskával nem lehet megtenni): az interferométer állapota a két lehetőség 

szuperpoziciója, szokásos kvantummechanikai jelöléssel . Az  szorzó komplex jelölésben 

azt fejezi ki, hogy az  ágra egy reflexióval eljutó foton a továbbhaladó  ághoz képest  fázistolást 

szenved; az amplitudókban megjelenő  szorzó intenzitásban fele-fele arányú szétosztást jelent. A rezgő 

tükörrel ekkor még nem történt semmi: a foton+tükör összetett rendszer állapota 

 

Ettől kezdve azonban az oszcillátor sorsa összefonódik a kétfelé menő fotonéval. Ha a foton  felé megy, az 

oszcillátor ott marad az alapállapotban; ha a foton  felé megy, az oszcillátor a (1) optomechanikai erő 
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hatására kilendül valamilyen időfüggő  állapotba. Az összefonódott foton-oszcillátor rendszer állapota így 

alakul: 

 

Most következik a feladat lényege: hogyan lehet eldönteni, hogy a mechanikai oszcillátor valóban a 

kvantummechanikát követve, aktívan részt vesz a fenti szuperpozicióban? Ehhez a kétféle állapotának, -

nek és -nek az interferenciáját kellene látnunk. Ez csak úgy lehetséges, ha a hozzájuk fonódott, nem egy 

helyen levő, ezért (kvantummechanikai értelemben) egymásra ortogonális  ill.  fotonállapotot újra egy 

helyre hozzuk össze. Ez történik meg a Michelson-nyalábosztón való második áthaladáskor, amely az akár , 

akár  felől beérkező fotont a  és  ág között osztja szét. Ennek megfelelően az összefonódott foton+tükör 

rendszer végső állapota 

 

Az eredményből láthatóan a  és a  ágra helyezett fotondetektorok külön-külön is "látják" a rezgő tükör 

kétféle állapotának egy-egy különböző szuperpozicióját. Ebből azonban csak akkor lesz interferencia-jel, ha a 

kétféle tükör-állapot (a fotontól meglökött  és a békén hagyott ) hullámfüggvénye átfed egymással. 

Elég nagy lökés esetén ez a mechanikai oszcillátor minden periódusában csak kétszer fordul elő: valahányszor a 

tükör áthalad a saját nyugalmi helyzetén. Ezekben a rövid áthaladási időintervallumokban reméljük megfigyelni 

a rezgő tükör interferenciájának lábnyomát a fotonok Michelson-interferenciájában. 

Itt lehet megfogalmazni a kísérlettel szemben támasztott fő követelményt: a tükröt hordozó nanomechanikai 

oszcillátor kvantummechanikai koherenciáját meg kell őrizni legalább egyetlen visszatérés idejéig! Ez pedig 

egyelőre nagyon nehéz feladat ([13]), de a mérést tervbevevő csoport intenzíven fejleszti mind a hűtést ([14]), 

mind a mérési elrendezést ([15]). 

A klasszikus Michelson-interferométerrel nem merülnek ki a lehetőségek. Említést érdemel az a konstrukció [4], 

amelyben a mechanikai oszcillátor egy vékony, középpontjában tűszerűen alátámasztott kristálykorong, amely 

úgy rezeg, mint egy dob membránja, a csatolódó elektromágneses hullám pedig a dob megvastagított peremén 

fut körbe (felejtsük el a dobot egy pillanatra: a körbefutó hullámmódus neve, a londoni Szent Pál székesegyház 

kupolájának híres, titkokat messze röpítő karzatára utalva, "suttogó galéria"). 

A fényhez való csatolást nagy mértékben felerősíti az a néhány évvel későbbi, korszerű nanotechnológiára épülő 

konstrukció [16], amely a nanomechanikai rezonátort lyukak befúrásával egyben a fényre rezonáló fotonikus 

kristállyá alakítja, a rezonátor befogását pedig a fényt át nem eresztő (tilos sávot képező) fotonikus kristállyá. A 

síkba integrált szerkezet alkalmas az erőteljes hígításos előhűtésre; a fényt elvékonyodó ("tapered") optikai 

szálon becsatolva, ezt igen hatékony oldalsáv-hűtés követheti. A rezgési alapállapot közelébe való hűtés már 

eljutott a kísérleti igazolásig; a nano-kvantummechanikai lehetőségek irányába tett lépések még a kezdetnél 

tartanak. 

3.1.3. 3.1.3 Csatolás szupravezető qubithez 
 

A kvantumoptika sok évtizedes fejlettsége ellenére jelentős előnyöket kínálnak a szupravezető áramkörök, 

amelyek  körüli hőmérsékletre hűtve, egy rosszul vezető, de Cooper-párok alagutazását megengedő 

Josephson-átmenet beiktatásával számos lehetőséget kínálnak jóldefiniált, elektronikusan kontrollálható és 

megfigyelhető, kétállapotú kvantumrendszer kialakítására. Ez erős kapacitív csatolásba hozható egy hozzá 

integrált nanomechanikai oszcillátorral, ha a szupravezető áramkör egy kinyúló elektródját az oszcillátor 

közvetlen közelébe helyezzük el. Az így létrejövő "nanoelektromechanikai" (NEM) rendszerek fő előnye az erős 

csatolás; ezzel áll szemben a fényhez képest zajosabb környezet hátránya, már csak a kisebb frekvencia miatt is: 

a fény frekvenciája messze kiemelkedik a környezeti fluktuációk spektrumából, a mikrohullámé nem. Ez a 

kettősség tartja fenn párhuzamosan fejlesztett alternatívaként az optomechanikát és a nanoelektromechanikát. 
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A szupravezető mikrohullámú forrás első megvalósításának [2] kutatócsoportja igen nagy frekvenciájú, GHz-es 

mechanikai oszcillátort használt, amit hígításos hűtéssel az alapállapot közelébe lehetett vinni, így nem 

bajlódtak további oldalsáv-típusú hűtéssel, hanem mindjárt nekiláttak vizsgálni a mechanikai rezgés 

kvantumosságát. A kapacitív csatolást azáltal erősítették fel, hogy a mechanikai oszcillátort piezoelektromos 

kristályból készítették. Ennek hátránya, hogy a felhasznált piezoelektromos kristály hibahelyei jelentékeny 

zajforrást jelentenek, ami részben elvitte az erős csatolás hozta előnyt. Végül is, bár a vizsgálatnak szokatlanul 

nagy sajtóvisszhangja lett, a kvantumosságot nem sikerült érdemben tesztelniük - amit láttak, az csak a 

mechanikai oszcillátor és a szupravezető kétállapotú kvantumrendszer közötti rezonancia. 

A két kvantumállapot közötti átmenetnek mikrohullámú frekvencia felel meg; a csatolás erősségét megfelelő, 

ugyancsak szupravezetőből készült mikrohullámú rezonátor beiktatásával is lehet fokozni. Ennek egy már 

említett megvalósítása [3] a szupravezető kétállapotú áramkör hangolhatóságát felhasználva igen hatékony, 

alapállapot-közeli oldalsáv-hűtést tett lehetővé. A mechanikai rezgés kvantumosságának vizsgálata felé 

ugyanezen csoport egy későbbi munkája [17] tett fontos előrelépést, egyelőre még világos konklúzió nélkül. 

3.1.4. 3.1.4 Csatolás nitrogén-vakancia centrumhoz 
 

A kétállapotú kvantumrendszer egzotikusabb megvalósulási formái közül említsük meg a kvantum-

információkezelés új sztárját, a gyémántban létrehozható, NV (nitrogén-vakancia) centrumnak nevezett 

ponthibát: két hiányzó szomszédos szénatom helyére egy nitrogénatom ül be, ennek egy szabad elektronja 

erőteljes és a környezettől igen jól védett elektronspin-rezonancia jelet ad, ami a qubit egyik esélyes fizikai 

megvalósítása lehet. Egy érdekes kísérletben [18] ezt sikerült csatolni egy SiC szál mechanikai rezgéseihez; az 

NV-centrumban lokalizált elektron spinjének mikrohullámú mágneses rezonancia-átmenetéből fluoreszcens 

jelet kapnak, amit egy konfokális mikroszkópon keresztül megfigyelve és analizálva, információ kapható a 

nanoszál mozgásáról. 

3.2. 3.2 Igazolni vagy cáfolni a kvantumosságot 
 

A kvantumosság kimutatásának útján számos csapda leselkedik: a kutató gyakran láthat olyan jelenségeket, 

amelyeket a kvantumosság nyelvén könnyű elmondani, pedig valójában klasszikus mechanikai mozgásból 

erednek, és a kvantumosságot nem bizonyítják. Ilyen a már említett oldalsáv-hűtés is, de az igazán fontos ősi 

példa a fotoelektromos effektus Lénárd Fülöp által talált összefüggésének Einstein által való magyarázata. A 

Lénárd-féle összefüggés: a kilépő elektron  kinetikus energiája csak a beeső fény frekvenciájától függ 

(intenzitásától nem), és a frekvenciának egy küszöbértéket el kell érnie, azon túl a frekvenciával nő a kinetikus 

energia. Einstein ezt úgy magyarázta, hogy a fényáram  energiájú kvantumokból (fotonokból) áll, egy 

elektron kiszabadításakor egyetlen fénykvantum nyelődik el, amelynek energiájából egy rész a kiszabadulásra 

fordítódik ("kilépési munka"). Aki azonban valaha is tanult a kvantummechanikában időtől függő 

perturbációszámítást, az könnyen belátja, hogy a Lénárd-kísérlet nem a fény kvantumosságát bizonyítja, csak 

azt, hogy az elektron viselkedik kvantumosan, és a kiszabadulásához szükséges  energiabefektetésnek 

megfelelő  frekvenciára a bejövő fény rezonál, akár mint klasszikus, akár mint kvantumos 

elektromágneses hullám. Einstein tudatában volt ennek a kétértelműségnek, később utánament a problémának, 

és a spontán és indukált emisszió fogalmának bevezetésével közelebb hozta a foton fogalmát, de a probléma 

teljes kvantumelméleti tárgyalásához Dirac feladatmegoldó képességeire volt szükség. 

Hasonló feladattal néznek most szembe a nanomechanikában kvantumos effektusokat kereső kutatók. A feladat 

azonban most még nehezebb: a kvantumosság azonosításához többlépéses méréssorozatok végrehajtására van 

szükség, ez azonban időbe telik, és ez alatt az idő alatt meg kell őrizni a nanomechanikai rendszer koherenciáját. 

A Marshall et al. [12] projekt tanulságaiból okulva, olyan erős interferenciajelenséget kellene produkálni, 

amelynek nincs klasszikus mechanikai megfelelője - ez negatív követelmény, amelynek ellenőrzése minden 

konkrét esetben megköveteli az alapos elméleti elemzést. 

Az analízisben kritikus lehet a környezeti zajok korrekt kezelése. A könnyen kezelhető matematikai modellek 

többnyire Markov-folyamatot feltételeznek, ami a természetre (pl. fonon-alagutazási vagy magspin-billegési 

folyamatokra) nem mindig illik rá, így nem kicsi az esélye hibás következtetések levonásának. 

A legtöbb vizsgálat [19] a foton-fonon konverzió lehetőségéből indul ki: ehhez vezet a 2 paraméteres csatolás, 

ha a lézert vagy a szupravezető mikrohullámú oszcillátort az elektromágneses rezonátor  vörös-
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elhangolt oldalsávjára hangoljuk: a lézerfény koordinátarendszeréből nézve (kvantummechanikában ez egy 

unitér transzformációt jelent) itt cserélődik ki egy foton rezonánsan egy fononra. Megjegyezzük, hogy ez 

történik oldalsáv-hűtéskor is: a rezgő tükör lead egy fonont, ami később foton alakjában szökik ki az 

elektromágneses rezonátorból, hogy visszafordíthatatlanná tegye a hűtésnek ezt az elemi lépését. 

A foton-fonon konverzió felhasználásával, megfelelően méretezett amplitudójú és időtartamú lézer-impulzusok 

segítségével tetszőleges fonon-kvantumállapotokat lehetne létrehozni, ha nem lenne a környezeti dekoherencia. 

De van: emiatt csak rövid impulzussorozatok jöhetnek szóba. A mérések végén a visszakapott elektromágneses 

jelet tovább kell analizálni, fázisérzékeny, pl. homodyn elrendezésben; az eredmények interpretációja nagy 

óvatosságot, a szóbajöhető kvantumos és klasszikus modellek elfogulatlan értékelését követeli meg. 

A foton-fonon konverziótól lényegesen különböző szituációk valósulnak meg, ha a lézert a  kék-

elhangolt oldalsávra hangoljuk; ekkor a foton-fonon rendszerben "préselt" (squeezed) állapotok lépnek fel, 

foton-fonon összefonódással; ez utóbbit tipikus kvantumjelenségnek mondanánk, de a klasszikus korrelációktól 

való megkülönböztetése egy zajos környezetben a nehéz feladatok közé tartozik. 

A kvantum-optomechanika birodalma tovább bővült az utóbbi években: lézercsipesz-szerűen, a polarizáló fény 

vonzásával egy fény-állóhullám intenzitás-maximumában lebegtetett dielektromos golyókkal, amelyeknek nincs 

mechanikai felfüggesztése, de ennek fejében erősebb lézerzajnak vannak kitéve [20 és ], valamint a jóval kisebb 

tömegük miatt a mikrovilághoz közelítő csapdázott hideg gázokkal [21 és 22]. 

Bár a mechanikai mozgás kvantumossága a legtöbb várt alkalmazásnak nem igazán előfeltétele, a kérdéskör 

kiemelkedő alapkutatási jelentőségét a kutató közösség mélyen átéli, a verseny óriási erőbedobással folyik, 

naponta jelennek meg új cikkek, amelyek valamilyen előrelépésről számolnak be. Aki a részletekkel meg akar 

ismerkedni, annak még mindig érdemes lehet elolvasni Schwab és Roukes klasszikus összefoglalóját [23], 

amelynek jelentékeny szerepe volt az ezirányú kutatások fellendülésében. A legújabb fejleményekről az Olvasó 

egy ugyanott, hét évvel később megjelent félig népszerű összefoglalóban [24], valamint a szakmaibb 

közönségnek szánt [19] cikkben talál további részleteket. 

4. Bevezető 

 

A szén a természet és életünk egyik legfontosabb kémiai eleme. Két módosulata, a grafit és a gyémánt régóta 

ismert. Köztük csak a kristályszerkeztük a különbség, mégis teljesen eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. A 

grafit hatszöges, míg a gyémánt az ún. gyémánt-szerkezetben kristályosodik [25]. A grafit nagyon puha, 

átlátszatlan, elektromosan vezető és olcsó, míg a gyémánt nagyon kemény, átlátszó, szigetelő és drága anyag. 

Jóval később, 1985-ben fedezték fel a  molekulát, másnéven a fullerén molekulát , ami egy focilabdához 

hasonlít, hatvan szénatom egy gömb felszínén ötös és hatos gyűrűket alkot [26]. A felfedezésért 1996-ban F. 

Curl, H. W. Kroto és R. E. Smalley megosztva kaptak kémiai Nobel-díjat. A szén másik, nemrégen, 1991-ben 

felfedezett módosulata a szén nanocső , amit először egyértelműen Ijima izolált kísérletileg [27]. A szén 

nanocsövekről számos összefoglaló található az irodalomban [28 és 29]. 

A manchesteri egyetemen Geim kutatócsoportjának 2004-ben sikerült a grafitból egyetlen atom vastagságú 

réteget, ún. grafént leválasztani [30]. Ezzel a munkával érdemelte ki 2010-ben a fizikai Nobel-díjat Andre Geim 

és Konstantin Novoselov. Rögtön ezután Kim csoportjának is sikerült grafént előállítani, és megerősítették 

Geim csoportjának az eredményeit [31]. A grafénben a szénatomok méhsejtszerű alakzatban helyezkednek, 

ahogy ez a 3 ábrán látható. 
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A grafénnek kitüntett szerepe van hiszen a fullerént, a szén nanocsövet és a grafitot is elvben a grafénből lehet 

származtatni. A fullerénnél a grafén szerkezetbe 12 darab ötszöges gyűrűt kell beépíteni (ez pozítiv gürbületű 

hibát eredményez a grafénben), és így fizikai szempontból a fullerén egy zérus dimenziójú objektum, diszkrét 

energiaszintjei vannak. A szén nancsövek a grafénnek hengerré való feltekerésével, és a megfelelő szénatomok 

összekötésével kaphatók. A szén nancső így egy kvázi egydimenziós objektumnak tekinthető. Végül a grafit 

megfelelően elrendezett grafén rétegek egymás főle helyezésével származtatható, ezért a grafit a grafénnek egy 

háromdimenziós módosulata. 

MerminWagner-tétel szerint kétdimenzióban nem létezik hosszútávú rend, kétdimenziós kristály 

termodinamikailag insatbil, ezért nem létezhet [32 és 33]. Fizikailag, a termikus fluktuációk olyan nagyságrendű 

elmozdulásokhoz vezetnek, melyek összemérhetők a rácsállandóval. Így egészen mostanáig úgy gondolták, 

hogy kétdimenziós szerkezet csak egykristályon növeszthető. Ezért is nagy jelentőségű Geim csoportjának a 

felfedezése, az akár 100 m méretű grafénpikkelyek izolálása. Ilyen nagyságú minták már alkalmasak további 

kutatásokra, mint például transzport-tulajdonságok vizsgálatára. Az egy-, kétrétegű grafén mintákat grafitból 

választották le. A grafitból mechanikai hasítással különböző vasatgságú kristályszemcséket állítottak elő, a 

cellux ragasztófelületére ragadt pikkelyeket többszörösen újrahasították, úgy, hogy a ragasztószalag még tiszta 

részeit használták a soronkövetkező hasításhoz. Majd végül az utolsó hasítás eredményét meghatározott 

vastagságú oxiddal borított Si egykristály felületére nyomták rá. A kritikus lépés, hogy az egyrétegű grafén 

szabadszemmel (optikai mikroszkóppal) is láthatóvá válik, ha a szemcséket olyan Si lapkára helyezzük, 

melynek felületén jól megválasztott vastagságú, tipikusan 300 nm vastag, SiO  található. Talán soha se fedezték 

volna fel a grafént, ha nem ezzel a módszerrel keresték volna. Megjegyezzük, hogy ha a SiO  vastagsága 

akárcsak 5 % -kal eltér a grafén már nem látható. A kérdést részletesebben a 6.4 fejezetben ismertetjük. Az 

MTA Természettudományi Kutatóközpontban Biró László Péter vezette csoportban Dobrik Gergely készített 

[34] egy-, két- és háromrétegű grafén mintákat, amelyek optikai mikroszkópos felvételei a 4 ábrán láthatóak. A 

SiO  lapra helyezett mintán jól kivehető a rétegek számától függő kontraszt. 

 

Így a látszólag egyszerűnek tűnő eljárás valójában komoly kísérleti felkészültséget igényel. A MerminWagner-

tétellel azért nincs ellentmondás, mert a szénatomok közti kölcsönhatás még szobahőmérsékleten is olyan erős, 

hogy a termikus fluktuációk nem elegendőek diszlokációk, más kristályhibák keltésére vagy a grafénsík 

harmadik dimenzióban való kis torzulására. Ugyanakkor, a minta méretének növelésével a grafén 
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behullámosodik. A 48 fejezetben megadunk néhány cikket, amelyekben ezeket a kérdéseket részletesebben 

tanulmányozzák. 

A grafén egyik fontos tulajdonsága, hogy benne a töltéshordozók mozgékonysága rendikívül nagy, például 100 

K hőmérsékleten elérheti a  [35] értéket is, míg 5 K-en  [36]. Ezek 

az értékek a szokásos félvezetőknél jóval nagyobbak, például Si-ra  [37]. Igaz, hogy InSb-ra 

, de ez az érték csak dópolatlan félvezetőre igaz, míg grafénre a mozgékonyság dópolt 

esetben is megmarad nagy értékűnek. Így a grafén elektromos transzportja ballisztikus marad akár a 

szubmikronos méretskálán ( m) is. A másik fontos ok, amiért a grafén nagyon rövid időn belül a kutatás 

középpontjába került az a benne lévő töltéshordozók különleges jellege. Kondenzált anyagok fizikájában a 

Schrödinger-egyenlet határozza meg az anyagok elektromos tulajdonságait. A grafén kivétel: itt a 

töltéshordozók dinamikája a Schrödinger-egyenlet helyett a Dirac-egyenlettel írható le. Habár az elektronok 

mozgása egyáltalán nem relativisztikus, az elektronok kölcsönhatása a méhsejt-rácsban elrendezett szénatomok 

periodikus potenciáljával olyan kvázirészecske gerjesztést eredményez, ami alacsony energián nagy 

pontossággal írható le a 2+1 dimenziós zérus tömegű Dirac-egyenlettel. Emiatt gyakran a neutrinókhoz 

hasonlítják a grafénben fellépő Dirac-fermionokat. Azonban egy fontos különbség, hogy grafénben az effektív 

fénysebesség kb. 300-szor kisebb a vákuumban terjedő fény sebességénél. A grafén felfedezése és elektromos 

tulajdonságának mérése mostantól lehetőséget nyújt a kvantum-elektrodinamikában ismert különleges 

jelenségek tesztelésére. Mágneses térben a Dirac-fermionok a hagyományos elektronokhoz képest szokatlan 

módon viselkednek, és új fizikai jelenségek figyelhetők meg, mint például az anomális Hall-effektus. A fenti 

gondolatokat a következő, bevezető jellegű fejezetekben részletesebben is kifejtjük. 

Itt érdemes megemlíteni a grafén további különleges fizikai tulajdonságait is. A grafén rendkívül könnyű, 1 -

es minta súlya mindössze  mg. Ugyanakkor, mechanikai deformációk szempontjából az egyik legerősebb 

anyag, 100-szor erősebb, mint a hipotetikus acél film, a szakítószilárdsága  TPa [38]. A nagy szakítószilárdság 

annak köszönhető, hogy a grafit rácsában a szén síkokban az atomok közelebb vannak egymáshoz, mint a 

gyémánt rácsában. A grafén a világ legvékonyabb és legerősebb anyaga. A 2010-es Fizikai Nobel-díj 

bejelentéshez készült illusztráció azt mutatja, hogy a grafénből készült 1 -es függőágy meg tudna tartani egy 

4 kg súlyú macskát [39]. Majdnem tökéletesen átlátszó, a fényáteresztő-képessége 98 % (lásd részletesebben a 

6.4 fejezetben), de olyan sűrű, hogy a legkisebb gázatom se tud áthatolni rajta. Jobb elektromos vezető, mint a 

réz, de annak ellenére, hogy a semleges grafénben a töltéshordozók száma zérus, mégis mérhető egy minimális 

vezetőképesség (lásd a 6.3 fejezetet). A grafén hővezetőképessége 5000 , azaz 10-szer jobb, mint a rézé [40, 

41 és 42]. Ezen különleges fizikai tulajdonságok miatt a grafén lehetséges alkalmazásait illetően az utóbbi 

években igencsak megnőtt az érdeklődés, és ezekre a 48 fejezetben még kitérünk. 

Hazánkban az MTA Természettudományi Kutatóközpontban Biró László Péter vezette csoport 2005-ben kezdte 

el grafén minták előállítását, és az első cikkük 2007-ben jelent meg [43]. Pásztázó alagútmikroszkóppal 

nanométeres pontossággal tudtak grafén mintákat méretre szabni, ami lehetővé teszi a grafén elektromos 

tulajdonságainak tervezését [44]. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban Kamarás Katalin vezette csoport, 

illetve a BME Fizikai Intézetben Mihály György és Szunyogh László vezette csoportok kísérletileg és 

elméletileg tanulmányozzák a grafént. 

A legfontosabb célunk, hogy az érdeklődő olvasónak egy, az egyetemi oktatásban is hasznos összefoglalót 

nyújtsunk megalapozva a grafén elektromos tulajdonságait leíró elméletet, és a további kísérleti és elméleti 

munkákhoz adjunk kiindulási alapot. Ezért a 4 fejezetben részletesen ismertetjük a grafén sávszerkezetének 

elméleti alapjait, illetve az 5 fejezetben az effektív-tömeg közelítésnek egy kevéssé ismert tárgyalását. Ennek a 

két fejezetnek az ismerete szűkséges a 6 részben vázolt legérdekesebb, legmeglepőbb kísérleti és elméleti 

eredmények megértéséhez. Az elmúlt pár év alatt a grafénről több ezer cikket írtak (lásd például az 1. ábrát a 

[45] cikkben). Nehéz lenne erről számot adni ebben a rövid áttekintésben. Ehelyett a 48 összefoglalóban 

összegyűjtöttünk néhány fontosabb áttekintő művet az érdeklődők számára. 

5. 4 A grafén sávszerkezete 

 

A grafén méhsejtszerű szerkezetének a stabilitása az elektromos tulajdonságainak következménye. A szén -

pályája és a két -pályája között fellépő  hibridizáció eredményezi a hatszöges szerkezet stabilitását, 

kialakítva az ún. -kötést, más néven a -sávot. Ez a -kötés felelős a szén összes módosulatának 

stabilitásáért. A Pauli-elv miatt ez a sáv teljesen be van töltve, és egy alacsony energiás vegyértékkötési sávnak 
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felel meg. A szénatom harmadik -pályája, ami merőleges a hatszöges síkra (egyszerűség kedvéért legyen ez a 

 pálya) kovalens kötéssel kapcsolódik a szomszédos szénatom  pályájához, létrehozva az ún. -kötést, 

más néven a -sávot. Mivel a  pályán egy elektron van a -sáv félig van betöltve. 

A grafén sávszerkezetét először Wallace tanulmányozta 1947-ben, de abban az időben a tisztán kétdimenziós 

grafén szerkezet vizsgálatát pusztán elméleti modellnek tekintették [46]. Valójában, maga Wallace is kiindulási 

pontnak tekintette ezt a számolást a grafit jobb megértése érdekében, ami nagyon fontos volt az atomreaktorok 

kifejlesztésében a II. világháború idején. Később a Slonczewski-Weiss-McClure sávszerkezeti-modell nagyon 

jól leírta a grafit sávszerkezetét, és sikeresen alkalmazták a kísérleti eredmények megértéséhez [47 és 48]. Így 

Wallace eredményei feledésbe merültek, és csak napjainkban a nanocsövek és a grafén iránt megnőtt érdeklődés 

miatt vált ismét fontossá. 

Ebben a fejezetben Reich és munkatársai munkáját követve [49 és 29] összefoglaljuk a számolás legfontosabb 

pontjait a szénatomok közti első három szomszéd-kölcsönhatást figyelembe véve. Szoros kötésű közelítésben 

(tight-binding approximation) [37 és 50] a -sáv meghatározásához meg kell oldani a Schrödinger-egyenletet: 

 

ahol  a sajátérték adott  hullámszám vektor mellett1 és a  sajátfüggvényt két Bloch-függvény 

szuperpozíciójaként írunk fel (tekintettel, hogy grafénben elemi cellánként két bázisatom van2): 

 ahol 

 

és  a szénatom  állapotához tartozó normált hullámfüggvény.  az elemi cellák száma a mintában, 

 és  az , illetve  típusú szénatomok rácsvektora. 

Beszorozva a (6) egyenletet balról a , illetve  hullámfüggvényekkel, és integrálva  szerint a 

 és  együtthatókra kapunk egy-egy egyenletet. Az így kapott két egyenletben az egyes tagokat az 

 és  elemi rácsvektorok közti távolság szerint csoportosíthatjuk. Könnyű belátni, hogy a méhsejt-

rácsszerkezetben az első-, másod-, és harmadszomszéd távolság , , illetve 

, ahol  az elemi cella vektor hossza, ami a szén-szén atomok 

közti, mérésekből ismert  távolsággal adható meg3. Így például a 3 ábrán jelölt, mondjuk  

rácsvektorral adott helyen lévő  típusú atomtól elsőszomszéd távolságra lévő három darab  típusú atom 

 rácsvektorú pontokban vannak, míg a hat darab másodszomszéd távolságra lévő  típusú 

atom az , illetve a három darab harmadszomszéd távolságra lévő  típusú atom az 

 rácsvektorú pontokban találhatók, ahol 

 
                                                           
1A  vektor a Brillouin-zónában van, amit a reciprokrács  és  elemi cella vektorai határoznak meg. 
2A 3 ábrán az  és  elemi cella vektorokkal meghatározott elemi cellában a két bázisatom az  típusú szénatom (kék körök) és a  
típusú szénatom (piros körök). 
3Megjegyezzük, hogy ha az elsőszomszéd közelítésen túl figyelembe akarunk venni távolabbi szomszédokat is, akkor a másodszomszéd 

kölcsönhatás mellett számításba kell venni a harmadszomszéd kölcsönhatást is, mert a másod-, és harmadszomszéd távolságra lévő atomok 
viszonylag közel vannak egymáshoz. 
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Rövid számolás után adott  mellett a  hullámfüggvényt meghatározó  és  együtthatókra a 

következő sajátérték-egyenletet kapjuk: 

 

ahol a hopping mátrix és az  hullámfüggvény-átfedési integrálokból képzett mátrix az első három szomszédot 

figyelembe véve a következő alakú: 

 

ahol  a  állapothoz tartozó atomi energiaszint (on-site energia), míg a hopping 

integrálok: , illetve az átfedési integrálok: 

, ahol  és  a komplex konjugálást jelenti. 

Adott  állapotú Bloch-függvényhez tartozó  energiát a (13) -ra és -re homogén egyenlet 

deteminánsának zérushelyei adják. Az eljárás egyszerűen általánosítható és programozható még távolabbi 

szomszédok figyelembe vételével. A , , és  hopping elemek, illetve az , , és  átfedési integrálok 

megtalálhatók Reich és munkatársai cikkében, ahol ezeket az értékeket az első elvekből nyert sávszerkezetből, 

illesztéssel kapták [49]. A tipikus értékek:  eV,  eV,  eV, illetve 

, , és . 

Legegyszerűbb közelítésben elhanyagoljuk az átfedési integrálokat (ekkor az  mátrix egységmátrix lesz), és 

csak elsőszomszéd kölcsönhatásokat veszünk figyelembe (csak  nem zérus). Könnyű belátni, hogy ekkor a 

(13) egyenletben a  hopping mátrix (ebben az esetben  a rendszer Hamilton-operátorának tekinthető) a 

következő alakú: 

 

ahol , és így  sajátértékei adják a grafén 

diszperziós relációját a legegyszerűbb közelítésben: 

 

ahol  a sávindexet jelöli, az  a vezetési sávot (más néven  sáv), az  a vegyértékkötési 

sávot (más néven  sáv) írja le. A  pályákból kialakuló -kötésben az  diszperziós relációk  

függése az 5 ábrán látható. 
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Az irodalomban gyakran az  vezetési sávot a félvezetőkkel analóg módon részecskesávnak vagy -

típusú tartománynak, és az  vegyértékkötési sávot pedig lyuksávnak vagy -típusú tartománynak is 

nevezik. Látható, hogy a diszperziós reláció szimmetrikus az  energiára, azaz 

. Az irodalomban ezt királis szimmetriának (vagy alrács szimmetriának) 

nevezik [51]. 

Megmutatható, hogy az ábrán látható fekete hatszög alakú sokszög a méhsejt-rács Brillouin-zónája . A hatszög 

csúcsait Dirac-pontoknak nevezik (az elnevezés okát később indokoljuk). A hatszög csúcspontjai közül csak két 

nem-ekvivalens Dirac-pont tartozik a Brillouin-zónához, melyeket az irodalomban szokásosan -val és -vel 

jelölnek. Két lehetséges nem-ekvivalens Dirac-pontnak választhatjuk a  és 

 pontokat, ahol  és  a reciprokrács elemi cella vektorai ( , ahol 

). Hasonlóan könnyű belátni a (16) egyenlet alapján, hogy , azaz a Dirac-

pontokban az  vegyértékkötési sáv (részecske sáv) és a  vezetési sáv (lyuksáv) összeér. 

Amint korábban említettük, a -kötéssel kialakuló két sáv (részecske- és lyuksáv) semleges grafén lap esetén 

félig van betöltve, azaz a grafén Fermi-energiája , melyet az energia nulla-szintjének választásával zérusnak 

vehetünk (és veszünk a továbbiakban). A Fermi-energia éppen a Dirac-pontokon megy át. Mivel az anyagok 

elektromos vezetési tulajdonságait a Fermi-energia közelében lévő energiájú elektronok határozzák meg, 

érdemes a (16) diszperziós relációt sorba fejteni a Dirac-pontok környékén. Vezessük be a , illetve 

a  Dirac-pontoktól való eltérést, és tegyük fel, hogy , illetve  sokkal kisebb, mint 

! Használjuk a Descartes-koordináta rendszert, azaz  (hasonlóan -ra), 

és válasszuk a 3 ábrán látható módon az  és  vektorokat! Ekkor a 

, illetve a  Dirac-pontok közelében kapjuk: 

 

Az egyszerűség kedvéért elhagytuk a vesszőt a  vektorról. A továbbiakban a  hullámszámvektort a  

Dirac-ponttól mérjük. Ugyanezt az eredményt kapjuk a többi Dirac-pont közelében is. A diszperziós reláció 

kúpos alakú, az energia a  hullámszámvektor nagyságától lineárisan függ. A 6 ábrán látható a hat darab Dirac-

kúp. 



 Nanofizika tudásbázis 2.  

 13  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Végezetül levezetés nélkül felírjuk a grafén Hamilton-operátorát másodkvantált alakban szoros kötésű 

közelítésben csak elsőszomszéd kölcsönhatást figyelembe véve: 

 

ahol  és  (  és ) az elektronok keltő és eltüntető operátorai az  ( ) típusú rácspontokban, és az 

 rácsvektor az  típusú rácspontokon fut végig, és  az elsőszomszéd vektorokat jelöli (a jelölések 

egyszerűsítése érdekében a (8a) egyenletben adott elsőszomszéd vektoroknál az  indexet a továbbiakban 

elhagyjuk). A fenti eredmény elég nyilvánvaló, a szokásos másodkvantált alak szoros kötésű közelítésben. 

6. 5 Effektív-tömeg közelítés 

 

A Dirac-pontok közelében az elektron dinamikájának leírásához szükség van egy effektív Hamilton-operátorra. 

Az irodalomban több módszer is ismeretes ennek levezetésére, például DiVincenzo és Mele [52], McClure [53], 

Ando és munkatársainak [54], illetve Castro Neto és munkatársainak a cikkeiben [102]. Itt most Semenoff [55] 

eljárását fogjuk követni4. 

Induljunk ki a grafén Hamilton-operátorának másodkvantált alakjából (lásd a (18) egyenletet)! Bevezetve a 

keltő és eltüntető operátorok  és  Fourier-transzformáltjait: 

 

a (18) Hamilton-operátor a következő alakba írható: 

 

ahol  éppen a (15) egyenletben adott mátrix (az integrálást a Brillouin-zónára végezzük). Az  és  

operátorok megfelelő lineárkombinációjával  diagonalizálható, és visszakapjuk a (16) egyenletben felírt 

 diszperziós relációt. 

A továbbiakban az alacsonyenergiás határesetet vizsgáljuk (olyan  állapotokat, melyekre ). 

Ekkor csak a  és  pontok közelében lévő elektron-állapotok vesznek részt a dinamikában, és a Hamilton-

operátor jó közelítéssel két tagra esik szét: 

                                                           
4Az eredeti cikkben a levezetés meglehetősen tömör. Ezért itt a fontosabb lépéseket részletesebben ismertetjük. 
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Az ,  eltüntető operátorok (és hasonlóan a  operátorok) csak olyan  állapotokra 

adnak lényeges járulékot, amelyek közel vannak a  és  pontokhoz. Az ,  

operátorok Fourier-transzformáltjai a térbeli koordináták lassan változó függvényei, ezt nevezik az irodalomban 

burkoló-függvény (envelope) közelítésnek. Kontinuum közelítésben (azaz, ha a rácsállandó ) -ban első 

rendig írhatjuk: 

 

Itt az  konstans, ha , hiszen  és . A (24) közelítéssel a  mátrix 

-ban első rendig: 

 

ahol kihasználtuk, hogy . Hasonló igaz a -re is. A (25) alakot beírva a (21) egyenletbe 

kapjuk: 

 

Vezessük be a kvázi fermion téroperátorokat (kétkomponensű spinorok): 

 

ahol az  unitér 2x2-es mátrix a következő alakú: 

 

és ,  a Pauli-mátrixok! Ekkor a (26) Hamilton-operátor alakja: 

 

ahol  és . Ezeknek a 2x2 mátrixoknak a szorzása egyszerű, 

de kissé hosszadalmas. Érdemes a (25)-ben adott 2x2-es mátrixot egy adott koordinátarendszerben kiszámolni, 

pl. az 5 ábra feliratában adott vektorokat használva. A számolás a következő egyszerű eredményre vezet: 

 

ahol kihasználtuk a  sebesség (17b) definícióját. Egyszerűen belátható, hogy a  és  operátorok 

unitér transzformációval egymásba vihetők, hiszen . Ezért a diszperziós reláció a  és 
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 Dirac-pontok közelében azonos. A (30) egyenletbe beírva  (31) eredményét, majd áttérve valós 

térbeli reprezentációra a Hamilton-operátor másodkvantált alakjára a következőt kapjuk: 

 

ahol bevezettük a  impulzus-operátort. Megjegyezzük, hogy az inverz 

Fourier-transzformációt formálisan a  cserével végezhetjük el. Az eredményből jól látható, hogy az 

eredeti Hamilton-operátor szétesett két azonos másolatra, az egyik a , a másik a  pont közelében lévő  

állapotok dinamikáját írja le. A (32) eredmény alapján felírhatjuk a Hamilton-operátor elsőkvantált alakját is: 

 

A fenti Hamilton-operátorral leírható kvázirészecskét Dirac-fermionnak nevezik. Belátható, hogy a  operátor 

síkhullám-megoldásaihoz tartozó sajátértékek megegyeznek a (17a)-ben számolt  diszperziós relációval. 

A  Hamilton-operátor blokk-diagonális szerkezetű, a  és  pontok körül degenerált (az angol 

irodalomban valley degeneration). Ezért legtöbb számolásban ezt a degenerációt egyszerűen egy 2-es szorzóval 

lehet figyelembe venni. Az elektron spinje szerinti degenerációt (a Hamilton-operátor nem függ az elektron 

spinjétől) egy további 2-es szorzóval lehet számításba venni. 

A  Hamilton-operátor hasonlít a kétdimenziós elektron relativisztikus Dirac-egyenletéhez. Ezért hívják a 

Brillouin-zóna csúcsait Dirac-pontoknak, és a diszperziós relációt a Dirac-pontok közelében Dirac-kúpoknak. A 

grafénben az elektron dinamikája megfeleltethető egy Dirac-fermion dinamikájával. Ezt az analógiát először 

Wallace [46] alkalmazta számolásában, majd később McClure [53], és DiVincenzo és Mele [52]. Az elektron 

sebessége a (17b) egyenlet alapján és  eV-tal számolva [56] , ahol 

 a fény terjedési sebessége vákuumban. 

Fotoelektromos effektussal (az irodalomban ARPES módszernek nevezik az angol Angle Resolved 

Photoemission Spectrometer alapján) kimérhető a szilárd testekben az elektron-sávszerkezet. Monokromatikus 

és polarizált fénnyel megvilágítva a mintát abból elektronok repülnek ki, melyeknek megmérve az energiáját és 

a kirepülés irányát következtetni lehet a minta sávszerkezetére. Nemrégen az ARPES módszert alkalmazták 

grafén esetében is, és látványos eredményekkel sikerült igazolni a Dirac-fermionok létezését [57 és 58]. A 

mérést majdnem vákuumban, kb. 20 K-en, 95 eV energiájú fotonnal, és 25 meV energiafelbontással végezték. A 

mérési eredmények kitűnően egyeznek a (16) diszperziós relációval  eV és  eV 

illesztési paraméterekkel. Az ARPES módszer alkalmas többrétegű grafén, illetve az elektron-fonon, elektron-

elektron kölcsönhatások vizsgálatára is. 

Megmutatható, hogy szoros kötésű közelítésben, figyelembe véve harmadszomszédok kölcsönhatásait is a 

sebesség renormálódik, és a korábban adott hopping elemekkel, illetve átfedési integrálokkal ssámolva: 

. A diszperziós reláció Dirac-kúp jellege nem változik, csak a sebesség numerikus értéke módosul 

kissé. 

Végül, könnyen kiszámolthatjuk a Dirac-pont közelében a  állapotsűrűséget is a 

(17a)-ben számolt  diszperziós reláció alapján, és az  elemi cellára vonatkoztatva kapjuk: 

 

ahol egy 2-es szorzóval vettük figyelembe az elektron spinjei szerinti degenerációt, illetve egy további 2-es 

szorzót jelent a  és  degeneráció. Fontos megjegyezni, hogy ez az állapotsűrűség eltér a jól ismert 

kétdimenzió nemrelativisztikus elektrongáz konstans állapotsűrűségétől. 

7. 6 Néhány fontos kísérleti és elméleti eredmény 
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Ebben a fejezetben néhány alapvető kísérleti és elméleti eredményt ismertetünk, amelyek a grafént különlegessé 

teszik. A grafénnel kapcsolatos kutatás igen széleskörű, több ezer cikk jelent meg az első mérések óta. Ezért 

ebben a rövid áttekintésben a teljesség igénye nélkül csak néhány fontosabb jelenséget szeretnénk megemlíteni. 

7.1. 6.1 Dirac-fermion mágneses térben, anomális kvantum Hall-
effektus 
 

Geim csoportjának első és legfontosabb mérésében a grafént mágneses térbe helyezték és tanulmányozták a 

minta longitudinális és Hall-ellenállását [30]. A Landau-nívók miatt a hagyományos kétdimenziós vezetőkhöz 

(az angol irodalomban gyakran írják two dimensional electrongas, röviden 2DEG) hasonlóan [59] platók 

jelennek meg a Hall-vezetőképességben, a vezetőképesség kvantált. Azonban a platók szekvenciája eltér a 

hagyományosétól. Az eltérés oka, hogy grafénben az elektronok diszperziós relációja ellentétben a 2DEG-ben 

ismert parabolikus függéstől lineárisan függ az impulzustól. Ez a mérés szolgált arra, hogy egyértelműen 

kimutassák, grafénben az elektronok dinamikáját a kétdimenziós relativisztikus, zérus nyugalmi tömegű 

fermionok írják le. Geim csoportjának mérési eredményét pár héttel később Kim [31] csoportja megerősítette. 

Azóta számos laboratóriumban megismételték a kísérletet, és a grafén Hall-vezetőképessége valóban kvantált. 

Hazánkban nemrégen Tóvári Endre végezte el a mérést [60], az eredményeit a 7 ábra mutatja. 

 

Jól láthatók a platók a  tranzverzális vezetőképességben5. 

Először röviden ismertetjük a Landau-nívók kiszámítását. A grafén síkjára merőleges irányú  homogén 

mágneses térben a Dirac-Hamilton-operátor alacsony energiás közelítésben a (33) alapján a következő alakú: 

 

ahol a  ( ) indexek  ( ) pontoknak felelnek meg, míg a kinetikus impulzus a szokásos módon a 

, ahol  a kanonikus impulzus és  a vektorpotenciál, melyet a  egyenlet 

határoz meg. A Hamilton-operátor  és  pontok szerint degenerált, azaz tetszőleges mágneses térre 

(inhomogén térben is) , és így elegendő csak egy  pont körül vizsgálni a rendszert. 

A  Dirac-Hamilton-operátor spektruma a  egyenletből kapható (lásd pl. [61 és 

62]). A számítások szerint az  Landau-nívók: 

 

ahol  a ciklotron frekvencia,  a mágneses hossz, , és  az 

előjelfüggvény. Hasonló eredményt ad a  pont körüli  operátor spektruma. A degenerációkat is 

figyelembe véve, azt kapjuk, hogy minden Landau-nívó 4-szeresen elfajult (2-es faktor a spin, 2-es faktor a  

                                                           
5A  kapufeszültség változtatásával ugyanazt érjük el, mintha a  mágneses tér változtatásakor átlépnénk a szomszédos Landau-nívókra 
rögzített Fermi-energián. Ugyanakkor, ez 2DEG-ban nem alkalmazható. 
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és  pontok szerint degeneráció miatt), kivéve az  állapothoz tartozó  energiájú szintet, mely 

csak a spin szerint degenerált. 

A kísérletileg megfigyelt kvantum Hall-effektus grafénben [30 és 31] megérthető a fenti Landau-nívók 

degenerációja alapján. A hagyományos kvantum Hall-effektushoz hasonlóan [63 és 64] minden betöltött 

Landau-nívóhoz tartozó állapot  vezetőképesség-kvantumnyit járul a minta teljes 

vezetőképességéhez. Az  zérus mód miatt  betöltött állapot van  energiaszint alatt (  

pozitív vagy negatív egész), és így 

 

A tranzverzális vezetőképesség (Hall-vezetőképesség) kvantált, a  vezetőképesség-kvantum félegész számú 

többszöröse, ellentétben a nemrelativisztikus kétdimenziós elektrongáz esetével, ahol a vezetőképesség egész 

számú többszöröse -nak. Ezért nevezik a jelenséget anomális Hall-effektusnak. A 7 ábrán jól látható, hogy 

a Hall-vezetőképesség a (37) egyenletnek megfelelő platókat alkot. 

A mágneses tér függvényében mért vezetőképesség-platók szekvenciája, kísérletileg egyértelműen kimutatható 

módon, eltér a nemrelativisztikus esetben mért platók szekvenciájától. Fontos megjegyezni, hogy az anomális 

Hall-effektus szobahőmérsékleten is megfigyelhető. Ez azzal magyarázható, hogy például  T mágneses 

térnél a szomszédos Landau-nívók közti különbség  K, ellentétben a hagyományos kétdimenziós 

vezetőkkel (2DEG)6 , ahol ez az érték néhány K. Hasonlón, a Zeeman-felhasadás nagyon kicsi,  K, 

és így elhanyagolható. Az elektronok közti Coulomb-kölcsönhatás szerepét pl. Ezawa vizsgálta [62], és 

számításai szerint a kölcsönhatás további felhasadásokat eredményez. Geim [30] és Kim [31] csoportja által 

mért anomális Hall-effektus volt az első bizonyíték arra, hogy grafénben az elektron dinamikáját a Dirac-

egyenlet határozza meg. 

7.2. 6.2 Királis alagutazás, a Klein-paradoxon, negatív 
törésmutató 
 

Ebben a részben a királis Dirac-fermion kétdimenziós potenciállépcsőn történő szórását vizsgáljuk. A 

relativisztikus Dirac-egyenlet alapján Klein mutatta meg először, hogy az elektron  transzmissziós 

valószínűsége csak gyengén függ a potenciálgát  magaságától, ha értéke nagyobb az elektron  nyugalmi 

energiájának 2-szeresénél [65]. Sőt végtelen nagy  esetén is elérheti a tökéletes transzmissziót, azaz a  

értéket. Ez szöges ellentétben van a nemrelativisztikus Schrödinger-egyenletből kapott eredménnyel, ahol  

exponenciálisan csökken  növekedésével. Ezt a józan észnek ellentmondó eredményt Klein-paradoxonnak 

nevezik [65 és 66]. Ugyanakkor, kísérletileg nehéz kimutatni a jelenséget, mert a potenciálváltozásnak 

nagyobbnak kell lennie -nél a  Compton-hullámhossz nagyságrendjébe eső távolságon, ami óriási 

elektromos teret jelent ( ). Szén nanocsöveknél, először Ando, Nakanishi és Saito fedezte fel a 

tökéletes transzmisszió lehetőségét [54]. Grafénben, először Katsnelson, Novoselov és Geim mutatták meg a 

Klein-paradoxon létezését [67]. Mivel a  sebbesség jóval kisebb a fénysebességnél, egy realisztikus méretű 

grafén mintában is könnyen megvalósítható a szükséges nagyságú elektromos tér ( ), és így a 

Klein-paradoxon kimutatható kísérletileg. Áttételesen a Klein-paradoxon befolyásolja a transzport-

tulajdonságokat is, ezért a jelenség megértése mind elméleti, mind kísérleti szempontból rendkívül fontos. 

Továbbiakban, ismertetjük a jelenség lényegét. 

Síkhullám-megoldást feltételezve, egyszerű számolással belátható, hogy a (33)-ben definiált  operátornak a 

(17a) egyenletben adott  sajátértékeihez tartozó sajátfüggvényei a  pont közelében: 

 

                                                           
6Más szóval nemrelativisztikus kétdimenziós elektrongáz (az angol irodalomban two dimensional electrongas, röviden 2DEG). 
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A fenti hullámfüggvényt gyakran kvázirészecske állapotnak is nevezik. A hullámfüggvény a  pont közelében 

megegyezik a fenti hullámfüggvény időtükrözöttjével, azaz, ha végrehajtjuk a  transzformációt. 

Vegyük észre, hogy ha a  szög elfordul  szöget, akkor a hullámfüggvény előjele megváltozik, ami egy 

extra  fázist jelent. A hullámfüggvénynek ez a tulajdonsága a spinor jellegére utal (az irodalomban Berry-

fázisnak nevezik). 

A hullámfüggvény jellemezhető a helicitásával, ami az impulzus-operátor vetülete a  pszeudospin irányra. A 

helicitás-operátor alakja 

 

és a definicióból világos, hogy a (38) egyenlettel adott  energia-sajátfüggvény egyben sajátfüggvénye a 

helicitás-operátornak is  sajátértékkel: 

 

A (40) egyenlet szerint a  operátor két sajátértékéhez tartozó várhatóérték iránya vagy megegyezik a  

irányával, vagy azzal ellentétes irányú. A helicitás vagy másnéven kiralitás jól meghatározott kvantumszám, 

amíg a rendszer Hamilton-operátora leírható a (33) által adott  Dirac-Hamilton-operátorral. Megjegyezzük, 

hogy a kiralitás nem az elektron spinjével kapcsolatos (amint láttuk, az elektron spinje közvetlenül nem is 

szerepel a problémában), hanem a  pszeudospinnel, ami a  hullámfüggvény kétkomponensű 

jellegével van összefüggésben. 

A továbbiakban megvizsgáljuk, hogy hogyan szóródik az elektron egy potenciállépcsőn. Az irodalomban ezt 

gyakran  átmenetnek is nevezik. Feltesszük, hogy az elektron  átmeneten történő áthaladáskor 

nem lép fel a  és  pontok közti szórási folyamat, azaz a rendszer leírható a (33) egyenlettel adott  

Hamilton-operátorral. Feltesszük továbbá, hogy a grafén tetejére helyezett kapukkal (vagy kémiai dópolással) 

megváltoztatjuk az elektronok energiáját a grafénben úgy, hogy a potenciál , az  féltérben (I. 

tartomány), és , az  féltérben (II. tartomány), ahol  egy konstans, pozitív érték (lásd a 8 a. 

ábrát). A p-n átmenet Hamilton-operátora a  pontra a (33) alapján: 

 

Az II. tartományban a Dirac-kúp  értékkel megemelkedik, ahogy ez a 8 b. ábrán látható. A potenciál nem 

függ az  koordinátától, a rendszer transzláció invariáns az  irányban, és így az elektron  irányú impulzusa 

megmarad. 
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Legyen az I. tartományból balról érkező elektron energiája , és haladjon  szögben a határfelület 

normálisához képest (lásd a 8 c. ábrát)! Ekkor a hullámszámvektora , ahol 

. A bejövő hullám egy része visszaverődik. A reflektált kvázirészecske hullámszámvektora 

, ahogy ez a 8 b. ábrán látható. 

A potenciállépcsőn való áthaladás után a kvázirészecske  energiája kisebb a  potenciálnál. A II. 

tartományban a lyuksáv két állapota (a 8 b. ábrán az üres és teli piros karika) közül csak az egyiket töltheti be. 

Az I. tartományból bejövő kvázirészecske helicitása  (mivel ), a II. tartományban pedig  (mivel 

). A potenciállépcsőn való áthaladás után a  pszeudospin megmarad (például elektrosztatikus 

potenciál esetében), ezért az impluzus  komponensének előjelet kell váltania. A lyuksávban a két lehetséges 

állapot közül a teli piros karikával jelzett állapotba szóródhat az elektron a  átmeneten való áthaladáskor. 

Ez azt jelenti, hogy a II. tartományban a lyuk impulzusának  komponense negatív lesz, de az  komponense 

változatlan marad az ebben az irányban érvényes impulzusmegmaradás miatt. Az impulzusnak ezt a furcsa 

viselkedését megérthetjük úgy is, hogy II. tartományban a részecske csoportsebbességének pozitívnak kell 

lennie, ha a határfelülettől jobbra távolodó hullámcsomagot vizsgálunk. Így a diszperziós reláció miatt a lyuk 

impulzusának  komponense negatív lesz. 

Másképpen szólva, a kvázirészecske hullámcsomagja a II. tartományban az optikában megszokottól eltérően 

negatív szögben törik meg. A továbbiakban  konvenciót vesszük. Így írhatjuk, hogy 

, ahol . Mivel a bejövő és az átmenő 

kvázirészecske hullámszámvektorának  komponense változatlan, adódik: 

 

Ez nem más, mint a Snellius-Descartes-féle törési törvény , csak a törésmutató negatív . Grafénben az 

elektronnak erre a különös viselkedésére először Cheianov, Falko és Altshuler hívták fel a figyelmet [68 és 69]. 

A jelen szerző MTA doktori dolgozatában [70], illetve munktársaival és PhD hallgatóival írt publikációkban 

[71, 72, 73 és 74] további példákat láthatunk a negatív törésmutatójú rendszerek elektron-optikai viselkedésére. 

7.3. 6.3 Minimális vezetőképesség 
 

Az előzőekben taglalt szokatlan transzport-tulajdonságok mellett egy másik fontos kísérleti tény az ún. 

minimális vezetőképesség [30 és 31]. A mérések szerint ha változtatjuk a töltéshordozók  energiáját például 

kapufeszültséggel vagy a töltéshordozók számának változtatásával, akkor grafénben a fajlagos vezetőképesség 

minimális értéket vesz fel az  Fermi-energiánál. A Dirac-pontban mért véges ellenállás (vezetőképesség) 
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elméleti magyarázata egyáltalán nem nyilvánvaló, hiszen a Dirac-pontban ( ) a (34) egyenletnek 

megfelelően az állapotsűrűség zérus. Meglepő módon elméletileg sokkal korábban, a grafén felfedezése előtt 

már tanulmányozták a minimális vezetőképességet a Dirac-fermion kapcsán [75]. De a fenti kísérleti 

eredmények óta még több cikk foglalkozik a minimális vezetőképességgel, és  nagyságrendű értéket 

jósoltak [76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 és 85]. Nemrégen Miao és munkatársai [86], illetve Danneau és 

munkatársai [87] kísérletileg igazolták, hogy egy  szélességű és  hosszúságú egyrétegű grafénben a 

minimális vezetőképesség  univerzális értékhez tart a  növelésével (széles, de rövid 

mintákra), és ez legtöbb elméleti eredménnyel megegyezik [79, 81, 82, 83, 84 és 85]. 

Ebben a részben kiszámoljuk a minimális vezetőképességet a Landauer-formula [88 és 89] alapján, melyet 

először Tworzydl o és munkatársai vizsgáltak ezzel a módszerrel [84]. A számolás sokban hasonlít a 6.2 

fejezetben tárgyalt Klein-paradoxon problémájához, a legfontosabb különbség, hogy itt a minta keresztirányú (

 irányú) mérete véges. Ezért, illetve a meglepő eredmény miatt, érdemes bemutatni részletesebben is a 

számolást. A következőkben kissé módosítva Tworzydl o és munkatársainak a számolását követjük. 

A 3 ábrán látható grafén-szerkezet jobb- és baloldali részéhez helyezzünk egy-egy kontaktust! A jobb és bal 

oldali kontaktusokat úgy lehet modellezni, hogy a grafénnek ezen részein a potenciált nagy negatív  értékre 

állítjuk. Így itt az  nyitott csatornák száma (a definíciót lásd később) tart a végtelenhez, ha , ami 

a kontaktusok fémes jellegét modellezi. Az  Fermi-energiájú elektronok a bal oldali kontaktusból lépnek 

be a mintában, ahol a kapufeszültséget  értékre állítjuk, majd a jobb oldali kontaktuson távoznak. 

 

A minta mentén a  potenciál változása a 9 ábrán látható. Feltesszük, hogy a potenciál a minta 

keresztirányában konstans, azaz nem függ -tól. 

A  fajlagos vezetőképesség a Landauer-formula [88 és 89] alapján a  konduktanciából határozható meg: 

 

ahol a 4-es faktor a spin, illetve a  és  Dirac-pontok degenerációjából származik,  a  mátrix 

sajátértékei, és  a transzmissziós amplitudó, melyet a kontaktusokban és a mintában lévő hullámfüggvények 

illesztéséből számolhatunk ki. A számítások részletei megtalálhatók a szerző dolgozatában [70], és a következő 

eredményt kapjuk: 

 

ahol adott  keresztmódusra , ha , és , ha , ahol 

. Ha  tisztán képzetes, akkor a fenti képletben a két trigonometrikus függvény helyett a 

megfelelő hiberbolikus függvényeket kell venni, azaz a , illetve  cserét kell elvégezni. A 

nyitott csatornák száma: , ahol 7 . A keresztirányú  

                                                           
7A nyitott csatornák számát az határozza meg, hogy milyen -nél válik a longitudinális hullámszámvektor zérussá. 
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hullámszámvektort az  irányú határfeltételekből határozhatjuk meg [84 és 90]. A különböző típusú szélek 

esetében , ahol  a grafén szélének jellegétől függ [90]. 

Különleges esetnek számít, ha a Dirac-pontban vagyunk, azaz amikor . Ekkor  tisztán 

képzetes. A transzmittáló módusok evanescens (exponenciálisan lecsengő) hullámok. Ekkor a (43) és a (44) 

egyenletekből a  fajlagos vezetőképesség: 

 

A  határesetben bevezethetjük az  változót, és az  szerinti összegzésről 

áttérhetünk az  szerinti integrálásra. Így a fajlagos vezetőképességre a következő univerzális érték adódik: 

 

Látható, hogy az eredmény nem függ az  paramétertől, ha . 

Tworzydl o és munkatársai numerikusan is elvégezték a számolást [84], de a részleteket nem közölték. Ezért 

Visontai Dávid, volt diplomamunkásom, szakdolgozatának keretében megismételte a számolást [91]. A 

numerikus számolás a szoros kötésű közelítésben (tight-binding approximation) történt, a Dirac-egyenlet 

felhasználása nélkül. Így a számolás független ellenőrzésnek tekinthető. Ez a módszer a rekurzív Green-

függvény technikán alapul, melyet az elmúlt években számos fizikai rendszerre alkalmazott az a lancasteri 

csoport, mellyel több éves együttműködésem van, illetve korábbi PhD hallgatóm, Koltai János [92]. 

A  fajlagos vezetőképesség  aránytól való függését a 10 ábra mutatja. 

 

Látható, hogy a fajlagos vezetőképességre kapott elméleti eredmény kitűnően egyezik a numerikus számolásból 

nyert eredménnyel minden  arány mellett. Nagy  értékre a fajlagos vezetőképesség a fent kapott 

univerzális értékhez tart. Az első mérésekben [30] a fajlagos vezetőképesség kb. egy 3-as faktorral volt nagyobb 

a fent vázolt, illetve más elméleti számolásból nyert univerzális értéknél [79, 81, 82, 83, 84 és 85]. Ez a rejtélyes 

eltérés valószínűleg amiatt tapasztalható, hogy a  arány nem volt elegendően nagy. Ezt a feltételezést 

látszik igazolni a legutóbbi mérés is, melyben különböző  arány mellett mérték a fajlagos 

vezetőképességet, és jó egyezést kaptak a (45) elméleti eredménnyel [86 és 87]. 

7.4. 6.4 A grafén optikai tulajdonságai 
 

A grafén mintát az eredeti kísérletben [30] Si hordozóra helyezték úgy, hogy köztük egy jól megválasztott 

vastagságú (tipikusan  nm vastag) SiO  réteg volt (lásd a 11 ábrát). 
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A bevezetőben említettük, hogy a SiO  réteg vastagságának helyes megválasztása lényeges volt a grafén minták 

optikai mikroszkóppal, szabad szemmel történő kiválasztásánál. 

Lájer Márton részletesen vizsgálta kísérletileg és elméletileg is ezt a kérdést a TDK munkájában [93]. Az 

elektromágneses térnek a Maxwell-egyenleteket kielégítő síkhullám-megoldásait illesztve az egyes 

határfelületeken levezethetjük a grafénre beeső fény reflexiós és transzmissziós amplitúdóit, illetve a megfelelő 

intenzitásokat. A számolás eredménye sokban hasonlít a véges vastagságú optikai törőközegekre ismert Fresnel-

formulákra. Ugyanakkor grafén esetén a számításokban figyelembe kell venni, hogy a grafén egy atomi vékony 

és véges vezetőképességű minta. Így a reflexiós és transzmissziós intenzitásokra kapott képletek a grafénre 

kiterjesztett Fresnel-formuláknak tekinthetők (a részletek megtalálhatók Lájer Márton TDK munkájában [93]). 

A 11 ábrán látható elrendezésre kiszámíthatjuk a grafénre merőlegesen beérkező fény reflexióját, és ez alapján 

definiálhatjuk az ún. kontrasztot, ami a reflektált intenzitás relatív eltérése, ha a grafén rajta van a SiO  rétegen, 

és ha nincs8. A 12 ábra mutatja a számított kontrasztot a beeső fény hullámhosszának és a SiO  réteg  

vastagságának a függvényében. 

 

Az ábra jól mutatja, hogy látható fényre a kontraszt nagyon érzékenyen függ a  vastagságtól, és például  

nm hullámhosszú fényre  nm és  nm vastagság mellett a legnagyobb a kontraszt. Más 

vastagságra a kontraszt gyorsan lecsökken, és a grafén detektálása optikai mikroszkóppal nem lehetséges. Amint 

a bevezetőben is említettük a vastagság helyes megválasztása döntő fontosságú volt az eredeti mérésben [30]. 

Most már érthető, hogy akár néhány százalékos eltérés is elég, hogy a grafént ne lehessen észrevenni szabad 

szemmel optikai mikroszkópon keresztül. 

A fentiekkel szorosan összefüggően a grafén optikai tulajdonságai közül az egyik legérdekesebb eredmény Nair 

és munkatársainak a szenzációsnak számító legutóbbi kísérleti munkája [94]. A méréseik szerint a szabadon 

lévő grafén (ha nem egy hordozón van) optikai átlátszóságát, a transzmissziót (transparency) látható fényben 

csak az  finomszerkezeti állandó határozza meg, és így a minimális vezetőképesség (lásd a (46) 

egyenletet) mellett az optikai transzmisszió is univerzális értéket vesz fel. 

                                                           
8Minél nagyobb a kontraszt, annál könnyebb detektálni a grafén mintát a hordozón. 



 Nanofizika tudásbázis 2.  

 23  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A 13a ábra mutatja a fénynek (a közel infravörös és ibolya színű tartományban) felfüggesztett grafénen való 

transzmisszióját, illetve az optikai vezetőképességet,9 míg a 13b ábrán a transzmisszió látható egyrétegű, illetve 

kétrétegű grafén esetén. 

A mérési eredmény megértése érdekében szükség van a transzmissziónak az optikai vezetőképességtől való 

függésére. Megmutatható, hogy a  optikai transzmisszió a kiterjesztett Fresnel-formulák alapján [93 és 95]: 

 

ahol  a grafén  frekvenciától függő optikai vezetőképessége,  a vákuum dielektromos állandója. 

Számítások szerint az optikai vezetőképesség a teljes látható fény tartományban független a frekvenciától, és a 

 univerzális értéket veszi fel [96], amit a (47) egyenletbe írva az optikai transzmisszió is 

univerzális, és csak a finomszerkezeti állandótól függ: 

 

ahol  a finomszerkezeti állandó, és az optikai transzmisszió a teljes látható fény tartományban 

érvényes. Kétrétegű grafénre , és így  [95]. Másrészt a mérés (a 13a ábra ábra-

betétje) alátámasztja Mischenko számításait, miszerint a vezetőképességben a Coulomb-kölcsönhatás járuléka 

elhanyagolható [96]. Érdekes tény, hogy Nair és munkatársainak a mérését [94] megelőzte Kuzmenko és 

munkatársainak grafiton történő mérése [97]. Itt jegyezzük meg, hogy a grafén vastagságának mérése kiemelt 

fontosságú, és két hazai kísérleti csoport is tanulmányozta a kérdést atomerő-mikroszkóp (AFM, Atomic Force 

Microscope) segítségével, illetve Raman-mérésekkel [98]. 

8. Összefoglalás, kitekintés 

 

Ebben az átekintő anyagban a grafén fizikájának alapjait, illetve a legfontosabb kísérleti és elméleti 

eredményeket ismertettük. Legfontosabb célunk egy olyan oktatási anyag elkészítése volt, ami hasznos 

kiindulópont lehet, elsősorban a grafén elektromos tulajdonságainak megértésében. Az érdeklődő olvasók 

számára már több összefoglaló mű született a grafénről [99, 100, 101, 102 és 103], sőt egy külön kiadás is 

megjelent a Solid State Communication folyóiratban [104], illetve egy kísérleti áttekintő [105]. 

A terjedelmi korlátok miatt számos kutatási területet nem említettünk ebben a munkában. Ezért itt röviden, csak 

címszavakban, felsorolunk néhány további érdekes és fontos kutatási témát megadva a fontosabb hivatkozásokat 

is, ami kiindulási alap lehet az olvasó számára az adott téma részletesebb megismeréséhez. 

                                                           
9A (46) egyenlettel adott minimális vezetőképesség eltér a frekvencia függő optikai vezetőképességtől. Az eltérés oka a mérési eljárás. Míg 

az első esetben az egyenáramú vezetőképességet mérik, az utóbbinál a mintára eső adott frekvenciájú fény mellett mérik a vezetőképességet. 
Ebben az esetben a vezetőképesség a fény által létrejövő elektron-lyuk optikai átmenetekből származó elektron-transzportra jellemző. 
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• Grafén mechanikai tulajdonságai, grafén membrán, a MerminWagner-tétel kérdése [106, 107, 108, 109, 110, 

111 és 112], 

• szennyezések szerepe az elektromos vezetőképességben [113], 

• Raman-mérések grafénen [114 és 115], 

• a spin-pálya kölcsönhatás [116 és 117], 

• két- [118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 és 126] és háromrétegű [127, 128, 129 és 130] grafén,  

• grafénszupravezető hibrid rendszerek Josephson-átmenet [131, 132 és 133]. 

Befejezésül felsorolunk néhány alkalmazási lehetőséget. Különféle érzékelők, szenzorok [134], nanoelektronika 

alkalmazások [135], tranzisztor készítése [136 és 137], hajlékony érintőképernyők [138], kompozitok (grafén és 

műanyag) készítése [139], hidrogén tárolás [140], lítium-elemek [141], grafén alapú antibakteriális lapok [142]. 

Nehéz lenne itt felsorolni az irodalomban található összes alkalmazási lehetőséget, de remélhetőleg a fenti 

hivatkozások segítik az olvasót a grafénnel kapcsolatos kutatások áttekintésében. Ugyancsak bízunk abban, 

hogy az itt bemutatott anyag hasznosnak bizonyul az oktatásban is. 

9. 7 Bevezetés 

 

Néhány évtizeddel ezelőtt még azt tanították az iskolában, hogy a tiszta, elemi szénnek (carbon) csupán két 

allotrop módosulata van: grafit (graphite) és gyémánt (diamond). Mindkét változatban szabályos, kristályos 

rendben helyezkednek el a szénatomok. A kétféle struktúra azonban nem egyforma, az egyikben minden 

szénatom három, a másikban négy szomszédjához kapcsolódik kovalens kötéssel. Másképp fogalmazva: a 

szénatomok a grafitban , míg a gyémántban  hibridizációs állapotban vannak. Éppen a szerkezetek 

különbözősége okozza, hogy a grafit és a gyémánt tulajdonságai olyan nagy mértékben különbözőek. Minderről 

részletesen lesz szó a következő fejezetben. A jól rendezett, kristályos szerkezeteken kívül az elemi szénnek 

természetesen léteznek rendezetlen, amorf változatai is, amelyekben hármas és négyes koordinációjú 

szénatomok egyaránt előfordulnak, hosszútávú rend nélkül. 

A múlt század végének egyik anyagtudományi meglepetése volt annak felismerése, hogy az elemi szénnek 

további szabályos szerkezetű allotrop módosulatai is léteznek. Elsőként a fulleréneket (fullerenes) fedezték fel 

1985-ben. A fullerénekben a szénatomok kalickaszerű molekulákat képeznek. Legismertebb képviselőjük a 60 

szénatomból álló, különösen magas szimmetriájú, majdnem gömbszerű  molekula. A fulleréneket Sir 

Harold W. Kroto (University of Sussex, UK), Robert F. Curl és Richard E. Smalley (Rice University, Texas, 

USA) fedezték föl és erre a fölfedezésükre 1996-ban megkapták a kémiai Nobel-díjat. A belül üres, zárt görbe 

felülettel rendelkező molekulákat a felfedezők Buckminster Fuller amerikai építész/költő/feltaláló-ról nevezték 

el, akinek a nevéhez ilyen görbült, méhsejt-szerkezetű építmények, ún. geodézikus kupolák fűződnek. A 

fullerénekben, a grafithoz hasonlóan, minden szénatomnak három szomszédja van, közöttük kovalens kötéssel. 

Azonban, a csak hatszögekből álló sík grafitréteggel (grafénnel) ellentétben, egy görbült, zárt felület kialakítása 

csak úgy lehetséges, hogy a hatszögek mellett ötszögek is vannak a felületen. (A következő fejezetben Euler egy 

tételére hivatkozva megmutatjuk, hogy az ötszögek száma mindig pontosan 12, a hatszögek száma tetszőleges.) 

A , ,  stb. molekulák tulajdonképpen mind egy-egy allotrop módosulatát jelentik a szénnek. 

Tágabb értelemben a fullerének családjának tagjai a szén nanocsövek (carbon nanotubes) is, melyeket először 

Sumio Iijima japán fizikus figyelt meg 1991-ben, elektronmikroszkópos felvételeken, fulleréneknek grafitrudak 

ívkisüléses elpárologtatásával történő előállítása során. Iijima ezért az elsők között megkapta a Norvég 

Tudományos Akadémia által első ízben 2008-ban kiosztott Kavli-díjat (Kavli-prize), a három díjazott terület 

(asztrofizika, nanotudomány és idegtudomány) közül természetesen a középsőért. Iijima az 

elektronmikroszkópos felvételeken koncentrikusan egymásba ágyazott, ún. többfalú nanocsöveket figyelt meg. 

Néhány évvel később másoknak sikerült egyfalú nanocsöveket is előállítani. Ezen csövek átmérője 1 nm körüli, 

míg hosszuk tipikusan néhányszor tíz mikron, de állítottak már elő centiméteres hosszúságú nanocsöveket is. Az 

egyenes csövek palástján a szénatomok hatszögekbe rendeződnek, mintha egy hatszöges síkot csavarnánk föl 

hengerré. 
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A szén nanoszerkezetek sorában a legfrissebben felfedezett változat a grafén (graphene), ami nem más, mint a 

grafit egyetlen, hatszöges, méhsejt szerkezetű atomrétege. Az egyfalú szén nanocsövek elméleti leírására a 

legegyszerűbb közelítésben, a görbület elhanyagolásával, kezdettől fogva a szénatomok síkbeli szabályos 

hatszöges rácsa jelentette a kiindulási pontot. Azt azonban sokáig senki nem gondolta komolyan, hogy az 

egyetlen atomnyi vastagságú atomréteg, a grafén kísérletileg valóban előállítható. Egészen addig, amíg a 

Manchesteri Egyetemen Andrej Konsztantyinovics Geim és Konsztantyin Szergejevics Novoszjolov (gyakoribb 

írásmóddal: Konstantin Novoselov) ezt meg nem valósították. Munkájukról Electric field effect in atomically 

thin carbon films címmel a Science folyóiratban számoltak be, 2004-ben. A módszer hihetetlenül egyszerű volt 

(utólag sok minden annak tűnik ). Kristályos grafit felületéről ragasztószalag segítségével letéptek egy nagyon 

vékony grafitréteget, és ezt addig folytatták, míg a végén már csak néhány atomréteg maradt a ragasztószalagon. 

Szerencsés esetben ez egyetlen atomnyi réteget, egy grafénsíkot jelentett, aminek síkbeli kiterjedése akár a mm-

es méretet is elérheti. Az egy- vagy néhány rétegnyi grafén könnyen kezelhető  hordozóra nyomva, ami 

fixen megtartja azt. A dologban egyebek között az a szép, hogy már egyetlen rétegnyi grafén ad olyan 

kontrasztot, hogy észre lehet venni egy optikai mikroszkópban. Ezért a felfedezésükért, és a grafénen végzett 

úttörő kísérleteikért Geim és Novoszjolov 2010-ben megkapták a fizikai Nobel- díjat. Két évvel később, 2012-

ben pedig mindkettőjüket lovaggá ütötték. A szén nanoszerkezetek közül manapság a grafén kutatása fejlődik a 

legdinamikusabban, elég csak az évente megjelenő publikációk számát tekinteni. Az alkalmazások 

szempontjából is ez az anyag a legígéretesebb. A grafénről mégsem lesz szó ebben az anyagban, mivel arról 

külön tananyag készült, lásd Cserti József: A grafén fizikájának alapjai. 

Az eddig felsorolt szerkezetekben a szénatomok hibridizációs állapota  (gyémánt),  (grafit, grafén) 

illetve a kettő közés esik (a görbült felületű fullerénekben, szén nanocsövekben). Elvileg létezhet a szénnek 

olyan allotrop módosulata is, ahol a szénatomok  hibridizációjúak. Ez nem más, mint szénatomok lineáris 

lánca. Nagyon hosszú lineáris szénláncot (carbyne) még nem sikerült előállítani a nagy reakcióképessége miatt. 

Rövidebb láncokat (polyyne) azonban igen. Ezen rövidebb láncok végét valamilyen csoport (esetleg csak H-

atom) zárja le, stabilizálva a lánc belsejében a szénatomok között alternálva sorakozó egyes- és hármas-

kötéseket. Az eddig előállított leghosszabb ilyen  láncban 44 szénatom van ( ). 

Megjegyzendő, hogy a fullerének felfedezéséhez éppen ilyen lineáris szénláncok vizsgálata vezetett. Minél 

hosszabb láncokat szerettek volna előállítani, de helyette kalickaszerű molekulákat találtak. 

A sokfajta szén nanoszerkezet közül ebben az anyagban elsősorban a fullerének és kisebb mértékben a szén 

nanocsövek legfontosabb tulajdonságait tárgyaljuk, bevezető jelleggel. Elmélyültebb tanulmányozáshoz az 

irodalomjegyzék nyújt segítséget. Összefoglaló művekként különösen ajánlhatók a következő könyvek: Science 

of Fullerenes and Carbon Nanotubes [143], Physical Properties of Carbon Nanotubes [144], Carbon Nanotubes, 

Basic Concepts and Physical Properties [145], Carbon Nanotubes: Advanced Topics in the Synthesis, Structure, 

Properties and Applications [146], Handbook of Nanophysics: 7-Volume Set [147]. További információk 

találhatók a szén nanoszerkezetekről az ELTE Nanofizika csoportjának oldalán. Ezeken kívül, ajánlott 

compositeswiki helyek az interneten: grafén, illetve nanocsövek. 

Befejezésül kiemeljük, hogy mind a fullerének, mind a szén nanocsövek kutatásában kezdetektől fogva aktívan 

vettek részt és nemzetközileg jelentős eredményeket értek el magyarországi kutatók. A teljesség igénye nélkül 

(csak az egyes csoportok vezetőit említve): az MTA TTK-MFA-ban Biró László Péter (n); az MTA Wigner-

SZFI-ben Faigel Gyula (f), Kamarás Katalin (fn), Pekker Sándor (fn), Oszlányi Gábor (f); a BME Fizikai 

Intézetben Jánossy András (f), László István (fn), Simon Ferenc (n); az SZTE-n Hernádi Klára (n), Kónya 

Zoltán (n), Kukovecz Ákos (n); az ELTE Kémiai Intézetben Surján Péter (fn); végezetül az ELTE Fizikai 

Intézetben is aktív kutatások folytak és folynak az ELTE Nanofizika csoportban. 
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10. 8 Grafit vs. gyémánt, a hibridizáció szerepe 

 

Az elemi szén két régóta jól ismert, szabályos szerkezetű, kristályos módosulata a gyémánt és a grafit. A 

gyémántot az ókorban, a grafitot még régebben, már az őskorban ismerték és használták. Mindkettő elnevezése 

görög eredetű. A gyémánt görög neve:  (adamasz), ami legyőzhetetlent, törhetetlent jelent Ez alakult át 

latin közvetítéssel: diamasz, diamantem. Az újgörög nyelvben már a latinból visszaszármazó  

(diamándi) használatos. A grafit neve a görög  (grafó), írni szóból származik. Nehéz elképzelni 

nagyobb különbséget két anyag között, noha mindkettő csak szénatomokat tartalmaz. A gyémánt a 

legkeményebb anyag, speciális szerszámok élét, hegyét vonják be vele a grafit ezzel szemben puha, nyomot 

hagy a papíron. A gyémánt átlátszó a grafit fekete. A gyémánt az egyik legjobb szigetelő a grafit ezzel szemben 

vezeti az elektromos áramot, ezért használható pl. forgó motoroknál áramleszedőnek. Mi az oka, hogy 

ugyanazon atomokból álló anyagok tulajdonságai ennyire eltérnek egymástól? A válasz: az atomok térbeli 

elrendeződése különböző, s ennek következtében más lesz ezen anyagok elektronszerkezete, és emiatt lesznek 

annyira mások a fentebb említett tulajdonságok. 

A gyémántban a szénatomok voltaképpen egyetlen nagy, kovalens kötésekkel összetartott óriásmolekulát 

alkotnak. Minden szénatomnak négy egyenértékű szomszédja van, melyek a kiszemelt szénatom körül egy 

szabályos tetraéder négy csúcsában helyezkednek el (15 ábra). Minden szén-szén kötés egyforma hosszú: 154 

pm. Ettől eltérően, a grafitban a szénatomok párhuzamos síkokba rendeződnek. A síkokon belül a szénatomok 

szabályos hatszöges rácsot alkotnak. Minden szénatomnak három egyenértékű szomszédja van, a közöttük lévő 

kötés hossza 142 pm. Ez a síkokon belül még erősebb kötést jelent, mint a gyémánt valamivel hosszabb, 

egyszeres kötései. A síkok között azonban csupán gyenge van der Waals kölcsönhatás van, ennek megfelelően a 

szomszédos síkok közötti távolság nagy: 335 pm. A gyengén kötött síkok könnyen elválaszthatók egymástól, 

ezért lehet írni a grafittal. 

Néhány kiegészítés a szerkezetekről: 

a) A szénnek van egy további  allotrop módosulata, a lonsdaleit, más néven hexagonális gyémánt. A 

szénatomok első szomszédai itt is szabályos tetraédert alkotnak, azonban míg a gyémántban a szénatomok hatos 

gyűrűi mind szék szerkezetűek, a lonsdaleitben kád szerkezetek is előfordulnak (16. ábra). A (köbös) gyémánt 

és a (hexagonális) lonsdaleit voltaképpen egy wurtzit szfalerit párost alkot. 

b) A 15 ábra a kristályos grafit leggyakoribb, ún. ABAB... szerkezetét ábrázolja, ahol minden második réteg 

azonos (Bernal-rétegződés). Lehetséges más rétegsorrend is, pl. ABC, vagy AA, vagy akár véletlenszerű 

(turbosztratikus grafit). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lonsdaleite
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A gyémánt négy egyenrangú kötése azáltal valósul meg, hogy az elektronok atomi 2  (1 db) és 2  (3 db) 

állapotai összekombinálódnak ún.  hibridállapotokká (4 db). Bár az atomi 2  állapot energiája picit 

magasabb, mint a 2  állapoté, a kialakuló gyémántszerkezet energianyeresége ezt bőven kompenzálja. A 

hibridállapotok ugyanis ellentétben a p állapotokkal aszimmetrikusak a szénatom magjára nézve, ami nagyobb 

átfedést biztosít a szomszédos szénatomokon egymás felé irányuló hibridállapotok között, mint amekkora 

átfedés az atomi  pályák között lenne. 

 

Hangsúlyozni kell, hogy ez az átfedés dominál, a nem egymással szembe mutató hibridpályák közötti átfedés 

ennél jóval kisebb mértékű. Mint azt a kémiai kötések elméletéből tudjuk, az átfedés előjelétől függően mélyebb 

energiájú (kötő) illetve magasabb energiájú (lazító) molekulaállapotok (molekulapályák) alakulnak ki az atomi 

állapotokból, jelen esetben a két egymással szembe mutató  hibridállapot-párokból. Egy ilyen 

molekulapálya hengerszimmetrikus a CC kötés körül. Az ilyen állapotokat -állapotoknak hívjuk. A  kötő és 

 lazító kombinációk energiája között sokkal nagyobb a különbség, mint amekkora eredetileg az atomi  és 

 állapotok energiája között volt. Ezzel azonban még nincs vége a történetnek. A CC kötéseket biztosító 

molekulapályák egymás közötti átfedése sem hanyagolható el teljesen. Bármely kiszemelt kétatomos 

molekulapálya a hat szomszédos hasonló molekulapálya mindegyikével ekvivalens módon fed át, azok is az ő 

szomszédjaikkal, és így tovább. Megmutatható, hogy ilyenkor az egész rendszerre kiterjedő delokalizált 

állapotok alakulnak ki. Ezen állapotok energiája attól függ, hogy milyen együtthatókkal kombinálódnak össze az 

egyes atompárokon (kötéseken) lokalizált állapotok. Nyilván a csupa kötőjellegű kombináció vezet a lehető 

legmélyebb, a csupa lazítójellegű kombináció pedig a lehető legmagasabb energiájú állapotra. A többi 

kombináció energiája ezek energiái közé esik. Tekintve, hogy az energiaszinteknek ez a felhasadása kisebb 

mértékű, mint a kezdeti  felhasadás, továbbá a kombinációk s így az energiaszintek száma 
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makroszkopikusan nagy, ennek az lesz az eredménye, hogy az eredetileg diszkrét -energiaszint kiszélesedik 

egy gyakorlatilag folytonos ún. -sávvá. Természetesen hasonló mondható el a -sávról is. N darab szénatom 

esetén, mivel atomonként 4 állapotot kell figyelembe vennünk, és ezen állapotok összes száma a felhasadás és 

kiszélesedés után változatlan marad, a - és -sávokban együtt összesen 4N darab energiaszint található. 

Ezeken helyezkedik el összesen 4N darab elektron. Mivel a betöltés alulról történik, és a Pauli-elvnek 

megfelelően minden energiaszintre két darab elektron kerülhet (ellenkező spinnel), ezért az elektronok éppen 

teljesen betöltik a -sávot, és egy sem jut a -sávba. 

Az elmondottakat, a gyémánt sávszerkezetét a 18. ábra baloldali része mutatja. A szénatomoknak 

gyémántrácsba rendeződése tehát tipikus szigetelőt eredményez. A teljesen betöltött -sáv (vegyértéksáv) 

elektronjai moccanni sem tudnak. Ahhoz hogy elektromos áram folyhasson a mintán keresztül, az elektronok 

egy részét először az üres -sávba (vezetési sávba) kellene gerjeszteni. A termikus gerjesztés ehhez messze 

nem elegendő, mivel a két megengedett sáv közötti  széles ún. tiltott sáv (gap) sokkal nagyobb, mint 

a szobahőmérsékleti  termikus energia ( ). Ugyanezen ok miatt a szokásos elektromos terek 

(feszültségek) is túl kicsik ahhoz, hogy áram indulhasson a mintában. Ehhez ugyanis az kellene, hogy az egyes 

elektronok a gap küszöbenergiájánál nagyobb energiát tudjanak fölvenni az elektromos térből. A gyémánt 

optikai tulajdonságait is a nagy tiltott sávszélesség magyarázza. Az 5,4 eV egy ultraibolya foton  

kvantumenergiájának felel meg. Az ennél kisebb energiájú fotonok, amibe tehát a teljes látható tartomány 

beleesik, nem képesek gerjeszteni az elektronokat, hanem akadálytalanul áthaladnak az anyagon. 

 

Más a helyzet a grafitnál. Itt kovalens kötések szénatomonként három csak az egyes hatszöges síkokon belül 

vannak. Emiatt nem , hanem  hibridizációról van szó. Ezekből az  hibridállapotokból (atomonként 

három darab) alakul ki a grafit egy síkjának, a grafénnek a -váza, a neki megfelelő - illetve -sávokkal. 

Rajtuk kívül azonban még figyelembe kell venni szénatomonként egy-egy megmaradó atomi -pályát ( ), 

melyek merőlegesek a hatszöges síkra és nem vesznek részt a hibridizációban. Ezek a -pályák átfednek 

egymással, méghozzá mindegyik egyszerre három ekvivalens szomszédjával. A belőlük kikombinálható, az 

egész síkra kiterjedő delokalizált molekulapályák az ún. -pályák, a nekik megfelelő energiaszintek pedig a - 

illetve -sáv között félúton elhelyezkedő -sávot alkotják. A helyzetet a 18 ábra jobb oldala mutatja. N darab 

szénatom esetén a - illetve -sávokba összesen 3N darab energiaszint esik, a maradék N darab energiaszint a 

-sávban van. A sávok betöltésénél atomonként ismét négy elektronnal kell számolni. A szinteket kettesével 

alulról betöltve ezúttal a -sáv közepén elfogynak az elektronok. (Vegyük észre egyébként, hogy a - illetve 

-állapotok egyaránt delokalizáltak, köztük nem ebben van a különbség, hanem a betöltöttségben.) Tekintve, 

hogy a legfelső betöltött energiaszint (Fermi-szint) fölött közvetlenül vannak betöltetlen állapotok, ezért az 

elektronok tetszőleges kis elektromos tér hatására meg tudnak mozdulni, vagyis a grafit fémes vezetőként 

viselkedik. Másrészt a -sáv szélessége több eV, ez azt jelenti, hogy a látható fény fotonjai (1,53 eV) 

gerjeszteni tudják a -sávon belül az elektronokat, vagyis a grafit ellentétben a gyémánttal nem átlátszó. Az 

elektromos és optikai tulajdonságok szempontjából alig játszik szerepet, hogy a grafit valójában sok 

párhuzamos, egymással gyenge kapcsolatban álló grafénsíkból áll, a közöttük lévő van der Waals kölcsönhatás 

csupán kicsit módosítja az elmondottakat. 
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A sávszerkezetről az előzőekben leírtakat kicsit komolyabban is el lehet mondani. Ehhez a lehetséges 

energiaszinteket a  (háromdimenziós) hullámszám függvényében kell meghatározni, mintegy széthúzva a 18. 

ábra sávjait a hullámszám függvényében. Az  diszperziós relációt az adott szerkezet Brillouin-zónájának 

magas szimmetriájú pontjai mentén haladva szokás ábrázolni. A 19 illetve 19. ábrák az általunk 

sűrűségfunkcionál módszerrel (density functional theory - DFT) számolt sávszerkezeteket mutatják. A Fermi-

szint mindkét esetben nullánál van. A lényeg (grafitra nincs gap - tiltott sáv, gyémántra nagy gap van) 

megegyezik a 18. ábrán láthatóval. Természetesen a DFT-eredmény kvantitatívan is mutatja a teljes diszperziós 

relációkat, illetve olyan részletek is jól láthatók, hogy a gyémántnak indirekt a gapje. A 18 és 19 ábrák 

összehasonlításánál azt is vegyük figyelembe, hogy az előbbi a síkbeli grafénra, az utóbbi a térbeli grafitra 

vonatkozik. 

Felmerülhet még a kérdés, hogy a gyémánt és a grafit közül melyik az energetikailag kedvezőbb szerkezet. 

Pusztán a pénzben kifejezhető értékükre gondolva kézenfekvőnek tűnik, hogy a grafit. Ez azonban a 18 ábrára 

tekintve egyáltalán nem nyilvánvaló. A -elektronok kisebb energianyereséget jelentenek, mint a -

elektronok. Ugyanakkor a grafitban a rövidebb CC kötés miatt a -sáv mélyebben van, mint a gyémánt 

esetében. E két ellentétes tényező végeredménye hajszálnyival, szénatomonként 0,016 eV-tal a grafit javára 

billenti a mérleget. Ha ehhez hozzávesszük a grafit nagyobb entrópiáját, az  szabadenergia már 

egyértelműen a grafitnak kedvez. A nyomás növelésével viszont, a kompaktabb gyémánt kisebb fajtérfogata 

miatt a  szabadentalpia lassabban nő a gyémántra, ezért kellően nagy nyomáson a grafit 

átalakul gyémánttá. 
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Végső soron az atomi hullámfüggvények könnyű hibridizációja az alapja annak, hogy a szénatomok idegen 

atomok nélkül, önmagukban is változatos szerkezeteket képesek alkotni. A következőkben az új típusú szén 

nanoszerkezetek közül először a nulladimenziós fullerének, majd a (kvázi)egydimenziós szén nanocsövek 

bemutatása következik. 

11. 9 Fullerének 

 

11.1. 9.1 Felfedezés, történeti áttekintés 
 

1985-ben jelent meg a Nature-ben egy cikk : Buckminsterfullerene címmel [148]. 
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Ebben a szerzők (Harry Kroto, Richard Smalley, Robert Curl a későbbi Nobel-díjasok, valamint két 

doktorandusz, Jim Heath és Sean OBrien) 

 

beszámolnak arról a tulajdonképpen véletlen felfedezésükről, hogy grafit lézeres elpárologtatásával sikerült 

előállítaniuk egy 60 szénatomból álló nagyon stabil képződményt. Az eljárás csak annyit tett lehetővé, hogy 

repülésiidő-tömegspektrométerben megállapítsák a keletkezett atomfürtök, klaszterek tömegét. Pusztán abból a 

tényből, hogy a kísérleti körülmények változtatásával el lehetett érni, hogy a tömegspektrumot 
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majdnem kizárólag a 60 szénatomból álló klaszterek dominálják, arra lehetett következtetni, hogy ez egy 

különlegesen magas szimmetriájú s ezért stabil molekula, amire a 25 ábrán látható ún. csonkolt ikozaéderes 

szerkezetet javasolták. A felénk néző oldalon látható 6 darab ötszöget sárga szín jelöli. Ezekből a középpontra 

való tükrözés további 6 darab ötszöget generál. Az összesen 12 ötszög egy ikozaéder 12 csúcsának egyforma 

módon történő lemetszésével kapható. Buckminster Fuller amerikai építész tiszteletére akinek nevéhez ilyen, 

ötszögekből és hatszögekből álló görbült felületű építmények fűződnek a fullerének nevet adták az ilyen 

kalickaszerű molekuláknak. A többes szám indokolt, mivel a  mellett hasonló, de más szénatomszámú 

molekulák is léteznek, mint pl. a ,  stb. 

 

Az előfordulási gyakoriság tekintetében második, rögbilabdaalakú  molekula például úgy származtatható 

a(z európai) futballabda alakú -ból, hogy az utóbbit képzeletben félbevágjuk valamelyik két szemközti 

ötszög közepén átmenő szimmetriatengelyére merőlegesen, és a két részt kicsit elforgatva széthúzzuk egymástól 

úgy, hogy be lehessen toldani egy tíz szénatomból álló gyűrűt (26 ábra). 
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Pár mondatot megér maga a felfedezés története. A Sussex-i Egyetemen a 70-es évek óta folytak kutatások 

lineáris szénláncdarabot tartalmazó poliinek (pl.  vagy ) előállítására. Kroto és munkatársai 

egyre hosszabb poliineket próbáltak előállítani. Ennek segítségével próbálták igazolni azt az asztrofizikai sejtést, 

hogy a vörös óriás csillagokban hosszú szénláncok keletkezhetnek. Krotoéknak 1983-ban már olyan hosszú 

molekulát sikerült előállítaniuk, mint a  [149]. Krotonak a Rice 

Egyetemen dolgozó Curl ajánlotta, hogy összehozza az ugyanott dolgozó Smalley-val, aki éppen akkortájt 

épített egy berendezést, amelyben lézeres elpárologtatás segítségével kisméretű atomfürtök, klaszterek állíthatók 

elő. Az volt az elképzelés, hogy grafit felületéről kifröccsentve sikerülhet még hosszabb szénláncokat 

előállítani. Smalley a -on végzett kísérleteket, ezért először elhárította Kroto kérését, hogy cserélje ki a 

-ot grafitra. 1985 augusztusában aztán Smalley üzent Krotonak, hogy 1-2 hétig játszadozhat a 

berendezésével. Ennek lett aztán a Nobel-díj az eredménye... Az előzményeknek és magának az izgalmas 

szeptemberi 10 nap történetének a részletes leírása feltétlenül elolvasásra érdemes, akár az eredeti 

visszaemlékezésekből [150, , , és ], akár angol vagy magyar nyelvű összefoglalókból [151, , , , , , és ]. 

Érdemes megjegyezni, hogy azzal a feltétellel, miszerint minden szénatom pontosan három másik szénatomhoz 

kötődik, és ötszögeken és hatszögeken kívül más sokszög nem fordul elő, Eulernek a poliéderekre vonatkozó 

tételét fölhasználva könnyű megmutatni, hogy az ötszögek száma minden esetben 12 kell legyen, miközben a 

hatszögek száma tetszőleges (a -nál történetesen 20). Euler tétele szerint ugyanis egy poliéderre a lapok 

száma ( ), a csúcsok száma ( ) és az élek száma ( ) kielégíti a következő összefüggést: 

 

Ha az ötszögek illetve hatszögek számát -tel illetve -tal jelöljük, az említett feltételek miatt , 

 és . Ezeket behelyettesítve 49-be, azonnal következik az a meglepő 

eredmény, hogy a csúcsok (szénatomok) számától függetlenül  mindig, míg  tetszőleges lehet. 

Mellesleg ebből az is következik, hogy a poliéderben lévő csúcsok száma páros, és ez magyarázza azt a tényt 

(lásd 24 ábra), hogy a klaszterekben lévő szénatomok száma kettesével változik. 

Érdekes kérdés, hogy mi a lehető legkisebb méretű fullerén. Az előzőek értelmében ez 12 ötszögből és nulla 

hatszögből áll, tehát az atomok (csúcsok) száma 20. Az ötszögek miatt túlságosan feszített szerkezet instabil, 

mégis sikerült kimutatni a létezését [152]. 

 

A  és a  molekulák topológiáját síkba kiterítve mutatják a 28 ún. Schlegel-diagramok. 



 Nanofizika tudásbázis 2.  

 34  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az Euler-szabályok az ötszögek és hatszögek számát rögzítik, de a konkrét elrendezésüket nem. Adott 

szénatomszám mellett az izomerek száma nagyon nagy. -ra például 1812 különböző szerkezet képzelhető 

el, sőt, ha az egymással forgatással fedésbe nem hozható tükörképeket (enantiomereket) külön számítjuk, akkor 

a lehetséges izomerek száma 3532 [153]! Számítások igazolják, hogy a fullerének lehetséges izomerjei közül 

azoknak van különösen nagy stabilitása, amelyekben egyik ötszögnek sincs egy másik ötszöggel közös éle 

(izolált ötszög szabály - isolated pentagon rule). -ra például a 3532 izomer közül egyetlen egyre teljesül ez a 

szabály, s ez pedig éppen a 25. (illetve 28.) ábrán látható ikozaéderes szimmetriájú változat. Az 1. táblázat 

mutatja néhány fullerénre a lehetséges izomerek számát, a tükörképeket azonosnak ( ) illetve különbözőnek (

) véve.  az izolált ötszögszabálynak eleget tevő izomerek száma,  ugyanez az enantiomereket is 

megkülönböztetve. 

 

Mint oly gyakran, a  felfedezésével kapcsolatban is kiderült, hogy ilyen-olyan előzményei már voltak 

korábban. A részletekről a korábban már említett irodalom tanulmányozása javasolt. Itt csak egy nagyon rövid 

összefoglalót adunk. 

Az ókorból említést érdemel Pláton (5 szabályos test, köztük az ikozaéder) illetve Archimédesz (13 

archimédeszi test, köztük a csonkolt ikozaéder). 

A középkorból több művészeti alkotás is fönnmaradt, melyeken csonkolt ikozaéder látható. Az első ismert rajz a 

csonkolt ikozaéderről az olasz festő és matematikustól, Piero della Francescától származik (1480). Kicsivel 

későbbi rajz található Luca Pacioli könyvében, valószínűleg Leonardo da Vincitől (1498 vagy 1509). Körülbelül 

ugyanekkor készült Albrecht Dürer egy rajza egy kiterített csonkolt ikozaéderről ( 1500). A XVI. századból 

több reneszánsz festményen is látható csonkolt ikozaéder. Kínában, a Ming dinasztia idején (1368-1644) készült 

olyan oroszlánszobor, amelynek mancsa csonkolt ikozaéderen nyugszik. Isztambulban, a Topkapi Szeráj egyik 

kapuja fölött a dombormű csonkolt ikozaédert ábrázol. Végül megemlítjük a japán kagome rácsokat, melyek 

síkban háromszögekből és hatszögekből állnak. Görbült felületekhez (kosár, lampion) néhány hatszöget ötszög 

(pozitív görbület) illetve hétszög (negatív görbület) helyettesít. 

A XX. században kezdődnek a tudományos előzmények. Ezekről is csupán távirati stílusban, a részleteket 

illetően itt is az irodalomjegyzékre utalunk. 

• 1933, Tisza László: ikozaéderes pontcsoport 



 Nanofizika tudásbázis 2.  

 35  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• 1942, D.W. Thompson: szénkalicka 12 ötszög + akárhány hatszögből 

• 1965, Schultz, geometriai megfontolások alapján:  csonkított ikozaéder 

• 1966, David Jones (Daedalus), New Scientist-ben: labdaalakú szénmolekula hatszögekből (köztes sűrűség a 

szilárd/folyékony illetve gáz halmazállapot között) 

• 1970, Eiji Osawa, a Kagaku c. japán nyelvű folyóiratban: 3D aromás szerkezetek lehetősége, köztük 

megemlíti a  molekulát 

• 1971, W.E. Barth és R.O. Lawton: a görbült tál alakú korannulén molekula (1 ötös gyűrű 5 db hatos gyűrű 

szomszéddal) szintézise 

• 1973, D.A. Bocsvar és G.E. Gal’pern: ferrocén szerkezet általánosítása:  (Sztankevics javaslata: ) 

• 1980, S. Iijima, elektronmikroszkóppal: gömbszerű szénrészecskék vákuumban párologtatott szénben 

• 1981, R.A. Davidson: Hückel számolások szénklaszterekre, köztük -ra is 

• 1983, L.A. Paquette:  (dodekahedrán) szintézise 

• 1981-85, O. Chapman, -at próbált szintetizálni sikertelenül 

Így érkeztünk el 1985 szeptemberéig, amikor Krotoék fölfedezték a fullerén molekulákat. A felfedezés azonban 

éveken át csupán kuriózumnak számított, hiszen elméleti munkákon kívül nem adott lehetőséget másra, a 

rendkívül kis anyagmennyiség nem tett lehetővé semmilyen kísérleti vizsgálatot. Még az is, hogy a 60 

szénatomból álló klaszter szerkezete valóban a 25 ábrán látható csonkolt ikozaéder, csak spekuláció maradt 

mindaddig, amíg nem sikerült makroszkópikus mennyiségben előállítani az anyagot, ami már tényleges 

vizsgálatok elvégzésre is elegendő volt. A felfedezéstől számítva öt évet kellett erre várni. 

11.2. 9.2 C60 nagy mennyiségben: kristályos fullerének 
 

A kísérleti fullerénkutatásokat beindító munka, Wolfgang Krätschmer és munkatársai Solid : a new form of 

carbon című cikke szintén a Nature-ben jelent meg, 1990-ben [154]. 
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A szerzők megint asztrofizikai indíttatásból! grafit elektródákat párologtattak ívkisüléssel, kisnyomású hélium 

atmoszférában. A keletkező kormot benzolban feloldották, majd 

 

kikristályosították. Röntgen- és elektrondiffrakciós vizsgálatokkal, valamint optikai- és infravörös abszorpciós 

spektroszkópiai mérések segítségével bizonyították, hogy a kristályok legnagyobbrészt  molekulákból 

állnak. 

A legfontosabb bizonyíték az volt, hogy az infravörös spektrumban mindössze 4 csúcsot láttak, ami 

egyértelműen azt mutatta, hogy a 60 atomból álló molekula igen magas szimmetriájú. A mért rezgési 

frekvenciák (528, 577, 1183 és 1429 ), továbbá az ultraibolya elnyelési spektrumban megfigyelt három 

csúcs helye (216, 264 és 339 nm) jó egyezésben voltak a -ra akkorra már kiszámolt értékekkel. 

Ezt követően számos laboratóriumban beindultak a kísérleti kutatások. A Krätschmer-módszerrel előállított 

kiindulási anyagból, különféle kromatográfiás eljárással sikerült igaz kisebb mennyiségben és tisztasággal más, 

nagyobb fulleréneket, főleg -et is elválasztani. Kristályos változataik a különféle fulleritek. A vizsgálatok 

természetesen elsősorban a -ra irányultak. 

Folyadékfázisban végzett  NMR mérések is megerősítették a  molekula magas szimmetriáját [155]. Az 

NMR spektrum egyetlen vonalból állt, ami a legerősebb bizonyítéka az ikozaéderes szerkezetnek, ugyanis csak 

így lehetséges, hogy a  minden atomja ekvivalens. Az NMR-vonal helye (142,5 ppm) is egyezésben van a 

-ra számolt kémiai eltolódással. A  NMR-spektruma ezzel szemben 5 vonalból áll. Ez, valamint a 

vonalak helye és intenzitásaránya bizonyítja a  molekula alacsonyabb,  szimmetriáját. Ezt megerősítik 

2D-NMR mérések is [155]. 

A különböző diffrakciós vizsgálatok (röntgen-, elektron-, neutron-) is bizonyították, hogy valóban csonkolt 

ikozaéderes a  molekula szerkezete. Átmérője 0,7 nm, benne kétféle kötéshosszal: egy ötszög és egy 

hatszög közös éle valamivel hosszabb ( 1,45 nm), mint két hatszög közös éle ( 1,40 nm). A különböző 

típusú mérések kicsit különböző számértékeket adnak: röntgen (110 K, szilárd) 1,355(9)/1,467(21) [156], 

elektrondiffrakció (gáz) 1,401(10)/1,458(6) [157], NMR (folyadék) 1,40(2)/1,45(2) [155]. A kis különbségeken 

nincs mit csodálkozni: jól ismert, hogy a molekulák különböző jellegű és karakterisztikus időskálájú 

kölcsönhatásokra kicsit különböző arcukat mutatják. A magas szintű módszerekkel számolt eredmények között 

is vannak kis különbségek: HF (Hartree-Fock) 1,372/1,448 [158], DFT-LDA (sűrűségfunkcionál módszer - 

lokális sűrűség közelítésben) 1,388/1,441 [159], DFT-GGA (sűrűségfunkcionál módszer - gradiens 

korrekcióval) 1,403/1,461 [160], MP2 (Møller-Plesset perturbációszámítás) 1,406/1,446 [161]. 
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Szobahőmérsékleti diffrakciós mérésekből az is kiderült, hogy a  lapcentrált köbös ( ) rácsban 

kristályosodik, tércsoportja , rácsállandója  [162]. A szomszédos molekulák közepeinek 

távolsága , levonva ebből a gömbök  átmérőjét, az adódik, hogy a szomszédos  labdák 

felszínei egymástól nagyjából van der Waals távolságra vannak. Ez azt jelenti, hogy az egyes molekulákat csak 

gyenge másodlagos kötések tartják a helyükön. Emiatt a fullerén kristály meglehetősen puha. A van der Waals 

kötések gyengeségét mi sem jellemzi jobban, mint az a kísérleti megfigyelés, hogy a  molekulák 

szobahőmérsékleten gyors forgást végeznek, és ez a forgás szabadabb, mintha folyadékban lennének! NMR 

relaxációs mérések szerint pl. 283 K-en a szilárd fázisban a rotációs korrelációs idő extrém rövid (9,2 ps), 

rövidebb, mint ugyanezen a hőmérsékleten folyadékban (15,5 ps) [155]. 

A szabad forgás azonban csak 260 K fölött igaz. A  mintát lehűtve 260 K-en elsőrendű fázisátalakulás 

történik (  átalakulási hővel). A kristályszerkezet lapcentrált köbösből egyszerű köbösre ( ) 

változik. Tovább hűtve, 90 K-en újabb, ezúttal magasabb rendű fázisátalakulás történik. A neutrondiffrakciós 

mérések azt mutatták, hogy 260 K alatt megszűnik a szabad forgás [162]. 260 K és 90 K között a  

molekulák véletlenszerű ugrásokat végeznek, különböző orientációk között. 90 K alatt ez a reorientációs ugrálás 

is befagy. Az ikozaéderes molekula és a köbös kristályszerkezet frusztrációja miatt alacsony hőmérsékleten 

sztatikus rendezetlenség marad a mintában. 

Befejezésül hadd tegyünk még egy rövid eszmefuttatást a Nobel-díjról. Az senkinek nem volt meglepő, hogy a 

fullerének felfedezéséért 1996-ban kémiai Nobel-díjat adtak. Legfeljebb azon lehet csodálkozni, hogy a 

felfedezéstől számítva miért csak ilyen sokára. A dilemmát feltehetőleg az okozhatta, hogy a Krätschmer-féle 

eljárás nélkül valóban csak kuriózum maradt volna Kroto, Curl és Smalley felfedezése. Mivel azonban 

egyszerre legfeljebb három ember kaphat Nobel-díjat, a döntéssel végül az 1985-ös felfedezés kutatóit 

jutalmazták, az általános vélemény szerint teljesen megérdemelten. Krätschmert talán részben kárpótolhatta 

később, hogy 2010-ben az Európai Közösség által létesített ``European Inventor of the Year'' díjjal tüntették ki. 

Végül még egy érdekesség. Mind Krotot 1985-ben, mind Krätschmert 1990-ben csillagászati megfigyelések 

inspirálták. Azonban, mint ahogy az már többször előfordult a tudomány történetében, a kiindulási 

problémafelvetés vakvágányra futott, helyette viszont sokkal jelentősebb felfedezések lettek a kutatások 

gyümölcsei. Érdekességként megjegyzendő, hogy nemrégiben kiderült, hogy fullerének valóban kimutathatók a 

csillagközi térben is [163]. 

11.3. 9.3 C60 molekula elektronszerkezete: szimmetriaanalízis 
 

A  molekula elektronszerkezetét a legegyszerűbb közelítésben a - és -elektronok teljes szeparációjával 

tárgyalhatjuk. A görbült felület ellenére a szénatomok lényegében  hibridizációjúaknak tekinthetők. (Ezt 

később pontosítjuk.) A szénatomok belső, -héján lévő elektronjai mélyen kötöttek, azokkal nem 

foglalkozunk. A külső 4 elektronból atomonként 3 alkotja a molekula -vázát, s marad még minden atomon 1 

elektron lokális atomi -pályán. Ez utóbbi 60 elektron -molekulapályákon delokalizálódik. Mivel ezek 

http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/finalists/2010/kraetschmer.html
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gyengébben kötöttek a -elektronoknál, ezek gerjesztései adják a látható és közeli ultraibolya tartományba eső 

optikai elnyelési spektrumot. 

A -molekulapályák energiáit nulladik közelítésben a következőképpen kaphatjuk. Az ikozaéderes szimmetria 

helyett közelítsük a -at teljesen gömbszimmetrikusnak. Ebben az esetben a molekulapályák a 

gömbfüggvények szerint osztályozhatók. A hidrogénatommal ellentétben azonban most az  

mellékkvantumszámtól is függ az energia. A pályimpulzusmomentum szerinti degeneráció ugyanis csak 

szigorúan -es potenciál esetén teljesül. Most pedig nem ez a helyzet, hiszen nem egy atommag van az 

origóban, hanem sok egy gömb felszínén elosztva. Növekvő -kvantumszámhoz növekvő energia tartozik, ezt 

mutatja sematikusan a 32 ábra bal oldala. Egy adott -hez tartozó energiaszintek -szeresen degeneráltak. 

Valójában a  szimmetriája a gömbénél alacsonyabb, csak ikozaéderes. 

 

Ezért a legtöbb nívó felhasad, alacsonyabb degenerációjú szintekre. Ennek pontos mikéntje csoportelméleti 

(ábrázoláselméleti) úton megkapható. Az ábrázoláselmélet alapvető összefüggéseit, az irreducibilis ábrázolás 

(irrep) fogalmát és a karaktertáblák használatát ismertnek tételezzük föl (lásd pl. [164], [165]). Itt (és majd a 

rezgéseknél) mindennek az  csoportra vonatkozó alkalmazását mutatjuk be. 

Az ikozaéderes csoport ( ) a legtöbb szimmetriaelemet tartalmazó diszkrét pontcsoport, az  csoport rendje 

(az elemek száma) 120. Ennél több elemet (végtelent) már csak a folytonos csoportok például egy gömb  

forgáscsoportja tartalmaznak. Az energiaszintek felhasadásának vizsgálatához az  csoport karaktertáblázatára 

van szükség (lásd 33). A 120 szimmetriaművelet osztályozása: forgatások (15 db kétfogású tengely körül  

szöggel , 10 db háromfogású tengely körül  szöggel , 6 db ötfogású tengely körül  

szöggel ), ugyanezen tengelyek körül  szöggel ), tükrözve forgatások 10 db háromfogású 

tengely körül  szöggel , tükrözve forgatások 6 db ötfogású tengely körül  szöggel 

, ugyanezen tengelyek körül  szöggel ), ezeken kívül van még 15 db tükörsík ( ), a 

középpontra vonatkozó inverzió ( ) valamint az egységelem (helybenhagyás ). 
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Látható tehát, hogy a 120 elem 10 konjugált osztályba rendezhető. Ennek megfelelően a nem ekvivalens 

irreducibilis ábrázolások száma is 10. Ezek fele az inverzióra nézve páros ( ), másik fele páratlan (

). 

Tudjuk, hogy elfajult állapotok mindig valamelyik irreducibilis ábrázolását feszítik ki a molekula 

szimmetriacsoportjának. (A véletlen degenerációtól eltekintve, de az a -nál nem fordul elő.) Kivételes 

tulajdonsága az  csoportnak, hogy 4-dimenziós ( ), sőt még 5-dimenziós ( ) irreducibilis 

ábrázolása is létezik. Ennek megfelelően az  állapotok még degeneráltak maradhatnak. -ra 

azonban már több mint ötszörösen degeneráltak lennének az állapotok, vagyis ezek nem maradnak 

irreducibilisek az alacsonyabb szimmetrián, hanem fölhasadnak az  csoport irreducibilis ábrázolásai szerint. 

Ezt mutatja a 32 ábra jobb oldala. 

Az állapotok lehetséges szimmetriájának meghatározásához ki kell redukálni az atomi -pályák által 

kifeszített 60-dimenziós ábrázolást ( ). Egy szimmetriaművelethez tartozó karakter az adott műveletet 

ábrázoló -as mátrix főátlójában lévő elemek összege (spur). Természetesen azonos konjugált osztályba 

tartozó elemek spurja megegyezik, ezért nem szerepel külön mind a 120 elem a karaktertáblában. A mátrix 

diagonálisában csak azok az atomok adnak nullától különböző értéket, amelyek az adott szimmetriaműveletre 

helyben maradnak. Ezek után a karakterek már könnyen megkaphatók: 

 

A redukálható  ábrázolás karaktersorát az egyes irreducibilis reprezentációk karaktereivel skalárisan 

szorozva megkapjuk, hogy az -edik irrep hányszor fordul elő a redukálható ábrázolás fölbontásában: 

 

Itt  a csoport rendje (  csoportra ). Az összegzés az  elemekre történik. 

Eredményül kapjuk: 

 

A csoportelmélettel természetesen csak az állapotok szimmetriája kapható meg, az energiaértékek nem. Egy 

valami azért kvalitatíve is megjósolható: az egyetlen teljesen szimmetrikus ( ) állapot lesz a legmélyebb 

energiájú (lásd 32 ábra). Ugyanis ez az egyetlen olyan molekulapálya, ahol minden atomi  pályának azonos 

az előjele a  felszínének ugyanazon oldalán, tehát egyedül itt nincs sehol csomósík a  pályák között. 

Megjegyzendő, hogy a  energiaszintjeit az elsők között számolta ki PPP-közelítésben László István és 

Udvardi László [166]. A magasabbrendű számolások legfeljebb a konkrét számértékeket pontosítják, a nívóknak 



 Nanofizika tudásbázis 2.  

 40  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

az ikozaéderes szimmetria szerinti besorolását nem. A -szimmetriájú legfölső betöltött pálya (HOMO) és a 

-szimmetriájú legalsó betöltetlen pálya (LUMO) közötti energiakülönbség a számolások szerint . 

Nézzük meg röviden a görbület hatását a hibridizációra!. A görbült felület miatt a három C-C kötés nincs 

pontosan egy síkban, hanem kicsit lehajlik. Szokás definiálni a  piramidalizációs szöget [167], amely  

hibridizáció esetén , míg  hibridizáció esetén  (lásd 34 ábra). A  geometriára  

adódik. Ez azt jelenti, hogy  rehibridizáció történik, és a tényleges hibridizáció valahová 2 és 3 közé esik. 

 

A számszerű érték megkapható, ha megköveteljük az adott geometria mellett az egyes hibridpályák 

ortonormáltságát. A számolás eredménye a következő [168]. Egyrészt a  felületére merőleges atompálya 

többé nem tiszta  pálya, hanem lesz egy kis  jellege is: hibridizációja . Ez érthető is, hiszen ennek 

eredményeképpen az elektronok megtalálási valószínűsége valamelyest megnő a molekula külső felén, a belső 

feléhez képest. A molekula felületébe eső pályák közül a rövidebb kötés (hatszög-hatszög közös éle) irányába 

mutató pálya hibridizációja , míg a hosszabb kötés (ötszög-hatszög közös éle) irányába mutató 2 db. pálya 

hibridizációja . Így a molekula felületébe eső három kötés átlagos hibridizációja  összhangban a 

piramidalizációs szögről írtakkal. 

11.4. 9.4 Sávszerkezet, optikai tulajdonságok 
 

Mint tudjuk, szilárd fázisban az egyes atomok vagy molekulák diszkrét energiaszintjei kiszélesednek sávokká. 

Azonban, míg gyémántban, vagy grafitban a sávok szélessége nagyságrendileg a szokásos 10 eV, addig a 

fullerénekben a sávok szélessége alig 0,5 eV. Ennek oka az, hogy a fullerénmolekulák között csupán gyenge, 

másodlagos, van der Waals kötések vannak. 
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A 35 ábra mutatja a HOMO és LUMO szintek kiszélesedését sávokká, valamint az ennek megfelelő 

állapotsűrűséget DFT-módszerrel számolva. 

A kis sávszélesség következtében szokatlan módon a kristályos fullerének optikai spektrumán fölismerhetők a 

molekuláris jellemzők. A 36 illetve 37 ábrák a  oldatban illetve vékony rétegben (filmen) mért abszorpciós 

spektrumát mutatják. A szilárd fázisban a sávok nagyjából ugyanott vannak és csak alig szélesebbek mint a 

folyadék fázisban. 

 

 

Az elnyelési sávok részleteit illetően, beleértve az exciton-gerjesztés szerepét valamint a rezgési 

finomszerkezetet, a szóbeli előadásra hagyatkozunk [Kürti Jenő: Szén nanoszerkezetek]. Annyit azért 

mindenképpen meg kell említeni, hogy a HOMO ( ) és LUMO ( ) közti -os átmenet 

szimmetriaokok miatt tiltott. Szilárd fázisban azonban, különösen a minta felületén, ha megszűnik az inverziós 

centrum, ez az átmenet is megengedetté válik. 

A vékony rétegben való mérésnél természetesen nem elegendő a transzmisszióból visszaszámolni az 

abszorpciót, hanem a helyes kiértékeléshez a reflexiót is figyelembe kell venni (lásd a 38 ábrát). 
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Ezen a ponton tegyünk egy kis kitérőt az optikai spektroszkópiában használatos különböző mennyiségekről! A 

dielektromos formalizmusból jól ismert módon a minta optikai tulajdonságait az  komplex 

dielektromos állandó, vagy ekvivalens módon az  komplex törésmutató határozza meg. A kettő 

között a kapcsolat: 

 

A valós illetve képzetes részek egymásból kölcsönösen kifejezhetők: 

 

illetve 

 

A korábban említett korrekcióhoz szükséges reflexió is kifejezhető a komplex törésmutatóval. Merőleges 

beesésre például: 

 

Az  abszorpciós együttható pedig a következő kapcsolatban van a komplex törésmutató képzetes részével (

): 

 

ahol  a beeső fény hullámhossza. 

Ha a komplex dielektromos állandó (végső soron a szuszceptibilitás) valós illetve képzetes része közötti jól 

ismert Kramers--Kronig-féle integrálási összefüggéseket is figyelembe vesszük, akkor a különböző anyagi 

jellemzők ( ) közül elvileg elegendő egyet megmérni. A minta optikai tulajdonságaitól 

(átlátszóság, visszaverőképesség) függően vagy a transzmisszió vagy a reflexió mérhető könnyen, de ábrázolni 

többnyire az abszorpciót szokták. 

A komplex dielektromos állandó valós és képzetes része külön-külön, direkt módon is meghatározható 

ellipszometriás méréssel. Ebből már a többi, korábban említett optikai jellemző könnyen megkapható. Egy ilyen 

mérés eredményét mutatja a 39 ábra. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kramers-Kronig_relations


 Nanofizika tudásbázis 2.  

 43  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az abszorpcióképességgel ekvivalens mennyiség, az optikai vezetőképesség ( ) határozható meg 

elektronenergia-veszteségi spektroszkópiával (EELS electron energy loss spectroscopy). Egy ilyen mérés 

eredménye látható a 40 ábrán. Az optikai spektroszkópiához képest az a többlet, hogy nemcsak az átadott 

energia, hanem az impulzus is mérhető. Az, hogy a mért spektrum gyakorlatilag nem függ az átadott 

impulzustól, éppen azt igazolja, hogy a  sávjai nagyon keskenyek, az energia alig függ a hullámszámtól. 

 

Végül megemlítjük, hogy röntgen fotoelektron spektroszkópiával (XPS) is vizsgálhatók a fullerén molekula 

gerjesztései. A szénatom mélyen kötött törzselektronjának kiütéséhez 285 eV szükséges. Az ennek megfelelő 

fundamentális vonalra ráülő szatellit sávok a molekula kisenergiás gerjesztéseit mutatják. Itt természetesen 

mások a kiválasztási szabályok, mint az optikai spektroszkópiánál, ezért pl. a HOMO-LUMO átmenet is 

megjelenik az XPS-spektrumban [169]. 

11.5. 9.5 Rezgések 
 

A  molekulát alkotó 60 atom elmozdulásvektorai az  csoport egy 180 dimenziós ábrázolását feszítik ki. 

Ennek az irreducibilis ábrázolások szerinti kiredukálása könnyen elvégezhető, aminek eredménye: 
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Ez még tartalmazza a 3 transzlációt és 3 rotációt is. A 33 ábrán látható karaktertáblából megállapítható, hogy az 

előbbi egy , az utóbbi egy  ábrázolásnak felel meg. Ha ezeket levonjuk, kapjuk a 174 darab tiszta rezgés 

szimmetriák szerinti felbontását: 

 

Szintén a 33-ból kiolvasható, hogy közülük a 4 db  módus infra-aktív, a 2 db  illetve 8 db  módus 

pedig Raman-aktív. Most tehát kvantitatívan is láthatjuk, hogy a  molekula igen magas szimmetriája miatt a 

174 darab rezgési módus mindössze 4 darab csúcsot ad az infra-, illetve összesen 10 darab csúcsot ad a Raman-

spektrumban. 

 

Egy vékony rétegben mért transzmissziós infravörös spektrumot mutat a 41 ábra. A 42 ábrán pedig egy 

 keverék mintán mért Raman-spektrum látható. 
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A  két teljesen szimmetrikus  normálmódusának alakja nagyon egyszerű. Az egyik, az alacsonyabb 

frekvenciájú ( ), az ún. lélegző módus (radial breathing mode - RBM). Itt az összes szénatom tisztán 

sugárirányban rezeg, azonos fázisban (lásd 43). A másik, a magasabb frekvenciájú ( ), az ún. pinch 

módus. Itt mind a 12 ötszög fázisban zsugorodik-tágul, úgy, hogy ha teljesen összehúzódnának, akkor a 

szénatomok a csonkolás nélküli ikozaéder csúcsaiban találkoznának (lásd 43). 
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Ami az intenzitásokat illeti, a 42 látható módon a  Raman-spektrumát a pinch módus dominálja. Tanulságos 

ezen a ponton egy összehasonlítást tenni a különböző hibridizációs fokú szén-allotropok Raman-spektrumai 

között. A 44 ábra négy különböző anyag Raman-spektrumát mutatja. Az  hibridizációjú gyémántnak 

egyetlen Raman-vonala van -nél. Az  hibridizációjú kristályos grafitnak szintén egyetlen 

Raman-vonala van (ebben a tartományban) -nél. (Az utolsó részben még szó lesz a grafit illetve 

grafén Raman-spektrumáról, az abban található további vonalakról.) Mint láttuk, a  domináns Raman-

vonala, ami a pinch módusnak felel meg, -nél van, vagyis a gyémánt és a grafit megfelelő vonala 

közé esik. Ez gyönyörű empirikus demonstrálása annak a korábban már tárgyalt ténynek, hogy a -ban a 

hibridizáció, a görbület miatt, 2 és 3 közé esik. A felsorolt erős vonalaknak megfelelő módusok kicsit 

leegyszerűsítve a szénszén kötések nyújtási rezgései. Mint korábban láttuk, a hibridizáció csökkenésével rövidül 

a kötés, ami a rugóállandó s így a frekvencia növekedéséhez vezet. Az ábrán negyedikként feltüntettük az  

hibridizációjú lineáris szénlánc Raman-spektrumát is. Itt még rövidebbek a szénszén kötések, ennek 

megfelelően  körül jelenik meg egy erős sáv a Raman-spektrumban. A vonal azért olyan széles, 

mert az átlagos lánchosszúság meglehetősen kicsi, távol van attól, hogy végtelennek legyen tekinthető. A 

különböző hosszúságú rövid láncok frekvenciájában pedig jelentős a szórás. A másik,  

tartományban megfigyelhető széles sáv a rendezetlenségnek (disorder) köszönhető, ezért hasonlóan a sok más 

rendezetlen szénszerkezetben megjelenő sávhoz D-sávnak hívják. Ennek oka ebben az esetben a mintában 

kialakuló keresztkötések miatti  (és köztes) hibridállapotok megléte. A D-sávról is lesz még szó az 

utolsó részben. 

11.6. 9.6 Dópolás, szupravezetés 
 

A felfedezést követően igen hamar kiderült, hogy a fullerénkristályokba természetesen itt is a -on végezték 

a legtöbb vizsgálatot különböző atomokat, molekulákat lehet interkalálni, azaz be lehet juttatni a 

fullerénmolekulák közötti üres helyekre. Amennyiben a bejuttatott komponensek elektrondonorként vagy 

elektronakceptorként viselkedmek, akkor a töltésátvitel miatt a folyamatot dópolásnak hívjuk, noha itt nem a 
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hagyományos félvezetőknél ismert  koncentrációkról van szó, hanem a bevitt ionok száma összemérhető a 

 molekulák számával, vagy még inkább azok többszörösét teszi ki. Mivel a  elektronaffinitása nagy, 

ezért gyakorlatilag csak negatív dópolás jön szóba. Erre a célra a legalkalmasabb donorok az alkáli fémek 

atomjai. 

A 45 ábra mutatja a lapcentrált köbös rácsban lehetséges speciális pozíciókat, ahol van is elegendő hely egy 

alkáli ion számára. Az oktaéderes helyekből (az ábrán zöld gömbökkel jelölve) pontosan ugyanannyi van, mint 

amennyi a  molekulák száma, a tetraéderes helyekből (az ábrán sárga gömbökkel jelölve) pedig kétszer 

annyi. 

 

Tehát egészen az  szöchiometriájú fulleridekig, ahol  valamelyik alkáli atom ( ) a 

 kristályszerkezete változatlanul  marad. Azonban a szerkezet kis mértékű megváltozása lehetővé teszi 

az  ( ), sőt  ( ) sztöchiometriájú fulleridek kialakulását is. 

Szerencsés körülmény, hogy amellett, hogy ilyen sok alkáli ion fölvételét térkitöltési okok nem gátolják, a  

LUMO szintje - mint láttuk - akár hat többletelektront is képes fölvenni, tehát a töltésátvitelnek sincs semmi 

akadálya. A  ionok megjelenését és az ionizációs fokot oldat fázisban ciklikus voltametria segítségével 

könnyen ki lehet mutatni. Szilárd fázisban pedig a különböző, korábban már említett, spektroszkópiai 

módszerek segítségével a dópolás során akár  lehet követni a dópolási szint változásának hatását. A 

rezgési spektrumokban például vöröseltolódás, puhulás figyelhető meg: a  IR- illetve Raman-aktív 

módusainak frekvenciája annál kisebb, minél negatívabb a  molekula. Konkrétan a pinch-módus 

frekvenciája nagyjából lineárisan csökken,  meredekséggel, ahol  az extra elektronok száma, 

vagyis az ionizációs fok. 

A legjellegzetesebb változás a transzport-tulajdonságokban következik be. Amíg a tiszta  szigetelő, a félig 

betöltött legfölső sávval rendelkező  fém, az eredeti LUMO-sáv teljes betöltését jelentő  fázis 

pedig ismét szigetelő. 

Fizikus szempontból talán a legizgalmasabb jelenség az, hogy az  fázis, lehűtve, szupravezetővé válik. A 

 kritikus hőmérséklet meglepően magas tud lenni, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy szerves anyaggal 

állunk szemben. A vezetés ugyanis nem az alkáli ionokon, hanem a  molekulákon keresztül történik. 
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 izotóphelyettesítéssel kimutatható, hogy a szupravezetés az elektron-fonon kölcsönhatásnak köszönhető, 

vagyis a hagyományos BCS-elmélettel leírható. Ilyenkor a következő összefüggés írható fel a  kritikus 

hőmérsékletre: 

 

ahol  a Debye-frekvencia,  az állapotsűrűség a Fermi-nívón,  pedig az elektron-fonon csatolási 

állandó. A viszonylag magas kritikus hőmérséklet két tényező következménye. Egyrészt nem akusztikus, hanem 

optikai fononokról (pinch-módus!) van szó, emiatt a Debye-frekvencia magasabb, mint a hagyományos 

szupravezetőkben. Másrészt a szokatlanul kis sávszélesség miatt nagy az  állapotsűrűség. Ennek 

következtében érthető, hogy minél nagyobb méretű alkáli ionról van szó, annál nagyobbra nő a kissé 

szétfeszített kristály rácsállandója, ami a vezetési sáv keskenyedéséhez, az állapotsűrűség növekedéséhez s 

ezáltal a kritikus hőmérséklet növekedéséhez vezet, amint az a 46 ábrán jól látható. 

11.7. 9.7 Polimerek 
 

A fullerénmolekulák között kovalens kötés is kialakulhat, aminek következtében néhány molekulából álló 

dimerek, trimerek, általában oligomerek keletkezhetnek. Sőt, viszonylag könnyen létrejöhetnek nagyon sok 

fullerénmolekulát tartalmazó polimerek is. 
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A kovalens kötés kialakulásának leggyakoribb (de nem kizárólagos!) módja a szerves molekulák közötti jól 

ismert reakció, a 47 ábrán látható 2+2 cikloaddíció. Ha például két szomszédos  molekula egy-egy rövidebb 

kötése párhuzamosan áll, miközben a kötések közötti távolság kisebb 0,42 nm-nél, akkor az érintett négy 

szénatomból az ábrán látható négyes gyűrű alakulhat ki, ami kovalens kapcsolatot teremt a két fullerénmolekula 

között. 

 

A polimerizáció háromféle módon jöhet létre: 

a) fotopolimerizáció 

b) ionos polimerizáció 

c) nagy nyomású polimerizió 

A szimmetria-megfontolásokon alapuló Woodward--Hoffmann-szabályok miatt két semleges  között a 2+2 

cikloaddíció végbemenetelét nagy barrier gátolja. A szomszédos molekulák HOMO-pályái ugyanis csak lazító 

kombinációt tudnak képezni. Azonban a barrier sokkal kisebb, ha a LUMO-pályára is kerül egy-egy elektron. 

Ezt kétféleképpen is el lehet érni. Vagy fény gerjeszt föl egy-egy elektront a LUMO-pályára 

(fotopolimerizáció), vagy pedig dópolás révén kerülnek oda elektronok (ionos polimerizáció). A fotopolimerben 

vagy az  alkáli dópolásnál a 48 fölső részén látható ortorombos geometriájú, 2+2 cikloaddíciós 

kötésekkel összetartott lineáris polimerláncok alakulnak ki. A polimerláncokat közvetlenül is ki lehet mutatni, 

elektronmikroszkópos illetve diffrakciós módszerrel, illetve következtetni lehet rájuk spektroszkópiai, pl. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Woodward-Hoffmann_rules
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infravörös mérésekből. Alkálidópolásnál a sztöchiometria függvényében más típusú polimerek is 

kialakulhatnak, olyanok is, ahol nem kettő, hanem csupán egyetlen kovalens kötés köti össze a szomszédos 

fullerénmolekulákat. 

A harmadik fajta polimerizáció során nagy nyomást alkalmaznak. Ennek hatására nem a nagyobb illetve kisebb 

távolság közötti közbülső állapot  energiája csökken le, hanem a nagy távolsághoz tartozó  

entalpia növekedése vezet a barrier csökkenéséhez. Nagy nyomás hatására többféle szerkezetű polimerek is 

kialakulhatnak. A már említett egydimenziós ortorombos polimer mellett kétdimenziós, tetragonális, sőt 

romboéderes polimerek is keletkezhetnek (lásd a 48 ábrát). 

A -polimerekről további részletek hangzanak el az előadáson. 

11.8. 9.8 Endohedrális fullerének 
 

Az eddigiekben, például a dópolásnál, az idegen atomok, atomcsoportok a fullerénmolekulák közötti külső térbe 

kerültek. Azonban további lehetőségek is vannak: a fullerénmolekulák felszínére is beépülhetnek atomok, ilyen 

például a . Továbbá, kovalens kötésekkel különféle oldalcsoportokat lehet hozzákötni a fullerénmolekulák 

külsejéhez: funkcionalizálni lehet őket. Mindezek részleteire azonban itt nem térünk ki. 

Megemlítjük azonban a fullerénvegyületek egy egészen újfajta változatát, amikor a kalickaszerű molekula 

belsejébe kerül valamilyen idegen atom, esetleg nem is egy, hanem több. Ezek általában magának a 

keletkezésnek a során záródnak be a molekula belsejébe, de ionimplantáció segítségével utólag is be lehet 

juttatni idegen atomokat fullerénmolekulák belsejébe. 

 

Két példa látható a 49 (nitrogén a  belsejében), illetv 49 (szkandium a  belsejében) ábrákon. A  

különlegessége, hogy a kompenzálatlan spinű N-atom spinjelzőként tud működni, mivel szabadon hiába 

reakcióképes, a kalickába zárva nem tud elreagálni. A 49 ábra csupán egy képzeletbeli endohedrális rendszert 

illusztrál. 
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12. 10 Szén nanocsövek 

 

12.1. 10.1 Bevezetés 
 

A fullerénekről szóló 1996-os Nobel-díjas plakáton szerepel egy ábra egy hosszúkásra nyúlt kapszulaszerű 

molekuláról, egy mindkét végén zárt szén nanocsőről. 

Ez egyértelműen utalt a nanocsövek és a fullerének közti rokonságra. Egyúttal azonban azt is jelképezte, hogy a 

nanocsövek kutatása akkor még perifériális területnek számított a fullerénekhez képest. Az évente publikált 

cikkek számát tekintve a szén nanocsövek 2000-ben utolérték a fulleréneket, 2010-re pedig már tízszer annyi 

tudományos cikk jelent meg a nanocsövekről, mint a fullerénekről. Szén nanocsöveket először Sumio Iijima 

japán kutató írt le a Nature-ben 1991-ben megjelent, Helical microtubules of graphitic carbon című cikkében 

[170]. (Noha utólag látszik, hogy a fullerénekhez hasonlóan a nanocsövekre utaló jelek megjelentek már 

korábban is az irodalomban.) Iijima a Krätschmer-eljárás során nem a lombik faláról, hanem a grafitrudakról 

lekapart kormot vizsgálta transzmissziós elektronmikroszkóppal. A felvételek koncentrikusan egymásba 

ágyazott hosszú csövek jelenlétét mutatták. Ezen többfalú csövekben a koncentrikus hengerek száma néha csak 

2-3 volt, néha ennél sokkal több. A csövek falai egymástól van der Waals távolságra voltak. Néhány évvel 

később több csoportnak sikerült egyfalú nanocsöveket is előállítani [171]. Ehhez visszatértek a fullerének 

felfedezéséhez vezető lézeres párologtatási technikára. A fő különbség az volt, hogy nem tiszta grafitot lőttek 

meg lézerrel, hanem a grafit néhány százalékban átmenetifém-atomokat is tartalmazott, amelyek mint kiderült 

katalizálták az egyfalú nanocsövek kialakulását. Az egyfalú szén nanocsövek igen gyakran kötegekké állnak 

össze [172] Az áttörést a szén nanocsövek előállításában egy olcsó és könnyen szabályozható technika, a 

gőzfázisból történő leválasztás (CVD chemical vapor deposition) hozta [173]. Ebben valamilyen szénhidrogén 

gázt (pl. metán, acetilén) engednek magas hőmérsékleten egy hordozó felületére juttatott katalizátor 

részecskékre (átmenetifém atomokból álló nanorészecskékre). A körülményektől függően (gáz milyensége, 

nyomása, katalizátor részecskék milyensége, mennyisége, elhelyezkedése, ...) különböző fajta egyfalú szén 

nanocsövek állíthatók elő, akár nagy mennyiségben is [174]. A csövek átmérője a nanométeres tartományba 

esik, vagyis a kerületükön körbemenve nagyon kevés atom található, legfeljebb néhányszor tíz! A csövek hossza 

ezzel szemben tipikusan néhányszor tíz mikrométer, de akár a centimétert is elérheti. 

 

A csövek lehetnek zárt vagy nyitott végűek. Azonban, mivel egy cső hossza jóval nagyobb az átmérőjénél, az 

elektromos illetve optikai tulajdonságait a cső palástjának szerkezete határozza meg, a cső vége ebből a 

szempontból nem játszik szerepet. A csövek palástján pedig az esetleges hibahelyeket nem számítva kizárólag 

hatszögek találhatók. Úgy tekinthetjük, mintha egy síkbeli hatszöges rácsból (grafénből) kivágnánk egy csíkot 

és azt föltekernénk hengerré. (Hangsúlyozzuk, hogy az előállítás nem így történik!) A feltekerés módja 

megszabja nemcsak a cső átmérőjét, hanem a hatszögeknek a cső palástján való elhelyezkedését, az ún. kiralitást 

is. Vannak olyan csövek, ahol a hatszögek a cső hossztengelyével párhuzamosan sorakoznak, ezek az ún. 



 Nanofizika tudásbázis 2.  

 52  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

akirális csövek. Két fajtájuk van, attól függően, hogy a hossztengelyre merőlegesen ún. karosszék (51), vagy 

cikk-cakk (52) szerkezet rajzolódik-e ki. A királis csövekben (53) viszont a hatszögek nem a hossztengellyel 

párhuzamos vonalak mentén tekerednek. Az ábrán szereplő számpárok, az ún. kiralitási indexek jelentéséről 

lásd a következő részt. Ott majd azt is látni fogjuk, hogy a kiralitástól függően a nanocsövek között találunk 

fémeset és félvezetőt egyaránt, ami nagyon fontos a nanoelektronikai alkalmazások szempontjából. 

 

 

 

Iijima a szén nanocsövek felfedezéséért 2008-ban Kavli-díjat kapott. Ez egy új díj, amit először éppen 2008-ban 

adtak ki. A norvég királyi akadémia adományozza kétévente három területen: asztrofizika, idegkutatás és 

nanoszerkezetek kutatása. Összegében hasonló a Nobel-díjhoz. A szén nanocsövek felfedezéséért jogosan adtak 

ilyen kiemelkedő díjat. Az elméleti érdekességek mellett sokkal ígéretesebb alkalmazási lehetőségei vannak, 

mint a fulleréneknek. Az alábbiakban vázlatosan csokorba gyűjtöttük a legfontosabbakat. Téremissziós 

alkalmazások: a csövek rendkívül hegyesek, tehát már kis feszültség hatására nagy elektromos térerősség alakul 

ki a végüknél. Ennek hatására könnyen kiszakíthatók belőlük elektronok, vagyis jól használhatók 

elektronforrásként [175]. Boltban kapható ilyen eszköz pl. a hidegkatódos röntgen-forrás [176], vagy a 

mikrohullámú erősítő [177]. Komoly cégek foglalkoznak szén nanocsöves képernyők fejlesztésével is [178]. A 

nanocsövek nagyon hegyes volta más területen is kihasználható: AFM-tűk (AFM = atomic force microscope) 

amúgy is nagyon hegyes végére ilyen nanocsöveket ragasztva a felvételek kontrasztviszonyai tovább javíthatók 

[179], [180], [181]. Másik fontos terület a szén nanocsövek ún. funkcionalizálása, különböző oldalcsoportoknak 

a nanocsőhöz való kovalens kötése, amelynek segítségével kémiai szenzorok kifejlesztésén dolgoznak több 

helyen egyebek között Magyarországon is [182], [183]. A szén nanocsövek szakítószilárdsága nagyobb az 

acélénál, fajsúlya ugyanakkor jóval kisebb, mint az acélé. Ezt a nagyon kedvező mechanikai tulajdonságát 

egyelőre luxus sporteszközök gyártásánál használják ki [184]. Végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni az 

optikai és elektromos tulajdonságai kombinálásában rejlő kedvező lehetőségeket: átlátszó, de elektromosan 

vezető filmek készíthetők belőle, ami nagyon fontos pl. érintőképernyős alkalmazásokban [185]. A szén 

nanocsövekről sok magyar nyelvű ismeretterjesztő írás ajánlható ([186], [187], [188], [189]). 

12.2. 10.2 Elektronszerkezet 
 

Egy szén nanocsövet egyértelműen jellemezhetünk azzal a vektorral (feltekerési-, Hamada- vagy kiralitási-

vektor), ami egy hatszöges síkrács két olyan rácspontját köti össze, melyek a feltekerés során fedésbe kerülnek. 

A  kiralitási vektort az  és  elemi rácsvektorok segítségével kifejezve, a lineárkombinációs együttható 

két egész szám lesz (54 ábra). Ezeket az ( ) egész számokat az adott cső kiralitási indexeinek hívjuk. A 

korábban már leírt definíciók alapján világos, hogy karosszék csövekre a két index megegyezik, cikk-cakk 
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csövekre az egyik index nulla, míg az általános esetben, királis csövekre a két index különböző és egyik sem 

nulla. 

 

Az (n,m) indexek segítségével a nanocső összes geometriai paramétere kifejezhető. A legfontosabbakat a 3 

táblázatban foglaltuk össze. Csak két megjegyzést teszünk a táblázathoz. Mivel a kiralitási vektor hossza éppen 

a cső kerületét adja, az átmérő ebből -vel való osztással adódik. A  kiralitási szög nulla értékét a cikk-cakk 

csövekhez szokás hozzárendelni (lásd az 54 ábrát is). A hatszöges szerkezet + a rács tükörszimmetriája miatt 

-ban elegendő egy -os tartományra szorítkozni. 
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A szén nanocsövek sávszerkezetét a legegyszerűbb közelítésben a görbület teljes elhanyagolásával a grafénére 

visszavezetve kaphatjuk meg. A grafén elsőszomszéd szoros kötésű (tight binding)  diszperziós 

relációjának levezetése megtalálható Cserti József: A grafén fizikájának alapjai c. tananyagában. Az eredmény: 

 

ahol  az első szomszéd hopping integrál, szokásos értéke -(2,7-2,9) eV. A  a vezetési illetve 

vegyértéksávra vonatkozik, az atomi  állapot energiáját pedig nullának választottuk. A szomszédos -

pályák átfedési integrálját itt elhanyagoltuk, ezért szimmetrikus a két sáv energiája a nullára nézve. Az 55 ábra a 

60 képlettel kapott állandó energiájú kontúrvonalakat mutatja. Az ábrán berajzoltuk a grafén Brillouin-zónáját 

(BZ) is a nevezetes pontokkal ( , K és M). A vezetési- és a vegyértéksáv a szabályos hatszög alakú BZ hat 

sarkában, a K-pontokban találkozik. Ebben az új megközelítésben ismét láthatjuk, hogy a grafénben nincs tiltott 

sáv, vagyis fémes. Ugyanakkor meglehetősen különleges fém, mivel az állapotsűrűség nulla a Fermi-szinten, 

hiszen az utóbbi mindössze hat diszkrét pontból áll. A K-pontok közelében a (kétdimenziós) diszperzió lineáris, 

ezek a nevezetes Dirac-kúpok. Távolodva a K-ponttól a kezdetben izotrop, köralakú kontúrvonalak növekvő 

mértékű háromszögesedést mutatnak: ez az ún. trigonal warping. A viszonyok számszerű érzékeltetésére: a 

gerjesztési energia az M-pontban 2 , ami már az UV-tartományba esik. A -pontban ( ) 

pedig ugyanez az érték 6 . 

 

Az egyetlen lényeges különbség a síkbeli grafén és a hengeres nanocső között nem dinamikai, hanem 

kinematikai: a feltekerés miatt a hullámfüggvény a kerület mentén 2  szerint periodikus, ezért a 

hullámszámvektor csőre merőleges ( ) komponense csak diszkrét értékeket vehet föl: 

 

ahol  egész szám. Itt  a cső sugara, és . 

Mivel a nanocső hossza tipikusan legalább három, de akár hat nagyságrenddel is nagyobb lehet az átmérőjénél, 

ezért a hullámszámvektornak a cső hossztengelyével párhuzamos ( ) komponense kvázi-folytonosan változik. 

Egy nanocső egydimenziós diszperziós relációját tehát úgy kapjuk, hogy a grafén kétdimenziós diszperziós 

relációjából egy párhuzamos vonalsereggel kivágjuk az  görbéket. A párhuzamos vonalak távolsága a cső 

sugarával fordítottan arányos, az irányuk pedig a kiralitási szögtől függ. Mindkettő kifejezhető az (n,m) 

kiralitási indexekkel. 
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Ezek után könnyű kifejezni a fémesség feltételét: egy nanocső akkor fémes, ha van olyan vonal a cső 

hossztengelyével párhuzamos diszkrét vonalseregből, amelyik átmegy valamelyik K-ponton. Például karosszék 

csőre, a hatszöges rácsot a reciprokrácsával összevetve azonnal látszik, hogy amíg a valódi rácsban a cső 

hossztengelyére merőlegesen karosszék-módon futnak az elemi cella élei, a szintén hatszöges reciprokrács élei 

cikk-cakk-módon futnak a hossztengelyre merőlegesen. Ez viszont azt jelenti, hogy a diszkrét párhuzamos 

vonalseregből az, amelyik átmegy a -ponton, egyúttal biztosan átmegy egy K-ponton is. Vagyis a karosszék 

csövek mind fémesek. De a fémesség feltételét az általános esetben is könnyű megfogalmazni. Mivel a kiralitási 

vektor definíció szerint merőleges a cső hossztengelyére, továbbá kihasználhatjuk a 61 diszkrétségi 

összefüggést, ezért tetszőleges  vektorra, amelyik ráesik a diszkrét vonalsereg valamelyikére, 

teljesül, hogy 

 

A kérdés ezek után az, hogy vajon egy K-pontba mutató hullámszámvektor teljesíti-e a 62 feltételt. Ha igen, 

akkor a nanocső fémes, ha nem, akkor szigetelő (félvezető). Az 56 ábra jobb oldalán jól látható, hogy a  

pontból egy K-pontba mutató vektor éppen harmada két reciprokrács-vektor különbségének: 

 

Ennek a vektornak a -val való skalárszorzata: 

 

Itt kihasználtuk a valódi rács illetve a reciprokrács elemi rácsvektorainak ortogonalitását: 

 

Tehát, egy nanocső fémességének feltétele az általános esetben: 

 

ahol  egész szám. Vagyis a cikk-cakk csövek közül minden harmadik fémes, nevezetesen ahol a nem nulla 

kiralitási index maradék nélkül osztható hárommal. A királis csöveknek is egyharmada fémes, kétharmada 

félvezető. A karosszék csövek pedig a 66 képlet szerint is valóban mind fémesek. 

Az itt leírtak képezik az ún. zónahajtogatási (zone folding) közelítés alapjait. Ez a közelítés az elektromos 

tulajdonságokra kielégítően működik mindaddig, amíg a görbületi hatások nem jelentősek, tehát pl. az 1-1,5 nm 

átmérőjű tipikus csövekre. Azonban vannak 1 nm-nél kisebb átmérőjű csövek is, amikor már nem hanyagolható 

el a görbület hatása. A legkisebb létező átmérő például alig 0,4 nm, a (3,3), (5,0) vagy (4,2) csövek ilyen 

vékonyak. A görbület hatása kettős. Egyrészt a  rehibridizáció miatt az egyszerű képlet szerint félvezető 
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csövek pl. (5,0) valójában fémesek. Másrészt, a görbület miatt a különböző szén-szén kötések nem lesznek 

ekvivalensek, vagyis a henger palástját nem lehet egy teljesen szabályos hatszöges rácsra kiteríteni. Meg lehet 

mutatni, hogy ilyenkor a K-pont mintegy lecsúszik a hossztengellyel párhuzamos vonalról, ami egy kicsi, 

másodlagos gap nyílásához vezet. Egyedüli kivételt a karosszék csövek jelentik, amikor a K-pont a vonallal 

párhuzamosan csúszik el, tehát rajta marad a vonalon. Más szóval a karosszék csövek még a görbületi hatásokat 

figyelembe véve is fémes tulajdonságúak. 

 

A hátralévő részben néhány olyan fontos tulajdonságot mutatunk még be, ahol a kvalitatív kép nem változik a 

görbületi effektusok miatt. 

Az 57 ábra sematikusan hasonlítja össze a különböző dimenziójú rendszerek állapotsűrűségét. Jól látszik, hogy 

minél alacsonyabb a dimenzió, annál erősebb szingularitás figyelhető meg. Nulla dimenzióban a diszkrét 

energiaszintek Dirac-delta szingularitásnak felelnek meg. Egydimenzióra jellemző a Van Hove szingularitások 

megléte az állapotsűrűségben. Mint tudjuk, az állapotok egyenletesen oszlanak el a k-térben. Egydimenzióban 

ebből azonnal következik, hogy az állapotsűrűség fordítottan arányos a  deriválttal. Valahányszor a  

diszperziós reláció vízszintes érintővel rendelkezik, az állapotsűrűség eldivergál. 

 



 Nanofizika tudásbázis 2.  

 57  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az 58 ábra sematikusan mutatja mind a vegyértéksávok, mind a vezetési sávok Van Hove szingularitásait. A 

kiválasztási szabályok miatt az optikai abszorpciót az azonos indexű Van Hove szingularitások közötti 

átmenetek dominálják. 

Az  stb. átmeneti energiákat az átmérő függvényében ábrázolva kapjuk az ún. Kataura-plotot [190]. Az 

59 ábrán az egyszerű, az (n,m) indexekből a görbületi hatások figyelembevétele nélkül számított átmeneti 

energiákat és átmérőket használtuk. Az egyes pontok jellegzetes mintázatot rajzolnak ki. 

 

A kisebb indexű átmenetek jól elkülönülnek egymástól, és átlagosan 1/d - görbék mentén sorakoznak. Ha 

belenagyítanánk, akkor észre lehetne venni az átlagtól eltérő egyedi viselkedéseket is. Ebben is van szisztéma: a 

2n+m konstans értékéhez tartozó családok halszálka, vagy fenyőág módjára, felváltva lefelé illetve fölfelé 

elkanyarodnak az átlagos trendtől. 
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A fémes csövek  átmenetei nagyobbak a félvezető csövek  illetve  átmeneteinél. Ez jól 

megfigyelhető nanocsövek keverékének optikai abszorpciós spektrumában is (lásd 60). 

Végezetül mindegyik típusra bemutatjuk az egyszerű, első szomszéd tight binding módszerrel számolt, 

zónahajtogatásos diszperziós relációt illetve az állapotsűrűséget a Van Hove szingularitásokkal. 

Először egy karosszék nanocsőre (10,10). 

Ezt követően fémes illetve nemfémes cikk-cakk nanocsövekre (18,0) illetve (17,0). 

Végül fémes illetve nemfémes királis nanocsövekre (16,1) illetve (14,6). 

Megjegyzendő, hogy a királis csövek elemi cellája sokkal nagyobb, ez az oka, hogy sokkal több vonalból áll a 

diszperziós relációjuk, mint az akirális csöveké. 
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12.3. 10.3 Rezgések 
 

Anélkül, hogy a szimmetria-analízisbe mélyen belemennénk, itt csak a rezgési spektroszkópia szempontjából 

legfontosabb információkat foglaljuk össze. Akit a téma részletesebben érdekel, annak a már javasolt irodalom 

(pl. [145]) mellé még egy könyvfejezetet, illetve a benne lévő hivatkozásokat ajánljuk [191]. Ott tárgyalásra 

kerül a vonalcsoport illetve a helikális szimmetria alkalmazása a szén nanocsövek rezgési tulajdonságainak 

meghatározásában. 

A nanocsövek infravörös spektrumát nehéz vizsgálni, mivel a jel nagyon gyenge a csövek jelentős abszorpciója 

miatt. Éppen ezért itt is csak az irodalomra utalunk [192]. 

 

Ezzel szemben a Raman-spektroszkópia az egyik leginformatívabb módszer a nanocsövek vizsgálatában. Ennek 

oka elsősorban az, hogy nemcsak a rezgési frekvenciák tanulmányozhatók, hanem a gerjesztő lézer frekvenciáját 

változtatva a rezonancia effektus miatt a gerjesztési energiák is. Például különböző típusú csövek keverékén 

mérve, mindig azon csövek spektruma jelenik meg szelektíven erősítve, amelyek valamelyik Van Hove 

szingularitások közti átmenete rezonanciába kerül a gerjesztő lézer frekvenciájával ( ). 

A Raman-spektrumnál is a grafénből érdemes kiindulni. A grafénnek a -pontban egyetlen, kétszeresen 

degenerált Raman-aktív módusa van,  szimmetriával ez a -sáv 1580 cm -nél. A szénatomok rezgése 

tisztán a síkban történik. A szén nanocsövek Raman-spektrumában is ez a legerősebb sáv. Azonban, a síkbeli 

hatszöges rácsban még degenerált módus a görbület miatt fölhasad egy valamivel alacsonyabb frekvenciájú  

és egy nagyjából az eredeti helyen maradó  sávra. A  módus frekvenciájának csökkenése különösen erős 

fémes nanocsövekre, a nagy elektron-fonon csatolás miatt. A 64 ábrán még alig látható felhasadás belenagyítva 

jól kifejezetté válik (lásd 65 ábra). 
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A nanocsövek jellegzetes és diagnosztikai szempontból legfontosabb rezgése a lélegző módus (radial breathing 

mode RBM). Ilyenkor a szénatomok szinte kizárólag sugárirányban mozognak, mindegyik azonos fázisban. 

Ennek a rezgésnek nincs megfelelője a grafénnél, hiszen az átmérő tart végtelen határesetben ez a mozgás 

átmegy a síkra merőleges transzlációba. Emiatt az is érthető, hogy az RBM frekvenciája fordítottan arányos az 

átmérővel, a cső átmérőjének (tehát a kiralitási indexeknek) növekedésével nullához tart. Amennyiben a cső 

valamilyen hordozón rezeg, akkor a kísérletileg mérhető határérték lehet véges, nem nulla is. Nagyon kis 

átmérőknél az átlagos  függéshez képest kissé puhulnak a frekvenciák, és kismértékű egyedi eltérések is 

vannak, valamelyest hasonlóan a Kataura-plotnál az energiáról elmondottakhoz [193]. 

Tipikus RBM-frekvenciákra példa:  átmérőjű csövekre jellemzően ívkisüléssel előállított csövek, pl. 

(17,0) , míg mondjuk  átmérőjű csövekre CoMoCat: kobalt-molibdén 

katalizátoros CVD módszerrel előállított csövek, pl. (7,4) . 

Egy különböző kiralitású csövek keverékén mért RBM-spektrumot mutat a 65 ábra. Igen gyakran egy ilyen 

spektrum már önmagában sokat elárul a mintában lévő csövek átmérőeloszlásáról. Ha pedig sok különböző 

lézergerjesztéssel veszünk föl Raman-spektrumot az RBM tartományban, akkor az ilyen kétdimenziós Raman-

spektrumokból, a korábban már említett szelektív rezonancia-erősítés miatt, beazonosíthatók a mintában 

található különböző kiralitási indexű csövek. Jelenleg nem ismert olyan preparálási módszer, amivel célzottan 

lehetne adott kiralitású csövet nagy mennyiségben előállítani. De, különösen a kis átmérőjű csövek 

tartományában, léteznek már olyan módszerek, amikkel célzottan lehet szeparálni adott kiralitású csöveket. 

Ezek utólagos beazonosításában nyújt rendkívül fontos segítséget a kétdimenziós RBM-spektrumok mérése. 

Végül, ha csak érintőlegesen is, de megemlítjük a Raman-spektrum egy olyan fontos részletét, ami 

magasabbrendű folyamatok eredménye. Egyrészt az  körül megjelenő, hibahelyek, illetve 

rendezetlenség által indukált (disorder induced) sávot, a D-sávot (lásd a 64 ábrát). Ennek legfontosabb 

tulajdonsága, hogy diszperziója van, vagyis a pozíciója függ a gerjesztő lézer frekvenciájától. Növekvő 

lézerfrekvenciával a D-sáv helye nagyobb frekvenciák felé csúszik,  meredekséggel. Ugyanez 

a jelenség megfigyelhető grafénben illetve grafitban is. A D-sáv értelmezése hosszú időn keresztül zajló viták 
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után tisztázódott. Mint kiderült, a D-sáv egy magasabbrendű Raman-folyamat eredménye, ami akkor válik 

megfigyelhetővé, amikor az ún. kettős rezonancia feltétele teljesül. 

A D-sáv frekvenciájának kétszeresénél, -nél viszont mindig megfigyelhető egy viszonylag erős 

csúcs (lásd a 64 ábrát). Ezt eredetileg -nak vagy -nak hívták, de az utóbbi időben a -sáv elnevezés 

terjedt el. Ez a sáv annyiban rokon a D-sávval, hogy itt is kettős rezonanciáról van szó, csak itt a magasabbrendű 

folyamat során mindkét elektronszórási lépés fonon keletkezésével jár, szemben a D-sávval, ahol az egyik 

szórási lépést egy hibahely okozza. 

A D-sáv és a 2D-sáv a grafén vizsgálatában is rendkívül fontos szerepet játszik. Erről további információk 

érdekében az irodalomra utalunk ([194] és a benne lévő hivatkozások). 
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