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Karbidkerámia szemcsék viselkedése lézerrel létrehozott olvadéktócsában

Boross Péter
V. évfolyam, mérnök-fizikus szak

Témavezetõ: Dr. Verõ Balázs, BAYATI, Dr. Hárs György, Atomfizika Tanszék



A dolgozat elsõ részében összefoglalja a lézeres felületmódosítások általános tudnivalóit, utána pedig bemutatja a karbidkerámia-szemcsék fémolvadékokba juttatásáról keletkezett elméletek fejlõdését, és kiegészíti azt véges sebességgel érkezõ és az alapmátrix sûrûségétõl eltérõ sûrûségû részecskék esetére. Feldolgoz néhány mások által elvégzett kísérleti eredményt.
A második rész a saját vizsgálati eredményeket mutatja be: Három különbözõ sûrûségû port (Titán-karbid, Nióbium-karbid, Wolfram-karbid) szórtunk bele lézerrel olvasztott fémolvadék-tócsába. A keletkezett próbatesteket a tömbbõl kivágtuk, és a lézer haladási irányra merõlegesen kettévágtuk. Metallográfiai csiszolatot készítettünk, megvizsgáltuk maratás után, hogy milyen lett a karbidszemcsék eloszlása és oldódása a lézeres nyomvonalakban a sûrûség és oldhatóság függvényében. A karbidok oldódását felderítendõ mikrokeménység-mérést végeztünk megadott vonalak mentén, amelyek mellett EDS elemanalízist készítettünk a keménység – összetétel összefüggések meghatározásához. Ezenkívül képelemzõ software segítségével megnéztük a karbidszemcsék térbeli és méretbeli eloszlásának numerikus értékeit.
A harmadik részben diszkutáltam mérési eredményeimet; úgymint az elméleti eredményekkel összevetve mennyiben cáfolja vagy igazolja a gyakorlat az elméleteket.

Liotróp folyadékkristály vizsgálata kisszögû röntgenszórással, számítógépes szimuláció

Császár Balázs
III. évfolyam, mérnök-fizikus szak

Témavezetõ: Drucker Tamás, Fizikai- kémia Tanszék, Bóta Attila, Fizikai- kémia Tanszék



Folyadékkristályok szerkezetének sajátosságainak megismerésére ad lehetõséget az a modell, amit korábban egy lipid - víz rendszeren végzett röntgenszórási kísérletek eredményei alapján alkottunk. A lipid – víz rendszerekben, megfelelõ lipid – víz arány esetén a lipid-kettõsrétegek gömbszerû rétegstruktúrákat (liposzómákat) alkotnak.
A kolloid mérettartományba esõ szerkezeti sajátosságokat kisszögû röntgenszórással vizsgáltuk. Liotróp folyadékkristályok szerkezetében többféle rendezettség figyelhetõ meg. Sugárirányában változnak a szerkezet és a szórás szempontjából lényeges tulajdonságok. A szórást elõidézõ objektumok gömbszimmetrikusak és szerkezetük a sugár irányában periodikusan ismétlõdõ.
Ezen ismeretek birtokában lehetõség nyílik a szóráskép értelmezésére. Egy bizonyos elektronsûrûséget (azaz szerkezetet) feltételezve kiszámíthatjuk annak szórásképét. Az így feltételezett modellszerkezetet finomítjuk, figyelembe véve a szerkezeti hibákat, egyenetlenségeket. Hibát követnek el azok a számítási modellek, melyek figyelmen kívül hagyják a szerkezeti hibák hatását.
A liposzómákat alkotó molekulák alapján a liposzóma – radiális irányban figyelembe vett - térrészeihez egy átlagos elektronsûrûség rendelhetõ. Ennek az elektronsûrûség-függvénynek Fourier-transzformáltja a szórási amplitúdó, aminek négyzete az az intenzitás, amit mérni lehet. A feladat tehát olyan szerkezeti paraméterek feltételezése, aminek számolt szórásképe jól közelíti a mért értékeket. 
A gömbszimmetrikus modell keretein belül figyelembe vett szerkezeti hibák alapján pontosított elektronsûrûség kiszámítását végeztem el. A számítások a liposzómarendszerben – idegen molekulák, termikus kezelések hatására bekövetkezõ, a rétegszerkezetben megnyilvánuló szerkezeti változások értelmezését teszik lehetõvé.

CVD gyémánt nukleáció vizsgálatára kifejlesztett
IBMS berendezés továbbfejlesztése.

Csíkvári Péter
IV. évfolyam, fizikus szak

Témavezetõ: Dr. Hárs György, Atomfizika Tanszék, Kováts Antal, Atomfizika Tanszék


A gyémánt igen kedvezõ fizikai és kémiai tulajdonságai miatt az ipar számos területén válik egyre nélkülözhetetlenebb alapanyaggá. Ezen hasznos tulajdonságok kihasználásához azonban gyémánt vékonyrétegek (filmek vagy bevonatok) létrehozása szükséges a felhasználási módoktól függõen különbözõ szubsztrátokon. A mesterséges gyémánt elõállítás és ennek pontos felületfizikai és fizikai-kémiai vizsgálata és leírása azonban számos új technikai problémát vetett fel.
 	Célom a CVD (Chemical Vapour Deposition) vagyis az alcsony nyomású kémiai gõzfázisú leválasztás, ezen belül is a mikrohullámmal aktivált (MW, Microwave Activated), elõfeszitéssel segitett (BEN, Bias Enhanced Nucleation) gyémántleválasztás nukleációs mechanizmusának vizsgálatára kifejlesztett IBMS (Ion Beam Mass Specrometer) berendezés mûködésének továbbfejlesztése. Vizsgálataimat a BME Atomfizika Tanszékének Felületfizikai Laboratóriumában épített IBMS-en végzem, amely egyesít magában egy MWCVD gyémántleválasztó kamrát és egy, a tömegspektrometriális és energia-scanning vizsgálatok számára kiképezett analitikai kamrát, amelyben egy kvadrupol tömegspektrométer, és egy 127-os energiaanalizátor található. Az IBMS módszer lényege az, hogy a szubsztrát felületén lejátszódó folyamatokat a nukleáció és a növekedés alatt in-situ módon követhetjük nyomon a minta felületén specálisan kiképzett lyukon átjutó ionnyaláb tömeg és energia szerinti analízisével.
A közeljövõben tervezett új kísérleteim  azonban csak megfelelõen nagy nyalábintenzitás mellett végezhetõk el. Konkrét feladatom tehát, az ionáram (mint fõ információ hordozó) intenzitás növelésének megoldása az ionoptika átvitelének javitásával. A nyaláb viselkedésének feltérképezésére az ionoptika mûködésének SIMION programmal végzett szimulációjával célom, hogy megkeressem a legnagyobb ionáramnak megfelelõ potenciálértékeket és geometriát, vagyis az átvitel energiafüggése és egyéb tényezõk által meghatározott optimális konfigurációt. Egyben megvizsgálom az analitikai elrendezés egy lehetséges  módosítását, ami egy CMA-energiaanalizátor beépítését jelentené a kvadrupol tömegspektrométer elé, a jelenlegi fordított megoldással szemben, ahol az energia szerinti felbontást a tömegspektrométer után elhelyezkedõ 127- os analizátor végzi. Mivel a CMA-analizátor a nyaláb fókuszálását is elvégezné, így kiválthatná a jelenlegi fókuszáló elemeket, ezzel a megoldással elvileg az ionoptika egyszerûsödését, és intenzitás növelést érhetnénk el. A munkámban található SIMION-nal végzett vizsgálatok és egyéb számítások ennek lehetõségeirõl is számot adnak.

 Valós idejû optikai késleltetõ vonal fejlesztése

Gyukics Mihály
V. évfolyam, mérnök-fizikus szak

Témavezetõ: Dr. Jakab László

Radarantennák esetében a kisugárzott jel irányának változtatására (pásztázásra) az antenna mozgatása helyett elektronikus fázisvezérlésû antennasort alkalmaznak. Fõ hátránya, hogy egyrészt az antenna normálisával nagyobb szöget bezáró kisugárzási irány eléréséhez az egyes antennaelemek között nagyon nagy fáziskésleltetés szükséges, ugyanakkor frekvenciafüggetlen fáziskésleltetés esetén a jel különbözõ frekvenciakomponensei különbözõ irányokba sugárzódnak, ami a nyaláb szétkenõdését (beam squinting) eredményezi. Ezért frekvenciafüggõ fázistolást, azaz a kisugárzott radarimpulzus idõbeli eltolását kell elérni két antennaelem között. 
Ha az egyes elemek között a fáziskésést a mikrohullámú jel terjedési idejének változtatásával kívánjuk elérni, 50-60o-os szög alatti sugárzáshoz a mikrohullámú úthosszkülönbség 10 m nagyságrendû. Ha az idõkésleltetést optikai úton valósítjuk meg, a szükséges késleltetési hossz 5 nagyságrenddel csökken, jóval kisebb méreteket téve lehetõvé, kiküszöbölhetõ a beam squinting jelenség és a veszteség is lényegesen kisebb lesz. 
Dolgozatom tárgya egy, a BME Atomfizika Tanszékén kifejlesztett, a világon egyedülálló elven mûködõ optikai késleltetõ vonal sávszélességének és más mûszaki paramétereinek vizsgálata. A rendszer mikrohullámú bemenõjelét, amely egy vivõfrekvenciát moduláló impulzus, egy akusztooptikai eltérítõ alakítja át az optikai frekvenciatartományba. Az eltérítõ bemenetére adott impulzus ultrahangcsomagot generál, amely a kristályba lépõ lézerfényt az ultrahangkomponensek frekvenciájával arányos szögek alatt eltéríti, és minden eltérített nyaláb frekvenciáját a megfelelõ ultrahangkomponens frekvenciájával növeli. Az egyes eltérített nyalábokat különbözõ, a frekvenciájukkal lineárisan változó optikai úton juttatjuk egy gyors detektor felületére, ahol egy eredeti optikai frekvenciájú (közvetlenül a lézerbõl jövõ) referencianyalábbal heterodin módon összeadjuk. A detektor kimenetén a heterodin jel a frekvenciakomponensekbõl újra összeálló, az egyes nyalábok közötti úthosszkülönbség által meghatározott idõvel eltolt impulzust tartalmazza.
A rendszeren átvihetõ impulzus hosszát és alakjának torzítását a vonal sávszélessége határozza meg. A sávszélesség optimalizálására két alapvetõ elrendezést vizsgáltam meg. Az egyikben a detektor síkja az optikai rendszer képsíkjával, míg a másikban az utolsó lencse fókuszsíkjával esett egybe. Optimális beállítás esetén a sávszélesség 5 MHz-nek adódott, míg az impulzus felfutási ideje 0.4 s-nál kisebbnek. Elméletileg és kísérletileg vizsgáltam a rendszer átvitelét, és felderítettem az átvitelt és a sávszélességet befolyásoló tényezõket. Megmutattam, hogy a diffraktált nyaláb fáziseloszlása csökkenti a sávszélességet és torzítja az impulzust, ugyanakkor a különbözõ spektrális komponensek és a referencianyaláb interferenciájából származó intenzitáseloszlás nem korlátozza lényegesen a sávszélességet. A fõ sávszélesség-korlátozó tényezõ az egyes frekvenciakomponenseket hordozó nyalábok szögeloszlása a referencianyalábbal való heterodin keverés következtében. 
Matematikailag modelleztem a rendszer mûködését, és az impulzuskésleltetést. Eszerint 1.9 s késleltetés érhetõ el 400 nm/MHz optikai úthossz-különbséggel. Ennek létrehozására egy, a kívánt úthosszkülönbséget közelítõ, lépcsõs tükröt építettem a rendszerbe, és kísérletileg igazoltam a matematikai modell használhatóságát, valamint a késleltetéshez alkalmazott fizikai elv megvalósíthatóságát. 

A kén, mint lehetséges n-típusú adalékatom vizsgálata gyémántban kvantummechanikai számításokkal

Heringer Dávid
V. évfolyam, mérnök-fizikus szak

Témavezetõ: Dr. Deák Péter, Gali Ádám, Atomfizika Tanszék



A gyémánt fizikai-kémiai tulajdonságai alapján ideális félvezetõ alapanyag lenne. Az egyik fõ probléma ezzel kapcsolatban az, hogy a kisnyomású szintézissel létrehozott gyémánt n-típusú adalékolása nem megoldott. A kísérleti irodalomban ellentmondásos cikkek jelentek meg a kén n-típusú adalékként való alkalmazásával kapcsolatban. A problémával kapcsolatban felmerült ellentmondásokat az elméleti számítások tisztázhatnák.
Ennek megvalósításához egy a sûrûségfunkcionál-elméleten (DFT) alapuló, a kicserélõdési és korrelációs kölcsönhatási energiát a lokálissûrûség-közelítés (LDA) segítségével számító kóddal dolgoztam, szupercella módszert alkalmazva (síkhullám bázis). A probléma megoldásához megvizsgáltam a szunsztitúciós kén adalék különbözõ konfigurációinak elektronszerkezetét és teljes energiáját optimálva annak geometriáját. Ily módon kiszámítottam a szubsztitúciós kén betöltési szintjeit. Eredményeimet összevetem más elméleti számításokkal és a rendelkezésre álló kísérleti eredményekkel.























90Sr meghatározása környezeti mintákban

Kerkápoly Anikó
V. évfolyam, mérnök-fizikus szak

Témavezetõ: Dr. Vajda Nóra, Nukleáris Technikai Intézet, Dr. Zagyvai Péter, Nukleáris Technikai Intézet

A TDK munkám során a célom különféle, csernobili atomerõmû baleset következtében kontaminált környezeti minták stroncium tartalmának a meghatározása volt. Az 1986-ban bekövetkezett csernobili atomerõmû baleset idején nem volt idõ az összetett radioanalitikai vizsgálatok elvégzésére, azonban a baleset során a környezetbe kikerült radionuklidok egy része még ma is mérhetõ mennyiségben van jelen a környezeti mintákban.
A TDK munkám során ezen nuklidok egyikének mérésével, a 90Sr izotóp mérésével foglalkoztam. Mindenek elõtt megismerkedtem az alkalmazandó kémiai eljárásokkal, a felhasználható méréstechnika korlátaival.
Az elemzett minták közül kettõ standard referencia anyag, egy IAEA 375-ös számú talajminta és egy IAEA 373 fûminta. A két referencia anyaggal elvégzett mérések célja a 90Sr kémiai elválasztásának megismerése, begyakorlása volt, azonban ezek a minták is kapcsolódtak a balesethez. A fûmintát 1990-ben egy Kijev melletti lakott körzetbõl, a talajmintát Brjanszk közelében gyûjtötték, tehát mindkét minta Csernobil közelébõl való. A begyûjtött talajmintát is homogénnek hitték, de az összemérések során kiderült, hogy valószínûleg forrórészecskék találhatók benne. (A laborok, melyek mérési eredményei egy-egy esetben nem egyeztek meg a referencia értékekkel, mind felülmérték a minták aktivitáskoncentrációját.) A csernobili atomerõmû baleset okozta globális szennyezettség miatt, mindkét mintában relatíve magas koncentrációban vannak jelen a csernobili eredetû radionuklidok.
A kémiai módszerek begyakorlása után olyan környezeti minták 90Sr tartalmát határoztam meg, amelyeket 1986-ban, a balesetet követõen Magyarországon, a BME tanreaktorában gyûjtöttek be. A mintákban magas volt a 137Cs aktivitása, azonban a baleset idején nem került sor a 90Sr tartalom meghatározására. A TDK munkám során tehát, 1986-ban, a reaktorkertben begyûjtött falevél mintának, valamint levegõszûrõnek határoztam meg a 90Sr tartalmát. (A falevél minta lemérés, megmosás nélkül lett elhamvasztva, s nem lett homogenizálva.)
Az általam meghatározott stroncium 90-es izotóp felezési ideje 28,6 év, tiszta béta sugárzó izotóp, 0,55MeV-es maximális béta energiával, méréséhez a béta spektrometria tulajdonságai miatt, kémiai elválasztásra van szükség. A stroncium izotóp elválasztása a laborban már igen elterjedt - a stronciumra igen szelektív - koronaéteres extrakcióval történt, kromatográfiás technikával kivitelezve. Ezen extrakciós eljárás elé még egy elõkoncentráló lépést is beiktattunk. A stroncium 90-es izotóp béta spektrumát folyadékszcintillációs berendezéssel vettük fel, a belenövõ 90Y leányelemével együtt. A minták aktivitáskoncentrációjának, és azok hibájának a meghatározása a Nukleáris Technikai Intézet kidolgozott eljárása alapján történt, számítógépes programmal. Az aktivitáskoncentrációk hibáját hibaterjedéssel számítottuk, aminek a levezetését ellenõriztem.
A kapott eredményeket összehasonlítottam a standard referencia értékekkel ill. egy doktorandusz korábbi eredményeivel, valamint tájékoztatásul a szakirodalomból kigyûjtöttem pár eredményt a környezeti mintákban mérhetõ 90Sr aktivitáskoncentrációjára vonatkozóan.

CuInSe2-alapú napelemek vizsgálata felületanalítikai módszerekkel

Négyesi Gábor
IV. évfolyam, villamosmérnöki szak

Témavezetõ: Vargáné dr. Josepovits Katalin, Atomfizika Tanszék

Napjaink egyik legfontosabb gazdasági problémái az energiatermelés területén jelentkeznek. Ezen problémák környezetbarát megoldására az egyik lehetõség a napenergia felhasználása. Az olcsó, jó minõségû napelem elõállításának feladata még megoldásra vár. Jelenleg a legperspektívikusabb napelemtípusok CuInSe2 abszorbens réteget tartalmaznak. Az ilyen napelemek üzemi paramétereinek optimalizálása nagy erõkkel folyik, és számos kutatócsoport dolgozik a mûködéssel kapcsolatos jelenségek fizikai magyarázatának megtalálásán is.
Mivel a vizsgált rendszer igen összetett, ezért számos vizsgálati módszert be kell vetni a probléma megoldása érdekében, melyek közül nekem csak keveset állt módomban alkalmazni - tekintettel a korlátozott eszköztárra. Ezt a problémát alapos irodalmi kitekintéssel orvosoltam. Részletesen beszámolok a napelemek mûködésével kapcsolatos legalapvetõbb ismeretekrõl, és a CuInSe2 eszközökkel kapcsolatos vizsgálatok néhány fontosabb eredményérõl.
Az irodalmi tájékozódás alapján terveztem meg a méréseket is, hogy a rendelkezésemre álló idõt optimálisan kihasználhassam, és a lehetõ legtöbb értékes információt kapjam. Ezen mérésekrõl részletes beszámolót tartok. Ezután ismertetem azok eredményeit, összefoglalom az általam levont következtetéseket, és összevetem az irodalmazás során talált eredményekkel.
A késõbbiekben igyekszek további lehetõségeket találni ezen napelemek vizsgálatára, hogy minél több eredménnyel járulhassak hozzá fejlesztésükhöz.

Nb-kondenzátorok felületi és mélységi összetételének vizsgálata

Seregélyes Csaba
III. évfolyam, villamosmérnöki szak

Témavezetõ: Várhegyi Tivadarné, Atomfizika Tanszék,
Kovács Krisztina, Atomfizika Tanszék



Az elektronika az elmúlt években rohamos fejlõdésen ment keresztül, amely egyre több és kisebb aktív ill. passzív alkatrészt kíván (tranzisztor, ellenállás, kondenzátor, stb.). Az elektronika által jelenleg tömegesen használt elektrolit-kondenzátor alapanyaga a fém Ta. A tantál elõfordulási gyakorisága sokkal kisebb, mint egyes más fémeké, ebbõl következik, hogy a tantál-szállítók száma is igen alacsony. Emiatt érthetõ az elõállító-ipar részérõl, hogy az új anyagok keresését támogatja gazdasági okokból. Egyik ilyen új anyag a Nb, melybõl elõállított kondenzátor nagyobb elméleti fajlagos töltéssel (Q/g) rendelkezik, mint a Ta. Így kisebb tömeggel ugyanakkora kapacitás érhetõ el. Azonban ennek a gyártástechnológiája még nem kiforrott. Az egyik legjelentõsebb probléma a Nb-kondenzátor nagy szivárgási árama, valamint gond van egyes paraméterek (pl. kapacitás) stabilitásával is. Így a Nb-kondenzátorokkal kapcsolatban igen jelentõs kutatások folynak. A kutatás egyik részfázisát jelenti a Nb-kondenzátorok felületi és mélységi összetételének vizsgálata. Ebbe kapcsolódtam be én is, a BME Atomfizikai Intézetének Felületfizikai Laboratóriumában. 

Kutatásom kezdetén megismerkedtem a tanszéken található analitikai berendezések (AES, XPS, SIMS) mûködési elvével, majd kezelésüket is elsajátítottam. Ezután kapcsolódtam be a Tanszéken folyó kutatómunkába. A következõ feladatokat tûztem ki magam elé: célom volt annak a megállapítása, hogy a préselt Nb-anódokban milyen szennyezõk vannak jelen, és a szinterelés során ezek milyen mértékben változnak, ill. milyen új szennyezõk kerülnek be a mintába. Ezek a szennyezõk nagy mértékben befolyásolhatják az anódon létrejövõ légoxid minõségét, amely pedig az elektrolitikus oxidáció során növesztett oxidra van nagy hatással. A szennyezõ anyagok elõsegítik az oxid átkristályosodását, így romlik a növesztett oxid minõsége, s ezzel együtt a szivárgási áram is nagyobb lesz. Ezért a légoxid vizsgálatára is nagy súlyt fektettem, azon is végeztem AES, XPS, SIMS méréseket. 

Mérési eredményeim szerint a légoxid vastagsága és összetétele korántsem mondható teljesen homogénnek: inhomogenitások tapasztalhatók mind a felületen, mind mélységben egyaránt, ugyanakkor a légoxid vastagabb a szinterelt Nb-anódon, mint a Ta-anód esetében. Az XPS mérések szerint a légoxidot elsõsorban Nb2O5 alkotja.

A szennyezõket vizsgálva a következõ eredményeket kaptam: a préselt minta esetén magas C-tartalom volt a felületen és mélységben egyaránt. Kisebb koncentrációban Cr, Fe, Ni, Si valamint Mg és Cl jelenléte volt észlelhetõ. A C-tartalom növekvõ értéket mutatott szinterelt anódok esetében, mert szintereléskor a Nb-porban lévõ szén a felületre szegregált. A préselt és a szinterelt anódok esetén is a szén részben karbid jelleget mutatott. 


