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ELŐSZÓ 
 

Ebben a dolgozatban a doktori munkám keretében a III-nitrid vékonyrétegek 

kutatásában elért eredményeimet foglalom össze. Az eredmények szakirodalmi 

alapokra támaszkodó ismertetésén túl az is célom volt, hogy az alkalmazott vizsgálati 

és kísérleti eljárásokról – transzmissziós elektronmikroszkópia, röntgendiffrakció 

egyes alkalmazásai, UHV magnetron-porlasztásos rétegnövesztés – jól használható 

összefoglalást adjak, mely kitér az eredményeim szempontjából releváns részletekre 

is. Ezzel egyrészt hangsúlyozni szeretném, hogy mind a kísérleti, mind a vizsgálati 

módszerek alapos ismerete feltétele az eredményes alapkutatásnak és fejlesztői 

munkának másrészt alá szeretném támasztani a kísérleti eredményeim 

megbízhatóságát. 

Doktori munkám célja kettős volt. Egyrészt már ismert technológiák 

anyagtudományi és szerkezetkutatási vonatkozásaival kívántam foglalkozni, másrészt 

a meglévő ismeretek alapján hozzá szerettem volna járulni új technológiák 

kifejlesztéséhez is. Az előbbi célt ipari partnerekkel való együttműködés keretén belül 

valósítottam meg, az utóbbiban pedig a Linköpingi Egyetem Fizikai és 

Méréstechnikai Intézetének (LiU IFM) Vékonyréteg-fizikai Csoportjával közösen 

végzett kutatások voltak meghatározók. A saját növesztési kísérletekben mindig 

magnetron-porlasztással állítottuk elő a rétegeinket. Ez a technika egyszerűsége 

mellett viszonylag nagy szabadságot ad a kutatónak, mivel sok a rétegek minőségét 

befolyásoló, változatható paraméter, viszont nem alkalmas alacsony hibasűrűségű 

anyag előállítására. Az alapkutatás általunk művelt területén ezzel együtt kiválóan 

alkalmazható növekedési mechanizmusok és hibaszerkezet vizsgálatához, 

alapjelenségek demonstrálásához. 

Az EURONIM FP5 projekt keretében vastag GaN rétegek növekedésének kezdeti 

fázisát és ennek a vastag réteg minőségére gyakorolt hatásait vizsgáltuk. A 

vizsgálatokhoz ki kellett dolgozni egy eljárást, mellyel a határfelületen jelen lévő 

hibák feltárásához megbízhatóan lehet laterális mintákat preparálni a hordozó és a 

réteg közötti ún. eltemetett határfelület környékéről. A dolgozatban ezt a 

mintapreparálási technikát ismertetem és az említett rétegek vizsgálati eredményeivel 

demonstrálom a módszer hatékonyságát. 
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A linköpingi tartózkodásom alatt két témában végeztem a doktori témámhoz 

kapcsolódó kutatásokat. 

Az első kísérletsorozat a GaN-hez rács-illesztett AlInN ötvözet réteg létrehozására 

irányult, mely gyakorlatilag feszültségmentes heteroepitaxiális III-nitrid szerkezetek 

előállításához szükséges. A III-nitrid anyagok sajátosságaiból adódóan ilyen ötvözet 

nem hozható létre egyensúlyi körülmények között. Ennek megfelelően a rétegeket 

magnetron-porlasztással állítottuk elő, alacsony növesztési hőmérsékleteken. 

A kísérletsorozatban a legalacsonyabb hőmérsékleten olyan minta állt elő, mely igen 

sok tekintetben eltért a várakozásainktól. Összefüggő réteg helyett görbe 

tűkristályokból álló szerkezetet kaptunk, melynek részletes vizsgálata külön témává 

nőtte ki magát. 

A második kísérletsorozat a III-nitrid réteg és a hordozó közötti mechanikai 

feszültség csökkentését célozta. Ebben a sorozatban vékony InN réteget alkalmaztunk 

pufferrétegnek, melyet a kísérlet későbbi fázisában – egy vékony AlN pufferréteg 

leválasztása után – hőkezeléssel elbontottunk így csökkentve az AlN réteg és a 

hordozó közötti feszültséget. Olyan AlN epitaxiális réteg növesztését tűztük ki célul, 

mely könnyen leválasztható a hordozóról. 
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IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

III-NITRID VEGYÜLETFÉLVEZETŐ ANYAGOK 

SZERKEZETE ÉS TULAJDONSÁGAI 
 

A III főcsoport egyes elemeinek (Al, Ga, In) a nitrogénnel képzett vegyületeit (AlN, 

GaN, InN és ezek ötvözetei) összefoglaló néven III-nitrid vegyületfélvezetőknek 

nevezzük. A III-nitrid anyagok elsősorban stabilitásuk, széles, direkt átmenettel 

rendelkező tiltott sávjuk és heteroepitaxiális szerkezetek növesztését lehetővé tévő 

szerkezetük miatt váltak érdekessé a félvezetőkutatásban [1][2][3][4]. Ma már a 

félvezetőipari alkalmazásaik is jelentősek [5][6], bár a Si alapú technológiák 

dominanciáját nem veszélyeztetik, mert előállításuk és a feldolgozásukhoz szükséges 

technológiák igen bonyolultak és költségesek. A három anyag közül a GaN az 

eszközgyártás alapjává vált, míg az AlN-et és az InN-et főként ötvözőnek, vagy 

vékony epitaxiális rétegekhez használják. A GaN jelentőségét 3,4 eV-os tiltott 

sávjának köszönheti, mivel ehhez közeli foton-energiának megfelelő 

hullámhossztartományban működnek azok az optoelektronikai eszközök [7], amelyek 

a III-nitrid technológia kifejlesztését motiválták.  

Tömbi formában növeszteni ilyen anyagokat nehézkes ezért a legtöbbször zafír 

hordozón, epitaxiális réteg formájában állítják elő az eszközgyártáshoz használatos 

GaN szeleteket, ma már olyan növesztési sebességekkel, melyek lehetővé teszik a 

félvezetőgyártásban használható szeletnek megfelelő vastagságok (akár néhány száz 

µm) elérését [8][9].  

A GaN/zafír heteroepitaxia természetéből adódik hogy ezekben az anyagokban a 

növekedési iránnyal párhuzamosan hibák (diszlokációk, doménhatárok) épülnek be. 

Ezek igen magas koncentrációja a III-nitrid anyagok alkalmazhatóságának egyik fő 

korlátja. 

A következő táblázat tartalmazza a III-nitrid anyagok ismert módosulatait és a 

wurtzit módosulatok jelen dolgozat szempontjából fontos paramétereit. 
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  AlN GaN InN 

Rácsparaméterek [Å] 2h 

wurtzit 

a= 3,11 

c=4,98 

a= 3,19  

c=5,19 

a= 3,53 

c= 5,69 

c/a 1,603 1,63 1,611 

u 0,3824 0,3815 0,378 

Tiltott sáv [eV] 6,2 eV 3,4 0,7 – 2,0 * 

Termikus stabilitás [K] 

Olv. pont v. Szubl 
3273 (olv.) 2200 (olv) 

1373(olv.) 

800-900 (szubl.) 

Hőtágulás [K
-1

×10
-6

] 5,27  (┴c) 

4,15  (║c) 

5,59  (┴c) 

3,17  (║c) 

3,8(┴c) 

2,9(║c) 

Sűrűség [g/cm
3
] 3,255 6,15 6,81 

Rácsparaméter [Å] 

(cinkblende) 
4,38 4,51 4,97 

Rácsparaméter [Å] (kősó) 4,04 4,22 4,53 

*A 2h-InN tiltott sávjának szélességére eltérő adatok jelentek meg, ahogy egyre tisztább rétegeket 

tudtak növeszteni. Jelenleg az 1 eV alatti értékeket ismerik el helyesnek a legtöbben.  

 

1. táblázat: a III-N anyagok fontosabb paraméterei 

 

KRISTÁLYSZERKEZET 
 

A III-nitrid anyagok legtöbbször 2h hexagonális (wurtzit) szerkezetűek, de ismertek 

köbös (cinkblende, kősó) módosulatok is.[10] Az anyagrendszerre jellemző, hogy 

kristályrácsai igen stabilak, ami a kész elektronikai eszközöknél nagy előny, de a 

gyártásnál komoly nehézségeket okoz. Ezekben a kristályokban a diffúzió – gyártási 

technológiában ésszerű hőmérséklettartományban – olyan lassú, hogy a Si-

technológiában megszokott diffúzión alapuló adalékolás nem valósítható meg. Szintén 

gondot okoz a kémiai stabilitás, mely majdnem lehetetlenné teszi a nedves marási 

eljárások alkalmazását. 

A szokásos körülmények (légköri nyomás, szobahőmérséklet) között a többféle 

kristálymódosulat közül a 2h-wurtzit szerkezet a stabil, és az eszközgyártás 

szempontjából is ez a módosulat fontos, így a továbbiakban ezzel foglalkozunk.  

A 2h szerkezet, melynek egy darabját a 1.1. ábra mutatja, A-val és B-vel jelölt 

sűrűnpakolt, rétegekből áll, melyek ...ABABAB... rend szerint váltakoznak. A 
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sűrűnpakolt rétegek egymáson úgy helyezkednek el, hogy az A rétegben lévő atomi 

pozíciók által meghatározott szabályos háromszögek közül minden másodiknak a 

súlypontja fölé kerüljenek a B réteg atomi pozíciói. A következő A réteg az első A 

réteg fölé kerül. Létezhet olyan réteg is (C) , mely illeszkedhet mind az A mind a B 

rétegekre, atomi pozíciói pedig az A réteg azon háromszögeinek súlypontjai fölött 

helyezkednek el, melyek fölött nincs B atom. Ilyen síkokkal a 2h szerkezetben 

rétegződési hibáknál találkozunk, vagy a lapcentrált köbös (FCC) szerkezetben, 

melyben ...ABCABC... rend szerint követik egymást a rétegek. 

 

 

1.1. ábra: 2h sűrűnpakolt szerkezet 

három elemi cellányi darabja. A vastag 

vonallal megrajzolt elemi cella 

egyszerű szerkezet esetében 2 atomot, 

(fekete gömbök az ábrán) a III-nitridek 

esetében 2 pár atomot tartalmaz. 

 

III-nitrid anyagoknál az egyszerű 2h sűrűnpakolt szerkezethez képest különbséget 

jelent, hogy a sűrűnpakolt síkokban nem atomok, hanem III-N párok vannak. (ld. 1.2. 

ábra) Az összetartozó fém és nitrogén ionokat összekötő vektor merőleges a 

sűrűnpakolt síkra és mindegyik síkon ugyanabba az irányba mutat. (A továbbiak 

szempontjából fontos lesz, hogy a sűrűnpakolt síkokkal párhuzamos síkot általában c-

síknak (c-plane vagy basal plane) az erre merőleges irányt pedig c-tengelynek (c-axis) 

mondjuk.) Célszerű a fém és nitrogénatomokat két külön rétegként jelölni úgy, hogy a 

nagy betűk jelöljék a fém atomokból álló réteget, a kis betűk pedig a nitrogén 

atomokból állót. Így a 2h-wurtzit szerkezetet ...AaBbAaBbAaBb... rétegződési 

renddel adhatjuk meg. Ebben a szerkezetben minden nitrogén atomot közel 

tetraéderes elrendezésben négy fém atom vesz körül. (és megfordítva: minden fém 

atomot 4 nitrogén atom vesz körül hasonló elrendezésben.) A szerkezet pontos 

jellemzéséhez a c tengellyel párhuzamosan mért nitrogén-fém távolságnak a c 

rácsparaméterhez viszonyított arányát szokás u rácsparaméterként megadni. Az u 

paraméter értéke wurtzit szerkezetben: u= (1/3)(a
2
/c

2
)+1/4. Az egyes anyagokra 

vonatkozó érékeket az 1. táblázat tartalmazza. A rendezett III-N párok miatt a wurtzit 

szerkezet szemben az egyszerű 2h szerkezettel nem lesz szimmetrikus a c-síkra. 

Ennek következménye a polaritás megjelenése, vagy pl. GaN esetében a Ga-lap (Ga-
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face) illetve a N-lap (N-face) megkülönböztethetősége [11]. A konvenció szerint c-

tengelyen a pozitív irányt úgy választjuk, hogy a vele párhuzamos (u·c) fém-nitrogén 

vektor pozitív legyen. Ga-lapnak (vagy [0001] polaritásúnak) mondjuk azt a c-sikkal 

párhuzamos lapot, melyből kifelé mutat a pozitív c tengely. Az 1.2. ábrán az is látszik, 

hogy a kristályt a c-síkkal párhuzamosan elvágva milyen típusú kötéseket kell 

elvágnunk. A szemléletesség kedvéért azt mondhatjuk, hogy mindig A-a vagy B-b 

síkokat választunk el egymástól, mert az A-b vagy B-a síkok egymástól való 

elválasztása pontosan háromszor annyi kötés felbontását jelentené (így jóval nagyobb 

felületi energiát is) mint az ábrán jelölt helyen való vágás. Az A-a vagy B-b síkok 

közötti kötések elvágásával a felületre vagy nitrogén, vagy fém atomok kerülnek. Ez a 

szemléletes modell természetesen nem alkalmas arra, hogy a valós felületet leírja, 

csak a Ga- vagy N-lap szemléltetésére szolgál, az azonban igaz, hogy a Ga- illetve N-

lapnak nevezett felületeknek eltérnek a tulajdonságai [12] és diffrakciós módszerekkel 

is különbséget lehet tenni a kétféle polaritás között [13]. 

 

 

1.2. ábra: A 2h-wurtzit szerkezet két ellentétes polaritású darabja. A bal oldali, 

negatív polaritású darabon középen futó vízszintes vonal jelzi, hogy hol „vágható el” 

a szerkezet úgy, hogy minimális legyen az elvágott kötések száma. Az összehasonlítás 

kedvéért a jobb oldali ábrán pozitív polaritású szerkezet látható. Az ábrán nagy 

gömbök jelölik a nitrogén atomokat, a kis gömbök pedig a fém atomokat.  

 

A 2h-wurtzit szerkezet elemi cellája négy atomot (két nitrogént és két fémet) 

tartalmaz. A cella alakja 120°-os, a élű rombusz alapú, c magasságú egyenes hasáb. A 

bázisvektorokat úgy szokás választani, hogy két egymással 120°-os szöget bezáró a 

hosszúságú vektor ([-1,-1,2,0] és ezzel ekvivalens vektorok valamelyikével 

párhuzamos) mellé egy az előbbiekre merőleges c hosszúságú vektort választunk 

([0001]-gyel párhuzamosan). 

A hexagonális szerkezetben az irányokat és a kristálysíkokat a köbös anyagoknál 

szokásos Miller indexek (hkl) [14] helyett Miller-Bravais indexekkel (hkil) szokás 
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megadni, ahol i-t síkok esetében úgy választjuk, hogy h+k+i=0 legyen. Irányok 

esetében az első három index összege szintén 0 kell legyen, és az irány vetületét a c-

síkra három egymással 120°-os szöget bezáró (h, k, i, melyek közül h és k rácsvektor) 

alapvektorok lineáris kombinációjaként kell előállítanunk. Könnyen belátható, hogy 

ez lehetséges és egyértelmű, hiszen h+k+i= 0, így ezt az összeget egy tetszőleges 

szorzóval hozzáadhatjuk bármely (esetünkben h és k komponensekkel rendelkező) 

vektorhoz anélkül, hogy azt megváltoztatnánk. A szorzót úgy választjuk, hogy az 

indexek összege 0 legyen. Ennek a jelölésrendszernek előnye, hogy az ekvivalens 

irányok és síkok hasonló indexeket kapnak. 

Például: a Miller indexekkel leírt két ekvivalens sík legyen (-1,1,0) és (100). Ilyen 

indexelés mellett nem feltűnő az ekvivalencia. Miller-Bravais indexekkel a fenti két 

sík (-1,1,0,0)  és  (1,0,-1,0) – az ekvivalenciát jobban tükröző – alakban adható meg. 

(Sajnos a köbös rendszerekre érvényes szabály mely szerint a kristálysíkok és a 

hozzájuk tartozó normális irányok indexei azonosak, nem érvényes hexagonális 

rendszerekben.) 

Az itt tárgyalt három anyag (AlN, GaN és InN) szerkezete bizonyos korlátok 

mellett lehetővé teszi (pl.: AlGaN) ötvözetek létrehozását. Széles körben alkalmazzák 

ezeket az ötvözeteket, mivel paramétereik (rácsállandó, tiltott sáv szélessége) az 

összetétel változtatásával tág határok között hangolhatók. Különös jelentősége van 

ebből a szempontból a GaN-hez rácsillesztett AlInN ötvözetnek [15]. Fontos 

megjegyezni, hogy egyensúlyi körülmények között Al1-xInxN nem hozható létre a kb. 

0,1<x<0,9 összetétel tartományban, [16] ezért a viszonylag bonyolultabb 

nemegyensúlyi technikákkal kell pl. a GaN-hez rácsillesztett ötvözeteket növeszteni. 

A különböző összetételű ötvözetek paramétereit első közelítésben a Vegard szabály 

[17] adja. A pontosság növeléséhez a Vegard szabályt kiegészítő, másodrendű 

korrekciós tagokat (bowing term) is szoktak alkalmazni. [18]  

A Vegard szabály kimondja, hogy egyforma szerkezetű, egymásban korlátlanul 

oldódó a és b rácsállandóval jellemzett A és B anyagok xA(1-x)B ötvözete c= xa+(1-

x)b rácsállandóval jellemezhető. Ma ez általánosan elfogadott szabály, nemcsak a 

rácsparaméterre, hanem egyéb fizikai tulajdonságokra is alkalmazzák, és nem csak 

korlátlanul oldódó anyagok esetében, hanem a nemegyensúlyi körülmények között 

növesztett anyagokon is (mint ebben a dolgozatban a nanofű esetében vagy ezüst-réz 

rendszereken [19]). A Vegard szabályt megfordítva az ötvözetek összetételét jó 

közelítéssel meghatározhatjuk a röntgendiffrakcióval mért rácsparaméter alapján. 

Megjegyzendő, hogy kis koncentrációk esetén az ilyenfajta indirekt koncentráció-
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mérés nem mindig célszerű [20], mert a rácsparaméter-mérés – koncentrációtól 

érdemben nem függő – hibája a számolt koncentráció-érték nagy relatív hibájához 

vezethet. 

Vegard 1928-as cikkében arra a kérdésre kereste a választ, hogy miként módosul 

egy kristályszerkezet, ha azt nagy számú idegen atommal szennyezzük. A Vegard 

szabályt figyelmen kívül hagyva (Vegard kiindulásához hasonlóan) azt 

feltételezhetjük, hogy az ötvözet kétféle (A vagy B) atomjai között kialakuló kötések 

eltérőek lesznek attól függően, hogy AA, AB, vagy BB atomok között jönnek létre. 

(Vegard cikkében ionkristályok szerepelnek, tehát nem kétféle, hanem háromféle 

atom alkotja ezeket a rácsokat. A szemléletesség és az egyszerűség kedvéért 

maradunk a két elem alkotta ötvözetnél.) A kötésektől tehát egyszerű modellben azt 

várnánk, hogy legelemibb tulajdonságukban, a hosszukban (első szomszéd távolság) 

is mutassanak változatosságot. Ebből viszont az következne, hogy az eredetileg 

periodikus szerkezet elveszti periodicitását, vagy megmarad a periodicitás úgy, hogy 

egy rendezett ötvözet alakul ki (tehát a szennyező atomok egy periodikus alrácson 

helyezkednek el.) Előbbi esetben az anyagot röntgendiffrakcióval vizsgálva amorfnak 

látnánk, utóbbi esetben pedig az újfajta rendezettséget tükröző röntgencsúcsok 

jelennének meg. Vegard mérései szerint egyik eset sem valósul meg, hanem pontosan 

a fentebb idézett, róla elnevezett szabály érvényesül, azaz a „keverékkristály” 

(Mischkristall) reflexiói ugyanolyan szélesek, mint tiszta anyagoké (azaz nem 

szélesednek ki az ötvözet rendezetlensége miatt) és a megfelelő reflexiók helye a 

Vegard szabályból adódik. Vegard eredeti kísérleteiben ionkristályokon, pormintákon 

végezte a méréseket, pl. KCl-KBr és végzett olyan kísérleteket is melyekben az 

egyszerű ionokat NH4 illetve SO4 csoportokra cserélte. A szabályszerűség kellő 

pontossággal igazolható volt a különböző vizsgált rendszerekre. 

Bebizonyosodott tehát, hogy a keverékkristályok röntgendiffrakcióval vizsgálva 

ugyanolyan periodikusnak látszanak, mint a tiszta kristályok. Vegard mérései alapján 

a fenti kísérletben szereplő anyagoknál a különböző anionok (vagy kationok) 

környezete, szomszédjainak elrendeződése nem különböztethető meg, függetlennek 

látszik mind magától az anion (kation) minőségétől, mind a szomszédoktól. Csak a 

rácsállandó változik az egész anyagra vonatkozó, atomi léptékben átlagnak számító 

összetételnek megfelelően. Körülbelül fél évszázad telt el mire a fenti feltételezéseket 

kísérletileg is ellenőrizni tudták EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) 

vizsgálatokkal. Mikkelsen és Boyce 1982-ben közölt cikkükben [21] megmutatták, 

hogy ellentétben a röntgen diffrakciós rácsparaméter-mérés eredményei alapján 
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megfogalmazott várakozásainkkal nem közömbös egy adott atom környezete 

szempontjából az illető atom minősége. Az InGaAs rendszereken elvégzett 

vizsgálatok szerint a fém-As kötések hosszát, azaz az elsőszomszéd távolságot 

döntően a fém atom minősége határozza meg és az összetétel hatása csak kisebb 

mértékben, de jól mérhetően érvényesül. A második szomszéd távolságok esetében 

már jobban érvényesül az átlagos összetétel hatása. A fémion-fémion távolságok nem 

különböznek jelentősen, a fém alrács lényegében a Vegard szabálynak megfelel, de a 

nitrogén-nitrogén távolságok eloszlása két különálló csúccsal rendelkezik. Az általam 

vizsgált AlInN ötvözetekben ezzel analóg eredményt várhatunk, mégis felmerül a 

kérdés, hogy kétalkotós ötvözetekben is hasonló eredményt kapunk-e. Kajiyama és 

szerzőtársai cikkükben [22] SiGe ötvözeteken végzett EXAFS mérésekről számolnak 

be. A Ge atomok koordinációját vizsgálva jutottak arra, hogy SiGe ötvözetekben mind 

a Ge-Ge mind a Si-Ge távolságok lényegében függetlenek az ötvözet összetételétől, 

azaz a mért változás elhanyagolhatóan kicsi a Si és a Ge rácsállandóinak 

különbségéhez képest. 

A fenti két dolgozat tanúsága szerint tehát atomi szinten nem érvényes a Vegard 

szabály, azonban az általam alkalmazott vizsgálati módszerek (transzmissziós 

elektronmikroszkópia, röntgendiffrakció) esetében már biztonsággal alkalmazható, 

hiszen a vizsgált térfogatok elegendően nagyok ahhoz, hogy a lokális különbségek 

hatását elnyomják. Röntgendiffrakcióra ezt maga Vegard igazolta. A mikroszkópos 

vizsgálatoknál a minta vastagsága szélsőséges esetben 20 nm körül lehet. Ez azt 

jelenti, hogy a minta – III-N anyagok paramétereit és a szokásos orientációt 

figyelembe véve – nagyjából 100 atomi réteg vastagságú, tehát a megfigyelt 

rácsképen egy atomi helynek megfeleltetett atomi oszlop képét nagyságrendileg 

néhány száz (vagy közel 1000) atom befolyásolja. Ekkora számú atom együttes 

leképezésekor már nem érvényesülnek a lokális eltérések. 

 

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK 
 

A legfontosabb elektromos tulajdonság, mely ezen anyagok használhatóságát 

meghatározza a direkt sávátmenetet tartalmazó sávszerkezet [23]. Ennek 

köszönhetően ezekben az anyagokban az elektron-lyuk rekombináció (nagy 

valószínűséggel) fénykibocsátással jár. Tekintve a tiltottsáv-szélességeket (GaN 3,4 

eV, InN <1 eV, AlN 6,2 eV) nyilvánvalóvá válik, hogy megfelelő adalékolással [24], 

és a különböző anyagok ötvözésével elvileg a teljes látható spektrumot és az 
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ultraibolya tartomány egy részét lefedő világító diódák (LEDek) [25] és lézerdiódák 

[26] hozhatók létre. A világítódiódáktól a közeli jövőben a világítástechnikában 

várnak jelentős fejlődést, míg a rövid hullámhosszú lézerdiódák az optikai 

adattárolásban jutnak szerephez. Az optoelektronikai alkalmazások szempontjából 

fontos sávszerkezet mellett ezek az anyagok olyan egyéb paraméterekkel 

rendelkeznek (töltéshordozók mozgékonysága, átütési szilárdság) melyek a 

nagyteljesítményű, magashőmérsékletű és nagyfrekvenciás alkalmazásokban 

játszanak fontos szerepet, például a katonai radarokhoz és a távközlésben használatos 

tranzisztorok esetében.  

Az elektromos tulajdonságokat döntően befolyásolja ennél az anyagrendszernél a 

más anyagokhoz képest igen nagy hibakoncentráció. Sokáig gondot okozott, hogy a 

nagy hibasűrűség miatt csak erősen n típusú GaN rétegeket tudtak előállítani [27], és 

az akceptorok aktiválásával is nehézségek adódtak. A hibakoncentrációt pufferrétegek 

(ld. növesztésről szóló fejezet) alkalmazásával sikerült jelentősen csökkenteni. 

Felismerték azt is, hogy az akceptorok hajlamosak komplexet képezni a növesztésnél 

használt NH3-ból származó hidrogénatomokkal. Kiderült hogy ezek a komplexek 

elektronbombázás vagy hőkezelés hatására disszociálnak, így aktiválhatóak az 

akceptorok. 

 

HIBASZERKEZET 
 

A jelenleg rendelkezésre álló növesztési technikák csak viszonylag nagy 

hibasűrűséggel rendelkező, többnyire GaN epitaxiális rétegek előállítására 

alkalmasak. Szerencsére a III-nitrid alapú eszközök jóval nagyobb hibakoncentrációk 

mellett is működőképesek, mint más vegyület-félvezető, pl. GaAs alapú eszközök. 

Eltérően a tömbi anyagok hibaszerkezetétől, az itt tárgyalt hibák döntő része 

összefüggésbe hozható azzal, hogy ezeket az anyagokat epitaxiális réteg formában 

növesztik egy más anyagú hordozóra. 

A hordozó és a réteg közötti rácsparaméter-különbség következménye az 

illeszkedési hibából adódó (misfit) diszlokációk megjelenése a határfelületen, melyek 

ideális esetben a határfelülettől távol nem éreztetik hatásukat. A heteroepitaxiális 

szerkezetekben (pl. GaN/GaAlN) is előfordulhatnak ilyen diszlokációk [28], ha a 

rácsillesztetlenségből adódó feszültséget nem tudja elviselni a rács. Az ilyen 

heteroepitaxiális szerkezetekben mind a feszültség mind a misfit diszlokációk 
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jelenléte rontja az eszköz tulajdonságait, ezért törekszenek a nagy rácsillesztetlenség 

elkerülésére. 

Belátható, hogy – tökéletes egykristály hordozónál és rétegnél – geometriai okokból 

az ilyen diszlokációk egy koherens hálózatot kell alkossanak, ha a diszlokációk 

végigfutnak a határfelületen. A gyakorlatban nem ez valósul meg, mivel a növekedés 

szigetszerűen kezdődik [29] és a különálló szigetek diszlokációi természetesen nem 

illeszkednek egymáshoz. A szigetek összenövésekor sem tudnak a diszlokációk oly 

módon elmozdulni, hogy a fentebb leírt koherencia előálljon, így a szigetek határán 

jelentős részük kihajlik a határfelületből. (Ezáltal a réteg egyes területei között apró 

orientációs különbségek lépnek föl.) A határfelületből kihajló diszlokációk a 

növekedés kezdeti fázisát követően már nem mozoghatnak, a réteggel együtt 

növekednek. Végeredményben a növekedés irányával közel párhuzamos diszlokációk 

sokaságát kapjuk. Ezeknek általánosan elfogadott magyar neve nem létezik, a 

közelmúltban Makkai Zsolt [30] a fonaldiszlokáció névre tett javaslatot. Az angol 

nyelvű irodalomban threading dislocation névvel (tükörfordításban: [a réteget] átfúró 

diszlokáció) fordulnak elő, ennek alapján a továbbiakban a TD-vel jelöljük őket. 

Koncentrációjuk a korai GaN eszközökben 10
10

 cm
-2

 [31] körüli volt, mára a 

növesztési technikák fejlődésének köszönhetően négy nagyságrenddel csökkent ez az 

érték. 

A TD-k döntő többsége élkarakterisztikával rendelkezik [32], a Burgers-vektor 

pedig b=1/3<11-20> (három ekvivalens irány). Ezen kívül megjelennek diszlokáció-

félhurkok, melyeknek Burgers vektora b=[0001]. Ezek a c tengely irányában 

megnyúltak, a c tengellyel párhuzamos száraik csavar-karakterisztikával 

rendelkeznek, míg a felülettel párhuzamos szakaszuk éldiszlokáció jellegű.  

A harmadik megfigyelt diszlokációtípus a (0001) síkban fekvő diszlokáció-félhurkok, 

melyek a hordozó – réteg határfelület közelében fordulnak elő. Ennek Burgers-

vektora b=1/3<11-20>. 

A diszlokációk legnagyobb részét alkotó TD-k (threading dislocation) [32][33] és a 

növekedés folyamán kialakuló kisszögű szemcsehatárok (ld. 1.1.a. ábra) kialakulása 

szoros összefüggésben van egymással. A kisszögű szemcsehatárok egy diszlokáció-

sorozatnak feleltethetők meg az 1.3.b. ábrán szemléltetett módon. A diszlokációk 

típusa az orientációk eltérésétől függ. Ha a két szomszédos szemcse egymáshoz 

képest a c tengely körül van elfordulva, akkor éldiszlokációk sorozata jelenik meg a 

határukon. Ha a két szomszédos szemcse c tengelye nem párhuzamos, akkor a 

határukon egy csavardiszlokációkból álló hálózat jelenik. 
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1. 3. ábra: a) a III-N anyagok növekedésekor keletkező oszlopos szerkezet és az orientációs 

eltérések, forrás:[31]. b.) kisszögű szemcsehatáron megjelenő éldiszlokációk, forrás: [34] 

 

Röntgendiffrakciós mérések [31] alapján az orientációs eltérések néhány ívperc 

mértékűek, az ebből adódó diszlokáció-távolságok nagyságrendje 100 nm. Kisszögű 

szemcsehatárok és a velük járó diszlokáció-hálózatok összetettebb növesztési 

eljárásoknál (ELO, Pendeo epitaxy) is kialakulnak [35]. 

A diszlokációk mellett fontos hibacsoportot alkotnak a kiterjedt síkhibák, melyek 

lehetnek rétegződési hibák vagy domén határok. 

Akkor beszélünk rétegződési hibáról, ha az ideális rétegződési rend sérül. Ilyen 

hiba lehet, ha egy eredetileg hexagonális szerkezetben 

AaBbAaBbAaCcAaCcAaCcAa rétegződési sorrend alakul ki. Ez tulajdonképpen a 

kristály egy részének eltolását jelenti. Hasonló hiba a AaBbAaBbCcAaCcAaCc. 

Mindkét esetben a rétegződési hiba az eredeti hexagonális szerkezetben egy köbös 

réteg megjelenésével jár együtt. Ettől egy kicsit eltér az ikerhatár, melynek itt 

bemutatott változata szintén rétegződési hibának tekinthető: AaBbAaBaAbBaA. 

A kiterjedt síkhibák másik fajtája a doménhatár (domain boundary, DB). Nem 

számítva az ikerhatárt a doménhatárok 3 fajtáját különböztetjük meg: inverziós 

doménhatár, antifázisú doménhatár, kétállású szemcsehatár. 
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 inverziós (IDB) antifázisú (APB) kétállású (DPB) 
 A|a A|b A|B 

 a|A a|A a|b 

 B|b B|a B|A 

 b|B b|B b|a 

 A|a A|b A|B 

 a|A a|A a|b 

 B|b B|a B|A 

 b|B b|B b|a 

 

 

A növesztett felület hibái külön csoportot alkotnak, bár jellemzően a fentebb 

ismertetett hibák valamelyikéhez kötődnek. Ilyen hibák a felületen kialakuló 

(hexagonális) piramisok vagy inverz hexagonális piramisok, melyek jellemzően egy 

doménhatárhoz [36] vagy diszlokációhoz kapcsolódnak. Ebbe a hibacsoportba 

sorolhatjuk a döntően hőtágulási különbségekből adódó repedéseket is a növesztett 

rétegben. Ezekről a hibákról [30] és [37]-ben található részletes leírás. 

 

III-NITRID ANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA 
 

Eltekintve a tömbi növesztésre irányuló – egyelőre csak szerény méretű kristályokat 

produkáló - kísérletektől [38][39][40][41] minden növesztés epitaxiális 

rétegnövesztést jelent ennél az anyagrendszernél. Az epitaxia kifejezést Louis Royer 

francia minerológus javasolta először 1928-ban közölt cikkében [42]. Royer korábbi 

dolgozatok alapján különböző ionkristályokat növesztett egymásra és csillámra vizes 

oldatból. A növesztett kristályokat optikai mikroszkóppal vizsgálva adta meg az 

orientációs összefüggésekre vonatkozó szabályszerűségeket. Ezek alapján tett 

javaslatot a jelenség „epitaxia” elnevezésére, mely a görög eredetű epi (rá, rajta) és 

taxis (itt: elrendeződés) szavakból tevődik össze. Ennek megfelelően az epitaxiális 

növekedés azt jelenti, hogy a hordozó felületén úgy nő a réteg, hogy annak 

kristályszerkezete illeszkedik a hordozó felületéhez. Attól függően, hogy a hordozó és 

a réteg anyaga megegyező vagy eltérő beszélhetünk homoepitaxiáról illetve 

heteroepitaxiáról.  

Az ilyen rétegnövekedés hajtóereje a határfelületi energia csökkenése, mely abból 

adódik, hogy az egymásra illeszkedő kristálysíkok között jóval több kötés tud 

kialakulni (ez a rétegek általában igen jó tapadását biztosítja) mint véletlenszerű 

orientáció, vagy rossz illeszkedés esetén. 
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Az epitaxiális növekedés feltétele tehát, hogy a két anyag szerkezete (az illeszkedő, 

azaz a határfelülettel párhuzamos rácssíkok konfigurációja) hasonló legyen. A 

hasonlóság egyik eleme az elrendeződés szimmetriája, ami pl. az ebben a dolgozatban 

vizsgált anyagok esetében azt jelenti, hogy sűrűn pakolt síkok illeszkednek egymásra 

(ilyen síkok hexagonális szerkezetben a (0001) síkok és lapcentrált köbös rendszerben 

a <111> típusú síkok). A hasonlóság másik eleme a rácsparaméterek egyezése, azaz a 

rácsillesztettség. Utóbbit a rácsparaméterek közötti különbséggel, az illesztetlenségi 

(misfit) paraméterrel szokás jellemezni, melyet az alábbiak szerint számolhatunk ki a 

(felülettel párhuzamosan mért) rácsállandókból: 

M=(af-as)/as, ahol az s és f indexek a hordozóra (substrate) illetve a rétegre (film) 

utalnak.  

Ha az illeszkedés nem tökéletes, akkor ennek kompenzálására két lehetősége van a 

növekedő rétegnek. Nem túl nagy illesztetlenség és vékony, kétdimenziósan növekedő 

rétegek esetében megvalósulhat tökéletes illeszkedés a rétegbe beépülő feszültség 

árán. A rétegvastagság növekedésével a feszültségből származó energia is növekszik, 

így egy bizonyos vastagság után a feszültség egy része mindenképpen relaxálódik 

misfit diszlokációkkal vagy repedésekkel. 

Nagyobb illesztetlenségnél rendszerint szigetszerű növekedés valósul meg és a 

határfelületbe eleve beépülnek a misfit diszlokációk, de ebben az esetben is 

számolnunk kell a hordozó és a réteg közötti feszültséggel. 

Az epitaxiális növesztés természetéből adódóan fontos szerepet kapnak a 

hordozók, melyek döntően befolyásolják a növekedést. Tekintettel a GaN alapú 

eszközök jelentőségére a kutatólaboratóriumok gyakorlatilag minden lehetséges 

hordozón minden lehetséges növesztési eljárást kipróbáltak. Itt csak a bevált vagy 

kísérleti szempontból fontos eljárásokkal foglalkozunk.  

A hordozókra vonatkozó követelmények leginkább úgy összegezhetők, hogy 

hasonlítsanak a növeszteni kívánt anyagra. Fontos tényezők a rácsillesztettség, a 

hőtágulási együtthatók hasonlósága, ezen kívül a hordozónak kellően stabilnak kell 

lennie a szokásos növesztési hőmérsékleteken (kb. 1100°C-ig) és CVD jellegű 

eljárásoknál a kémiai környezet hatásait is el kell viselnie, ezen kívül nagyfrekvenciás 

alkalmazásokban fontos, hogy a hordozó szigetelő legyen. A III-nitrid anyagokhoz 

használt hordozókról [10] ad összefoglalást. A növesztés szempontjából legfontosabb 

paramétereket a [10]-ben közölt táblázat tartalmazza (ld. 2 táblázat) 

Általában a növesztés iránya párhuzamos a c-tengellyel, ennek megfelelően a 

növesztés egy sűrűnpakolt síkkal párhuzamos vagy közel párhuzamos (azzal néhány 
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fokos szöget bezáró) felületen zajlik. Utóbbi megoldás jelentősége abban áll, hogy 

ilyen felületen meghatározott sűrűségben és irányban atomi lépcsők találhatók, 

melyek megfelelő körülmények között kezdetben elősegítik a kétdimenziós 

növekedést. ((0001)-től eltérő, más típusú felületeken is végeztek kísérleteket 

[43][44], de ezek egyelőre nem hoztak komoly áttörést a GaN rétegek minőségében.)   

A ma legelterjedtebben használt hordozó az alumínium-oxid (Al2O3). (A III-nitrid 

szakirodalomban zafírként (sapphire) említik, így ebben a dolgozatban is 

megmaradunk ennél a megnevezésnél annak tudatában, hogy a tiszta Al2O3 

megnevezésére a korund (corundum), a vassal és titánnal szennyezett Al2O3-ra pedig 

a zafír elnevezés használatos az ásványtanban.) 

 

Anyag Szerkezet 
Rácsparaméter [Å] 

(a)               (c) 

Hőtágulás 

[10
-6

 K
-1

] 

w-GaN wurtzit 3,19 5,19 5,45 

zb-GaN cinkblende 4,51   

r-GaN kősó 4,22   

w-AlN wurtzite 3,11 4,98 2,2 (5,27) 

zb-AlN cinkblende 4,38   

r-AlN kősó 4,04   

ZnO wurtzit 3,24 5,21 2,9 

ß-SiC 3C-cinkblende 4,35  3,9 

SiC 4H-wurtzit 3,07 10,05  

SiC 6H-wurtzit 3,08 15,12 4,46 

BP cinkblende 4,54   

GaAs cinkblende 5,65  6,0 

GaP cinkblende 5,43  4,65 

Si gyémánt 5,43  3,59 

Al2O3 romboéderes 4,76 12,98 7,50 

MgO  kősó  4,22  10,5 

ZrN  kősó  4,58   

TiN  kősó  4,24   

 

2. táblázat: A III-nitrid növesztéshez használatos 

hordozók/pufferrétegek paramétereinek összehasonlítása [10] 
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A zafír hordozók jó minőségben és elfogadható áron állnak rendelkezésre, és a 

tapasztalat szerint erre a hordozóra növeszthető elfogadható minőségű GaN réteg 

annak ellenére, hogy pl. a SiC hordozók paraméterei (hőtágulás, hővezetés, 

rácsillesztettség) előnyösebbnek tűnnek. Megjegyzendő még, hogy Si(111) 

hordozókon is végeznek kísérleteket, melyek a III-nitrid technológia Si technológiába 

való integrálását célozzák. [45][46][47]  

Ebben az doktori munkában zafír és MgO hordozót használtunk, pufferrétegként 

előfordult a ZrN. Utóbbi kettő kősó szerkezetű, így ezekben a kényelmesen 

tájékozódhatunk a konvencionális köbös leírással. A növesztés általában <111> típusú 

lapon zajlik. Sajnos a zafír romboéderes szerkezete nem kezelhető ilyen kényelmesen. 

Itt is az (111) lapon történik a növesztés, ám romboéderes indexekkel más irányok és 

lapok leírása kényelmetlen, mert egyáltalán nem szemléletes. Szerencsére a zafír 

kristályrácsa hexagonális rendszerben is leírható [48]. Ennek előnye, hogy a 2h 

szerkezetű anyagokkal analóg, így jobban kezelhető lesz a leírás. 

Az epitaxiális réteg minőségét a hordozó felületén lezajló nukleáció és növesztés 

kezdeti fázisa befolyásolja a legnagyobb mértékben. A nukleációs szakasz ezeknél az 

anyagoknál hasonlóan írható le, mint bármely vékonyréteg esetében [49]. A leírást ki 

kell egészítenünk azzal, hogy a szokásos folyamatok mellett az elsősorban kísérleti 

technikaként alkalmazott magnetron-porlasztásos növesztésnél módunk van rá, hogy 

többek közt a felületi mozgékonyságot és a felületre érkező atomok deszorpciójának 

valószínűségét megváltoztassuk. Ezt a hordozó potenciáljának változtatásával 

érhetjük el: a hordozót néhányszor 10 V negatív feszültségre előfeszítve a forrás által 

keltett plazmából ionok húzhatók a növekvő felületre, melyek a termikus energiához 

képest jelentős mozgási energiával rendelkeznek. (A felületre érkező ionoknak kémiai 

hatásai is lehetnek, ezzel a III-nitrid anyagok esetében nem szokás számolni.) 

 

 

1.4. ábra: Vékonyréteg növekedési mechanizmusok 

(forrás: [50]). a) Frank - van der Merwe (2D), Volmer - 

Weber (3D) Stranski – Krastanow. 
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A nukleációt követő növekedés elvileg a három ismert vékonyréteg növekedési 

mechanizmus szerint valósulhat meg: Frank - van der Merwe (2D) [51], Volmer - 

Weber (3D) [52] Stranski – Krastanow [53][54]. Ld. 1.4. ábra. A III-nitrid anyagok 

heteroepitaxiális növesztésénél az illesztetlenség miatt túlságosan nagy határfelületi 

energia nem kedvez a hibaszerkezet szempontjából előnyös 2D növekedésnek. Emiatt 

általában 3D, szigetszerű növekedés valósul meg. Az egyes szigetek a nagy 

rácsillesztetlenség miatt kismértékben eltérő orientációval kezdenek nőni. Emiatt a 

rétegben nagy számú kisszögű szemcsehatár alakul ki, melyek jelentősen 

hozzájárulnak a nagy diszlokáció-sűrűséghez. (Ld. a hibákról szóló alfejezetet.) 

Nyilvánvaló, hogy a 3D növekedésből adódó durva felület nem felel meg a 

félvezetőipari követelményeknek. A megkívánt atomi léptékben is sík felület 

eléréséhez meg kell szakítani a növesztést, és a meglévő vékony réteg felületét 

valamilyen módon „ki kell simítani”, hogy azt továbbnövesztve elfogadható minőségű 

felületet kapjunk. Ennek gyakorlati megvalósítására a múlt század ’80-as éveiben 

tettek javaslatot [55][56][57], mára általánosnak számít ez a megoldás a III-nitrid 

rétegnövesztésben [58]. Először leválasztanak egy vékony (néhányszor 10 nm) réteget 

általában alacsonyabb hőmérsékleten. Ez a pufferréteg, melyre magasabb 

hőmérsékleten növesztik a vastag (jellmzően néhány m) réteget. A pufferréteg 

anyagát tekintve eltérhet a ránövesztett vastag réteg anyagától, kezdetben például 

jellemző volt, hogy AlN pufferrétegeket alkalmaztak GaN növesztéshez. Több 

pufferréteg együttes alkalmazása további javulást hoz a rétegek minőségében [59]. 

A rétegek hibasűrűségének csökkentésére a fentieken túl olyan eljárásokat 

alkalmaznak, melyekben a növekedési irányt változtatják [60]. A korlátozott felületi 

mozgékonyság miatt a hibák legtöbbször a felülettel együtt nőnek a növekedés 

irányával párhuzamosan. Ez módot ad arra, hogy a nagy koncentrációban jelenlévő 

diszlokációkat függőleges helyett vízszintes irányba növesszük és így egy részüket 

megakadályozzuk abban, hogy kijussanak a felületre. Ilyen és ehhez hasonló eljárások 

a Epitaxial Lateral Overgrowth (ELO) [61], Pendeo Eptaxy [62][63] és egyéb, az 

előzőeken alapuló, nem publikált eljárások. A dolgozat szempontjából csak az ELO 

eljárásnak van jelentősége, ennek egy továbbfejlesztett és egyszerűsített változatát 

vizsgáltuk ipari partnerekkel együttműködve.  

Az ELO eljárás lényege, hogy a GaN rétegre egy amorf (a-SiOx vagy a-SiNx) 

réteget választanak le, majd ebbe a rétegbe néhány µm széles sávokat marnak, ahol 

szabaddá válik az előzőleg megnövesztett GaN réteg. A szabaddá vált GaN 

felületeken tovább folytatják a növesztést, az amorf felületen pedig oldalirányba – 
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viszonylag kevés hibával – nő a GaN amíg be nem borítja az egész felületet. 

Természetesen az amorf felületeket két irányból „benövő” GaN-ben lesznek hibák, 

ott, ahol a két oldalirányba növekvő GaN felület összeér, azonban így is jelentősen 

javítható a hibasűrűség. Az eljárás komoly hátránya, hogy az amorf rétegbe marandó 

sávok miatt a növesztésbe be kell iktatni néhány olyan technológiai lépést, melyek 

bonyolulttá és költségessé teszik azt. Ennek kiváltását célozta a következő megoldás: 

amorf sávok helyett egy nem összefüggő, szigetes amorf réteget hoznak létre a GaN 

felületén, majd folytatják a GaN növesztését. A szigetek fölött az ELO-hoz hasonlóan 

kisebb hibasűrűségű tartományok nőnek.  

A GaN és rokon anyagainak a fenti eljárásokba illeszkedő előállítására több 

módszer ismeretes. Ipari alkalmazásokban leggyakrabban kémiai eljárásokat 

alkalmaznak, mint a MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition) [64][65] 

és a HVPE (Hydrid Vapor Phase Epitaxy), [66][9] ritkábban MBE (Molecular Beam 

Epitaxy) [67], míg kísérleti célokra a fentiek mellett a magnetron-porlasztásos 

technikát (MSE Magnetron Sputter Epitaxy) is elterjedten használják. 

A kémiai eljárások (MOCVD, HVPE) az általában magas növesztési 

hőmérsékletek miatt egyensúlyi rétegnövesztési eljárások, ami nehezen elérhetővé 

teszi a nemegyensúlyi összetételű ötvözetek növesztését. Ezeknél az eljárásoknál a 

hordozó magas hőmérsékletű felületén zajlik az a kémiai reakció, melynek 

végeredménye a III-N anyag. A reaktor általában kvarccső, egy csőkályha belsejében. 

Mivel a rétegnövekedés igen érzékeny a reaktorbeli áramlási viszonyokra 

megkülönböztetnek vízszintes és függőleges reaktorokat.  

MOCVD eljárásnál a nitrogénforrás ammónia, a Ga (Al, In) forrás pedig ezek 

szerves vegyületei: trimetil-gallium, TMG (trimetil-alumínium, TMA vagy trimetil-

indium TMI). Ezek az anyagok a tiszta hidrogénbe vagy argonba keverve jutnak el a 

hordozóhoz. A nyomás ezekben a reaktorokban légköri nyomás vagy ahhoz közeli. 

HVPE növesztésnél a fém forrás különbözik lényegesen az előzőtől, itt Ga (Al, In) 

reagál először HCl gázzal, és így GaCl (AlCl3, InCl) és H2 keletkezik. A hordozón 

vagy annak közelében reagál a fém(ek) kloridja ammóniával, így áll elő a III-N réteg. 

A fenti két eljárást egyszerűsége, és az elérhető nagy növekedési sebesség (több 

10, esetleg 100 µm/óra) és viszonylag alacsony hibasűrűség [68] miatt részesítik 

előnyben ipari III-N előállításnál. Hátránya ezeknek a kémiai eljárásoknak a 

viszonylag magas növesztési hőmérséklet és az egyensúlyi jelleg. Ezen hátrányok 

kísérleti munkában és egyes félvezetőipari alkalmazásokban más technikák 

alkalmazását teszik szükségessé. 



 22 

Az MBE eljárás lehetővé teszi az alacsonyabb növesztési hőmérsékleteket, és 

pontosabban (atomi réteg szinten) kézben tarthatóvá teszi a növesztés folyamatát. 

Ennek az az ára, hogy UHV környezetben, jóval drágábban és bonyolultabban, kisebb 

növekedési sebességgel állnak elő a rétegeink.  

A magnetron-porlasztásos technika (Magnetron Sputter Epitaxy, MSE) leginkább 

kísérleti technikának tekinthető. A reaktív magnetron-porlasztással előállított rétegek 

hibasűrűsége jóval nagyobb az elfogadhatónál, de a nagyon egyszerűen kezelhető, sok 

szabadsági fokkal rendelkező, viszonylag olcsó és biztonságos (mérgező anyagok 

nélküli) eljárás mégis vonzó a kísérleti embereknek. 

Porlasztásnál sajnos le kell mondanunk a GaN növesztésről a Ga túlságosan 

alacsony olvadáspontja miatt. (kísérleti stádiumban lévő megoldások a Ga reaktív 

porlasztására már léteznek [69]). Előnyt jelent viszont, hogy alacsony növesztési 

hőmérsékleteken is növeszthetők rétegek ezzel az eljárással. A III-nitrid anyagok 

növesztésekor leggyakrabban elemi fém targetek reaktív DC porlasztását választják 

(lehetséges nitrid targetek RF porlasztása is) az egyszerűség kedvéért.  
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KÍSÉRLETI ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 
 

A TRANSZMISSZIÓS ELEKTRONMIKROSZKÓP 

ALKALMAZÁSA III-NITRID EPITAXIÁLIS RÉTEGEK 

SZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATÁRA 
 

A transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM) egy olyan anyagvizsgálati módszer, 

mely nélkül ma már nem képzelhető el a modern anyagtudomány. Kezdetben a TEM-

et fémek (acélok) vizsgálatára használták, de igen hamar elterjedt széles körben. Ma 

az anyagtudomány minden területén (félvezetők, kerámiák, nanorészecskék, 

vékonyrétegek, kompozitok) találkozunk vele, de jelentősek az orvosi, kémiai, 

biológiai alkalmazásai is. (molekulák atomi szintű leképezése, elemeloszlás térképek, 

mikroanalízis, in situ kísérletek élő szervezeteken.) Ezzel a módszerrel olyan 

információkat gyűjthetünk, melyek más módszerekkel nem vagy csak nagy 

nehézségek árán hozzáférhetők. A mai legjobb TEM-ek pontfelbontása 1Å körüli, és a 

sorozatban gyártott mikroszkópok felbontása is jobb mint 2Å. (Az általam használt 

PHILIPS CM20 mikroszkópokon 2,7 Å. illetve 2Å) Ezzel a felbontással csak a 

pásztázószondás mikroszkópok tudják felvenni a versenyt, de azok (csak) a felületről 

adnak információt. További előnye a TEM-nek, hogy a vizsgált mintáról lokálisan, 

igen kis térfogatról (akár néhány száz atomról) kaphatunk az elemi összetételre és a 

szerkezetre vonatkozó információkat egyaránt. A TEM széles körben való 

elterjedéséhez az is hozzájárult, hogy a mintáról kapott kép megfelelő körülmények 

között egyszerűen, intuitív úton értékelhető. A módszer hátrányai közül a 

legjelentősebbek a mintákkal szemben támasztott szigorú követelmények, a bonyolult 

mintakészítés és a drága berendezés. 

Az általam vizsgált minták esetében az elektronmikroszkópot az itt leírt konkrét 

kérdések megválaszolásához használtuk, ebben a fejezetben ezen kérdéseket és a 

megválaszolásukhoz alkalmazott mikroszkópos módszereket tárgyaljuk az alapvető 

definíciók után.  

Az III-nitrid anyagok esetében a szerkezetvizsgálat a vonal- és síkhibák, felületi 

morfológia feltérképezését és orientációs összefüggések megállapítását jelenti az 

esetek legnagyobb részében. Esetenként – főleg ötvözeteknél – analitikai 

vizsgálatokat is végzünk. 
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A MIKROSZKÓP FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 
 

Vákuumrendszer 
 

A TEM alapját egy szakaszolható vákuumrendszer képezi, mely három 

különválasztható részből (ágyú, oszlop, fotótér) áll. A vákuumra vonatkozó 

követelmények az ágyúnál a legszigorúbbak (termikus emissziónál 10
-7

 mbar, 

téremissziónál 10
-10

 mbar) és a fotótérben a legenyhébbek (10
-4

 mbar). A 

vákuumrendszerre vonatkozó lényeges megkötés, hogy rezgésmentes legyen, tehát 

olajdiffúziós és iongetter szivattyúkat kell alkalmazni. Sajnos az olajdiffúziós 

szivattyúkból származó olajszennyezés zavarhatja az analitikai munkát, ennek 

részleges kiküszöböléséhez van szükség a jóval kisebb szívási sebességű iongetter 

szivattyúra. A rezgésmentesség biztosításához a mikroszkópot általában külön alapra 

építik, az elővákuum szivattyúkat pedig a mikroszkóptól mechanikailag leválasztva, 

szakaszosan üzemeltetik.  

 

Elektronoptika 
 

A transzmissziós elektronmikroszkópot az optikai mikroszkóppal analóg módon 

bonthatjuk a következő egységekre: megvilágítórendszer, tárgyasztal (mintatartó), 

objektív, vetítőrendszer, képrögzítő rendszer. Az optikai mikroszkóptól eltérően itt 

csak a mintát (elektronokkal) átvilágítva, (jellemzően 100keV és 400keV közötti 

energiával) tudunk képet készíteni. Eltérést jelentenek még a mágneses lencsék 

(régebben léteztek elektrosztatikus lencsék), melyekre azonban – bizonyos 

korlátozásokkal – jól alkalmazhatók az optikában a vékony lencsékre kapott képletek. 

A vékony lencsékre érvényes képletek alkalmazhatósága azon múlik, hogy az 

elektronsugarak, melyek részt vesznek a leképezésben nagyon közel haladnak az 

optikai tengelyhez, maguk a lencsék geometriai értelemben nem tekinthetők 

vékonynak. 

 

A megvilágítórendszer 
 

A mikroszkóp tetején helyezkedik el az elektronforrás, melynek vázlatos rajzát a 2.1 

ábra mutatja. Az elektronokat egy fűtött W vagy LaB6 katódból nyerjük, melyet egy a 

katódhoz képest kb. -500V feszültségen lévő Wehnelt henger vesz körül. A 

gyorsítófeszültség 100 és 400 kV között van, értékét 10
-5

 relatív ingadozáson belül 
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kell tartani. A Wehnelt henger alatt található a közepén lyukas, földpotenciálon lévő 

anód. A Wehnelt henger és az anód között található az un. cross over, az a pont, ahol 

az előbbiekben leírt elektrosztatikus rendszer egy nagyon szűk tartományba (5-10 m) 

fókuszálja a katódból kilépő elektronokat. Ezt a pontot képezik le a 

megvilágítórendszer lencséi a mintára.  

 

 

2.1 ábra: A transzmissziós 

mikroszkóp elektronforrásának 

vázlatos rajza. 

 

Az elektronágyú alatt található a kondenzor-rendszer, melynek feladata a minta 

koherens megvilágítása szabályozható foltmérettel és konvergenciával. Rendszerint 

két elektromágneses lencséből, több fix és egy változtatható blendéből áll. 

Megjegyzendő, hogy a minta megvilágítását jelentősen befolyásolja az 

objektívlencse mágneses tere, ezt ki is használják akkor, amikor különösen kis 

foltméretet (néhány nm-ig) szükséges elérni, pl. analitikai alkalmazásokban.  

 

Tárgyasztal, mintatartó 
 

A mintatartó (és a zsilip) szolgál arra, hogy a mintát (3 mm átmérőjű 0,05 mm vastag 

korong) a mikroszkópba bejuttassuk a vákuum jelentős romlását elkerülve. Ezen felül 

a mintatartó mechanikailag kellően stabil kell legyen ahhoz, hogy a minta a 

képrögzítés ideje (akár 10 sec) alatt ne mozduljon el jelentősen. Ez a gyakorlatban egy 

rácskép rögzítésekor azt jelenti, hogy a minta elmozdulása nem lehet nagyobb a 

képben látható legkisebb rácssíktávolság negyedénél, azaz jellemzően kevesebb, mint 

0,5 Å/10 sec. 

Az általam vizsgált egykristály minták esetében olyan mintatartót használtunk, 

mely alkalmas volt a minta két egymásra merőleges tengely körüli döntésére (Gatan 

double tilt analytical). Erre azért van szükség, hogy a mintát az elektronsugárhoz 
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képest megfelelő irányba tudjuk dönteni a vizsgálat követelményeinek (ld. később) 

megfelelően. 

 

Objektívlencse 
 

A mikroszkópos kép minőségét, felbontását döntően az objektívlencse határozza meg. 

Az objektívlencse fizikailag két nagy pontossággal megmunkált egymás fölött 

elhelyezkedő gyűrű – pólussaru – tekercsekkel. A két pólussaru között helyezkedik el 

a minta, a minta alatt néhány mm-en belül van az a sík, melyet az objektívlencse, OL 

síkjának tekintünk. Az OL leképezését a szokásos, domború lencsére vonatkozó 

szabályokkal írjuk le. 

A dolgozatban szereplő képeket három különböző mikroszkópon készítettem, 

melyek közül egy analitikai, a másik kettő pedig nagyfelbontású mikroszkóp volt. Az 

analitikai mikroszkópok jellemzője, hogy az objektívlencse pólussarui között 

viszonylag nagy távolság van. Erre azért van szükség, hogy a minta nagy szögben 

dönthető legyen az analitikai (EDS) vizsgálatokhoz. Emiatt a lencse felbontása ugyan 

szerényebb lesz (az MFA CM20 mikroszkópja 2,7 Å felbontásra képes) de 

fókusztávolsága nagyobb lesz, ami miatt az objektívblende szerencsésen távolabb 

kerül a mintától. Ennek köszönhetően a diffrakciós kontraszttal készített képeknél 

(BF, DF) kevésbé korlátozza a leképezhető területet. A nagyfelbontású 

mikroszkópoknál a pólussaruk között jóval kevesebb a hely, ami korlátozza a 

mintadöntést és a diffrakciós kontraszttal leképezhető területet is.  

 

Vetítőrendszer és a kameratér 
 

A vetítőrendszer feladata, hogy az objektív által előállított képet (képsíkban) vagy 

diffrakciós képet (fókuszsíkban) a megfigyelő ernyőre vagy filmre, kamerára vetítse a 

kívánt nagyítással.  

A mikroszkóposzlop alján helyezkedik el a kameratér, mely a mikroszkópos képek 

megfigyeléséhez és rögzítéséhez szükséges eszközöket tartalmazza. A mikroszkópos 

képet közvetlenül megfigyelhetjük egy fluoreszcens ernyőn vagy CCD kamera 

segítségével. A képrögzítés vagy hagyományos fotolemezre történik, melyre 

közvetlenül az elektronokkal exponálunk, vagy un. Imaging Plate-re (IP). Az IP-k 

felületén lévő anyag az elektronok hatására gerjesztett állapotba kerül, és ezt az 

állapot hosszabb ideig fennmarad. Az erre szolgáló berendezés segítségével az IP-n 
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tárolt képet kiolvashatjuk. A képet digitalizált formában kapjuk 17.5 µm képpont-

mérettel és legfeljebb 20 bit mélységű intenzitással. Az IP nagy előnye, hogy jóval 

nagyobb intenzitásintervallum rögzítésére használható, ami diffrakciók kvantitatív 

értékelésénél fontos. Hátránya, hogy felbontása nem éri el a hagyományos fotoanyag 

felbontását, de ez a mindennapi munkában nem okoz problémát. 

 

TEM ÜZEMMÓDOK 
 

A TEM a koherens, rövid hullámhosszú „fényforrásának” köszönhetően igen 

sokoldalúan alkalmazható szerkezetvizsgálatra. A mindennapos használat során 

leggyakrabban a világos illetve sötét látóterű üzemmódot használjuk, melyek az 

esetek többségében intuitív úton értékelhető eredményre vezetnek, vagy egyéb (pl. 

CBED) vizsgálathoz nyújtanak segítséget a mintán való tájékozódáshoz. A már ismert 

fázisok egyszerű azonosítását, orientációjuk meghatározását teszi lehetővé a 

diffrakciós üzemmód (SAED). Ennek egy speciális változata a CBED, mely többféle, 

viszonylag pontos mérést (rácsállandó, mintavastagság) tesz lehetővé. A negyedik 

általánosan használt üzemmód a nagyfeloldású üzemmód, melynek leképezési 

feltételei általában megvalósíthatók a mikroszkópokon.  

 

Az objektívlencse és a hozzá tartozó blendék 
 

A mintán irányváltozás nélkül áthaladó (direkt) és szórt sugarak menetét mutatja a 2.2 

ábra. 

 

 

2.2. ábra: Az objektívlencse 

képalkotása. OL: objektív lencse, F: 

fókuszsík, K: képsík. Jól látható, hogy 

a minta különböző területein azonos 

szögű diffrakciót szenvedő sugarakat 

az objektívlencse a fókuszsíkjában, F-

en egy pontba gyűjti össze. 
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Az OL síkja alatt egy fókusztávolságnyira (1-2 mm) lévő fókuszsíkban a mintáról 

azonos irányba szóródó sugarakat (pl. az adott rácssíkseregen Bragg-diffrakciót 

szenvedett sugarakat) az OL egy pontba gyűjti össze, ezzel a minta Fourier 

transzformáltját (diffrakciós képét) előállítva.  

A fókuszsíkban helyezkedik el a kontrasztblende, mely lehetővé teszi, hogy a 

diffrakciós képből kiválasszuk melyik sugarat (milyen irányba szórt elektronokat) 

engedünk részt venni a leképezésben. A képsíkban található blende arra szolgál, hogy 

kiválasszuk a mintának azt a tartományát, amelyről diffrakciót kívánunk készíteni.  

 

Világos és sötét látóterű képek 
 

Ezeknél az üzemmódoknál a kontrasztblendével általában egy lehetőleg erős sugarat 

választunk ki, és azzal készítünk képet. Világos látótér esetén a képalkotásban azok az 

elektronok vesznek részt, melyek a mintán nem térültek el. Ennek megfelelően 

azokon a helyeken, ahol az elektronok kevésbé szóródnak, világos képet kapunk, az 

erősen szóró helyek pedig sötétebbnek látszanak.  

A sötét látóterű kép beállításánál a diffrakcióból egy szórt nyalábot választunk ki a 

képkészítéshez. Ennek megfelelően a képben ott kapunk fényes részleteket, ahol az 

elektronok szóródása erős volt az általunk kiválasztott irányba. Ez az üzemmód 

alkalmas például különböző orientációjú szemcsék megkülönböztetésére, mert az 

eltérő orientációjú szemcsék különböző irányokba szórják az elektronokat.  

A sötét látóterű kép beállítása egyszerűen úgy történhet, hogy a kontrasztblendét a 

megfelelő helyre toljuk. Általában mégsem ezt tesszük, mert ebben az esetben a 

leképezés nem az optikai tengelyhez közeli sugarakkal történne, ami a lencsehibák 

miatt rontaná a kép minőségét. A TEM-ek alkalmasak arra, hogy az elektronsugarat 

döntsék a megfelelő mértékben, így gyakorlatilag a diffrakciós képet toljuk el úgy, 

hogy az általunk kiválasztott sugár kerüljön az optikai tengelyhez közel állított 

kontrasztblendébe. Ez a megfelelő elektronika segítségével, egy gombnyomással 

általában megoldható, így lehetőség van a BF/DF üzemmódok gyakori váltogatására.  

A megvilágítás a sötét és világos látóterű üzemmódoknál ideális esetben 

párhuzamos, de nem okoz különösebb problémát, ha nagyobb fényerő elérése 

érdekében az elektronsugarat kisebbre húzzuk össze és emiatt a megvilágítás kis 

mértékben konvergenssé válik.  
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Diffrakciós képek 
 

Ha az objektív lencse mögötti vetítőrendszert úgy állítjuk be, hogy az az objektív 

fókuszsíkját képezze le az ernyőre, akkor diffrakciós képet látunk. Az objektív 

képsíkjában lévő blendével lehetőségünk van kiválasztani a mintának azt a területét, 

melyről diffrakciót kívánunk készíteni (határolt területű diffrakció, SAED).  

A diffrakciós kép értékeléséhez a röntgen-diffrakcióhoz hasonlóan itt is a Bragg 

egyenletet használjuk, annak figyelembevételével, hogy az elektronok hullámhossza – 

De Broglie képlete szerint [70] – kicsi (200 kV: =2,51·10
-3

 nm) az atomi méretekhez 

képest, így az elektronhullámok eltérülése is kicsi lesz. Kis szögekre sinx  x, tehát 

2d =n -ra egyszerűsödik a Bragg-egyenlet. A hullámhossz és a rácsállandók közötti 

jelentős különbségnek köszönhetően a diffrakciós kép gyakorlatilag a reciprok rács 

síkmetszete. Ez könnyen megérthető az Ewald szerkesztés alapján. A hullámszám-

vektor (az Ewald-gömb sugara) nagyon nagy a reciprokrács periódusához képest, 

tehát a reciprokrács egységekben mérve kis tartományon (néhány rácsállandó) az 

Ewald-gömb síknak tekinthető. (Az, hogy az Ewald-gömböt nagyobb tartományokon 

már nem tekinthetjük síknak, a HOLZ gyűrűk megjelenésében nyilvánul meg. 

Részletes leírás [71]-ban található).  

Párhuzamos megvilágítás mellett ideális egykristály pontszerű diffrakciós 

maximumokkal rendelkezik. Az ettől való eltérésekből viszonylag egyszerűen 

következtethetünk a minta szerkezetére. Ha a diffrakciós képet kis kiterjedésű 

(≈ 10 nm) kristályról készítjük (pl. vékonyréteg) akkor már nem tekinthetjük 

végtelennek a kristályt a rácsállandóhoz képest, a diffrakcióban ez úgy jelentkezik, 

hogy pontok helyett megnyúlt foltokat észlelünk. A megnyúlás iránya megegyezik 

azzal az iránnyal, amely irányra nézve a kristály kis kiterjedése miatt nem tekinthető 

végtelen nagynak.  

Az egykristály mintáról készült diffrakciós képben a maximumok felhasadását 

okozza, ha a minta egyes területei (pl. szomszédos szemcsék) között kis orientáció - 

különbségek vannak Néhány fokos eltéréseket lehet jól megfigyelni a diffrakciós 

felvételen, az epitaxiális rétegekre jellemző kisszögű szemcsehatárok hatása nem 

észlelhető egyszerű módszerekkel.  
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Többszörös diffrakció 
 

Epitaxiális rétegek esetében a módunk van a hordozó és az epitaxiális réteg 

orientációjának összevetésére. Ehhez olyan síkpreparátumot kell készíteni, melyben a 

réteg és a hordozó egyszerre átvilágítható. Ilyen minták diffrakciós képére jellemzőek 

a többszörös diffrakcióból származó maximumok. Ezek úgy alakulnak ki, hogy az 

elektronsugár mindkét kristályon szóródik. Tegyük fel, hogy az A kristályon való 

szóródás eredményeként az elektronsugár g1 reciprokrács pontnak megfelelően 

szóródott, majd B kristályba jutva ott g2 reciprokrács pontnak megfelelően. Ekkor a 

diffrakciós felvételen a kétszeresen szórt nyaláb központi nyalábtól mért távolsága 

g1 + g2.  

Akkor kapunk erős kétszeres diffrakciót, ha g1 és g2 nagysága közel van 

egymáshoz, irányuk pedig ellentétes, tehát a kétszeresen szórt nyaláb a felvételen g3 = 

g1 – g2 helyen lesz, közel a primer nyalábhoz. Természetesen más feltételek mellett is 

léteznek a kettős diffrakcióból adódó maximumok, és könnyen belátható, hogy ezek 

az egyszeresen szórt nyalábok körül helyezkednek el. A kettős diffrakció egy speciális 

esetét szemlélteti a 2.3 ábra, melyen egy polikristályos réteg és egykristály Si 

hordozótól származó kétszeres szórással létrejött gyűrűket láthatunk. Megjegyzendő, 

hogy a kialakuló diffrakciós kép szempontjából irreleváns, hogy az elektronsugár 

milyen sorrendben halad át az anyagokon. 

 

 

2.3. ábra: textúrált polikristályos AlN réteg és 

egykristály Si mintán készített diffrakciós kép. 
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Elméletileg minden diffraktált elektronnyalábnak megfelel egy 1/g periódusú 

párhuzamos vonalrendszer a képben. Mivel g3 általában jóval kisebb, mint g1 vagy g2, 

ezért a csíkrendszer periódusa jóval nagyobb lesz, mint g1 illetve g2 –höz tartozó rács-

síktávolságok, így megfigyelésük kisebb nagyításoknál is lehetséges. Ez a képben 

megjelenő csíkrendszer a moiré-ábra.  

A moiré-ábra periódusa egyszerűbb esetekben: 

21

21

21

1

dd

dd
dm

gg
  ha g1 és g2 párhuzamos, de |g1| |g2|  

és  

dd
dm

2
sin2

1

21 gg
  ha |g1|=|g2|, és a közbezárt (kis) szög  

Mivel a moire-ábrák igen érzékenyek az átfedő kristályok egymáshoz viszonyított 

helyzetére, így alkalmasak kis orientációs hibák és feszültségek miatti rácstorzulások 

mérésére. Erre a 3. fejezetben az eltemetett határfelületek vizsgálatánál mutatunk 

példát. 

 

TEM KÉPBEN MEGJELENŐ KONTRASZT-FAJTÁK 
 

A TEM képekben megnyilvánuló kontrasztjelenségeket három csoportra osztjuk, ezek 

az abszorpciós kontraszt, diffrakciós kontraszt és fáziskontraszt. Az, hogy a három 

közül melyekkel találkozunk, azon múlik, hogy milyen leképezési feltételekkel és 

milyen minőségű mintán dolgozunk. Az alábbiakban röviden bemutatom a háromféle 

kontraszt kialakulását.  

 

Abszorpciós kontraszt 
 

Minden mintában fellép az elektronhullámok abszorpciója, ezen kívül a 

mikroszkóp leképező-rendszerének sajátosságai miatt a nagy szögben szórt elektronok 

sem tudnak részt venni a leképezésben amit szintén kényelmes abszorpcióként 

kezelni. Az abszorpció mértéke függ a minta átlagrendszámától és a minta 

vastagságától. Ennek megfelelően abszorpciós kontraszt jelenik meg a képben, ha a 

minta egyes területeinek vastagsága között jelentős különbség van, vagy, ha a kémiai 

összetétel változik úgy, hogy kisebb és nagyobb átlagrendszámú tartományok 

különböztethetők meg (pl. zárványok).  
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Diffrakciós kontraszt 
 

Az elektronok rugalmas szóródása miatt fellépő kontraszt a diffrakciós kontraszt. 

Ennek egyik fajtája a minta egyes területeinek különböző szóróképességéből adódik. 

Ebből következően a képben akkor látunk ilyen jellegű kontrasztot, ha a mintán 

irányváltoztatás nélkül áthaladó és a szórt sugarakat különválasztjuk a sötét és világos 

látóterű üzemmódoknál leírtaknak megfelelően. Tipikus példa erre a polikristályos 

minta, melynél az egyes szemcsék képe eltérő fényességű. Ennek az az oka, hogy az 

eltérő orientációjú szemcsék közül van olyan, melynek akár több síkserege is 

pontosan Bragg-helyzetben van, és van olyan, melynek nincs olyan síkserege, ami 

intenzíven szórná az elektronokat. A világos látóterű képen előbbiek sötétek, utóbbiak 

világosak lesznek. Hasonló módon jelennek meg a görbületi kontúrok is. A vastagsági 

kontúrokat szintén az diffrakciós kontraszt megnyilvánulásának tekintjük. A 

vastagsági kontúrok a minta egyenlő vastagságú pontjait kötik össze. Kialakulásuk 

annak köszönhető, hogy a mintában terjedő elektronsugár két olyan síkhullám 

szuperpozíciójaként írható fel, melyeknek terjedési sebessége és abszorpciója is 

különböző. A két hullám interferenciája különböző vastagságoknál különböző 

intenzitásokat ad. A minta vastagabb területein a vastagsági kontúrok nem 

jelentkeznek, mert az a síkhullám, melynek abszorpciója erősebb, nem vesz részt a 

leképezésben. A vastagsági kontúrokat az alábbi ismérvek alapján azonosíthatjuk 

vizsgálat közben: 1.) a vastagsági kontúrok nem keresztezik egymást és egyéb 

geometriai feltételek kötik vonalukat a minta alakjához. 2.) a minta döntésével 

elmozdulnak a mintához képest. 

Kisebb nagyításoknál diszlokációk feszültségterének leképezéséhez is diffrakciós 

kontrasztot állítunk be. A diszlokációk közvetlen környezetében a rács torzul (a 

szemléletesség kedvéért azt mondhatjuk, hogy a rácsparaméter megváltozik, és a 

rácssíkok meggörbülnek) így más lesz a diffrakciós feltétel ezekre a tartományokra, 

mint a kristály többi részére. Ha a mintát úgy állítjuk be, hogy a torzult síksereg 

Bragg-helyzetben legyen, akkor a diszlokációnk láthatóvá válik a képen. Ennek a 

feltételnek mikroszkópos gyakorlatban jobban használható megfogalmazása: a 

diszlokáció akkor látszik a képben, ha a g·b=0 kioltási szabály nem teljesül. 

 

Fáziskontraszt 
 

A fáziskontraszt nagyfeloldású HRTEM képeken jut szerephez. Nagyfeloldású 

vizsgálatoknál a leképezésben részt vesznek mind a primer, mind a szórt 
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elektronnyalábok. Ezeknek a fázisa a kép síkjában a leképezőrendszer sajátosságai 

(objektív lencse gömbi hibája és beállított defókusz) miatt eltérő, az ebből adódó 

interferenciaképként jelenik meg a nagyfeloldású kép. 

Emiatt a fáziskontraszttal készített nagyfeloldású képek egyes pontjaihoz nem 

rendelhetünk intuitív úton az intenzitások alapján atomi helyeket, mert az 

interferenciakép kontrasztja a leképezés feltételeitől (defókusz, diffrakciós hiba, 

mintavastagság) erősen függ. 

 

KÉPFELDOLGOZÁS 
 

A mikroszkópos képek értékeléséhez általában nem az eredeti felvételeket, hanem 

azoknak módosított változatát használjuk. A módosítások minden esetben úgy 

történnek, hogy a kép által hordozott információ ne változzon meg érdemben, csak a 

általunk láttatni kívánt részletek kiemelése a cél.  

A legalapvetőbb módosítás az intenzitások megnövelése, esetleg intenzitásarányok 

megváltoztatása (kontraszt megnövelése). Ezt a műveletet a legtöbbször az Adobe 

Photoshop program Image> Adjust> Levels parancsával hajtjuk végre. 

Nagyobb mértékű változtatásnak minősül a kép szűrése, melyet nagyfelbontású 

képek zajának elnyomására alkalmazunk. Ilyen műveleteket a mikroszkópos 

gyakorlatban pl. a Digital Micrograph program segítségével hajthatunk végre. Mivel 

az ilyen változtatások érdemi változást jelentenek a kép információtartalmát illetően, 

ezeknek a műveleteknek a leírását közölni szokták a képpel együtt.  

 

TEM MINTAPREPARÁLÁS 
 

A TEM mintapreparálás különböző módjairól [72] ad összefoglalást. Az általam 

vizsgált minták mindegyike ionsugaras vékonyítással [73] készült olyan mintából 

mely egy 0,2 – 1,0 mm vastag hordozóra leválasztott legfeljebb néhány µm vastag III-

nitrid rétegből állt, ezért itt csak ezt az eljárást ismertetem részletesen.  

Attól függően, hogy a mikroszkópban elektronokkal átvilágított minta síkja 

párhuzamos a hordozó felületével vagy merőleges arra, síkvékonyításról illetve 

keresztvékonyításról beszélhetünk. Síkvékonyítást akkor alkalmazunk, ha a réteg 

hibasűrűségét akarjuk megmérni, vagy ha a hibák eloszlását kívánjuk feltérképezni. A 

keresztmetszeti minták általában a növekedési folyamatokról és a határfelületek 

szerkezetéről, minőségéről adnak információt. Speciális esetekben a határfelületről is 
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készülhet síkpreparátum, ennek módját az eredményeket bemutató fejezetben 

tárgyaljuk. 

Egy transzmissziós elektronmikroszkópiához alkalmas mintának ideális esetben az 

alábbi követelményeknek kell megfelelnie: 

a) Legyen mechanikailag stabil 

b) Legyen elektromosan vezető 

c) Legyen vékony: 20 – 100 nm, de legfeljebb 500 nm (a megengedett 

legnagyobb vastagság függ a minta kémiai összetételétől, orientációjától és a 

vizsgálat típusától) 

d) A vastagsága legyen homogén a vizsgált területen (legalább 1×1µm
2
) belül. 

e) Ne tartalmazzon a vizsgálatot zavaró műterméket 

f) Legyen ellenálló az elektronsugár hatásaival szemben 

 

Ilyen mintákat többek közt a már említett ionsugaras vékonyítási technikával 

készíthetünk. Biztosítandó a minta kezelhetőségét és mechanikai stabilitását először 

egy Ti-gyűrűbe ágyazzuk a mintadarabokat. Ehhez 150°C-on kötő grafittal kevert 

aralditot használunk. (A grafit szerepe kettős: egyrészt megnöveli a ragasztó 

vezetőképességét, másrészt megnöveli az ionsugárral szembeni ellenálló képességét.) 

A Ti-gyűrűbe ragasztott mintát a gyűrűvel együtt csiszolni kezdjük. Síkvékonyításnál 

csak a hordozó felőli oldalt, keresztvékonyításnál mindkét oldalt csiszoljuk. A 

csiszolás végén 1 µm méretű gyémántszemcsékkel polírozzuk a felület(ek)et. 

Megjegyzendő, hogy régebben a síkpreparátumokhoz nem használtak Ti gyűrűt, 

hanem egy 3 mm átmérőjű korongot vágtak a legtöbb esetben szelet formában 

rendelkezésre álló mintából és azt kezdték csiszolni. A tapasztalat szerint a 

síkpreparátumok esetében a Ti gyűrű alkalmazásával jelentősen csökken a minta 

törésének kockázata.  

Az 50-100 µm vastagságú mintát mechanikailag tovább vékonyíthatjuk dimpler 

(Gatan dimple grinder) segítségével is. (Ez a berendezés a minta meghatározott részén 

– célszerűen a közepén, ahol vizsgálni szeretnénk a mintát – egy 7,5-10 mm sugarú 

gömbfelületet csiszol a mintába) Ez azért előnyös, mert a szélén a minta vastag 

marad, ennek köszönhetően sokkal stabilabb is lesz. Hátránya az ilyen csiszolásnak, 

hogy a 2.4. ábra szerint korlátozza a minta vizsgált területeihez a hozzáférést. Ez a 

korlát az esetek többségében nem okoz gondot, de figyelembe kell venni a minta 

centrálásánál.  
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Ø15 mm-es 

kerékkel 
Ø20 mm-es 

kerékkel 

csiszolt 
gödör 

mélysége 
 h [µm] 

hozzáférési 
szög (α/2) 

gödör 
átmérő  
d [mm] 

hozzáférési 
szög (α/2) 

gödör 
átmérő  
d [mm] 

10 1,48° 0,77 1,28° 0,89 

20 2,09° 1,09 1,81° 1,26 

30 2,56° 1,34 2,22° 1,55 

40 2,96° 1,55 2,56° 1,79 

50 3,31° 1,73 2,87° 2,00 

60 3,63° 1,89 3,14° 2,19 

70 3,92° 2,04 3,39° 2,36 

80 4,19° 2,19 3,63° 2,52 

90 4,44° 2,32 3,85° 2,68 

100 4,68° 2,44 4,05° 2,82 
 

2.4. ábra: A mintába csiszolt gömbfelület és a hozzáférési szög kapcsolata. R: dimpler 

kerék sugara (7,5mm vagy 10 mm) h: gödör mélysége; d: gödör átmérője 

 

A mechanikai vékonyítás után ionsugaras vékonyítás következik. Erre azért van 

szükség, mert a mintákat mechanikailag csak igen rossz kihozatallal lehetne 

néhányszor tíz nm vastagságig vékonyítani. (25-30 éve a mechanikai eljárást 

alkalmazták, mellyel rácsfeloldáshoz megfelelő mintákat is tudtak készíteni, ma már a 

legtöbb esetben ionsugaras vékonyítást alkalmaznak.) A felületet súroló ionsugár (10 

keV, Ar
+
, ≈20µA ionáram és hasonló mennyiségű és sebességű semleges atom) nem 

jelent komoly mechanikai terhelést, a hőterhelése viszont jelentős, a minta vékonyabb 

részein akár több száz fokkal is megemelheti a hőmérsékletet. Szerencsére a III-nitrid 

anyagok és szokásos hordozóik stabilak a preparálásnál előforduló hőmérsékleteken, 

így a vékonyításnál a hőterhelésből származó műtermékekkel a legtöbb esetben nem 

kell foglalkoznunk. A hőterhelésből adódó mechanikai feszültség viszont gondot 

okozhat, ritkán, de előfordul, hogy emiatt a mintánk megreped. 

A vékonyítás jelentősebb paraméterei és szokásos értékeik: 

Gyorsítófeszültség: 10 kV 

Ionágyú felvett árama: 3 mA 

Ionágyú ionárama: 20 µA 

Felhasznált Ar gáz becsült mennyisége: 1-10×10
-6

 bar l/sec 

Háttér-vákuum: 2-5×10
-5

 mbar 

 

AZ IONSUGARAS VÉKONYÍTÁS SORÁN KELETKEZŐ MŰTERMÉKEK 
 

A mikroszkópos vizsgálatok kiértékelésénél külön gondot kell fordítani a műtermékek 

elkülönítésére. Szerencsére a III-nitrid anyagok kellően stabilak kémiailag és 
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termikusan is, így az általánosan előforduló műtermékek egy részével nem kell 

foglalkoznunk. (Ezek a minták nem olvadnak meg, és nem reagálnak a vékonyító-

berendezés vákuumterének maradékgázaival sem.)  

Gondot okozhatnak viszont a szennyeződések, melyek a mechanikai előkészítéskor 

használt anyagok (csiszolópaszták, gyanta, olaj), a vékonyításnál használt ragasztó 

vagy a vékonyítóban visszaporlódott anyagok lehetnek. Előbbi kettőtől a minta 

gondos mosásával megszabadulhatunk. A mosáshoz célszerű triklóretilént használni, 

mert ez az anyag nem teszi tönkre a beágyazáshoz használt aralditot, emellett 

viszonylag lassan párolog. Egészségkárosító hatása miatt ennek az anyagnak a 

használatát több európai országban megtiltották. 

A vékonyításnál visszaporlódott anyagok csak további porlasztással távolíthatók el 

a mintáról, ezért igyekszünk elkerülni, hogy a mintánk ilyen módon szennyeződjön. A 

szennyezésnek ez a fajtája a mintatartó, a minta és a köztük lévő ragasztóból 

elporlódott és a minta vizsgálandó területeire lerakódott anyagból áll. A gyakorlatban 

a legtöbbször a mintánknak csak az egyik oldalát vékonyítjuk. Ha a mintánk már 

lyukas, akkor a lyukon keresztül az ionsugár eléri a mintatartót, és azt porlasztja, a 

porlódás termékei pedig lerakódnak a közeli felületekre, így a mintánk (az ionsugár 

által nem porlasztott) hátoldalára is. Legnagyobb részben polikristályos Ti réteg 

rakódik ilyenkor a mintánkra, amit analízissel könnyen kimutathatunk. Ha a 

visszaporlódott szennyezés a ragasztótól származik, akkor ez vékony amorf réteg 

formában van jelen a minta felületén. Ennek a rétegnek ritkán van közvetlenül 

megfigyelhető kontrasztja, mégis sok kellemetlenség forrása lehet, mert a ragasztó 

anyaga lágy és instabil. Az elektronsugár alatt elbomlik, az elektronsugár melegítő 

hatása miatt pedig a felületen diffúzióval akár perceken belül képes a vizsgált 

területen felhalmozódni. Végeredményben egy szén kupacot kapunk a mintán, mely a 

képben is zavaró, az analitikai vizsgálatoknál pedig komoly hibaforrás lehet. 

Megjegyzendő, hogy az ilyen jellegű szén-szennyeződést ki is használhatjuk a minta 

vastagságának viszonylag megbízható mérésére, ha a mikroszkóp goniométere 

lehetővé teszi, hogy a mintát nagy szögben megdöntsük. A minta két oldalán 

létrehozott szénhalmok egymás fölött helyezkednek el, melyek a mintát megdöntve a 

képben eltolódnak egymáshoz képest. Az eltolódás mértéke a döntéstől és a minta 

vastagságától függ. 

A szennyeződés további forrása lehet a kész mintára rátapadó anyag. Az 

ionsugárral vékonyított felület általában igen sima, és kivételesen tiszta. Emiatt szinte 

bármi (pl. szénszemcsék a ragasztóból) képes rátapadni, aminek van erre alkalmas 
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felülete. Ezeket a szennyeződéseket majdnem lehetetlen eltávolítani a minta 

károsítása nélkül. 

Általánosan megjelenő műtermék az ionsugaras technikánál a roncsolt felületi 

réteg. A mintánk vékonyított felületeit az ionsugár rosszabb esetben 10 nm 

nagyságrendű vastagságban károsítja, amorfizálja. Bár ennek jól látható nyomai 

vannak a mintán, a vastagabb területekről diffrakciós kontraszttal készített kisebb 

nagyítású képek kiértékelését érdemben nem zavarják. A rácsképeken, melyek 

jellemzően 50 nm-nél vékonyabb területen készülnek nagy nagyítással már 

elfogadhatatlanul nagy mértékű ennek a műterméknek a zavaró hatása. 

(nagyságrendileg a minta átvilágított vastagságának a fele amorf ilyen mintáknál.) 

Ilyen vizsgálatokhoz előnyös a mintát kisebb energiájú ionsugárral megtisztítani a 

roncsolt felületi rétegtől. Általános gyakorlat, hogy a nagyenergiás (teletwin) ágyúk 

által megengedett legalacsonyabb energián, 3 kV-on vékonyítjuk a mintánkat néhány 

percig miután elkészült, hogy csökkentsük a roncsolt tartomány vastagságát. Ez 

sajnos nem mindig kielégítő, ezért a legtöbb esetben kisenergiás (200eV-2keV) 

ionsugárral is meg szoktuk tisztítani a mintáinkat. Az ilyen tisztítás érdemben nem 

„fogyasztja” a mintát, de gyakorlatilag teljesen megtisztítja az amorfizált felületi 

rétegétől. Ennek illusztrálására szolgál a 2.5. ábra, melyen a mintánk lyuk széléhez 

közeli tartományai láthatók.  

 

 

2.5. ábra: Zafírra 

növesztett GaN réteg 

amorfizációja kisenergiás 

(500 eV) ionsugaras 

vékonyítás után. Az 

ionsugár hatása a kép 

jobb szélén figyelhető 

meg. A képen középtájt 

látható amorf tartomány 

nem műtermék, hanem a 

minta része.  

 

A képen jól látható, hogy a GaN rétegnek csak a legszéle károsodott, 3-4 nm 

szélességben. Annak tudatában, hogy a mintánk a lyuk széle felé elvékonyodó, ék 
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alakú a felületi roncsolt réteget igen vékonynak, nm-en belüli vastagságúnak 

becsülhetjük. A kép közepén látható amorf rész a mintában lévő amorf sziget, 

melyeknek vizsgálatával a harmadik, az eltemetett határfelületek síkvékonyításáról 

szóló fejezetben foglalkozunk. 

További műterméknek tekinthetjük a mintán zavaró kontrasztot adó felületi 

egyenetlenségeket. Az ionsugárral porlasztott felület normális esetben atomi 

léptékben sima, de rossz beállításokkal (túl meredekre állított ionsugár), vagy felületi 

szennyezéssel durva felületet kapunk. A mintán ilyen módon előálló vastagsági 

különbségek vastagsági kontúrok megjelenéséhez vezetnek, ami különösen zavaró 

lehet, ha pl. diszlokációkról kívánunk átnézeti képet készíteni. 

Hasonló műterméknek tekinthetjük a görbületi kontúrokat, melyek a legtöbb 

mintán megfigyelhetők. A vékonyításkor hőterhelésnek kitett minta legvékonyabb 

részei és a minta beágyazásához használt ragasztó szükségszerűen deformálódnak, 

végeredményben a mintánk legvékonyabb részei véletlenszerűen görbültek lesznek. 

Ennek megfelelően diffrakciós kontraszttal készített képekben megjelennek a 

görbületi kontúrok, melyek a vastagsági kontúrokhoz hasonlóan zavarják a kép 

kiértékelését. Szerencsére ezek a műtermékek alkalmasak arra is, hogy a minta 

vizsgált területeiről többlet információval szolgáljanak (orientációs illetve vastagsági 

különbségek kvalitatív meghatározásához nyújthatnak segítséget.) 

 

RÖNTGENDIFFRAKCIÓ (XRD) 
 

Röntgendiffrakciós vizsgálatokat igen sokféleképpen lehet alkalmazni III-nitrid 

rétegek egyszerű, gyors és roncsolás-mentes vizsgálatára. Ebben a dolgozatban csak 

egyszerűbb vizsgálatokkal foglalkozunk, mert a porlasztással előállított minták 

minősége fölöslegessé teszi a bonyolultabb vizsgálatokat. 

Az általam végzett mérések mindegyikének leírásához elegendő, ha ismerjük a 

Bragg reflexió feltételét megadó képletet [74]: 

2dsinθ=nλ 

, ahol d a reflektáló síkseregre vonatkozó rácssíktávolság, 2θ a szórási szög, n egész 

szám, a legtöbb számolásban n=1, λ pedig a vizsgálathoz használt monokromatikus 

röntgensugárzás hullámhossza. (Esetünkben általában Cu-Kα, λ=1,54Å.) 

A röntgensugár kollimálásához és monokromatizálásához csak réseket és β-szűrőt 

alkalmaztunk, mert így a viszonylag vékony rétegekről is megfelelő intenzitást 
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lehetett kapni. Tudatában kell lennünk annak, hogy ilyen beállításokkal nem érhető el 

jó szögfelbontás, de ez az általunk előállított minták esetében nem is szükséges. 

A mérésekhez 4-tengelyű goniométert használtunk. A négy szög, amit függetlenül 

állíthatunk: ω, 2Θ, Ψ (vagy χ), φ, ezek közül ω és 2Θ azonos geometriai tengely 

körüli elfordulásnak felel meg. Ezeket a 2.6. ábrán jelöltük. 

 

 

2.6. ábra: Négytengelyű 

goniométer tengelyei és a 

hozzájuk tartozó szögek. 

 

A legalapvetőbb mérés a rácsparaméter meghatározása. Ezt vékony epitaxiális rétegek 

esetén úgy határozzuk meg, hogy először megkeressük (szórási szög és a minta 

felületéhez képest általában ismert orientáció alapján) az egykristály hordozó 

valamelyik, lehetőleg a réteg mérendő síkjával párhuzamos síkjához tartozó reflexiót. 

Ez a goniométer pontos beállításához szükséges, és azért a hordozón hajtjuk végre, 

mert a vastag (~0,5 mm) hordozótól származó csúcs nagy intenzitása miatt pontatlan 

beállításoknál is jól azonosítható, emellett éles is. A hordozó megfelelő csúcsát 

pontosan Bragg-helyzetbe állítjuk, majd – ha a mérendő sík párhuzamos volt a 

hordozó beállított síkjával – egyszerűen végigmérjük a számunkra érdekes 2Θ 

tartományt. (Θ-t és ω-t azonos sebességgel változtatva.) Ha a mérendő reflexiónk más 

orientációjú síktól származik, akkor a mintát ennek megfelelően el kell forgatni. 

A porlasztással növesztett III-nitrid anyagoknál gyakran előfordulnak viszonylag 

nagy orientációkülönbségek a rétegben. Ezek jellemzéséhez és az epitaxia meglétének 

igazolásához pólusábrát szokás készíteni. A pólusábra a minta orientációjának 

függvényében adja meg egy adott szórási szöggel rendelkező reflexió intenzitását. (A 

mérési eredményben megjelenik az összes ekvivalens sík szórása.) A legtöbb esetben 

ezt a mérést azért végeztük el, hogy igazoljuk, rétegünk epitaxiális és nem 

polikristályos vagy (ami a leggyakrabban megvalósul) egytengelyű textúrával 

rendelkezik, tehát csak kvalitatív vizsgálatokat végeztünk. A mérést úgy valósítjuk 

meg, hogy először pontosan Bragg-helyzetbe állítjuk a mérendő síksereget, annak 
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érdekében, hogy a szórási szöget pontosan beállíthassuk. Ezek után a mintát ω=2Θ/2 

beállítás mellett a (Ψ=0..85°)×(φ=0..360°) tartományon végigmérjük 2°×2° 

lépésekben. Az eredményt szemléletesen egy polár-koordinátarendszerben szokás 

ábrázolni, ahol a sugár Ψ-vel arányos, az irányszög pedig φ-vel egyenlő. 

Kényelmesen értékelhető eredményt akkor kapunk, ha a goniométer φ tengelye 

párhuzamos a rétegünk c-tengelyével, de ez szerencsére a legtöbb esetben kellő 

pontossággal teljesíthető. A mérendő síksereg kiválasztása több tényező 

figyelembevételével történik. A rétegekben az epitaxiától való eltérés gyakran a 

hexagonális szerkezet c-tengelye körüli szemcsénként eltérő mértékű elfordulásban 

nyilvánul meg. Ez a c-síkok orientációját nem változtatja meg, ezért más síksereget 

kell választani a méréshez. A c-síkra merőleges síkok nem elérhetők, ezért 10-12 vagy 

10-14 típusú síkokat szokás mérni. A választásnál figyelembe kell venni, hogy a 

hordozó (pufferréteg) reflexiói – ha szórási szögük nem különbözik jelentősen a mért 

síksereg szórási szögétől – zavarhatják a mérés kiértékelését. (Ennek oka részben az, 

hogy a vékony rétegtől nagyságrendekkel kisebb intenzitású diffraktált sugár 

származik, mint a hordozótól, másrészt a diffraktométerünk szögfelbontása is rossz – 

pontosan annak érdekében, hogy a kisebb intenzitásokat is mérhetővé tegyük.) 

 

HELYZETÉRZÉKENY DETEKTOR ALKALMAZÁSA VÉKONYRÉTEGEK 

MÉRÉSÉRE 
 

Az MTA MFA röntgendiffraktométerén kifejezetten textúra analízis céljára 

rendelkezésre áll egy helyzetérzékeny detektor. Ennek nagy előnye, hogy egyszerre 

több diffraktált nyaláb mérésére is használhatjuk, melyek a detektor aktív felületére 

esnek. Ilyen detektor alkalmazásával jelentősen csökkenthetjük a pólusábrák 

felvételéhez szükséges időt. Sajnos az ilyen típusú detektorok a félvezető 

detektoroknál jóval kisebb intenzitásokat viselnek el károsodás nélkül, ezért a 

méréseknél gondoskodni kell a hordozótól származó, nagy intenzitású csúcsok 

kizárásáról. Ezt elvileg számolással és a detektor megfelelő pozicionálással is 

megoldhatjuk, ám ez bizonyos esetekben nem célravezető és aránytalanul sok 

munkával jár. Egyszerűbb, ha a detektorunk felületének nagy részét letakarjuk egy 

fémlemezzel oly módon, hogy csak adott (a réteghez tartozó) szórási szöggel eltérült 

nyaláb juthasson az aktív felületre. A tapasztalat szerint erre megfelelő megoldást 

jelent, ha a detektor közepén egy 1-1,5 cm függőleges rést hagyunk szabadon.  
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NANOFŰ MÉRÉSE 
 

A kísérleti eredmények között szereplő nanofű speciális szerkezete miatt egyedi 

módszerek alkalmazását tette szükségessé. A nanofű nevének megfelelően vékony 

görbült tűkristályokból áll. A görbület a kristály orientációjában is érvényesül, így 

diffrakciós módszerekkel is megfigyelhető. Előzetes elektronmikroszkópos 

eredményekből tudtuk, hogy a 2h-AlInN kristály c-síkjai egy a növesztési kísérlet 

paraméterei által meghatározott tengely körül fordultak el. Ennek megfelelően a 

diffraktométerrel a c-síkok dőlését szerettük volna pontosan meghatározni, emellett a 

különböző dőlésekhez tartozó rácsállandókat is ellenőrizni kívántuk. 

Kiindulásul figyelembevettük, hogy a maximális dőlés 25° körülinek látszott az 

elektrondiffrakció alapján, a 2h szerkezet (0002) reflexiójához tartozó szórási szög 

(2Θ) pedig 34° körüli. Mivel Θ kisebb, mint a maximális dőlés sajnos nem 

alkalmazhatjuk a hasonló esetekben bevált módszert, mely szerint ω 2Θ/2-től való 

eltérésének függvényében ábrázolnánk az intenzitást, mert így nagyobb dőlések 

esetében a diffraktált nyaláb nem jut ki a mintából, ld. 2.7. ábra. 

 

 

2.7. ábra: Szórt röntgensugarak útja a 

mintában. A feketével jelölt röntgensugár a 

hordozó felületével párhuzamos síkokon 

szóródik, így kijut a mintából, míg a 

megdőlt síkokon ugyanazzal a szórási 

szöggel szóródó (szürkével ábrázolt) sugár 

a hordozó felé szóródik, így nem mérhető. 

Megjegyzendő, hogy a mintánkban a 

megdőlt és a hordozóval párhuzamos 

tartományok egymás fölött helyezkednek 

el, a szerkezet vékonysága miatt azonban 

nem zavarja a fölső dőlt tartomány az alsó 

mérését. 

 

A fentiek miatt a hordozóhoz képest megdőlt síkokat a diffraktométer Ψ tengelye 

körüli döntéssel állítottuk függőleges helyzetbe, és így mértük meg a már fentebb leírt 

módon a rácsállandót. Technikailag ez Ψ=0..30° különböző dőlések mellett elvégzett 

2Θ/ω méréseket jelentett. A kapott intenzitás térképből megállapítható volt, hogy 1.) 

mekkora Ψ dőlésig találunk a mintában a diffrakciós feltételnek megfelelő síkokat; 2.) 

mekkora a diffraktáló síksereg rácssíktávolsága. 
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III-NITRID NÖVESZTÉS 
 

VÁKUUMTECHNIKAI ALAPOK 
 

A III-nitrid félvezető anyagok előállításakor – hasonlóan a többi félvezető anyaghoz – 

igen szigorú tisztasági követelményeknek kell eleget tenni. Ha a rétegnövesztés 

vákuumban zajlik, akkor jellemzően 10
-9

 mbar körüli háttérnyomásra van szükség 

ahhoz, hogy elfogadható minőségű anyagot kapjunk. Az általunk alkalmazott 

magnetron-porlasztásos technika emellett még megköveteli, hogy a vákuumrendszer 

biztonságosan működjön a 10
-3

 mbar tartományban akár több órán keresztül. A 

hordozó fűtését (jellemzően 1000°C-ig) is a vákuumra vonatkozó követelményekkel 

összhangban kell megoldani. Ennek megfelelően UHV (Ultra High Vacuum) 

kamrákat és 500-1000 l/sec teljesítményű turbomolekuláris szivattyúkat használunk. 

 

MINTATARTÓ 
 

A hordozók fűtéséhez speciális 1000°C-ig fűthető mintatartót alkalmaztunk, mely 

lehetővé tette, hogy a mintát egy zsilipből a kamra belevegőzése nélkül tegyük rá. Az 

inhomogenitások elkerülése végett forgatható mintatartót alkalmaztunk. Ezen kívül a 

mintatartónk alkalmas arra, hogy a hordozót a kamrához képest eltérő potenciálon 

tartsuk (±50 VDC). A minták fűtéséhez egy grafitszálas BN kerámia fűtőtestet 

használtunk, mely sugárzással fűtötte a mintát. A hőmérsékletet egy a fűtőtest 

közelébe helyezett Pt-PtRh termo-elemmel mértük. Nyilvánvaló, hogy a hordozó 

hőmérsékletét ilyen módon lehetetlen pontosan mérni, ezért a minta hőmérsékletére 

vonatkozó információinkat pirométeres mérésekkel és korábbi kalibrációk adataival 

egészítettük ki. Azt is figyelembe kellett venni, hogy a sugárzással fűtött hordozó 

abszorpciós tulajdonságai változhatnak attól, hogy más anyagból egy réteget 

választunk le rá. A méréseink szerint a hőmérséklet bizonytalansága a feni tényezők 

miatt akár 50-100°C is lehet a magasabb hőmérséklet-tartományban.  

 

ORIENTÁCIÓS ÖSSZEFÜGGÉSEK, EPITAXIÁLIS NÖVESZTÉS 
 

Kísérleteink mindig epitaxiális rétegek növesztésére irányultak. A szakirodalomban 

többféle hordozót találunk III-nitrid anyagokhoz, [44] a mi munkánk során azonban 
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csak kétféle hordozó fordult elő (zafír és MgO), ezen kívül említést kell tennünk még 

két anyagról, a ZrN-ről és a TiN-ről mint pufferrétegekről. 

Az epitaxiális növesztés leggyakrabban a sűrűnpakolt síkkal párhuzamos, vagy 

azzal kis szöget bezáró felületen történik. Ez lapcentrált köbös anyagok esetében az 

<111> típusú lapokat jelenti, míg hexagonális anyagok esetében a c-síkkal 

párhuzamos felületet, azaz a (0001) lapot.  

Lapcentrált köbös hordozónál, mint MgO (vagy TiN, ZrN pufferrétegek) az <111> 

felületben fekvő ½{110} típusú vektorok kötik össze az elsőszomszédokat. Ezzel az 

iránnyal lesz párhuzamos a III-nitrid c síkjában fekvő, szintén a síkon belüli 

elsőszomszédokat összekötő ⅓{11-20} vektor. Ennek megfelelően az epitaxiát 

megadó geometriai összefüggést leggyakrabban egy párhuzamos síkpárral és egy 

iránypárral adjuk meg, az alábbiak szerint: 

NIIIFCC 0001111  & NIIIFCC ]0112[]011[  

 

1.5. ábra: A zafír és a III-nitrid anyagok 

kölcsönös orientációja epitaxiális rétegeknél. 

Forrás: [75] 

 

Zafír hordozónál az epitaxiát megadó öszefüggéshez hexagonális indexeket szokás 

alkalmazni, tekintetbe véve, hogy a zafír és a GaN azonos indexű (c-tengelyre 

merőleges) irányai nem párhuzamosak (30°-os szöget zárnak be) egymással. 

Megjegyzendő, hogy a zafír a rácsparamétere nem a c síkon belüli elsőszomszédok 

távolságával egyezik meg (ld. 1.5 ábra) és a cella a éle sem párhuzamos az 

elsőszomszédokat összekötő szakasszal, hanem merőleges arra. A zafír romboéderes 

rendszerben megadott (111) sűrűnpakolt síkja hexagonális rendszerben a (0001) 

indexeket kapja.  

 



 44 

A fentieket figyelembe véve a zafír-III-nitrid epitaxiális összefüggést az alábbiak 

szerint adhatjuk meg: 

NIIIzafír 00010001  & NIIIzafír ]0112[]0101[  

 

NÖVESZTÉSI MÓDSZEREK 
 

Az általunk növesztett mintákat minden esetben magnetron-porlasztással [50] 

állítottuk elő, így ebben a fejezetben csak ezzel a módszerrel foglalkozunk. Ennek a 

technikának az alapkutatásban érvényesülő előnyei, hogy egyszerű, és viszonylag 

tiszta réteget lehet növeszteni vele. Ezen kívül még veszélytelen is, ami igen 

kényelmessé és viszonylag olcsóvá teszi pl. a kémiai eljárásokhoz képest. 

A magnetron-porlasztásnál úgy áll elő a réteg növesztéséhez szükséges fluxus, 

hogy egy negatív nagyfeszültségen lévő targetre az előtte lévő plazmából pozitív 

ionokat húzunk ki, melyek elérve a felületet porlasztják a target anyagát. Ahhoz, hogy 

a target előtt plazma alakuljon ki több feltételnek kell teljesülnie. Szükség van 

megfelelő nyomású porlasztógázra (jellemzően 10
-3

 mbar nagyságrend), ezen kívül 

létre kell hozni a szükséges elektromos és mágneses tereket. A mágneses teret a target 

mögé helyezett állandó mágnesekkel szokták megoldani kisebb források esetében, az 

elektromos tér pedig a target és az őt körülvevő árnyékoló közötti potenciálkülönbség 

miatt alakul ki. A magnetron-forrás vázlatos rajzát a 1.6 ábra mutatja. 

 

 

1.6. ábra: A magnetron forrás 

vázlatos rajza. 

 

 



 45 

A III-nitridek esetében reaktív porlasztással kell dolgoznunk, azaz a réteg anyaga a 

porlasztógáz és a target anyagának kémiai reakciójából áll elő. Porlasztógáznak 

alkalmazható Ar-N2 keverék és tiszta N2 is. A rétegek minősége szempontjából fontos 

a porlasztógáz nyomása is. Főleg InN esetében fordul elő, hogy alacsonyabb N2 

nyomáson nem sztöchiometrikus összetételű réteget kapunk, gyakran megjelenik a 

fém In fázis is. Ezt úgy kerülhetjük el, ha viszonylag nagy – a mi kísérleteinkben 10 

mTorr (1,33·10
-2

mbar) – nyomáson porlasztunk. A reaktív porlasztás azzal a 

nehézséggel jár, hogy egyenáramú forrásoknál a target felületén is kialakul egy 

vegyület réteg, ami a III-nitridek esetében szigetelő. Ez sajnos nagymértékben rontja a 

porlasztás hatékonyságát, ezért a porlasztással elérhető rétegvastagságok 

korlátozottak. Emiatt a forrás karakterisztikája is más lesz mint inert porlasztógáz, pl. 

Ar esetén. 
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EREDMÉNYEK 
 

ALINN ÖTVÖZETEK ÉS A NANOFŰ 
 

A KÍSÉRLETSOROZAT CÉLJA 
 

Az irodalmi összefoglalóban leírtak szerint a III-nitrid anyagok közül kitüntetett 

jelentősége van a GaN-hez rácsillesztett, és ehhez közeli rácsparaméterű AlInN 

ötvözeteknek, mert az ilyen ötvözetek heteroepitaxiális szerkezetekben közel 

feszültségmentesen növeszthetők GaN-re. A gondot az okozza, hogy termodinamikai 

egyensúlyban nem hozható létre a kívánt összetételű (20-40at% InN tartalom) ötvözet, 

így a jóval gyengébb minőségű rétegeket produkáló nemegyensúlyi eljárások 

valamelyikével esetünkben magnetron-porlasztással kell kísérleteznünk.  

Az első növesztési kísérletek célja az volt, hogy megbizonyosodjunk afelől, hogy 

lehet ilyen (vagy hasonló) összetételű AlInN ötvözetből epitaxiális réteget növeszteni. 

 

A KÍSÉRLET 
 

A növesztési kísérleteket Svédországban a Linköpingi Egyetem Fizikai és 

Méréstechnikai Intézetében végeztük a Ragnarök nevű UHV rendszerben. 

[76][77][S1-S3] Ebben a vákuumrendszerben négy magnetron-forrás van és egy 

2”méretű elektromosan előfeszíthető 1000°C-ig fűthető, forgatható kályha, mely 

lefelé néz.  

A rétegeket MgO(111) hordozóra (1 cm
2
 felület) növesztettük ZrN pufferréteg 

közbeiktatásával. Az ötvözet rétegeket egy-egy 2”-es Al (99,999%) és In (99,99%) 

target egyidejű DC reaktív porlasztásával állítottuk elő. A reaktív porlasztáshoz 

minden esetben 99,99999% tisztaságú N2 gázt használtunk. A források távolsága a 

hordozótól 15 cm volt, a növekedési sebesség 0,02-0,03 nm/sec. 

Tekintettel arra, hogy korábban ilyen kísérleteket nem végeztünk és nem voltak 

információink arra vonatkozóan, hogy adott összetételű réteget milyen paraméterekkel 

lehet előállítani, több hőmérsékleten különböző összetételű mintákat növesztettünk. A 

rétegek kívánt összetételét úgy tudtuk megközelíteni, hogy a korábbi növesztési 

kísérletek paramétereit (források árama és feszültsége, porlasztógáz nyomása, 

növesztés ideje) összevetettük a kapott növekedési sebességekkel és az ötvözetek 

előállításához az összetételnek megfelelő arányban állítottuk be a források növekedési 
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sebesség járulékát. (Timo Seppänen mérési eredményei alapján.) Azzal a 

feltételezéssel éltünk, hogy az egyidejű porlasztás nem változtatja meg jelentősen az 

egyes források járulékát a növekedési sebességben, így számolhatunk a tiszta AlN 

illetve InN növekedési sebességekkel, mint járulékokkal. Végül az összetételt a 

Vegard szabály segítségével az ötvözet (0002) reflexiójának helyéből számoltuk ki. A 

növesztési kísérletekben a minták és a források egymáshoz viszonyított helyzetét a 

3.1. ábra mutatja. 

 

 

3.1. ábra: A 2” manetron-források és a hordozók 

elhelyezése a Ragnarök UHV rendszerben. 
 

  

Figyelembe véve az InN viszonylag alacsony bomlási hőmérsékletét várható volt, 

hogy magasabb növesztési hőmérsékleteknél nem épül be kellő mennyiségű InN a 

rétegbe. Emiatt három különböző hőmérsékleten végeztük el a növesztést, 300°C-on, 

600°C-on és 900°C-on.  

 

EREDMÉNYEK 
 

Az különböző hőmérsékleten leválasztott minták szerkezete látványosan eltért 

egymástól. [S1] A várakozásoknak megfelelően a 900°C-on növesztett rétegekbe igen 

kevés InN épült be, a korábbi hasonló paraméterekkel növesztett AlN mintákhoz 

képest széles doménekből álló réteg a röntgendiffrakciós mérések szerint csak 

nagyjából 1%-nyi InN-et tartalmaz. Emellett a rétegünk a diffrakciós eredmények 

alapján a szokásos epitaxiális orientációjú és 2h hexagonális szerkezetű. A 600°C-on 

növesztett minta összetételét tekintve már közel áll a várakozásokhoz, jóval 

keskenyebb doménekből épül fel, mint a 900°C-os réteg, ugyanakkor ez a réteg is 

epitaxiális. A réteget felépítő oszlopok eltérő hossza miatt a felülete viszonylag durva, 

de az egyes oszlopok felülete sík, a hordozó felületével párhuzamos. A 300°C-on 

növesztett réteg összetételét tekintve a várakozásoknak megfelel, ám morfológiája 
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igen szokatlannak bizonyult. A határfelületen ez a réteg is epitaxiális, de a növekedés 

kezdeti fázisa után tűkristályok kezdtek nőni, melyek a növekedés folyamán meg is 

görbültek. A három réteg átnézeti képét a 3.2. ábrán hasonlítjuk össze: 

 

   
3.2. ábra: 900°-n, 600°-on és 300°-on növesztett AlInN ötvözet rétegek összehasonlító 

átnézeti képei. 

 

A képeken jól látható az egyes rétegek közötti különbség. Az első 900°C-on 

növesztett réteg a kísérlet eredeti céljához képest csekély InN tartalma miatt nem 

mondható különösebben érdekesnek. Annyit azonban érdemes róla megjegyezni, 

hogy az oszlopos szerkezetű réteget felépítő domének mérete a korábbi jó minőségű 

AlN növesztését célzó kísérletekben kapott doménméretnél lényegesen nagyobbnak 

bizonyult. Úgy tűnik, hogy a növekedő felületen jelenlévő In kedvez a nagyobb 

doménméret kialakulásának. 

A 600°C-on növesztett mintánk állt a legközelebb a kitűzött célhoz, bár 

morfológiája messze elmarad a félvezetőipar számára használhatónak mondhatótól. 

Fontos eredménynek tartjuk azt, hogy az InN bomlási hőmérsékletéhez közel sikerült 

nem-egyensúlyi összetételű AlInN réteget létrehoznunk. A későbbiek szempontjából 

érdekes, hogy a réteget felépítő oszlopszerű szemcsék teteje a hordozó felületével 

párhuzamos sík, szemben a 300°C-on növesztett minta oszlopaival, melyek 

csúcsokban végződnek.   

A két magasabb hőmérsékleten leválasztott rétegen végzett vizsgálatokat Timo 

Seppänennel foglaltuk össze [S1]. 

A növekedési mechanizmusok szempontjából – így jelen dolgozat szempontjából is 

– legérdekesebbnek a legalacsonyabb (300°C) hőmérsékleten növesztett réteg 

mondható. A 3.2 és a 3.3. ábrán jól látható morfológia miatt ezt a szerkezetet 
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nanofűnek neveztük el. A szerkezet érdekessége, hogy a réteg helyett felépült 

tűkristályok görbültek, ennek megfelelően a hordozótól távol eső szakaszaik 

orientációja lényegesen eltér a hordozóhoz közeli részek epitaxiának megfelelő 

orientációjától. Az első TEM vizsgálatok alapján a következő kép alakult ki a 

szerkezetről: 

 

 

 

 

 

3.3. ábra: A nanofű világos (a) és 

sötétlátóterű (b) képe. A sötétlátóterű 

képen jól látható az oszlopok 

hibaszerkezete. Az oszlopok tengelyére 

közel merőleges rétegződési hibák 

(melyek természetüknél fogva 

párhuzamosak a rács c-síkjával) jól 

mutatják a kristályrács helyfüggő 

orientációját. A nanofűn végzett Al és In 

koncentrációmérés eredményét c) 

mutatja. A koncentráció-profilt a fehér 

nyillal jelölt szakaszon rögzítettük. A kép 

jobb szélén látható négyzet jelöli a drift-

korrekcióhoz megfigyelt területet. 

 
 

A nanofű jellemzően 10-20 nm széles és 300 nm hosszú oszlopokból áll, melyek kb. 

25°-ot görbülnek, végük csúcsos, hordozóval érintkező részük epitaxiális és 
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meglehetősen sok hibát, főleg rétegződési hibát tartalmaznak. A szerkezetet különálló 

oszlopok alkotják, az oszlopok között a mikroszkópos képeken amorf fázis látszik. A 

3.3.c. ábrán bemutatott anakitikai eredmények alapján ennek az amorf fázisnak az In 

és Al tartalma jóval kisebb, mint az oszlopokat alkotó ötvözeté. Ebből arra 

következtethetünk, hogy az oszlopok közötti részeket a preparáláshoz használt araldit 

töltötte ki, azaz a növesztéskor különálló oszlopok jöttek létre. A kezdeti eredmények 

alapján merültek föl az alábbi kérdések: 

 Mekkora hőmérsékletig stabil a szerkezet? 

 Merre dőlnek az oszlopok a magnetron-forrásokhoz képest? 

 Megfigyelhető-e hasonló dőlés a minta más területein? 

 Mennyi a maximális dőlés? 

 Látszik-e olyan diszlokáció-hálózat (éldiszlokációk az oszlopok tengelyével 

párhuzamos Burgers-vektorral) melyek a görbületet okozhatják? 

 Ha nem diszlokációk okozzák a görbületet, akkor mekkora a rács torzulása? 

Az első kérdés megválaszolásához a mintánkat a mikroszkóp fűthető mintatartójával 

700°C-ig fűtöttük. (Magasabb hőmérsékleteken végzett kísérleteket nem tudtunk 

végezni a kísérleti körülmények miatt.) Megállapítottuk, hogy a szerkezet a hőkezelés 

alatt változatlan maradt annak ellenére, hogy In tartalma nagyobb volt az oldhatósági 

határnál.  

A második kérdés kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy a TEM vizsgálathoz a hordozó 

orientációját előre meghatároztuk hogy rétegünkből (11-20) metszetet tudjunk 

preparálni. (Ebben a nézetben szerényebb felbontás is elég a rácsképhez.) Ebből és a 

mikroszkópos eredményekből adódik, hogy az oszlopok részei közti 

orientációkülönbség az (11-20) zónatengely körüli elfordulásnak megfelelő. 

Célzottan, a dőlés irányának meghatározásához, újabb mintát preparáltam melynek 

vizsgálata egyértelművé tette, hogy az oszlopok az Al(N) forrás felé dőlnek. Ezt az 

eredményt röntgendiffrakciós mérésekkel is igazoltuk. A röntgendiffrakciós mérések 

azt is igazolták, hogy nem műtermékről van szó, hiszen ez a mérés a mikroszkópos 

mintához képest nagy területen adta ugyanazt az eredményt.  

A röntgendiffrakciós mérések alkalmasnak bizonyultak a maximális dőlés pontos 

meghatározására is. Ennek értéke 28°-nak adódott. A dőlés mértékének 

meghatározásához készített diffrakciós mérések eredményeit a 3.4. ábrán foglaltam 

össze. 
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3.4. ábra: Elektrondiffrakciós (a. és b.) és röntgendiffrakciós (c.) eredmények a 

nanofűről. A hordozótól és a pufferrétegtől származó reflexiókat hármas (Miller) 

indexekkel, a nanofűtől származó reflexiókat négyes (Miller-Bravais) indexekkel 

adtuk meg. Az elektrondiffrakciós ábrákon látható hogy a hordozóhoz közeli 

tartományok epitaxiálisak (a.). A minta elmozdításával a hordozótól távolabb lévő 

tartományok járuléka is megjelent a diffrakcióban, ami a reflexiók ívszerű 

kiszélesedéséhez vezetett (b.). A c. ábrán a mintáról készült 2θ/ω mérések eredménye 

látható a minta döntésének függvényében.   

 

A diffrakciós mérésekből nagy biztonsággal következtethettünk arra, hogy a 

nanofüvet alkotó oszlopok az egész mintán ugyanabba az irányba dőlnek, a dőlés 

mértéke nagyjából megegyezik minden oszlopra. Az elektrondiffrakciós képekből az 

is világos, hogy a pufferréteggel érintkező részek epitaxiálisak a vizsgált 

tartományban. Eddigi ismereteink alapján nincs okunk kételkedni abban, hogy ez a 

hordozó egész felületére érvényes. 

A görbület okait két csoportra oszthatjuk: az egyik csoport a rácshibák, ezen belül 

az éldiszlokációk csoportja, a másik a rács torzulása, pl. rugalmas deformáció miatt. A 

kétféle görbületnek a modelljét a 3.5. ábra mutatja.  

 

 

3.5 ábra: A nanofű görbületének 

különböző lehetséges modelljei: a.) 

rácstorzulás miatt fellépő görbület, 

b.) éldiszlokáció-sorozat okozta 

görbület. 

 

A görbület egy könnyen elfogadható magyarázata lett volna, ha a 3.5.b. ábrán látható 

vagy ahhoz hasonló diszlokáció-sorozatnak tulajdonítjuk a görbületet. A 



 52 

mikroszkópos képeken – bár jelentős mennyiségű hiba, főleg rétegződési hiba látszott 

– nem láttunk ilyen diszlokációkat, ezzel szemben láttunk olyan oszlop-szakaszokat, 

melyek jól láthatóan görbültek, de nem tartalmazták a fent leírt hibát. Egy ilyen 

felvételt mutat a 3.6. ábra. Ebből arra következtethetünk, hogy a görbületet a 

kristályrács torzulása okozza, a 3.5.a. ábrának megfelelően. Az eddig ismertetett 

adatokból könnyen megbecsülhetjük a kristályrács és az elemi cella torzulásait. 

 

 

3.6. ábra: A nanofű egy oszlopának középső 

szakasza. A rácsfelbontású képen jól látható, 

hogy a szerkezet görbült. Viszonyítási alapnak 

két párhuzamos vonalat rajzoltunk az ábrára, 

melyek közül az A jelű párhuzamos a rács c-

síkjával, míg a B jelű jól láthatóan szöget zár 

be vele kb. 17 nm-rel odébb. 

Az ábráról az is egyértelműen megállapítható, 

hogy nem a 3.5.b. ábrán szemléltetett 

éldiszlokációk okozzák a görbületet. 

 

Kiindulásul a becslésünkhöz vegyük a következő jellemző adatokat:  

az oszlopok hossza, l=300 nm 

az oszlopok szélessége: d=15 nm 

az átlagos c rácsparaméter: cavg=5,2 Å 

orientációbeli különbség az oszlopok alja és teteje között: Ψ = 28° 

Más szerkezetekkel való összevetéshez érdemes megbecsülni a görbületi sugarat 

Először az oszlopok hosszát az átlagos rácsparaméterrel elosztva megkapjuk hogy 

hány elemi cella magasságú az oszlopunk. Ez 300/0,52=577-nek adódik. Tehát egy 

elemi cella hosszúságú szakaszra a teljes görbület 1/577-ed része azaz 

α=28°/577=0,0485°/elemi cella = 8,470710
-4 

rad/elemi cella. 

Megszorozva ezt a kis szöget az oszlop szélességével megkapjuk a c rácsparaméter 

különbségét az oszlop két széle között: Δc=8,470710
-4 

rad15nm =0,0127 nm. Ez 

az átlagos rácsparaméter közel 2,5%-ának felel meg. 
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Konkrét számítások nélkül is belátható, hogy ekkora mértékű deformáció csak igen 

nagy feszültség hatására következhet be. Mivel nem tudtunk azonosítani egyetlen 

feszültségforrást sem, más magyarázatot kellett keresnünk.  

Ha figyelembe vesszük a fentebb leírt megfigyeléseket, valamint a III-nitridek 

esetében alacsonynak számító növesztési hőmérsékletet az alábbi modellel írhatjuk le 

a szerkezet növekedését: 

A növekedés kezdeti fázisában (eddig nem tisztázott okból) kialakulnak a csúcsos 

végű oszlopok. A 3.1. ábrán látható, hogy a források elhelyezkedése miatt a csúcsok 

Al(N) és In(N) forrás felőli oldalára – árnyékhatás miatt – eltérő koncentrációban 

érkezik Al illetve In. Mivel a hőmérséklet kellően alacsony ahhoz, hogy 

nagymértékben korlátozza a felületi diffúziót, az árnyékhatás miatt kialakuló 

koncentráció-különbség részben megmarad. Az oszlopok tengelyére merőleges 

koncentráció-gradiens szükségszerűen egy vele párhuzamos rácsparaméter-

gradienshez is vezet, ami a 3.5.a. ábrán látható rácstorzuláshoz vezet. A továbbiakban 

ezzel a modellel és következményeivel foglalkozunk. 

Koncentráció-gradiensen alapuló görbületről már korábban beszámoltak, bár ezek a 

szerkezetek lényegesen különböztek a nanofű önszerveződő módon növekedő 

szerkezetétől. Növesztettek klasszikus egykristály-növesztési módszerekkel változó 

összetételű kristályokat (pl. [78]) melyeknek az összetétel-változásból adódó 

görbülete nagyságrendekkel elmarad a nanofű görbületétől, a kristály minőségét 

tekintve viszont összehasonlíthatatlanul jobbak. Létrehoztak nanocsöveket is olyan 

módon, hogy egymásra növesztettek különböző anyagú vékonyrétegeket, majd 

ellenőrzött körülmények között leválasztották ezeket a hordozóról. [79][80]. Itt 

koncentráció-gradiens helyett inkább koncentráció ugrásról beszélhetünk, mégis ezek 

hasonlítanak jobban a nanofűre, mert ezeknek a szerkezete (görbülete, összetétel-

változásai) ugyanúgy nanométer skálán vizsgálhatók, mint a nanofű esetében. Ehhez 

hasonló, de kisebb kiterjedésű görbült szerkezetet mutat be [81] egy oszlopos 

szerkezetű rétegrendszeren, melyben az egymás fölötti rétegek közötti feszültség 

miatt lép föl görbület. Meg kell még említeni az amorf vas-oxid rétegekben 

kristályosodás során növekedő szerkezeteket [82], melyek szintén tartalmaznak 

görbült rácsot. Ez lényegesen különbözik az általunk leírt szerkezettől, hiszen a 

görbületet a szerzők nem hozták összefüggésbe semmilyen összetétel-változással, 

valószínűsíthető, hogy a rétegben jelenlévő termikus feszültség is jelentős hatást 

gyakorolt a szerkezet kialakulására.  
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A fentiekben ismertetett görbült szerkezetek jól mutatják, hogy a kristályos 

anyagtól nem idegen egy nanofű-szerű szerkezet.  

A növekedést befolyásoló geometriai tényezőkről is több dolgozat [83][84] jelent 

meg, melyek az árnyékhatásokkal és a geometriai feltételek változtatásának hatásaival 

foglalkoznak a nanofűhöz hasonló morfológiájú szerkezetekben. 

A koncentráció-különbségen alapuló görbület mint valószínű magyarázat 

szükségessé teszi, hogy pontosabb leírást adjunk az így kialakuló szerkezetről. 

Modellünkben a Vegard szabállyal becsülhetjük meg az oszlopok AlN-ben és InN-

ben gazdag oldalai közötti összetétel-különbséget. Eszerint az Al1-xInxN ötvözetben a 

c rácsparaméter Δc =0,0127 nm különbségét és a tiszta AlN és InN megfelelő 

rácsparamétereinek különbségét összevetve Δx=0,178 azaz 17,8at% adódik. 

(Megjegyzendő, hogy ez csak viszonylag pontatlan becslésnek fogadható el, hiszen 

erre az ötvözetre nem pontosan teljesül a Vegard szabály.) Ilyen nagyságrendű 

különbség az a rácsparaméter változásában is érezteti a hatását még 10-20 nm-es – az 

oszlopok szélességének megfelelő – távolságokon is. Emiatt a sűrűnpakolt síkok 

(melyek első közelítésben geometriai értelemben is síkok maradnak) is torzulnak a 

3.7. ábrán látható módon. Az ábráról nyilvánvalóvá válik, hogy egy ilyen görbült 

szerkezet nem kezelhető a kristályoknál szokásos matematikai eszközökkel, mert nem 

periodikus. Érdemes figyelembe venni azonban, hogy ez a görbült szerkezet 

ugyanannyira determinisztikus, mint egy kristályszerkezet, hiszen minden pontja 

megfeleltethető egy szabályos kristály egy pontjának. A szerkezet leírásához ezt a 

megfeleltetést fogjuk közelítőleg megadni. A másik lehetőség a szimmetria-

operátorok átalakítása lenne oly módon, hogy a koncentráció-gradienssel párhuzamos 

eltolást kiegészítjük nagyító/kicsinyítő tagokkal a merőleges eltolásokat pedig forgató 

tagokkal. Tekintettel arra, hogy az ilyen leírás végtelen nagynak tekinthető kristályok 

esetén célszerű, és arra, hogy ebben a leírásban nehezen kezelhetők a pontatlanságok 

valamint a geometriai korlátok elvetettük ezt a megoldást. 
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3.7. ábra: A görbült kristályszerkezet modelljének az oszlopok tengelyével 

párhuzamos (a.) és arra merőleges (b.) metszetei.  

 

Kihasználva azt, hogy a szerkezetben egyes kristálysíkoknak gömbfelületek 

feleltethetők meg a görbült szerkezetet gömbi koordinátarendszerben fogjuk leírni. 

Ehhez megadjuk a periodikus, (x,y,z) Descartes koordinátákkal leírt rács és a görbült, 

(r, φ, θ) gömbi koordinátákkal leírt szerkezet pontjai közti megfeleltetést az r(x,y,z), 

φ(x,y,z) és θ(x,y,z) függvények magadásával. A koordinátarendszerek szerencsés 

megválasztásával elérhető, hogy ezek a függvények csak egy-egy változójuktól 

függjenek. 

Tekintsünk egy z tengellyel párhuzamos, egyenes oszlopot, amely tartalmazza az x 

tengely (R,0,0) pontját, ahol R a görbületi sugár, amiről feltételezzük, hogy sokkal 

nagyobb, mint az oszlop szélessége bármely irányban. 

Vegyünk fel egy gömbi koordinátarenszert úgy, hogy a θ=0 tengelye a Descartes 

koordinátarendszerünk y tengelyével essen egybe. Ekkor az R sugarú gömb 

egyenlítője mentén (y=0 vagy θ=π/2 síkban) elhelyezkedő görbült oszlop pontjai az 

alábbiak szerint adódnak: 

r(x,y,z)=R·e
(x-R)/R 

θ(x,y,z)=π/2-y/R 

φ(x,y,z)=z/R 

Ebben a leírásban a sűrűnpakolt síkok a φ= const síkokban lesznek. A modellünknek 

fontos korlátja, hogy csak vékony oszlopok (R>>d) leírására alkalmazható, mert a 
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θ→0 mellett (azaz R-hez képest számottevő y értékeknél) erősen torzulna a rács a c 

rácsállandó csökkenése miatt, θ<0 esetén pedig értelmetlen lesz a leírás. Az is 

nyilvánvaló, hogy a rácsunk nem lehet tökéletesen feszültségmentes, ha pontosan 

megfelel a fent leírt szerkezetnek. Ennek oka, hogy θ=90°-tól távolodva a két 

különböző rácsparaméter (a és c) nem egyformán függ r-től, és emiatt arányuk 

megváltozik. 

Esetünkben a görbületi sugár az oszlopok hosszát (300 nm) a 28°×π/180= 0,488 rad 

dőléssel elosztva R≈600 nm-nek adódik. A vastagabb oszlopok 20 nm-es 

szélességéhez képest ez elég nagy így a θ 90°-tól való eltérése is kicsi lesz: 

(20/600)/2=0,0166 rad≈1° (a 2-vel való osztás abból származik, hogy az oszlop 

közepét célszerűen a θ=90° síkba helyezzük, így a vastagságának csak a felét kell 

számításba vennünk a θ=90°-tól való legnagyobb eltérés kiszámításakor.) A rács 

torzulása egy adott helyen a θ=0 tengelytől való távolság azaz r×sin θ (ezzel arányos 

c) és az r (ezzel arányos a) eltéréséből adódik. A torzulást tehát sin θ egytől való 

eltérésével jellemezhetjük (jó közelítéssel ilyen arányban változik az a és c 

rácsállandók hányadosa), ami esetünkben 1- sin 89°≈ 1,5×10
-4

. Ez az eltérés kellően 

kicsi ahhoz, hogy a modellünkkel összeegyeztethető legyen. 

A fent ismertetett modell, sikeresen leírja a nanofű-szerű görbült kristályainkat, 

melyek keletkezését az oszlopok tengelyére merőleges koncentráció-gradiens 

magyarázza. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Az alacsony hőmérsékleten leválasztott AlInN rétegek vizsgálatakor feltártunk egy 

speciális tűkristályokból álló szerkezetet, melyet a morfológia alapján nanofűnek 

neveztünk el, és sajátosságait TEM és röntgenvizsgálatokkal határoztuk meg. A 

szerkezet közel 300 nm hosszú 10-20 nm keresztmetszetű tűkristályokból áll, melyek 

egy irányba görbülnek. A görbület irányát egyértelműen a növesztési kísérlet 

geometriája, ezen belül is a magnetron-források elhelyezkedése határozza meg. 

A megfigyeléseink alapján kidolgozunk egy újfajta növekedési modellt, mely 

szerint a görbületet a növekedés közben fellépő árnyékhatások miatt kialakuló 

koncentráció-gradiens okozza. Áttekintettük a modellünkből levonható 

következtetéseket. 
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INN PUFFERRÉTEGEK 
 

Ismeretes, hogy a többi III-nitrid anyagtól eltérően a tiszta InN nem mondható 

kiemelkedően stabilnak, a körülményektől függően már 600-700°C hőmérsékleten 

elbomlik. Ennek kellemetlen következménye, hogy magasabb hőmérsékleten nem 

lehet InN tartalmú ötvözeteket növeszteni és még alacsonyabb hőmérsékleten is 

viszonylag nagy N2 parciális nyomás kell ahhoz, hogy fémes In ne épüljön be a 

rétegünkbe. Az InN-nek ez a sokszor kellemetlen tulajdonsága adta az alábbiakban 

leírt kísérletsorozat ötletét. 

Ha InN pufferréteget alkalmazunk, és erre vékony, epitaxiális AlN réteget 

választunk le, akkor szerencsés esetben olyan szerkezetet kapunk, melynek felülete 

alkalmas további epitaxiális növesztésre. Hőkezeléssel várhatóan nem romlik 

túlzottan az AlN felülete, ám az alatta lévő InN lebontható, így a hordozón kialakuló 

rétegszerkezet tapadása nagymértékben csökkenthető. Ennek két előnye is lehet: 

egyrészt az AlN rétegen növesztett vastag nitrid réteg növekedését, növesztés utáni 

lehűtését kevésbé zavarja az illesztetlenségből, hőtágulási együtthatók különbségéből 

adódó mechanikai feszültség, másrészt a kész réteget is könnyebb a hordozóról 

leválasztani. Ilyen módon reményeink szerint vastag GaN rétegek állíthatók elő, 

melyek (a mai gyakorlattal [85] ellentétben) a [86]-ben leírtakhoz hasonlóan 

különösebb nehézség nélkül elválaszthatók a hordozótól, jelentősen leegyszerűsítve 

ezzel a GaN szeletek gyártását.  

 

KÍSÉRLET 
 

Több rétegrendszert növesztettünk két kísérletsorozatban [S4]. A rétegek 

leválasztásához magnetron-porlasztást alkalmaztunk, a nanofűről szóló fejezetben 

leírtakhoz hasonló paraméterekkel. A porlasztógáz 99,99999% tisztaságú nitrogén 

volt 10 mTorr (1,33·10
-2

mbar) nyomáson. A 2” magnetron-források állandó áramú 

üzemmódban működtek, jellemzően 0,025 A árammal az In forrás esetében és 0,42 A 

árammal az Al forrás esetében. A magnetron-porlasztásos technikából adódott, hogy a 

módszert nem az InN/GaN rendszeren teszteltük, hanem az InN/AlN rendszeren, mert 

nem állt rendelkezésünkre Ga porlasztóforrás. (A Ga porlasztása nehézkes, mert 

alacsony olvadáspontja miatt folyadékból kell porlasztani, vagy intenzíven hűteni kell 

[69]) Az első sorozatban az InN rétegek leválasztásához Timo Seppänen által 

korábban kikísérletezett paramétereket [S1] adaptáltam. Ennek megfelelően MgO és 
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zafír hordozót és TiN pufferréteget is alkalmaztunk. A különböző hordozókra egy 

növesztési kísérletben, egyidejűleg választottuk le a rétegeket. Az InN és AlN puffrer 

rétegeket többnyire 400°C-on növesztettük. A második sorozatban csak zafír 

hordozóval dolgoztunk, és elhagytuk a TiN pufferréteget is, hogy egyszerűbbé és 

olcsóbbá tegyük az eljárást. A növesztési kísérletek sémáját mutatja a 3.8. ábra. 

 

 

3.8. ábra: Az InN pufferréteges technika lépései: 1.) epitaxiális InN pufferréteg 

leválasztása 300°C-on. 2.) Vékony AlN réteg leválasztása az InN pufferrétegre. 3.) Az 

InN pufferréteg elbontása hőkezeléssel. 4.) Vastag AlN réteg leválasztása 

 

ELMÉLETI MEGFONTOLÁSOK 
 

A kísérletünk szempontjából fontos tényezők az InN réteg elbomlásából származó In 

és N sorsa és az AlN pufferréteg állapota a hőkezelés után. Az InN elbomlásakor 

vákuumban fém In és N2 gáz keletkezik. Az AlN és az InN nem oldódnak egymásban 

korlátlanul, így várhatóan nem kell attól tartanunk, hogy a bomlástermékeket felveszi 

az AlN és egy AlInN réteget kapunk. Számolnunk kell azonban azzal, hogy az In egy 

kisebb része beépül az AlN rétegbe. Becslésünk alapjául szolgálhatnak a 600°C-on 

illetve 900°C on növesztett AlInN ötvözetek, és a nanofüvön végzett in situ hőkezelés 

során készített képek. Ezek szerint 600 °C-on még be tud épülni InN az AlN rétegbe, 

ezen a hőmérsékleten azonban már biztosak lehetünk abban, hogy az InN rétegünk 

elbomlik. Az InN réteg lebomlásakor az AlN felveszi az adott hőmérsékleten 

egyensúlyi állapotban felvehető InN mennyiséget, ami 10% körüli. A keletkező AlN-

ben gazdag AlInN ezek után várhatóan stabil marad, mint ahogyan a viszonylag nagy 

InN tartalmú nanofű is stabil maradt 700°C-ig a hőkezelés során. Pufferrétegeink 

vastagsága néhányszor 10 nm maximálisan így a diffúzió sebessége nem jelent 

korlátot, feltételezhetjük, hogy (a nagy hibakoncentrációjú rétegeinkben egyébként is 

gyorsabb diffúzió miatt) az In koncentráció hamar eléri az oldhatósági határt. A 
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kísérleteinkben általában fele olyan vastag volt az InN réteg mint a ránövesztett AlN 

pufferréteg, így az InN-nek (illetve bomlástermékeinek) kb. 20%-át veszi föl az AlN 

réteg. A maradék megjelenik a határfelületen, az In (olv. pont: 156°C) folyadék, a 

nitrogén pedig gáz állapotban. A kísérlet tervezésekor abból indultunk ki, hogy a 

folyadék In megmarad a határfelületen, így a felületi feszültség révén rögzíti a fölötte 

lévő réteget, de mechanikai feszültséget a hordozó és a réteg között már nem tud 

közvetíteni, egészen addig, amíg meg nem fagy. A fagyáspontjától 

szobahőmérsékletig már nem jelentős a hőmérsékletváltozás, így megszabadulhatunk 

a növesztés és lehűtés közbeni feszültségek jelentős részétől is. Végeredményben 

tehát egy feszültségmentes AlN réteget kellene kapnunk, alatta egy vékony In 

réteggel. Szerencsés esetben a jelen lévő In még az AlN réteg növekedését is 

elősegítheti surfactantként, ha valahogyan a növekvő felületre jut (esetleges vékony 

repedéseken, pórusokon keresztül). Az In surfactant hatását figyelhettük meg a 

nanofűről szóló fejezetben bemutatott, 900°C-on növesztett réteg esetében, és 

[87][88] szerzői is beszámoltak az In ilyen hatásáról. 

Sajnos a viszonylag nagy hőmérsékletingadozások jó eséllyel megrepesztik majd a 

vékony AlN rétegünket, de ha a repedések nem túl nagyok, akkor reménykedhetünk 

abban, hogy a későbbi növesztések folyamán ezen repedések nyomai eltüntethetők.  

Erre példát mutat [89] Nyilvánvalóan kisebb eséllyel reped meg egy vastag, öntartó 

réteg, ám ilyen vastag réteget porlasztásos technikával nem tudtunk előállítani, így 

kísérleteink arra irányultak, hogy lehetőség szerint minimalizáljuk a repedések 

számát. Figyelembe véve, hogy az AlN hőtágulása kisebb, mint a zafíré azzal kell 

számolnunk, hogy a hőmérséklet emelkedésekor a rétegünkben húzófeszültség ébred, 

a lehűtéskor pedig nyomófeszültség. 

A rétegek repedezettségét az epitaxia ellenőrzésénél is figyelembe kell venni, mint 

az orientációt enyhén befolyásoló tényezőt. Ennek oka, hogy a rosszul tapadó réteg 

egymástól elszakadt darabjai egymástól majdnem függetlenül tudják orientációjukat 

megváltoztatni azon a mozgástéren belül, amit a repedések biztosítanak. 

 

EREDMÉNYEK 
 

Az első kísérletekben arra kerestünk választ, hogy az AlN/AlN/InN/(puffer+hordozó) 

rendszerben meg tudjuk-e őrizni az epitaxiát és a várakozásoknak megfelelően kicsi 

lesz-e a rétegek tapadása. Ehhez két szerkezetet hasonlítottunk össze: egy 

hőkezeletlen InN pufferréteget rajta egy vékony AlN réteggel és egy készre növesztett 
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szerkezetet. Hordozónak MgO-t és zafírt is kipróbáltunk, mert MgO-n TiN 

pufferréteggel növesztett InN rétegekkel szerzett tapasztalatok alapján kezdtünk hozzá 

a kísérleteinkhez. A rétegeket röntgen-diffrakcióval, optikai és pásztázó 

elektronmikroszkóppal és TEM-mel minősítettük. 

A hőkezeletlen mintán módunk volt ellenőrizni az InN réteg és a vékony AlN réteg 

epitaxiáját. A pólusábrák szerint mind az AlN réteg mind az InN réteg epitaxiális, de 

néhány fokos orientációs eltérések mutatkoznak a rétegeken belül. A hőkezeletlen InN 

pufferrétegen lévő AlN réteg kevéssel jobb minőségűnek bizonyult. A hőkezelés után 

növesztett AlN rétegről készített pólusábrán a c-tengely körül az epitaxiális 

orientációhoz képest 30°-kal elfordult szemcséktől származó gyenge reflexiók is 

megfigyelhetők, de a réteg döntő része epitaxiális. A pólusábrákat a 3.9. ábra mutatja.  

 

 
 

 

3.9. ábra: Pólusábrák a zafír 

hordozóra növesztett, hőkezeletlen, 

vékony AlN (a) és a vastag AlN (b) 

rétegről. A pólusábrák az AlN (10-12) 

reflexiójával készítettem. Az AlN 

reflexióin kívül nagyobb Ψ döntésnél 

megjelennek még a zafír hordozótól 

származó nagy intenzitású (10-12) 

csúcsok is. Ezek jelzik, hogy a réteg és 

a hordozó között a szokásos 

epitaxiális összefüggés áll fenn. A 

pólusábrákon látható csúcsok indexei   

a (c) ábrán láthatók. 

 

 

A hőkezeletlen minta keresztmetszeti TEM képén (3.10. ábra) láthatjuk, hogy a 

vékony pufferrétegek a várakozásainknak megfelelően megfelelően simák, a szerkezet 

a) b) 

c) 
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alkalmasnak tűnik további epitaxiális növesztésre, feltéve, hogy az AlN réteg felülete 

nem romlik jelentősen a hőkezelés alkalmával.  

A vastag AlN réteg felületét optikai mikroszkóppal vizsgálva látható, hogy a 

rétegben – vélhetően a növesztés utáni lehűtés során – repedések keletkeztek. A 

réteget igen könnyű volt megkarcolni (acél csipesz hegyével), a karcot mikroszkóppal 

vizsgálva egyértelműen kiderült, hogy a réteg a karc mentén elvált a hordozótól. A 

hordozón nem maradt látható nyoma a karcnak. A karcról és a környékéről készült 

felvételeket a 3.11. ábra mutatja. Az optikai mikroszkópos felvételen jól látszik, hogy 

a réteg töredezettsége mellett még hullámos is, erre engednek következtetni a 

szabálytalan alakú Newton-gyűrűk. 

 

 

 

3.10. ábra: Keresztmetszeti felvétel a hőkezelés előtt álló 

pufferrétegekről (fent) és a hőkezelés után növesztett vastag 

AlN rétegről. 
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3.11. ábra: Optikai (balra) és pásztázó elektronmikroszkópos (jobbra) felvételek a megkarcolt 

vastag AlN rétegről. Mindkét felvételen jól látszik, hogy a réteg elvált a hordozótól.  

 

A TEM-ben készített elektrondiffrakciós felvételek is megerősítik az epitaxia tényét, 

ezen kívül a keresztmetszeti mintákon jól látható, (3.10. ábra) hogy az AlN réteg 

elvált a hordozótól (legkésőbb a mintapreparálás során.) A síkvékonyított mintán a 

vastag AlN réteg hibasűrűségét is meghatároztuk, (az átnézeti képen látható pórusok 

sűrűsége 1,8±0,2 × 10
11

) ami a TEM képen láthatóan viszonylag magas. 3.12. ábra. 

 

 

3.12.ábra: Síkpreparátumon készített TEM felvétel a vastag 

AlN réteg hibaszerkezetéről. Az elektrondiffrakciós képen jól 

megfigyelhető a réteg epitaxiális orientációjához képest 

elfordult részeinek diffrakciója (a központi nyalábhoz közel 

eső gyengébb nyalábok.) 
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Az első kísérletsorozat bíztató eredményei után arra törekedtünk, hogy egyszerűsítsük 

a növesztési eljárást. Ennek megfelelően csak zafír hordozót alkalmaztunk, tekintettel 

a Mg hordozók igen magas árára és arra, hogy a III-nitrid technológiában a zafírt 

használják a legelterjedtebben. Az InN pufferréteget irodalmi adatokra támaszkodva 

[90][91] közvetlenül a zafír hordozóra növesztettük, elhagytuk a TiN pufferréteget. A 

második sorozatban növesztett mintáknál több paramétert változtattunk, a rétegeket 

TEM-mel és röntgendiffrakcióval minősítettük. Látva az első sorozatban készült 

rétegek nagy hibasűrűségét ebben a sorozatban a rétegek repedezettségére és 

epitaxiájára fordítottunk nagyobb figyelmet, mivel a hibasűrűség csökkentésére 

porlasztásos technikával nem volt remény. 

A második sorozatban növesztett minták adatait az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Minta 

jele 
InN puffer Al(In)N puffer 

Hő-

kezelés 
Vastag Al(In)N 

 
Vastagság 

[nm] 
T [°C] 

Vastagság 

[nm] 
T [°C] Tmax [°C] 

Vastagság 

[nm] 
T [°C] 

P3 5 410 10 410 750 200 750..1040 

P4 15 390 30 390 730 200 730..1015 

P5 45 390 90 390 780 200 780..1025 

P6 15 390 15 390 - 200 390..1000 

P7 15 380 7,5+7,5 390 775 50 400 

P8 15 380 {1} 390 750 50 350 

P9 15 400 {2} 400 680 ? 380 

{1}: AlInN puffer folyamatosan növekvő AlN tartalommal 1:2 InN:AlN arányig. 

Becsült vastagság: 10-15 nm 

{2}: AlInN pufferréteg 1:2 InN:AlN összetétellel. A vastagság adat nem mérvadó, 

mert nem réteget, hanem különálló oszlopokat kaptunk. 

 

A sorozat első három mintája (P3, P4 és P5) az alapelgondolás szerint készült, rendre 

5+10 nm, 15+30 nm és 45+90 nm vastagságú pufferrétegekkel. A harmadik minta 

sajnos valamilyen szennyeződés miatt nem volt értékelhető, az első kettő azonban a 

várakozásainknak megfelelt annyiban, hogy mindkét minta elvált a hordozótól, 

emellett epitaxiális is maradt. A két rétegről készített felvételeket a 3.13. ábra mutatja.  
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3.13. ábra: Keresztmetszeti felvételek a P3 (balra) és P4 (jobbra) mintákról. 

 

Összehasonlítva ezeket a mintákat az első kísérletekben növesztett mintákkal, 

megállapíthatjuk, hogy a TiN pufferréteg elhagyása az InN pufferréteg alatt nem 

rontotta a réteg minőségét. A rétegek teteje viszonylag sima, bár megfigyelhető kisebb 

mértékű felületi durvaság a doménhatárokhoz kötődő árkok miatt. Érdekesség hogy 

ezeken a mintákon nem figyelhető meg az AlN pufferréteg és a vastag AlN réteg 

határa, jóllehet teljesen más körülmények között növesztettük őket. Ennek oka nem 

pontosan ismert, felmerül, hogy az InN lebomlásából származó In surfactant hatása 

miatt nő egymásra látható határ nélkül a két AlN réteg. Megjegyzendő, hogy fém In-

nak nyomát ezeken a mintákon sem találtunk. Elvileg a TEM mintapreparáláskor is 

eltűnhet a csekély mennyiségű In, valószínűbb azonban, hogy a hőkezelés során nagy 

része elpárolog. (Ismert tény, hogy In tartalmú minták, mint InP vékonyításakor 

szelektív porlódás miatt In cseppek maradnak a vékonyított minta felületén, tehát az 

In jó eséllyel nem fogy el vékonyítás közben.) A röntgenvizsgálatok szerint az AlN 

rétegünk epitaxiális. Ezt az (10-12) reflexióval készített pólusábrával (3.14. ábra) 

igazoltuk. Röntgendiffrakciós eredmények alapján (A (0002) reflexiók 36,4° körüli 

helyzetéből) azt is megállapíthatjuk, hogy a rétegek gyakorlatilag tiszta AlN-ből 

épülnek föl.  

 

 

3.14. ábra: A P3 (balra) és P4 

(jobbra) mintákról készített 

pólusábrák. A pólusábrák 

felvételéhez használt reflexió: 

AlN (10-12) 
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A további mintákon a növesztési eljáráson a rétegminőség javítását célzó módosítások 

hatását vizsgáltuk. 

A P6 jelű mintán az AlN pufferréteget és a vastag AlN réteget megszakítás nélkül 

egy ütemben növesztettük, és a vastag réteg növesztése közben hajtottuk végre a 

hőkezelést. Az elgondolásunk értelmében a növesztés közbeni hőkezelés által keltett 

repedések így kisebb eséllyel tudnak kinyílni, mert a felületre folyamatosan érkező 

anyag részben a repedésekbe jut. Hátránya ennek a megközelítésnek, hogy alacsony 

hőmérsékleten kell megkezdeni a vastag AlN réteg növesztését, ami ronthatja a réteg 

kristályos minőségét. 

A TEM felvételek (3.15. ábra) alapján megállapíthatjuk, hogy a réteg minőségét 

rontja a fentiekben leírt eljárás. Szembetűnő az is, hogy a réteg alján látszik egy nem 

kifejezetten éles határvonal, mely feltehetően a növesztésnek ahhoz a szakaszához 

tartozik, amelyben az InN réteg lebomlott. Ez összhangban van a kísérleti 

jegyzőkönyvvel mely szerint az InN lebomlásához szükséges hőmérsékletet a vastag 

AlN réteg 71 percig tartó növesztésének 8-10. percében értük el. A felvételeken az is 

látszik, hogy a réteg töredezett és meg is görbült, oly módon, hogy konvex oldala a 

hordozó felé néz.  

 

 

3.15. ábra: A P6 jelű 

mintáról készült 

keresztmetszeti 

felvételek. A felső 

átnézeti képen 

megfigyelhető a 

felületi egyenetlenség 

és a réteg aljához 

közeli határfelület. Az 

alsó képen a réteg 

töredezettségét és 

görbültségét láthatjuk.   

 

A réteg epitaxiális orientációját röntgendiffrakcióval is ellenőriztük. Az (10-12) 

reflexióval készített pólusábrát a 3.16. ábra mutatja. A mérések szerint a réteg (0002) 
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reflexiója 36,08°-nál található, emellett látható még egy gyengébb csúcs 34,16°-nál. 

Előbbi a tiszta AlN-nek feleltethető meg, a második pedig kb. c= 5.2 Å-nek vagyis kb 

36at% InN tartalomnak felel meg. A kétféle rácsparaméter összhangban van a TEM 

képen megfigyelt szerkezettel 

 

3.16. ábra: A P6 jelű réteg 

(10-12) reflexiójával 

készített pólusábra. 

 

A következő mintán (P7) azt vizsgáltuk, hogy a rácsillesztetlenség csökkentésével 

sikerül-e javítani a réteg minőségén. Ennek megfelelően AlInN réteget választottunk 

le az InN pufferrétegre úgy, hogy egyszerre működtettük az AlN és az InN forrást. 

Röntgenmérések tanúsága szerint a rétegünk epitaxiális és (0002) reflexiója 35,3°-nál 

van, ami c=5,08Å rácsállandónak felel meg. Ebből Vegard szabály alapján 

becsülhetjük a réteg InN tartalmát, ami ~12at%-nak adódik. Az (10-12) reflexióval 

készített pólusábrát a 3.17 ábra mutatja. 

 

 

3.17. ábra: A P7 jelű réteg 

(10-12) reflexiójával felvett 

pólusábra. 

 

 

 

3.18 ábra: A P7 jelű minta 

keresztmetszeti képe és 

elektrondiffrakciója. 
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A rétegünk teteje viszonylag simának mondható a többi mintához képest, és bár a 

hordozótól a nem távolodott el a preparálás során, tapadása a tapasztalat szerint a 

többi rétegéhez hasonlóan igen gyenge. A keresztmetszeti mintáról egy átnézeti képet 

mutat a 3.18. ábra. Összehasonlítva az előző mintával, melynél a hőkezelés közbeni 

rétegleválasztással próbáltuk javítani a réteg minőségét megállapíthatjuk, hogy ez az 

eljárás valamivel jobb réteget eredményezett, ami főleg abban nyilvánul meg, hogy a 

rétegünk nem töredezik szét annyira, nem görbül meg és a hordozón marad, és 

felülete egyenletesebb mint az előző esetben. Kristályos minőségét tekintve nem 

mondható jobbnak, mert kisebb méretű doménekből áll. Ezt azzal magyarázhatjuk, 

hogy az AlInN ötvözetet általában nehéz jó minőségűre növeszteni, mivel nem 

egyensúlyi ötvözet. Rácsillesztetlenség szempontjából ez a szerkezet jobban hasonlít 

az eredeti célkitűzésben leírt GaN/InN/Al2O3 szerkezethez, így mindenképpen 

bíztatónak kell értékelnünk ezt az eredményt. 

A P8 jelű mintán a folyamatosan változó összetételű pufferréteg hatását vizsgáltuk. 

Ennek megfelelően az InN pufferréteg leválasztása után olyan AlInN pufferréteget 

választottunk le, melynek AlN tartalmát folyamatosan növeltük, míg el nem értük a 

növesztendő vastag AlInN réteg összetételét. A röntgendiffrakciós adatok alapján a 

réteg megközelítőleg 12at% InN-et tartalmaz. 

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen szerkezet nem lehet mentes a hibáktól, mert vagy 

meggörbül a koncentráció-gradiensből adódó rácsparaméter-változás miatt (hasonlóan 

mint a nanofűnél, de más irányban), vagy a rácsparaméterek különbözősége miatt 

diszlokációk vagy szemcsehatárok épülnek be.  

A kapott réteg viszonylag jó minőségű, az eddigiekben leírt rétegekhez képest nagy 

szemcsékből áll, de ehhez mérten nem túl durva a felülete. Ez a réteg sem távolodott 

el a hordozótól, de a határfelületen látszik, hogy a réteg nincs közvetlen kapcsolatban 

a hordozóval. (ld. a 3.19. ábrát) Az elektrondiffrakció alapján látszik, hogy a réteg 

nem mondható epitaxiálisnak, viszonylag nagy orientációbeli eltérések vannak az 

egyes szemcsék között. Ez arra utal, hogy nem volt szerencsés változó összetételű 

pufferréteget növeszteni. Valószínűleg a pufferréteg a növesztés közben meggörbült 

és feltöredezett majd az ilyen módon elorientálódott felületen eltérő orientációjú 

szemcsék nőttek. 
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3.19. ábra: A P8 jelű mintáról 

készült átnézeti kép és 

elektrondiffrakció. Mindkét 

felvételen jól látszik, hogy az 

egyes szecsék orientációja 

jelentősen különbözik 

 

A sorozat utolsó mintája (P9) a P7 jelű mintához hasonló paraméterekkel nőtt. A 

várakozásokkal ellentétben nem egy összefüggő réteget, hanem a nanofűhöz hasonló 

szerkezetet kaptunk, azaz egy különálló tűkristályokból álló szerkezetet. A 

tűkristályok orientációja epitaxiális vagy ahhoz közeli, eltekintve néhány kivételtől, 

ezek valószínűleg utólag, mechanikai hatások miatt (pl. preparálás közben) dőltek 

meg. A szerkezetről átnézeti képet mutat a 3.20. ábra. 

 

 

3.20. ábra: A P9 jelű minta 

tűkristályokból álló szerkezetéről 

készített keresztmetszeti kép. 

Egyes tűkristályok oldalán jól 

megfigyelhetők a másodlagos 

magképződéssel keletkezett 

szemcsék. 

  

A felvételen az is világosan látszik, hogy másodlagos magképződéssel újabb 

szemcsék jelentek meg egyes tűkristályok oldalán. Az újonnan keletkező szemcsék 

alakja is szabályos. Nem teljesen világos, hogy minek tulajdoníthatjuk ezt a szokatlan 

növekedési mechanizmust. Eddigi tapasztalataink és irodalmi adatok [92][93] alapján 

felmerül, hogy az In gyakorolhat hatást a növekedésre. Az In ilyen látványos 

hatásához fém In jelenléte szükséges. Valószínűleg a növesztési kísérlet folyamán 

lecsökkent a N2 nyomás és emiatt jelent meg az In fázis az InN mellett. A tűkristályok 
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oldalán másodlagos megképződéssel megjelenő szemcsék miatt azt is feltételezhetjük, 

hogy a tűkristályok oldala a növesztés közben olyan szabad felület marad, melyen 

végbemehet másodlagos magképződés. A pufferrétegnek ezen a mintán sem látni 

nyomát, ami ebben az esetben arra utal, hogy a pufferréteg anyaga átkristályosodott. 

(Feltéve, hogy legalább az InN pufferréteg valóban rétegként nőtt.)  

A gyenge tapadású epitaxiális rétegek szempontjából ezt a kísérletet sikertelennek 

kell minősítenünk. Jelentőségét az adja, hogy a kapott szerkezet nagymértékben 

hasonlít a nanofűre. Ennél a mintánál a növesztés folyamatos forgatás mellett történt 

így nem merül föl hogy árnyékhatások befolyásolhatják a növekedést, ennek 

megfelelően nem számíthatunk görbületre és valóban nem is tapasztalunk ilyet.  

 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Egy új III-nitrid rétegnövesztési eljárást mutattunk be, melynek lényege, hogy a 

hordozóra növesztett epitaxiális réteg tapadása igen gyenge. Ennek várhatóan az 

öntartó GaN rétegek előállításában lesz jelentősége. A mintáinkat magnetron-

porlasztással növesztettük, így GaN helyett AlN-et kellett növesztenünk, és a rétegek 

hibasűrűsége is viszonylag nagy lett. Ennek ellenére a várakozásainknak megfelelően 

sikerült olyan rétegrendszereket előállítanunk, melyeknek minimális a tapadása 

amellett, hogy epitaxiálisak. Reményeink szerint a növesztési kísérleteket szélesebb 

körű együttműködésben kémiai eljárásokkal megismételve jelentősen javíthatunk 

majd a rétegminőségen amellett, hogy megtartjuk a gyenge tapadást.  

A kísérletsorozat folyamán felfigyeltünk arra, hogy a növekedés közben nagy 

valószínűséggel jelenlévő olvadt In jelentős hatást gyakorol a növekedésre. Több 

minta esetében az In jelenlétének tulajdonítottuk a pufferrétegek és a ránövesztett 

vastag rétegek közti határfelület látható nyomának hiányát. Az utolsó mintán 

tapasztalt, tűkristályokat eredményező növekedési mód fő tényezőjének szintén az In-

ot véljük.  
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ELTEMETETT HATÁRFELÜLETEK TEM VIZSGÁLATA 
 

CÉLKITŰZÉS 
 

A vékonyrétegek, réteg-rendszerek vizsgálata részben a réteg/hordozó vagy 

réteg/réteg határfelületekre koncentrálódik, hiszen a határfelület minősége jelentősen 

befolyásolja a fölötte megnövesztett réteg tulajdonságait. A határfelületeket 

leggyakrabban keresztmetszeti preparátumokon szokták vizsgálni. Rendszerint így 

elegendő információt nyerhetünk a kérdéseink megválaszolásához, de speciális 

esetekben szükségünk van olyan morfológiai vagy egyéb információra, ami nem 

érhető el a keresztmetszeti vizsgálatokkal. Ilyen lehet, pl. az átvilágíthatóság miatt 

korlátozott minta-vastagságnál nagyobb lineáris méretű kiválások alakjának 

vizsgálata, melyhez a határfelületből sík-preparátumot (plan-view) kell készíteni. 

Nehézséget okoz, ha a határfelületünk mélyebben van, mint az átvilágítható 

mintavastagság. Ilyen esetekben nem elegendő a mintát a hordozó felőli oldalról a 

kilyukadásig vékonyítani, mert ezzel csak a minta felületéhez közeli (~100-500 nm-es 

mélységig terjedő) tartományok válnak láthatóvá. A jellemzően néhány µm 

mélységben lévő határfelület vizsgálatához le kell vékonyítani a minta réteg felőli 

oldalából is ellenőrzött módon, úgy hogy a kész minta vékony (~100 nm) részei 

tartalmazzák a határfelületet. Könnyen belátható, hogy a vékonyított minta 

vastagságának ilyen pontosságú ellenőrzése ésszerű erőfeszítésekkel megoldhatatlan. 

Olyan eljárást dolgoztam ki, mellyel a vastagság pontos ellenőrzése nélkül is nagy 

biztonsággal a vizsgálat céljainak megfelelő mintát lehet készíteni. 

 

MINTAPREPARÁLÁS 
 

A mintáinkat, melyeken az általánosan használható módszert bemutatom, az Euronim 

EU FP5 projekt keretében növesztették. A növesztési kísérletek a zafíron növesztett, 

~10 µm vastag GaN rétegek diszlokáció-sűrűségének csökkentését célozták és ehhez 

egy az ELO-val analóg technikát választottak. Ennek az volt a lényege, hogy a zafír 

felületre amorf SiNx-et választottak le. A SiNx nem nedvesítette a felületet, ennek 

köszönhetően szigetesen kezdett nőni. A szigetes SiNx tetejére GaN-et választottak le 

abban bízva, hogy az amorf szigetek fölé oldalirányban benövő GaN mentes lesz a 

GaN/zafír határfelület illesztetlensége miatt beépülő hibáktól. A feladat az volt, hogy 

vizsgáljuk a határfelületnél található szigetek hatását a rétegre és adjunk meg minél 
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több információt a szigetekre vonatkozóan. A diszlokáció-sűrűséget hagyományos 

síkvékonyítással készített mintán mértük meg a felület közelében. A növekedésre 

gyakorolt hatást keresztmetszeti mintán próbáltuk megfigyelni. A határfelületen lévő 

SiNx szigetek vizsgálatához készítettük el a fentebb leírt síkvékonyítást, az 

alábbiakban ennek módját és az így kapható eredményeket tárgyaljuk. 

Az ionsugaras mintavékonyításnál általános gyakorlat, hogy a mintát vékonyítás 

közben forgatjuk, és az ionágyú(ka)t úgy állítjuk be, hogy a forgás középpontját 

találja el az ionsugár. Ezenkívül arra szoktunk törekedni, hogy a minta két oldalán 

szimmetrikusan helyezkedjenek el az ionsugár által mart bemélyedések, azaz a minta 

két oldalának vékonyítása közben ugyanaz legyen a forgástengely. (Így a mintánk 

felülete hengerszimmetrikus lesz a közös forgástengellyel, mint 

szimmetriatengellyel.) Ez azért előnyös a legtöbb esetben, mert így érhető el a 

legrövidebb vékonyítási idő, eltemetett határfelületek preparálásakor viszont nem 

célravezető. Belátható, hogy a fenti eljárással a lyukas mintán kétoldali vékonyítás 

után a lyuk széle (azaz az elektronsugár számára átlátszó, vékony tartományok) a 

minta eredeti felületéhez képest mindig ugyanolyan mélyen lesz. Ebből az következik, 

hogy a vékonyítást pontosan abban a pillanatban kell abbahagyni a második (általában 

a réteg felőli) oldalon, amikor a határfelületet néhányszor tíz nm távolságra 

megközelítettük. Néhány µm/óra szokásos vékonyítási sebességgel számolva 

nagyságrendileg egy század óra, azaz ~ fél perc lesz az az időintervallum, ami alatt le 

kell állítani a vékonyítást. Figyelembe véve, hogy a minta optikai mikroszkópon 

keresztüli megfigyeléséből nagyon nehéz megmondani (pl. Newton-gyűrűk alapján), 

hogy mennyire közelítettük meg a határfelületet arra a következtetésre juthatunk, 

hogy így kevés esélyünk van arra, hogy használható mintát vékonyítsunk. 

Természetesen a minta többszöri TEM-es ellenőrzésével és kellő tapasztalattal így is 

sikerül mintát preparálni, [67] előnyösebb azonban a vékonyítás beállításait 

módosítani annak érdekében, hogy jobban nyomonkövethető legyen a folyamat. Az 

általam kidolgozott, továbbfejlesztett eljárás azon alapul, hogy a második, réteg felőli 

oldal vékonyításakor eltoljuk a forgásközéppontot az első oldal vékonyításakor 

beállított forgásközépponthoz képest. Emiatt a fentebb leírt forgási szimmetria nem áll 

elő, következésképp a minta vékony területei a minta eredeti felületéhez képest más és 

más mélységben lesznek. Ez azt is jelenti, hogy jóval hosszabb időintervallum áll 

majd rendelkezésünkre, hogy észleljük, hogy (a minta egyes területein) a határfelület 

közelébe értünk. 
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A preparálás konkrét lépéseit a [S5] közleményben foglaltuk össze, az alábbiakban 

leírtaknak megfelelően. 

A mintapreparálást ugyanúgy kezdjük, mint a hagyományos síkvékonyításnál. A 

mechanikai előkészítést a biztonságosabb mintakezelés érdekében Sáfrán György [94] 

eljárásának megfelelően Ti gyűrűbe ágyazott mintán végezzük el. A mechanikai 

előkészítés végén a mintát a hordozó felőli oldaláról 30 µm-ig vékonyítjuk dimpler 

segítségével. (20 mm átmérőjű kereket alkalmazva, a végén 1µm-es 

gyémántpasztával) Az ionsugaras vékonyítást a hordozó felől kezdjük a 

síkvékonyításnál szokásos beállításokkal, folyamatos körbeforgatás mellett addig, 

amíg elérjük a hordozó/réteg határfelületet. A sík határfelület és a vékonyított, 

hengeresen szimmetrikus (egy a határfelületre merőleges tengely körül) mintafelület 

metszete egy kör lesz. Szerencsére ez a kör láthatóvá is válik a vékonyító-berendezés 

optikai mikroszkópjában vagy közvetlenül, vagy a közelében megjelenő Newton-

gyűrűknek köszönhetően. A vékonyítást addig célszerű folytatni, míg a körünk 

átmérője eléri a 0,2-0,3 mm-t de azonnal meg kell szakítani, ha a mintánk kilyukad. A 

hordozó felőli vékonyítást célszerű kis (3keV) energián befejezni, hogy csökkentsük 

az ionsugár roncsoló hatásának következményeit. Ezzel (ha a mintánk kilyukadt) egy 

hagyományos síkpreparátumot kaptunk, melyen a réteg tetejét vizsgálhatjuk. Az 

eltemetett határfelület vizsgálatához a réteg teteje felől is el kell vékonyítanunk a 

mintát. 

A réteg felőli vékonyításhoz a mintát a fentebb leírtaknak megfelelően úgy állítjuk 

be, hogy a minta forgásközéppontja átmenjen a másik oldalán megfigyelt határfelületi 

kör kerületén (vagy ahhoz közel). A vékonyítás következtében a mintánk biztosan 

kilyukad, (ha a hordozó felőli oldal vékonyításakor nem lyukadt ki) várhatóan a 

határfelületi körön belül. Ez a lyuk nőni fog a folyamatos vékonyítás közben és előbb 

utóbb eléri a határfelületi kört. A mintánk vékonyítását akkor célszerű befejezni, 

amikor a lyuk széle egy rövid szakaszon jól láthatóan kívül kerül a határfelületi körön, 

ezek után már csak egy rövid kis energiás „tisztítást” érdemes végrehajtani. A 

folyamatot a 3.21. ábrán szemléltettük a preparálás közben a mintáról készített optikai 

mikroszkópos felvételek pedig a 3.22. ábrán láthatók. 
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3.21. ábra: A mintapreparálás lépései 

keresztmetszetben és felülnézetben. A vizsgálandó 

határfelületet fekete vonallal jelöltük a kereszt-

metszeti képen. a.) kiindulási állapot, b.) a 

hordozó felőli oldal vékonyításának eredménye, a 

határfelületi kört nyilak jelölik a keresztmetszeti 

ábrán. c.) a réteg felőli vékonyítás közben elérjük 

a határfelületet. Elvileg az eltemetett határfelület 

ilyen mintán már vizsgálható. d.) a kész minta, 

melyen megbízhatóan detektálható, hogy a lyuk 

széle elérte a határfelületi kört. A vizsgálandó 

területeket nyilakkal jelöltük. 

 

 

3.22. ábra: Optikai mikroszkópos felvételek (reflexiós, 550 nm zöld szűrő) a 

mintapreparálás 3.21. ábrán vázolt lépéseinek megfelelő állapotokról. Az a.), b.), c.) 

ábrák rendre a 3.21.b.) 3.21.c.) 3.21.d.) ábráknak felelnek meg.  

 

Az eltemetett határfelületet azokon a helyeken vizsgálhatjuk, ahol a határfelületi kör 

és a lyuk széle metszi egymást. Itt fednek át a vékony (lyuk széle) és a határfelületet 

tartalmazó területei (a határfelületi körön kívül eső tartományai) a mintának. Ha 

tovább vékonyítjuk a mintánkat, akkor a lyuk növekedésével a határfelületi körnek 

egyre nagyobb része tűnik el, de mindaddig lesznek a vizsgálatunkhoz alkalmas 

területek, amíg a határfelületi körnek és a lyuk szélének van metszete. Mivel a 

határfelületi kör a mikroszkópban nehezen azonosítható, a mintánkon minden esetben 

meg kell keresnünk azt a területet, ahol a hordozó és a réteg átfed. Ezek a területek a 

diffrakciós képek alapján egyszerűen azonosíthatók, de az epitaxiális mintáknál pl. 

moiré-csíkok is megjelennek a határfelületet tartalmazó részeken. A mintánktól 
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függően még számos más jele lehet a határfelület jelenlétének, mint pl. egy jól 

definiált diszlokáció-hálózat [95] vagy kiválások. 

Az általunk vizsgált GaN/zafír rendszerben moiré-csíkok alapján azonosítottuk a 

vizsgálandó területet. A 3.23. ábrán látható egy amorf SiNx sziget és körülötte a 

GaN/zafír moiré-ábra. 

 

 

3.23. ábra: A GaN és a zafír 

átfedése miatt kialakuló 

moiré-csíkrendszer. A képen 

látható egy amorf SiNx sziget 

is. 

 

Az ábránk bizonyíték arra, hogy valóban a GaN/zafír határfelületet látjuk, hiszen 

másképpen nem látnánk a moiré ábrát, és az is egyértelmű, hogy az ábrán látható 

amorf sziget a határfelület közvetlen közelében van. (A határfelülettől nem lehet 

távolabb mint at átvilágítható mintavastagság.). Az eljárásunk hatékonyságát jól 

mutatja, hogy sok sziget alakja közvetlenül, kényelmesen megfigyelhető, ez nem 

lenne lehetséges egy keresztmetszeti mintán. 

 

AZ ELJÁRÁS NEHÉZSÉGEI 
 

Az előző alfejezetben leírt eljárás legfőbb nehézsége a határfelületi körnek magának 

és a lyukhoz viszonyított helyzetének a megfigyelése. 

Ha a hordozó és a réteg színe vagy fényáteresztő-képessége különbözik, akkor 

viszonylag jól látszik a mintánk állapota. Ha mindkét anyag átlátszó, akkor a 

törésmutatók különbsége miatt Newton-gyűrűket figyelhetünk meg, amint ezt a 3.22. 

ábrán is láthatjuk. A legtöbb mintán a határfelület feszítettsége vagy más felületi 

hatások miatt a határfelület közvetlen környezete gyorsabban porlódik, mint a minta 
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más részei. Emiatt a felületbe egy vékony árok maródik a határfelülethez közel, amit 

optikai mikroszkóppal jól megfigyelhetünk. 

Ha nem átlátszó mintával dolgozunk, gondot okozhat a minta második oldalának 

vékonyítása előtt a forgásközéppont pontos beállítása. Szerencsére a legtöbb 

vékonyító-berendezéshez létezik kétoldalas mintatartó, ami lehetővé teszi, hogy a 

minta egyik oldalán beállított forgásközépponttal a másik oldalt vékonyítsuk, így ez a 

probléma megoldható. 

Tudatában kell lennünk annak is, hogy a fent leírt eljárást arra optimalizáltuk, hogy 

kényelmesen, nagy biztonsággal jó mintát kapjunk. Ez azzal jár, hogy a mintánkon 

szokatlanul nagy lyuk lesz, ennek megfelelően a lyuk szélétől távolodva viszonylag 

gyorsan nő a minta vastagsága. Ez korlátozza az átvilágítható területek nagyságát. 

Emiatt célszerű a vékonyítást a lehető leghamarabb (amint megbízhatóan 

megfigyeltük, hogy a lyuk széle elérte a határfelületi kört.) befejezni. Ha elég jól 

megfigyelhető a határfelületi kör, akkor az első oldal vékonyítását befejezhetjük 

korábban, kisebb határfelületi körrel. A határfelületi kör méretétől függ, hogy a 

mennyi ideig fogy el, emiatt kisebb határfelületi kör esetén rövidebb időintervallum 

áll rendelkezésünkre, hogy úgy állítsuk le a vékonyítást, hogy valamely átvilágítható 

területe tartalmazza a határfelületet. A fentiekben megadott 0,2-0,3 mm méret jól 

bevált a GaN/zafír rendszerre, ezzel könnyedén sikerült a határfelület 10×10 µm
2
 

területéről értékelhető képet készíteni. Ekkora terület a szokásos kérdések 

megválaszolásához általában elegendő. 

Megjegyzendő az is, hogy a minta utólagos tisztítása vagy a felületi, roncsolt 

rétegeinek eltávolítása kisenergiás ionsugaras vékonyítással nem jár azzal a 

veszéllyel, hogy elrontjuk a mintánkat. Ha a tisztítás miatt észrevehetően vékonyodik 

a mintánk, akkor a határfelület más területei válnak átvilágíthatóvá, de mindenképpen 

vizsgálható marad. 

 

A T735 ÉS T738 MINTÁK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI 
 

Ezeket a mintákat ipai partnereink növesztették, így a növesztési paraméterek egy 

részét nem ismerjük. Emiatt itt csak a szerkezet leírását közöljük, kiemelve az új 

mintapreparálási eljárás által elérhetővé tett információkat. 
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Hibaszerkezet 
 

A hibaszerkezet szempontjából a felületet elérő diszlokáció-sűrűség a legfontosabb. 

Ezt síkvékonyított mintákon mértük meg mindkét minta esetében, és később ezeket a 

mintákat tovább vékonyítva készítettük el az eltemetett határfelületből is a 

síkvékonyított mintát. A diszlokáció-sűrűségre 1,55 µm
-2

 (1,55×10
8
 cm

-2
) értéket 

kaptunk a T735 jelű mintán és 5,54 µm
-2

-t (5,54×10
8
 cm

-2
) a T738-as mintán. (a 

megadott értékek becsült hibája 10% körüli.) A diszlokáció-sűrűséget (0001) pólusba 

állított mintákon készített képeken mértük, melyeket a 3.24. ábrán mutatunk be. 

 

  

3.24. ábra: A diszlokáció-sűrűség méréséhez a T735 (a) és T738 (b) mintákról készített 

világos látóterű (BF) képek. A képeken azonosított diszlokációkat fekete nyilakkal 

jelöltük.  

 

  

3.25. ábra: A határfelületről készített felvételeken láthatók (világos kontraszt) a 

határfelületen jelen lévő SiNx szigetek, melyek közül néhányat nyilak jelölnek. 

Mindkét mintán találunk szabálytalan alakú és elnyúlt szigeteket. 

 

a b 
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A képeken látható, hogy a diszlokációk eloszlása egyenetlen, főleg a T738-as mintán 

figyelhetők meg vonalszerű diszlokáció-csoportok. Ezek valószínűleg az első 

fejezetben leírt és a 1.3.b. ábrán bemutatott kisszögű szemcsehatároknak 

tulajdoníthatók. 

A határfelületről készített képeken jól láthatóak a SiNx szigetek (3.25. ábra) 

Figyelemre méltó, hogy alakjuk nem szabálytalan, több esetben közelíti határvonaluk 

a c-síkban fekvő kristálytani irányokat főleg a T735 jelű mintán. Egy ilyen szigetet 

mutat a 3.26. ábra. Az képen látható sziget két oldala pontosan 120°-os szöget zár be 

és további két oldala is közelíti a pontos kristálytani irányokat. Emellett a moiré-

csíkokhoz képesti orientáció is arra utal, hogy a sziget széleit a GaN kristálysíkjai 

határozzák meg.  

 

3.26. ábra: Moiré-

ábra és SiNx sziget 

egymáshoz képesti 

orientációja a T735 

jelű mintán. A sziget 

fehér vonalakkal 

párhuzamos élei nagy 

valószínűséggel GaN 

<11-20> típusú 

kristálysíkokkal 

párhuzamosak. 

 

A képen megfigyelt moiré-csíkrendszer periódusa a bejelölt 60 csíkszélességen mérve 

dmoiré=18,55 Å±2%. Ez a csíkrendszer a periódusa alapján GaN (10-10) és a zafír 

(11-20) párhuzamos síkseregeinek átfedéséből adódik. (A megfelelő rácssík-

távolságok rendre 2,761 Å és 2,379 Å) A mért érték valamivel több, mint 1 Å-mel 

haladja meg a dmoiré=d1d2/( d1-d2) képletből számolt 17,18 Å értéket. Az eltérést 

jelentős részben valószínűleg a mikroszkóp nagyításának a névleges értéktől való 

eltérése okozza, de növelheti a periódust a határfelület illesztetlensége miatti 

deformáció is, ezzel a továbbiakban nem foglalkozunk. A fentieken túl képünkről még 

az is megállapítható, hogy a zafír és a GaN egymáshoz képest el van fordulva a c-

tengely körül. Erre abból következtethetünk, hogy a szigetünk két egymással 120°-os 
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szöget bezáró éle (azaz a GaN/SiNx határfelületei) nem szimmetrikusan helyezkednek 

el a moiré-csíkrendszerhez képest. A GaN zafírhoz képesti elfordulásának mértékét a 

3.27. ábrán vázolt szerkesztéssel határozhatjuk meg, melynek értéke szokatlanul 

nagynak, 0,44°-nak adódik. A kapott értéket a fentebb leírt bizonytalanságok 

(nagyítás, deformáció) érdemben nem befolyásolják. 

 

 

3.27. ábra: A zafír és a GaN 

rácssíkjainak és a moiré-csíkoknak 

egymáshoz viszonyított orientációját 

és periódusát megadó háromszög-

szerkesztés. (A szemléletesség 

kedvéért nagymértékben torzított 

ábra.) 

  

A SiNx szigeteket keresztmetszeti mintákon a határfelületről készített nagyfelbontású 

képeken is vizsgáltuk. Az eltemetett határfelületek preparálásának fontosságát jól 

szemléltetik a 3.28. és 3.29. ábrán bemutatott felvételek, melyek csak a szigetek létét 

igazolják, a szigetek alakjáról viszont kevés információt nyerhetünk belőlük. A 3.28 

ábrán jól látható, hogy a szigetek oldalsó határai néha feltűnően egyenesek (kép jobb 

széle), a GaN/Al2O3 határfelületre merőlegesek. Ez a megfigyelés összhangban van a 

síkvékonyított mintánkon talált GaN kristálytani irányokhoz illeszkedő 

határvonalakkal. Megjegyzendő, hogy a keresztmetszeti minták nem alkalmasak arra, 

hogy igazoljuk, hogy a GaN/SiNx határfelületek kristálysíkokkal párhuzamosak, ezt 

csak a határfelületből készített síkpreparátumon tehető jól láthatóvá.  

 

 

3.28. ábra: A GaN/Al2O3 határfelület közvetlen környezetéről készült felvétel a 

T735 mintán. 
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3.29. ábra: A GaN/Al2O3 határfelület közvetlen környezetéről készült felvétel a T738 

mintán. 

 

Keresztmetszeti vizsgálatok 
 

A keresztmetszeti mintákon a diszlokációk vonalát vizsgáltuk. A mintákban a 

várakozásoknak megfelelően leginkább a réteg síkjára merőleges vonalú 

diszlokációkat, TD-ket találtunk. Eredetileg arra szerettünk volna választ kapni, hogy 

a SiNx szigetek ELO szerű növekedésre kényszerítik-e a GaN réteget, ám erre nem 

volt módunk, mert a szigetek mérete kisebb volt, mint a diszlokációk átlagos 

távolsága.  

Ha a réteg adott szakaszának (a szokásos átnézeti képen látható; ≈10 µm ) hosszát 

megszorozzuk a minta vastagságával, akkor megkapjuk azt a területet, amelyre azok a 

diszlokációk esnek, melyeket a képen látunk. A konkrét értékeket behelyettesítve: ≈10 

µm × 0,5 µm = 5 µm
2 

lehet reálisan a terület egy vastagabb mintánál. A 

síkvékonyított mintán kapott diszlokáció-sűrűségekkel számolva ekkora területre 10-es 

nagyságrendű diszlokáció jut. A képen látható diszlokációk távolsága a fentiek 

alapján µm nagyságrendű lesz, ami egyértelműen nagyobb, mint az amorf szigetek 

mérete. A másik zavaró tényező, hogy a szigetek mérete összemérhető a minta 

vastagságával, így előfordulhat, hogy egy sziget mellett induló diszlokáció és egy 

sziget a képben egymásra vetül. 

A fentiek alapján a diszlokációk áttekintő vizsgálatára szorítkoztunk. A mintákról 

készített átnézeti képeken (3.30. ábra) jól látszanak a III-nitrid rétegekre jellemző TD-
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k (threading dislocation). Szintén megfigyelhető, hogy a hordozó/réteg határfelület 

közelében 1 µm-en belül egyéb diszlokációk is nagy számban jelen vannak. 

 

 

 

3.30. ábra: A T735 (fent) és a T738 (lent) mintákról készült 

keresztmetszeti, átnézeti képek. 

 

A T735 mintán a diszlokációkról a hordozóhoz közel eső részeken készített képeket 

mutatja a 3.31. ábra. Figyelemreméltó, hogy a képeken III-nitrid anyagoknál 

szokatlan, diszlokáció-mozgásra utaló nyomokat is látni. A diszlokáció-mozgásra a 

nyíllal megjelölt diszlokációk jellegzetes alakjából következtethetünk, mely a 

feszültség hatására elmozduló és akadályokon (kiváláson vagy másik diszlokáción) 

elakadó diszlokációk sajátja. A képen az akadályokat nem sikerült egyértelműen 

azonosítani. Mivel a rétegben sehol nem figyeltünk meg kiválásokat, valószínű, hogy 
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a diszlokációk mozgását más diszlokációk akadályozták. Erre utal az átnézeti képeken 

a határfelület közelében megfigyelt diszlokációk sokasága is. 

 

  

  

 

5 µm 
3.31. ábra: A T735 mintán megfigyelt görbült diszlokációk. A fölső BF-DF kép pár 

g=(0002) szórási vektorral készült, míg az alsó BF-DF képpár g=3×(10-10)-val. A 

felső képpáron középtájon látható (nyíllal jelölt) két diszlokáció alakja arra enged 

következtetni, hogy ezek a diszlokációk elmozdultak és mozgásukat valamilyen 

akadályok korlátozták, melyek között a diszlokáció kihajlott. Az alsó képpár 

ugyanarról a területről készült, ám ezeken kioltás miatt nem látszanak a felső kép 

páron megjelölt diszlokációk.   

 

A mintáról több BF-DF képpárt is készítettünk különböző szórási vektorokkal 

jellemzett kétsugaras helyzetben, hogy információt nyerjünk a diszlokációk Burgers-

vektoráról. A képen látható görbült diszlokációk kioltás miatt nem látszanak a 

g=3×(10-10) szórási vektornál, tehát g·b=0 vagy másképpen g┴b. Másrészt a g= 
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(0002) szórási vektornál látszanak, tehát van azzal párhuzamos komponense a Burgers 

vektornak. A TD-k jellemzően élkarakterisztikával rendelkeznek ezért 

valószínűsíthető, hogy az általunk vizsgált diszlokációk (c-irányú szakaszai) is 

rendelkeznek élkomponenssel a (0002-vel párhuzamos) csavarkomponens mellett. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Eltemetett határfelületek sík-preparálására kidolgoztam egy gyors, egyszerű és nagy 

biztonsággal alkalmazható eljárást, melyet sikeresen alkalmaztam is GaN/zafír 

rendszereken. Az eljárás lépéseit dokumentáltuk és folyóiratcikkben publikáltuk. 

Demonstráltuk GaN/zafír rendszereken, hogy az eltemetett határfelületekről ilyen 

módszerrel fontos többletinformációt nyerhetünk a keresztmetszeti vizsgálatokhoz 

képest. Összefoglalva a megfigyeléseinket az amorf szigeteinkről a következőket 

mondhatjuk: jellemzően néhányszor 10 nm méretűek mindkét mintánál. 

Rendelkeznek a hordozó felületével párhuzamos, atomi léptékben sík, a GaN réteggel 

közös határfelülettel. Oldalaik esetenként síknak látszanak mind a laterális, mind a 

keresztmetszeti mintákon. Ebből arra következtethetünk, hogy az előzetesen 

leválasztott SiNx szigetek akkor nyerték el végleges formájukat, amikor a GaN réteget 

növesztették. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Doktori munkámban III-nitrid rétegek növekedési mechanizmusait vizsgáltam azzal a 

céllal, hogy a félvezetőipar számára fontos III-nitrid szeletgyártás és heteroepitaxiális 

növesztés egyes kérdéseire választ adhassak. 

A kutatásaimhoz reaktív egyenáramú magnetron-porlasztással állítottam elő az 

AlN, InN és AlInN epitaxiális rétegeket zafír hordozón, míg a vizsgált GaN rétegeket 

nemzetközi együttműködésben kaptam (CNRS – Sofia Antipolis). A rétegeket 

transzmissziós elektronmikroszkóppal (TEM), pásztázó elektronmikroszkóppal, 

röntgendiffrakcióval (XRD) és optikai mikroszkóppal minősítettük. A 

mikroszkópiához szükséges mintákat Ar
+ 

ionsugaras vékonyítással preparáltuk. 

A munkám során három kérdéskörrel foglalkoztam.  

Elsőként egy alacsony hőmérsékleten előállított görbült tűkristályokból felépülő 

AlInN szerkezetet vizsgáltam meg részletesen. A TEM és XRD eredmények alapján a 

növesztési kísérlet körülményeit figyelembe véve megalkottam egy új növekedési 

modellt, mely szerint a tűkristályok görbületét árnyékhatások miatt kialakuló 

koncentráció-gradiens okozza. A modellalkotáson túl foglalkoztam a modell egyes 

következményeivel is. 

A második kísérletsorozatban, részben a korábbi AlInN növesztési tapasztalatokra 

támaszkodva, részben a félvezetőipar igényeit figyelembe véve olyan epitaxiális AlN 

rétegeket növesztettem, melyek igen csekély tapadásuk miatt könnyen leváltak a 

hordozóról. A gyenge tapadást InN pufferréteg alkalmazásával értem el, melyet az 

AlN réteg egy részének leválasztása után hőkezeléssel elbontottam. Mind a TEM, 

mind az XRD vizsgálataim szerint az epitaxiát sikerült megőrizni az AlN/InN/Al2O3 

rendszerben amellett, hogy sikerült gyakorlatilag nulla tapadást elérni. A rétegek 

minőségét a paraméterek szisztematikus változtatásával optimalizáltam. 

A harmadik kísérletsorozat vastag GaN epitaxiális rétegek alatti eltemetett 

határfelületek vizsgálatát és az ehhez szükséges mintapreparálási technika 

kidolgozását célozta. A 10 µm vastag rétegek alatti határfelületen jelenlévő amorf 

SiNx szigetek vizsgálatához kidolgoztam egy mintapreparálási eljárást, melynek 

segítségével nagy biztonsággal lehet TEM vizsgálatokhoz az eltemetett határfelületet 

tartalmazó átvilágítható síkpreparátumot készíteni. Az eljárást részletesen 

kidolgoztam és dokumentáltam, hatékonyságát micro-ELO technikával növesztett 

GaN rétegeken demonstráltam.  
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SUMMARY 
 

I investigated the growth mechanisms of group III nitride films with the aim to answer 

questions important for semiconductor wafer manufacturing and hetero epitaxial 

growth. 

I used reactive direct current magnetron sputtering to deposit AlN, InN and AlInN 

epitaxial films on sapphire while the GaN films were prepared in the frame of 

international cooperation (CNRS – Sofia Antipolis). Films were characterised by 

transmission electron microscopy (TEM) scanning electron microscopy, X-ray 

diffraction (XRD) and optical microscopy. Specimens for the TEM characterisation 

were prepared by Ar
+
 ion milling. 

My research results are divided in three main areas. 

First I investigated an AlInN structure consisting of curved whiskers prepared at 

low temperature. Based on TEM and XRD observations and taking the growth 

conditions into account I developed a novel growth model which assigns the curvature 

of the whiskers to compositional gradients caused by self-shadowing effects. 

Consequences of such a growth model are also discussed. 

In the second series of experiments utilising our former experiences on AlInN alloy 

growth and in part reflecting to specific needs of semiconductor industry we 

attempted the growth of low adhesion epitaxial AlN and AlInN films. The low 

adhesion was achieved by applying InN buffer layers which were decomposed by heat 

treatment following the deposition of the epitaxial AlN layer. According to TEM and 

XRD results the epitaxy was preserved throughout the AlN/InN/Al2O3 system besides 

the extremely low adhesion of the AlN films. The quality of the layers was optimised 

by systematic variation of the growth parameters. 

The third row of experiments aimed the characterisation of the buried interface 

under a thick GaN film and the development of the necessary specimen preparation 

technique. For the investigation of the amorphous SiNx islands located at the buried 

interface of a 10 µm thick GaN film and the sapphire substrate a method was 

developed which reliably yields electron transparent plan-view specimens for TEM 

investigations that contain the interface. The method was described in detail and 

demonstrated on GaN films grown by the micro-ELO technique.  
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 Új tudományos eredmények 

 

1.) AlInN ötvözet rétegek [S1-S3] 

a.) Közreműködtem különböző összetételű AlInN ötvözetek növesztésében és 

minősítésében. Sikeresen hoztunk létre olyan nemegyensúlyi összetételű ötvözeteket, 

melyek InN tartalma a 10-90 at% tartományban volt hangolható, valamint megállapítottuk, 

hogy 900°C hőmérsékleten nem épül be kellő mennyiségű In a rétegekbe. 

b.) Az alacsony hőmérsékleten (300°C) növesztett mintán felfedeztem egy újfajta görbült 

tűkristályokból álló szerkezetet, melyet a morfológia alapján nanofűnek neveztem el. A 

nanofű 10-20 nm vastag és 300 nm hosszú tűkristályokból áll, melyekben a hexagonális 

szerkezet az oszlop görbületével közel megegyezően meggörbül.  

c) Egy újfajta, a növesztési kísérlet geometriai feltételeivel meghatározott növekedési 

modellt alkottam a nanofű szerkezet kialakulására. A modell szerint a görbületet az 

oszlopokon belüli koncentráció-gradiens okozza, melynek megfelelően rácsparaméter-

gradiens is kialakul. Megadtam egy lehetséges geometriai transzformációt, mely egy 

kristályszerkezetet az általam leírt görbült szerkezetbe transzformálja. 

 

2.) InN puffer rétegek [S4] 

a) Önleváló epitaxiális AlN rétegek növesztését javasoltam és ilyen rétegeket növesztettem 

magnetron-porlasztással zafír és MgO hordozókon InN puffer rétegek termikus 

lebontásának alkalmazásával. 

b) Kettős puffer rétegként elsőként InN-et majd az InN-re leválasztott AlN-et (AlInN-et) 

alkalmaztam. Az AlN puffer rétegek leválasztása után hőkezeléssel lebontottam az InN 

réteget így az AlN puffer réteg elvált a hordozótól. Ezen a puffer rétegen növesztettem meg 

a vastagabb (~200 nm) AlN réteget.  

c) A fenti eljárás több módosított változatát is kidolgoztam. Ezekben a kísérletekben AlN 

réteg helyett AlInN ötvözet réteget alkalmaztam, illetve megváltoztattam egyes műveletek 

sorrendjét. A legjobb eredményt a P7 jelű mintán sikerült elérni InN és AlInN puffer 

rétegek alkalmazásával.  

 

3.) Eltemetett határfelületek síkvékonyítása [S5] 

a) Vastag (~10 µm) GaN rétegek vizsgálatához olyan ionsugaras mintapreparálási eljárást 

dolgoztam ki, mely lehetővé teszi a GaN/zafír (vagy más hasonló rétegrendszer) eltemetett 

határfelületének síkpreparátumon történő elektronmikroszkópos vizsgálatát.  
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b) Ezzel a technikával a határfelületnek nagyobb, mint 10×10 µm
2
 területéről sikerült 

könnyen értelmezhető morfológiai információt nyerni, emellett az epitaxia lokális 

ellenőrzésére is kiválóan alkalmas az eljárás a mikroszkópos képeken megjelenő moiré-

ábrának köszönhetően. További előnye az eljárásnak, hogy ilyen módon a hagyományos 

síkvékonyított minták tovább-vékonyításával is egyszerűen preparálhatunk a határfelület 

vizsgálatához alkalmas TEM mintát.  

c) A kidolgozott eljárást demonstráltam egy a-SiNx zárványokat tartalmazó GaN/zafír 

határfelület vizsgálatával. 

d) A mintapreparálási eljárást részletesen dokumentáltam és diszkutáltam 

alkalmazhatóságát más rétegrendszerekre. 
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