
Wynalezienie takich urządzeń jak komputer czy telefon komórkowy spowodowało gwałtowny rozwój 

współczesnej elektroniki, a rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową wymaga budowania coraz 

szybszych układów scalonych. Obecne możliwości techniki opartej na krzemie dążą do limitu wyznaczonego 

przez efekty kwantowe, co powoduje konieczność poszukiwania nowych materiałów półprzewodnikowych o 

interesujących właściwościach optycznych i elektrycznych. 

Odkrycie w 2004 roku niespotykanych wcześniej cech grafenu, pojedynczej warstwy atomowej węgla, 

wydawało się przełomem. Dalsze badania ujawniły jednak brak przerwy energetycznej w tym materiale, 

koniecznej do zastosowania w budowie tranzystora, elementarnej komórki urządzeń elektronicznych. W 2010 

roku ukazała się praca dokumentująca silną emisję światła w zakresie widzialnym (660 nm) z pojedynczej 

warstwy dwusiarczku molibdenu (MoS2, występujący w przyrodzie jako minerał - molibdenit) wykonanego 

metodą eksfoliacji mechanicznej, podobnie jak grafen. Zaledwie rok później udało się wykonać działający 

prototyp tranzystora polowego (FET) w którym kanał wykonano z pojedynczej warstwy MoS2. Wzrosło dzięki 

temu zainteresowanie całą grupą materiałów, znaną obecnie jako mono- i dichalkogenki metali przejściowych. 

Wyróżniają się charakterystyczną budową, gdzie pojedyncze warstwy materiału związane są między sobą 

słabymi siłami van der Waalsa. 

Celem proponowanych prac jest zbadanie właściwości optycznych i termicznych szerokiej gamy kryształów 

van der Waalsa. Zastosowanie standardowych metod spektroskopii optycznej jest utrudnione z powodów 

technicznych oraz nietypowej budowy próbek. Fotoluminescencja nie dostarcza natomiast kompletnej 

informacji o charakterze zjawisk optycznych w tych materiałach. Stawiamy więc hipotezę, że spektroskopia 

fotoakustyczna, jako alternatywna metoda bazująca na efektach termicznych, umożliwi badanie przerwy 

energetycznej kryształów van der Waalsa oraz śledzenie zmienności właściwości optycznych dla układów o 

kontrolowanej liczbie warstw. Podstawą fizyczną metody jest odkryty przez Alexandra Bella efekt 

fotoakustyczny, polegający na generowaniu fali akustycznej przy oświetlaniu materiału okresowo przerywaną 

wiązką światła. Do detekcji fal służą mikrofony o wysokiej czułości bądź przetworniki piezoelektryczne 

umieszczone w szczelnie zamkniętej komorze. Konfiguracja piezoelektryczna umożliwia ponadto pomiary w 

ekstremalnych warunkach, takich jak niskie temperatury i silne pola magnetyczne. Wpływu przyłożenia pola 

magnetycznego na widma fotoakustyczne nie jest jeszcze udokumentowany, przez co uzyskane wyniki będą 

miały wysoką wartość poznawczą. 

Zdolność oddawania ciepła przez komponenty urządzeń elektronicznych związana jest z przewodnością 

cieplną materiału. Analiza charakterystyk częstotliwościowych sygnału fotoakustycznego umożliwia 

wyznaczenie przewodności cieplnej, co zostało pokazane na wielu materiałach, nie tylko 

półprzewodnikowych. Dowodzi uniwersalności metody i było motywacją do rozszerzenia zakresu badań 

prowadzonych w niniejszej pracy również o badania właściwości termicznych kryształów van der Waalsa. 

Jak pokazują wyniki wstępnych badań, spektroskopia fotoakustyczna w połączeniu z pomocniczymi 

technikami spektroskopowymi umożliwia uzyskanie kompletnej informacji o charakterze przejść optycznych 

w kryształach van der Waalsa. Zaobserwowano również zmianę właściwości absorpcyjnych MoS2 przy 

zmianie liczby warstw, co ma istotne znaczenie ze względu na potencjalne zastosowania w fotodetektorach. 

Planowane jest rozszerzenie prowadzonych badań dla całej grupy materiałowej, w której istnieją 

półprzewodniki o nieznanych do tej pory właściwościach optycznych. 
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