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Bevezetés 
 

A III-nitrid anyagok – elsősorban az optoelektronikai [1] eszközök szempontjából 

fontos direkt sávátmenetüknek és a nagyteljesítményű, magas hőmérsékletű 

alkalmazásokban fontos stabilitásuknak köszönhetően – az utóbbi években egyre 

nagyobb szerephez jutottak a félvezető-eszközök gyártásában. 

A III-nitrid anyagok előállítása máig problematikus [2], mert az ismert technológiák 

egyrészt igen költségesek, másrészt csak viszonylag nagy hibasűrűségű kristály 

előállítására alkalmasak. A III-nitrid alapú eszközök jóval nagyobb hibasűrűségek 

mellett is működőképesek [3] mint a Si alapú eszközök, mégis ma a hibasűrűség 

csökkentésére irányul a kutatások jelentős része.  

Tömbi formában ilyen anyagokat máig nem sikerült a gyártástechnológiák 

igényeinek megfelelő minőségben és méretben előállítani [4], így leggyakrabban 

zafír hordozón epitaxiális réteg formájában állítják elő őket. Az eszközgyártásban 

leggyakrabban GaN alapon növesztett AlGaInN ötvözeteket is tartalmazó 

heteroepitaxiális szerkezetek növesztését kell megoldani. Ez motiválta, az epitaxiális 

GaN és AlInN rétegek növekedésével kapcsolatos újszerű jelenségek vizsgálatát és 

az ehhez szükséges mikroszkópos vizsgálati módszer fejlesztését. 

Az eredmények első fejezetében AlInN ötvözeteken végzett kísérleteimet 

ismertetem. Az eredmények második fejezete az első fejezetben ismertetett és az 

ahhoz kapcsolódó kutatásokban megszerzett ismeretekre támaszkodva a GaN 

epitaxiális rétegek feszültségének csökketnését célzó újfajta eljárás eredményeit 

foglalja össze. A harmadik fejezet epitaxiális GaN rétegek hibasűrűségének 

csökkentését célzó új eljárás mikroszkópos vizsgálatáról, és az ahhoz kapcsolódó 

mintapreparálási eljárásról szól.  
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Alkalmazott kísérleti és vizsgálati módszerek 

 

Az általam növesztett rétegek mind reaktív DC magnetron-porlasztással készültek 

UHV környezetben. Ennek a technikának az alapkutatás szempontjából nagy előnye, 

hogy egyszerű és olcsó, emellett viszonylag sok szabadsági fokkal rendelkezik. 

Hátránya, hogy az elérhető hibasűrűség tekintetében elmarad az eszközgyártásban 

használt kémiai eljárásoktól. A növesztési kísérleteket a Linköpingi Egyetem Fizikai 

és Méréstechnikai Intézetében végeztem. A vizsgálatok legnagyobb részét 

transzmissziós elektronmikroszkóppal (Philips CM20 és CM20-UT 200 kV) 

végeztem, ezeket a vizsgálatokat egészítettem ki röntgendiffrakciós, optikai 

mikroszkópos és pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatokkal. A mikroszkópos 

mintákat az intézetünkben kifejlesztett ionsugaras vékonyítási technikával 

preparáltam többnyire 10keV Ar+ ionnyalábbal. Egyes minták esetében a felületi 

roncsolt réteg vastagságát a világon egyedülálló kisenergiás (200-500 eV) 

vékonyítással csökkentettem. 

 

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, 
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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.  

b) Ezzel a technikával a határfelületnek nagyobb, mint 10×10 µm2 területéről 

sikerült könnyen értelmezhető morfológiai információt nyerni, emellett az epitaxia 



 4 

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. Diszkutáltam 

alkalmazhatóságát más rétegrendszerekre. 

Az eredmények jelentősége 
 

1.) Nemegyensúlyi ötvözeteket hoztunk létre a III-nitrid alapú félvezetőeszközök 

gyártása szempontjából előnyös paraméterekkel, emellett felfedeztem egy újszerű 

görbült tűkristályokból álló szerkezetet, a nanofüvet. A nanofű újszerű (nem 

periodikus, mégis determinisztikus) szerkezete várhatóan különleges 

tulajdonságokat eredményez, emellett a növekedési modell felhasználható adott 

paraméterekkel rendelkező szálszerű nano-szerkezetek előállításához valamint 

alkalmas az anyagrendszer növesztését befolyásoló egyes tényezők – mint felületi 

diffúzió, geometriai hatások – vizsgálatára. 

 

2.) AlN/InN/zafír rétegrendszerekkel olyan növesztési eljárást dolgoztam ki, mely 

várhatóan alkalmas az öntartó GaN szeletek előállításának lényeges 

egyszerűsítésére. Az eljárás alapelgondolásának megalkotásán túl foglalkoztam 

egyes réteg-növekedést vagy minőséget befolyásoló tényezők hatásával is. 

 

3.) Az általam kidolgozott mintapreparálási eljárás rutin feladattá egyszerűsíti az 

eltemetett határfelület vizsgálatát. Az új eljárással lényegesen rövidebb idő alatt, 

megbízhatóbban lehet a határfelület hibaszerkezetét, az ott jelenlévő zárványokat és 

egyéb rétegminőséget döntően befolyásoló tényezőket feltárni. 
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