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1. Bevezetés 

Megszoktuk, hogy a mikroelektronikában a kisebb mindig jobbat jelent – több 

alkatrészt egy csipen, gyorsabb választ, alacsonyabb költséget, alacsonyabb 

energiafogyasztást, nagyobb teljesítményt. Bár kétségkívül a legkiemelkedıbb gazdasági 

hajtóerıt a félvezetıipar jelenti, számos fontos, már meglévı alkalmazás fejlesztésében 

elsıdleges a miniatürizálás. A mágneses adattárolásban 100 nm-es, a CD lemezek esetén 

50 nm alatti bitméret a kitőzött cél, a MEMS (mikro-elektromechanikus rendszerek) után 

immár a NEMS áll a fejlesztések középpontjában. Az érzékelık területén sincs ez másként, az 

egyik legnagyobb gazdasági jelentıséget itt a DNS- és fehérjemátrixokban (array) találjuk. 

Az egyszerően megfogalmazható célok mögött látnunk kell azonban a rendkívül sokrétő 

kihívást: ezek az igények a költséghatékonyságot mindig szem elıtt tartó gyártás 

technológiáinak és anyagainak, az adathordozók írás-olvasásának, az alkalmazott 

megmunkáló technikák, illetve a szenzorok nagy érzékenységő, megbízható kiolvasásának új 

generációit hívják életre. A legfontosabb gazdasági hajtóerıt ezek a több évre elıre 

prognosztizálható, road mapbe foglalható területek alkotják. 

A nanotudomány ennél mégis jóval többet jelent. Az 1–100 nm-es tartományban 

számos új, izgalmas effektus felfedezése gazdagította világunkat, melyek többsége a 

kvantummechanika, illetve az optikai közeltér jelenségeinek elıtőnésével van 

összefüggésben. Példaként szokás említeni a kvantum fogságot (confinement), a Coulomb-

blokádot, az egy-elektron alagutazást, a felületi plazmon-polariton gerjesztéseket, illetve a 

fényhullámossz nagyságrendjébe esı periodicitású fotonikus kristályok és metaanyagok 

fénnyel való kölcsönhatását. Miközben még számos jelenség intenzív kutatás és vizsgálat 

tárgyát képezi, ezzel párhuzamosan már a lehetséges alkalmazások prototípusai is 

folyamatosan jelennek meg a laboratóriumokban: kvantum-pötty és kvantum-kaszkád lézerek, 

egy-elektron tranzisztorok, nanométeres rendezett mágnesek, a felületi plazmonok hatalmas 

térerısségét kihasználó felületerısített Raman-szórás és fotonikus kristályok pl. LED-ek 

fényteljesítményének növelésére, lézerdiódák karakterisztikájának javítására. 

Ilyen mérető szerkezetek megvalósítása valódi technológiai kihívást jelent. A rövid 

hullámhosszokon (≤13 nm) mőködı fotolitográfia költséges forrást, optikát és maszkot 

igényel, a részecskenyalábos és pásztázó szondás nanomegmunkáló technikák egyenként 

alakítják ki az objektumokat, ezért makroszkopikus felületek strukturálása rendkívül 

idıigényes. A megvalósíthatóság gyakran alapvetıen meghatározó: pl. a szilíciumtechnológia 
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leginkább fejlett és kidolgozott volta hívta életre a szilícium fotonikát. Az elméleti 

megfontolások és tervezés után sikerült az infravörös tartományban mőködı szerkezeteket, pl. 

fotonikus kristály hullámvezetıket, interferométereket, prizmákat készíteni és vizsgálni. 

Ezek a nehézségek, illetve az a tény, hogy sok esetben nincs szükség tetszıleges 

mintázatok kialakítására – elegendı egyszerőbb, vagy periodikus szerkezet is – indította a 

kutatókat új, gyakran „alternatív” módszerekként emlegetett eljárások kidolgozására. Ebben a 

mérettartományban, ahol a fizika, a kémia és a biológia határai elmosódnak, a megmunkálás 

fizikai módszerei mellett pl. a kolloidika eredményei, az önszervezı monorétegek vagy a 

blokk kopolimerek is fontos alkalmazásra találtak. Várhatóan a különféle biológiai képletek 

speciális, pl. specifikusan kötı, önszervezı tulajdonságainak funkcionális felhasználása is 

rohamosan bıvülni fog. 

Ezen igényeket és a terület fokozódó jelentıségét látva, a Magyar Tudományos 

Akadémia Mőszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézete (MFA) 2003-ban célul tőzte ki 

periodikus nanostruktúrák kialakításának kutatását. Elsıdleges célom olyan eljárások 

kidolgozása volt, melyekkel nagyberendezések alkalmazása nélkül, hatékony módon 

készíthetünk nanoszerkezeteket, lehetıleg makroszkopikus mérető szilícium felületeken. 

Feladatom volt a szóbajöhetı módszerek felderítése és a rendelkezésre álló technikák 

megfelelı kombinálása, a felmerülı fizikai problémák megoldása, végig szem elıtt tartva az 

eredmények alkalmazási lehetıségeit. Makroszkopikus szilícium felületeken periodikus 

nanoszerkezetek létrehozásához holografikus litográfiával kialakított egy- és kétdimenziós 

fotorezisztrácsokat, Langmuir-Blodgett technikával készült egy- és kétrétegő Stöber szilika 

részecskefilmeket, illetve fotolitográfiával strukturált részecskerétegeket alkalmaztam 

elsıdleges struktúraként. Ezek maszkként szolgáltak adalékionok implantációjához. Az így 

kialakított, laterálisan periodikus adalékkoncentráció-eloszlást a szilícium elektrokémiai 

marásával alakítottam domborzati struktúrává. 

Doktori dolgozatomat azon megmunkáló eljárások rendszerezett áttekintésével 

kezdem, amelyekkel a nanotartomány is elérhetı (2. fejezet). Ezt követıen bıvebben 

ismertetem az általam alkalmazott, eredményeim szempontjából lényeges preparatív és 

minısítı módszereket (3. fejezet). Saját kísérleteim bemutatása (4. fejezet) után az általános 

célkitőzésen túlmutató várakozásaim szempontjából is értékelem az eredményeket, illetve a 

további kutatási és alkalmazási lehetıségeket foglalom össze röviden (5. fejezet). Végül 

tézisszerően fogalmazom meg az általam elért új eredményeket (6. fejezet). 
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2. Nanomegmunkálás, nanomintázatok 

Ebben a fejezetben rendszerezetten tekintem át azon megmunkáló, strukturáló 

módszerek alapeseteit, amelyekkel a nanométeres mérettartomány is elérhetı. A szóbajöhetı 

technikák rendkívül változatosak – a kutatói kreativitás igazi tematikus tárháza – ezért 

elengedhetetlen a rendszerbe foglalásuk. Számos csoportosítási szempont elképzelhetı és 

használatos, én az eredményül kapott szerkezetek jellege alapján két fı egységet alakítottam 

ki: készíthetık-e velük tetszıleges (tetszılegesen összetett) struktúrák, vagy csak 

meghatározott jellegő, egyszerőbb (pl. periodikus) szerkezetek. E két nagy kategórián belül a 

csoportosítás alapja a mőködési elv, szem elıtt tartva a két fı egység jellegét – pl. a 

holografikus litográfiát nem sorolom a fotolitográfiai módszerek közé, bár bizonyos 

szempontból odatartozhat (2.1. ábra). 

 

 

2.1. ábra Fıbb nanomegmunkáló technikák csoportosítása 
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Igyekeztem kerülni az irodalomban is következetlenül használt „hagyományos”, „nem 

konvencionális”, „alternatív”, stb. címkéket, viszont próbáltam összegyőjteni a meglehetısen 

bosszantó, de közhasznúvá vált betőszavakat a témában. Egyes eljárásokra nem sikerült 

frappáns és kifejezı magyar elnevezést találnom, ilyen esetekben csak az angol fogalmat 

használom – az erıltetett magyar kifejezés helyett. Mint minden generális áttekintésbıl, ebbıl 

a fejezetbıl is ki kellett maradnia számos érdekes eljárásnak, amelyek az alapesetek 

kombinációjából születettek. Ezen túlmenıen ott kellett még meghúznom a határt, ahol az 

elsıdleges struktúra kialakítása véget ér. Az ésszerő terjedelmi korlátok miatt a további 

technológiai lépésekrıl (rétegleválasztás, marás, stb.) nem ejtek – nem ejthetek – szót, még ha 

rendkívül szellemes és izgalmas eljárás is következne példaként. 

2.1 Tetszıleges szerkezetek kialakítására alkalmas technikák 

2.1.1 Fotolitográfia 

A mikroelektronikai iparban nanomérető objektumok kialakítására a fotolitográfia a 

gyártási folyamat egyik fı eleme, ezáltal a legismertebb és talán leginkább fejlettnek 

tekinthetı technológia. Mőködési elve, hogy egy kvarclemezen létrehozott krómábra képét 

kollimált fénynyalábbal vetítik, képezik le a fókuszsíkban elhelyezkedı, hordozón lévı 

fotoreziszt rétegbe, többnyire negyedére kicsinyítve. A fotoreziszt olyan szerves anyag 

(polimer), mely a megvilágítás hatására lezajló kémiai változások eredményeként válik 

oldhatóvá (pozitív reziszt) vagy oldhatatlanná (negatív reziszt) az elıhívó folyadék számára. 

Az így kialakított rezisztmintázat szolgál maszkként a következı technológiai lépéshez. 

Nagy elınye, hogy makroszkopikus felületek (kb. 8 cm2) egy lépésben, néhány 

másodperc alatt exponálhatók. Itt érdemes megemlítenem, hogy a nagyfelbontású 

fotomaszkokat többnyire elektronsugaras litográfiával állítják elı, amely meglehetısen 

költség- és idıigényes technológia. (Pl. sőrőn elhelyezkedı 20 nm alatti mérető objektumok 

kialakítása 1 cm2 felületen nagyjából 24 órát vesz igénybe.) [2.1.1, 2.1.2] 

A fotolitográfia alkalmazhatóságát a diffrakció és a mélységélesség korlátozza. Az 

elérhetı R felbontás 

R ~ λ/NA,, (1) 

ahol λ a megvilágítás hullámhossza, NA a numerikus apertúra, mely arányos a közeg 

törésmutatójával. A DOF mélységélességre a 
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DOF ~ λ/(NA)2 (2) 

összefüggést írhatjuk fel. [2.1.3] 

A diffrakciós korlát kezelésére a maszk leképezése (projection mode 

photolithography) helyett alkalmazható a kontaktmásolás (contact mode photolithography), 

amikor az 1:1 arányú maszkot közvetlen fizikai kontaktusba hozzák a fotoreziszttel. Ennek 

hátrányát a költséges, nagyfelbontású maszk elıállításában és amortizációjában találjuk. 

A felbontási határt jellemzı összefüggésre tekintve triviálisan adódik az exponáló 

hullámhossz csökkentése. Az ultraibolya tartományban (ultra violet – UV) mőködı 

higanygız-lámpás eszközöket (436 nm és 365 nm) rendre 

− a mély UV (deep UV – DUV; KrF excimer lézer: 248 nm, ArF excimer lézer: 193 nm), 

− extrém UV (extreme UV – EUV; szinkrotron, forró plazma: 13 nm), majd 

− a lágy Röntgen (Proximity X-ray Lithography – PXL; szinkrotron, forró plazma: 

0,8 nm, 1,4 nm) 

tartományokban mőködı berendezések követik [2.1.3, 2.1.4]. Az utóbbi két eszközt (EUV, 

PXL) még prototípus-, illetve fejlesztési állapotban találjuk. A gyártásban jelenleg 193 nm-es 

hullámhosszon 90 nm-es felbontás és 37 nm-es vonalszélesség a rekord [2.1.1]. 

Az egyre rövidebb expozíciós hullámhosszak a fotorezisztek új generációit hívták 

életre, melyek már megfelelnek a felbontási és érzékenységi elvárásoknak. Természetesen ez 

a terület szintén folyamatos és intenzív kutatás tárgya, példaként gondolhatunk itt a felbontást 

javító nemlineáris rezisztekre. [2.1.3] 

A rövidebb hullámhosszak felé haladva, a megfelelı fényforrások biztosításán túl, a 

leképezı optika és a maszkok kialakítása is egyre összetettebb és költségesebb feladat, a 

transzmissziós elemeket fel kell, hogy váltsa a reflexiós optika és a reflexiós maszkok 

alkalmazása. [2.1.3] 

Ismertek még felbontást javító technikák is (Resolution Enhancement Techniques – 

RET), más néven hullámfront-tervezı eljárások (wavefront engineering). Ezek egyik típusa az 

optikai közelségi korrekció (Optical Proximity Correction – OPC) néven vált ismertté. 

Lényege, hogy már a maszk tervezésénél figyelembe veszik a diffrakció hatását és a maszkon 

lévı objektumok alakjában alkalmazzák a korrekciót (2.1.1.(a) ábra). Sajnos szabálytalan 

mintázatok esetén ez igencsak körülményes feladat. A másik fı eset a kontraszt növelésére 

fázistoló maszkok alkalmazása, melyeknél tervezett módon – pl. a maszk szomszédos 
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apertúráinak egyikén – alkalmaznak megfelelı fázistolást, így kihasználva a diffrakciót 

szenvedett sugaraknak a reziszt síkjában létrejövı destruktív interferenciáját, a két apertúra 

közti árnyéktérben (2.1.1.(b) ábra). [2.1.3, 2.1.4] 

A felbontás javításának másik lehetısége a NA növelése. Ezt igyekszik kihasználni a – 

még ugyancsak fejlesztési fázisban lévı – immerziós litográfia, ahol is (az immerziós 

mikroszkóp-objektívekhez hasonlóan) az optika és a fókuszsík közti közeg törésmutatójának 

emelésével (pl. levegı helyett víz alkalmazásával) a NA jelentısen növelhetı. 

 

2.1.1. ábra Az optikai közelségi korrekció (OPC) (a) és a fázistoló maszk mőködésének (b) 
sematikus ábrája 

2.1.2 Pásztázó sugaras litográfia 

Ebbe a kategóriába három különbözı technika sorolható. A pásztázó lézernyalábbal 

végzett írás felbontása kb. 250 nm, és kategóriájában a legkevésbé költséges eljárás. 

(Fotomaszkok elıállítására használják.) A másik két módszert összefoglaló néven pásztázó 

részecskenyaláb litográfiának (scanning particle-beam lithography) is nevezik. Ide tartozik az 

elektronsugaras litográfia (electron-beam lithography) és a fókuszált ionnyalábbal (Focused 

Ion Beam – FIB) végzett megmunkálás. Közös jellemzıjük, hogy a diffrakciós limit itt nem 

számottevı, hiszen e részecskék de Broglie hullámhossza <0,1 nm, így jóval nagyobb 

felbontás érhetı el velük, mint a fotolitográfiai eljárásokkal. (A 10 nm-es felbontást 

elektronnyaláb alkalmazásával több, mint 30 éve sikerült elérni. [2.1.7]) A módszerek egyik 

korlátját az elektrosztatikus kölcsönhatásokban találjuk. Nagyobb felbontás eléréséhez a 

részecskenyaláb átmérıjének csökkentése szükséges (elektronokkal akár 0,25 nm-es átmérı is 
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elérhetı). Ez viszont – a részecskék elektromos taszítása miatt – a nyaláb áramának 

csökkentését is jelenti. Így a reziszt exponálásához szükséges elektron-, illetve iondózis 

eléréséhez több idıre van szükség. Ezen új típusú rezisztek kifejlesztésével próbálnak javítani. 

További hátrányuk, hogy az objektumokat sorban, egymás után alakítják ki, így rendkívül 

idıigényesek, emellett a megmunkálható felület mérete is korlátozott. [2.1.1, 2.1.2] 

Elektronsugaras litográfia esetén a felbontás fı korlátja az elektronok szóródása a 

reziszten és a hordozón. Az 50 nm-es objektumméret napjainkban már rutinszerő, de akár a 

10 nm alatti is elérhetı. A fotomaszkgyártáson túl a kutatásban és a kis volumenő gyártásban 

van szerepe ott, ahol a fotolitográfiai módszerek felbontása nem elegendı. A sebesség 

növelésére ígéretes megoldás lehet – hasonlóan a fotolitográfiához – a megfelelı maszk 

leképezése elektronoptikával, így egy lépésben, nagy felület elektronnyalábbal végzett 

exponálása (pl. Scattering with Angular Limitation Projection Electron Lithography – 

SCALPEL) [2.1.8]. A másik megközelítés (egy vagy több forrásból érkezı) nyaláb-mátrix 

használata, amikor is az írás sorban, de egyszerre több ponton zajlik. [2.1.9, 2.1.10] 

FIB esetében az elérhetı objektumméret kb. 6 nm. Elınye, hogy a reziszt 

érzékenysége az ionnyalábra jellemzıen két nagyságrenddel magasabb az elektronnyalábhoz 

képest. Emellett az ionok szóródása a rezisztben elhanyagolható, illetve visszaszóródása a 

hordozóról szintén csekély. Gondot jelenthetnek viszont a nagy energiájú ionnyaláb által a 

hordozóban keltett hibák. Fontos hangsúlyozni, hogy FIB alkalmazásával a hordozó 

közvetlenül, reziszt használata nélkül is megmunkálható, és nagy felbontású, lokális 

ionimplantációra, illetve felületi karakterizációra is lehetıséget ad – emiatt fontos szerepet tölt 

be a kutatói eszköztárban.[2.1.1, 2.1.2, 2.1.11–13] 

A teljesség kedvéért itt érdemes megemlítenem egy nem pásztázó, részecskés 

módszert, melynél a mintázatot metastabil, semleges atomok felhasználásával alakítják ki. A 

módszerrel eddig elért legkisebb objektumméret kb. 70 nm. A semleges atomokkal 

elkerülhetık az elektrosztatikus kölcsönhatásokból eredı problémák és az alkalmazott maszk, 

illetve a hordozó részecskenyaláb okozta sérülése. Bár a szükséges 1:1 arányú maszk 

kialakítása itt sem jelent elınyt. Maszk helyett az atomok terelésére használtak pl. 

elektromágneses állóhullámokat, optikai interferenciaképet. Ez a megoldás viszont egyben 

megkötést is jelent a technika alkalmazhatóságában – az egy lépésben kialakítható 

objektumok sőrőségében. [2.1.1, 2.1.2, 2.1.14] 
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2.1.3 Pásztázó szondás litográfia (Scanning Probe Lithography – SPL) 

A pásztázó szondás mikroszkópia (Scanning Probe Microscopy – SPM) legrégibb, 

alapító tagja a pásztázó alagútmikroszkóp (Scanning Tunnelling Microscope – STM). A 

nagypontosságú piezoelektromos mozgatást kihasználva gyorsan bıvült a család, s mára 

számos tagja vált ismertté, melyeket a szonda-minta kölcsönhatás alapján sorolnak 

csoportokba. 

A mikroszkópiából ugyancsak gyorsan fejlıdtek felületmódosító eszközök, az elsı 

STM-felvételt öt év múlva már litográfiai demonstráció követte [2.1.15]. A mikroszkópiához 

hasonlóan egyedülálló tulajdonsága, hogy akár atomi felbontású manipulációt is lehetıvé tesz, 

elég a híres xenonatomokból álló „IBM” feliratra [2.1.16], vagy a vasatomokból épített 

kvantum-korallra [2.1.17] gondolni (2.1.2.(a) ábra). 

Litográfiai eljárások az STM mellett az atomerı mikroszkópból (Atomic Force 

Microscope – AFM), a pásztázó optikai közeltér mikroszkópból (Near-field Scanning Optical 

Microscope – NSOM) és a pásztázó elektrokémiai mikroszkópból (Scanning Electrochemical 

Microscope – SECM) fejlıdtek ki. [2.1.1, 2.1.2, 2.1.18] 

Felületek módosítására a pásztázó szondás módszerekkel rendkívül változatos 

eljárásokat valósítottak meg. Az STM esetén elsısorban elektromos-, míg az AFM-nél az 

elektromos mellett a mechanikai kölcsönhatás is nagy szerepet játszik a felület 

strukturálásában. NSOM alkalmazásával pl. fotoreziszt exponálása mellett – a SECM lokális 

elektrokémiai folyamataihoz (pl. oxidáció) hasonlóan – a felület kémiai módosítása is (pl. 

fotokémia oxidáció) is megvalósítható. Ezek a technikák egyre népszerőbbek önszervezı 

monorétegek (Self-Assemled Monolayer – SAM) strukturálásában is. A módszerek 

eredményét tekintve szokás eliminációs (elimination lithography, nanoshaving), addíciós 

(addition lithography) és szubsztitúciós (substitution lithography, nanografting) litográfiai 

technikákat megkülönböztetni. [2.1.1, 2.1.2, 2.1.18–24] 

Az egyik legelterjedtebb, jellemzıen AFM elrendezésben mőködı additív módszer a 

Dip-Pen Lithography (DPN), amit magyarul leginkább penna litográfiára keresztelhetnénk. 

Lényege, hogy az AFM-tőre abszorbeált oldatból (tintából) az oldott anyaggal tetszıleges 

mintát írhatunk a felületre a pásztázás során (2.1.2.(b) ábra). Bár az anyagátvitel 

mechanizmusa még sok szempontból tisztázatlan, gyakran és sikerrel alkalmazzák pl. 

különféle SAM-bıl kialakított mintázatok létrehozására. [2.1.18–20, 2.1.24] 
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2.1.2. ábra STM (a), DPN (b), SECM (c) és DPN (d) pásztázó szondás eljárások egy-egy 
alkalmazásának szemléltetı ábrája 

A teljesség kedvéért érdemes megemlítenem a DPN módszerrel egyidıs, ám kevésbé 

elterjedt Fountain Pen Nanolithography (FPN) névre hallgató technikát, aminek magyar 

elnevezése talán töltıtoll litográfia lehetne [2.1.25, 2.1.26]. Míg a DPN hagyományos AFM-

tővel is megvalósítható, itt – bár azonos módon végzik a pozicionálást – a tő nanopipettában 

végzıdik, amelynek folyadéktartalmát nyomás vagy elektromos feszültségkülönbség 

alkalmazásával használják fel a felület módosítására (2.1.2.(d) ábra). Érdekes és ígéretes 

megközelítés, mikor kapilláris öv elektroforézissel (Capillary Zone Electrophoresis – CZE) 

juttatják szabályozott módon a folyadékot a mintára. Mivel ekkor a potenciál-különbséget a 

folyadék és a pipettahegy között hozzák létre, a megmunkált felületnek nem kell vezetınek 

lennie. A módszer elve emlékeztet a nagyobb mérettartományban mőködı tintasugaras 

nyomtatási technikákra (Inkjet Printing), mőködését fehérjék nyomtatásával, illetve fotonikus 

kristályok (Photonic Crystal – PhC) pórusainak feltöltésével is demonstrálták. 

Az SPL módszerekkel elérhetı felbontás erısen függ az alkalmazott eljárás jellegétıl 

és tulajdonságaitól, de jellemzıen a 10–50 nm-es tartományba esik. Közös hátrányuk, az 

objektumok sorban, egymás után történı kialakítása által okozott idıigényesség. A 

megmintázható felület mérete is erısen korlátos. A módszer sebességét a tő, illetve a 

piezoelemek mechanikai rezonanciája korlátozza, amin nagyobb rezonancia-frekvenciájú 

elemek tervezésével igyekeznek javítani. A kihozatal növelésére bonyolult és költséges STM, 
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illetve AFM tő-mátrixszal épített eszközöket hoztak létre. A módszer reprodukálhatóságának 

növelése is még kihívást jelentı feladat – gondoljuk csak akár a felület topográfiájának, 

illetve a tő alakjának változására a pásztázás során, illetve a pásztázások között. [2.1.1, 2.1.2, 

2.1.18–20] 

2.1.4 Sajtolás és dombornyomás (Molding and Embossing) 

A nanomintázatok kialakítására szolgáló technikák e csoportba tartozó tagjainak a 

mőködési elve hasonló a makroszkopikus elıdökéhez. A megfelelı dombormintával 

kialakított forma benyomásával hozzák létre a kívánt relief felületet egy prekurzor rétegben, 

annak polimerizációjával (sajtolás, molding), vagy a kezdetben sík polimer filmben 

(dombornyomás, embossing). Ezt a számos különféle módszert tartalmazó kategóriát gyakran 

aszerint csoportosítják, hogy kemény, illetve lágy szerszámot, formát használnak-e. 

2.1.4.1 Kemény forma alkalmazása 

Ebben a csoportban szereplı technikák ma már széles körben megtalálhatók a 

gyártásban, hiszen a CD- (Compact Disc) és DVD-lemezek (Digital Versatile Disc) mellett 

diffrakciós rácsok, holografikus rácsok, hologramok (pl. bankkártyán, bankjegyen, stb.) is 

nagy tömegben készülnek ezekkel a módszerekkel. A kemény formák használatának nagy 

elınye, hogy mechanikailag és termikusan stabilak, illetve kémiailag inertek azon 

körülmények között, ahol az alkalmazott polimereket létrehozzák, illetve alakítják. Kvarcból 

és szilíciumból készült formák használatosak, a lényegi különbség, hogy a kvarc forma 

alkalmazása lehetıvé teszi UV, illetve látható tartományban végzett exponálással a polimer 

térhálósítását. Az eddig elérhetı vonalszélesség, elektronsugaras litográfia alkalmazásával, 

szilícium szerszám esetén 10 nm, kvarc formánál 20 nm. [2.1.1, 2.1.2, 2.1.27, 2.1.28] 

2.1.4.1.1 Step-and-Flash Imprint Lithography – SFIL 

Az eljárás lényege, hogy kvarc forma relief mintájáról inverz lenyomatok készíthetık, 

annak benyomásával fényre polimerizálódó prekurzorba, melyet a maszkon keresztül 

alkalmazott UV megvilágítással térhálósítanak. A forma elétávolítása után annak inverz 

domborzata ott marad a hordozón (2.1.3.(a) ábra). 

A módszer alkalmazásakor lényegi kérdés a forma domborzatának megfelelı kitöltése, 

ezért elsısorban kis viszkozitású, alacsony molekulasúlyú monomereket alkalmaznak. Az 

objektumok között (vertikálisan a forma és a hordozó között) mindig marad egy, ideális 

esetben egyenletes vastagságú reziduális réteg, amely marással (pl. reaktív ionmarással, 
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Reactive Ion Etching – RIE) eltávolítható. Ezért is fontos követelmény a hordozó és a forma 

síkjának nagyfokú párhuzamossága. 

Lényeges szempont még a forma élettartama, vagyis domborzatának változatlansága. 

A szerszám megfelelı felületkezelésével a polimer adhéziója a formába sokáig elkerülhetı 

(>1500 db). [2.1.1, 2.1.2, 2.1.27, 2.1.28] 

 

2.1.3. ábra A SFIL (a) és a NIL (b) mőködésének sematikus folyamatábrája 

2.1.4.1.2 Nanoimprint Lithography – NIL 

A NIL mőködése abban tér el a SFIL technikáétól, hogy a többnyire szilícium 

szerszámot hıre lágyuló, termoplasztikus polimerbe nyomják, miközben a megfelelı 

hımérsékletre – a Tg üvegesedési hımérséklet fölé – melegítik (2.1.3.(b) ábra). Akár 5 nm-es 

objektumméret és 20:1 magasság-szélesség arány is elérhetı vele. Ismétlıdı mintázatok 

kialakítására NIL esetén gördülı formával mőködı elrendezést is megvalósítottak. 

Egy másolat elkészítésének idejét a hordozó hımérséklet-ciklusa korlátozza (kb. 

10 perc). Ezen, illetve a forma élettartamán (kb. 50 db) lézerimpulzussal végzett melegítéssel, 

illetve – a hımérsékleti ciklus mellett vagy helyett – nagy nyomásértékek alkalmazásával 

próbálnak javítani. A hordozó és a forma párhuzamossága itt is lényeges a reziduális réteg 

egyenletes vastagságának biztosítására. Több lépésben készülı háromdimenziós szerkezetek 

kialakítását a kvarc formához képest a nehezebb orientálás, illetve az egyes esetekben 

alkalmazott nagy nyomás korlátozza. 
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Érdekes tény, hogy nagyobb viszkozitású polimerek alkalmazásakor mikrométeres 

struktúrák kialakítása nagyobb kihívás mint a nanomintázás, pl. légbuborékok csapdázódása 

miatt. [2.1.1, 2.1.2, 2.1.27, 2.1.28] 

2.1.4.2 Lágy forma alkalmazása 

Az ebbe a csoportba tartozó technikák közös elve, hogy egy sablon (master) 

domborzati mintáját öntéssel viszik át egy elasztomer felületére, majd ezt használják a 

továbbiakban formaként. Az így készült formát – nyomtatási technikáknál pedig bélyegzıt – 

alkalmazó módszereket közös néven lágy litográfiának (Soft Lithography) is nevezik. 

Az elasztomer formák használatának egyik fı elınye, hogy a mintázni kívánt felületre 

nem állnak fenn szigorú planaritási követelmények, a szerszám – keretek között – 

alkalmazkodik a hordozó, illetve a polimer egyenetlenségeihez. A forma pontos igazítása 

viszont komoly feladatot jelent. 

A legelterjedtebb elasztomer erre a célra a polidimetilsziloxán (PDMS). Elınyei közt 

említhetjük rugalmasságán és a mechanikai igénybevétellel szemben mutatott tartósságán túl, 

hogy olcsó, a további eljárások során használt anyagokkal, pl. oldószerekkel, felületkezelésre 

szolgáló anyagokkal szemben kémiailag inert, és kb. 280 nm-es hullámhossz felett átlátszó. 

Alkalmazásának fontos korlátja viszont, hogy oldja az apoláris, kis molekulasúlyú szerves 

vegyületeket. Oligomerek, elıpolimerek, illetve poláris monomerek kiválóan használhatóak. 

[2.1.1, 2.1.2, 2.1.29-32] 

2.1.4.2.1 Replika öntés (Replica Molding – RM/REM) 

A RM folyamata egy relief mintát tartalmazó sablon kialakításával kezdıdik. Ezt a 

mintát többnyire öntéssel viszik át a PDMS felületébe, majd a PDMS forma segítségével 

folyékony – fényre- vagy hıre polimerizálódó – prekurzor megszilárdításával, a polimer 

felületébe (2.1.4.(a) ábra). 

A RM technikával elért laterális objektumméret 20–30 nm körül van. Egy replika 

forma jellemzıen 20 alkalommal használható. Elsısorban a kutatásban használt eljárás, 

hiszen a nagyfelbontású, költséges sablon ily módon kímélhetı. 

Ebbe a kategóriába sorolható még a kapillárisokba öntés (Micromolding in Capillaries 

– MIMIC), melynél a PDMS formában létrehozott csatornákat a kapillaritást kihasználva 

töltik fel alacsony viszkozitású, fényre vagy hıre térhálósodó polimerrel – így hozva létre 

különálló szerkezeteket (2.1.4.(b) ábra). A folyamat lassú voltán nyomáskülönbség, 
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elektromos tér alkalmazásával, illetve a folyadék melegítésével igyekeznek javítani. [2.1.1, 

2.1.2, 2.1.29–32] 

Hasonló eljárás a mikro-fröccssajtolás (Microtransfer Molding – µTM). A formát 

elıpolimerrel öntik ki, majd a hordozóra helyezve polimerizálják a prekurzort (2.1.5.(a) 

ábra). Jól használható szeparált szerkezetek kialakítására a 100 nm feletti mérettartományban, 

akár nem sík felületek strukturálására is. [2.1.1, 2.1.2, 2.1.29–32] 

 

2.1.4.2.2. Oldószersegített mikrosajtolás (Solvent-Assisted Micromolding – SAMIM) 

Az eljárás lényege, hogy a jellemzıen PDMS formát megfelelı oldószer segítségével 

nyomják bele a polimer rétegbe, mely az oldószer hatására oldódik, vagy megduzzad. Az 

oldószer a forma anyagába oldódva, diffúzióval, majd párolgással távozik az alakított 

polimerbıl, illetve a rendszerbıl (2.1.5.(b) ábra). Ez korlátot jelent az oldószer alkalmazható 

mennyiségére, egyrészt a forma térfogatváltozása, másrészt a folyamat sebessége miatt. 

2.1.4. ábra A replika öntés (RM) 
(a) és a kapillárisokba öntés 
(MIMIC) (b) mőködési elvének 
szemléltetése 
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SAMIM használatával kb. 60 nm-es vonalszélesség és 1:1 magasság-szélesség arány 

érhetı el, mely kompozit forma esetén akár 20 nm-ig csökkenthetı. A korábban már említett 

reziduális réteggel kapcsolatos problémákkal itt is találkozunk. 

A módszer alkalmazása akkor elınyös, ha a magasabb hımérsékleteket el kell kerülni 

pl. termikus oxidáció, vagy egyes elemek degradációja miatt. [2.1.1, 2.1.2, 2.1.29–32] 

 

2.1.5. ábra A mikro-fröccssajtolás (µTM) (a) és az oldószersegített mikrosajtolás (SAMIM) 
(b) mőködési elvének sematikus ábrája 

Mint láttuk, az eddig elért legkisebb objektumméret nagyban függ az alkalmazott 

technikától, a prekurzor és a forma anyagától. Néhány általános, a felbontást és az 

alkalmazhatóságot korlátozó tényezı azonban azonosítható. A felbontást a formán elérhetı 

objektumméreten túl limitálja a prekurzor molekulamérete, szemcséssége, az átvitt mintázat 

torzulása (pl. formától eltérı hıtágulás, zsugorodás a polimerizáció során), lágy formáknál – a 

prekurzor vagy az oldószer beoldódása miatt – a forma torzulása, a prekurzor 

kitöltıképessége a formára nézve, illetve a forma leválasztásának problémái. Az utolsó két 

esetben a kapillaritás és a van der Waals kölcsönhatások jutnak nagy szerephez. A forma 

leválasztásának megkönnyítésére szokás segédréteget (lazító réteg, release layer) alkalmazni. 

A formák nanométeres pontosságú igazítása még kihívást jelentı feladat. [2.1.1, 2.1.2, 

2.1.29–32] 

2.1.5 Mikro-kontaktmásolás (Microcontact Printing – µµµµCP) 

A lágy litográfiai módszereknek ebbe a csoportjába sorolható technikák közös 

jellemzıje, hogy a domborzati mintával ellátott PDMS bélyegzıt a megfelelı tintával vonják 

be, majd a bélyegzıt (atomi szintő) kontaktusba hozzák a hordozóval. Így a tinta átvihetı a 
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hordozóra, a bélyegzı domborzatának megfelelı mintázatban (2.1.6.(a) ábra). Az elsı 

demonstrációban alkántiol oldat játszotta a tinta szerepét, mely az arany, ezüst vagy palládium 

hordozón, a bélyegzés után ahhoz kovalensen kötve, SAM-et hozott létre – természetesen a 

bélyegzınek megfelelı mintával. Azóta számos tintával – pl. további SAM-ekkel, 

biomolekulákkal, kolloidrészecskékkel, polimerekkel, sıt fémekkel is – demonstrálták az 

eljárás sokoldalúságát. 

A módszer a PDMS bélyegzı elızı fejezetben bemutatott elınyös tulajdonságai miatt 

alkalmas akár 50 cm2 fölötti területek, sıt görbült felületek mintázására egy lépésben. Az 

eddig elért legkisebb objektumméret kb. 30 nm. [2.1.1, 2.1.2, 2.1.29-31, 2.1.33–36] 

A következıkben néhány ígéretes, a klasszikussá vált eljárástól eltérı nyomtatási 

technikát tekintek át. 

 

2.1.6. ábra A mikro-kontaktmásolás (µCP) (a) és az elektromos mikro-kontaktmásolás (e-
µCP) (b) alkalmazásának szemléltetı ábrája 

2.1.5.1 Elektromos mikro-kontaktmásolás (Electrical Microcontact Printing – e-µµµµCP) 

Ez az eljárás lehetıvé teszi töltésmintázat kialakítását vékony elektrét (elektromos 

töltést felvevı és megtartó) rétegekben. Az elektrét vékonyréteget (pl. polimetilmetakrilát – 

PMMA) egy elektródán, jellemzıen n-típusú szilíciumszeleten alakítják ki. A másik elektróda 

a PDMS bélyegzı 80 nm vastag aranybevonata (króm tapadássegítı réteggel). Az elektródák 

közt kb. 10 s-ig alkalmazott 10–30 V-os feszültség hatására (2.1.6.(b) ábra), a PMMA 

rétegben létrejött töltésmintázat több hónapig is megmarad. Az eljárásnak – az elektrét 

vékonyrétegek alapkutatásán és vizsgálatán túl – a nagysőrőségő adattárolás területén és 
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(grafitizált szén vagy vasoxid) részecskék elektrosztatikus nyomtatásában lehet jelentısége. 

[2.1.1, 2.1.33] (Csak megemlíteni szeretném, hogy mágneses információt is másoltak már 

sikerrel kontaktmásolással. [2.1.37]) 

2.1.5.2 Nanotransfer Printing – nTP 

Ezzel a technikával szilárd, a bélyegzınek megfelelı domborzati mintázatú 

vékonyrétegek vihetık át a hordozóra. A bélyegzı anyaga lehet kemény vagy lágy, pl. 

szilícium vagy PDMS. Ezt, tapadássegítı krómréteg nélkül pl. arannyal vonják be, majd 

érintkezésbe hozzák a pl. ditiol SAM által borított hordozóval (pl. GaAs). Az érintkezés 

helyén a tiolcsoportok kovalensen kötik meg az aranyréteget, így a bélyegzı eltávolítható az 

aranystruktúra sérülése nélkül (2.1.7.(a) ábra). Háromdimenziós szerkezetek kialakítására az 

eljárás ismételhetı és nem kovalens kötések esetén is mőködik. Az eddig átvitt legkisebb 

objektum mérete >100 nm. 

A módszer jelentıségét az elektromos kontaktusok kialakításában találjuk, pl. szerves 

vékonyréteg-tranzisztorok esetén. Alkalmazhatósági korlátai a fémréteg szemcséssége és 

feszültség okozta törése. Az elsın vékony tapadást segítı réteg alkalmazásával, utóbbin a fém 

gyors leválasztásával, a bélyegzı hőtésével, illetve jó hıvezetı-képességő bélyegzıvel lehet 

javítani. [2.1.1, 2.1.33] 

2.1.5.3 Affinity Contact Printing – ααααCP 

Ezen eljárás lényege, hogy a PDMS bélyegzın elıször antitesteket immobilizálnak a 

kívánt mintázattal, amelyek szelektíven, csak a nekik megfelelı fehérjét kötik meg a 

fehérjeoldatból, ami ezért többösszetevıjő is lehet. Az így elkészült bélyegzıt alkalmazva 

rendezett fehérjemintázat alakítható ki a hordozón (2.1.7.(b) ábra). [2.1.33, 2.1.38] 

2.1.5.4 Lift-off Microcontact Printing – Lift-off µµµµCP 

Az eddig bemutatott technikák mind addíciós jellegőek voltak. A µCP eliminációs 

módszerként is használható. Mőködése a klasszikus eljárás fordítottja, hiszen a PDMS 

bélyegzı szubsztrátummal érintkezı domborzata eltávolítja a hordozóról annak homogén 

módon kialakított bevonatát. A módszer mőködését fémréteggel, szilika mikrorészecskékkel, 

sıt pórusos szilíciummal is demonstrálták. [2.1.33] 
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A nyomtatási technikák felbontását és alkalmazhatóságát a sajtolás és a 

dombornyomás korlátaihoz hasonló paraméterek határozzák meg. A felbontást a bélyegzın 

elérhetı objektumméret, az átvitt anyag – a tinta – laterális mérete, felbontása, illetve a 

nyomtatott anyag és a hordozó közti adhézió korlátozza. A bélyegzı deformációját kompozit 

bélyegzık alkalmazásával [2.1.39], az átvitt anyag hordozón végbemenı laterális diffúzióját 

nagy molekulasúlyú tinta alkalmazásával lehet csökkenteni. A bélyegzı sikeres eltávolítását a 

bélyegzı és a tinta közt alkalmazott segédréteggel, illetve a tinta és a hordozó közt létrejött 

kovalens kötésekkel lehet megkönnyíteni. [2.1.33, 2.1.40, 2.1.41] 

 

2.1.7. ábra A nTP (a) és az 
αCP (b) mőködésének 
sematikus ábrája 
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2.2 Egyszerő, periodikus szerkezetek kialakítására alkalmas technikák 

2.2.1 Interferenciás/Holografikus litográfia (Interference/Holographic Lithography – 

IL) 

A periodikus nanoszerkezeteket eredményezı technikák csoportjának a legnagyobb 

múltra visszatekintı, legismertebb tagja. Mőködése koherens fénynyalábok interferenciáján 

alapul. 

Ha két azonos intenzitású, monokromatikus, koherens síkhullám interferál egymással, 

akkor az interferenciamezı intenzitás-eloszlása cos2-esen változó függvénnyel jellemezhetı 

[2.2.1]. Tehát λ hullámhosszú lézersugár osztásával nyert nyalábokat kell a megfelelı módon 

interferáltatnunk. Az intenzitás-eloszlás periódushosszát a 

ϑ

λ

sin2 ⋅
=Λ  (3) 

összefüggés szolgáltatja, ahol 2ϑ az interferáló sugarak által bezárt szög [2.2.2]. Ez alapján – 

adott hullámhosszú lézernyalábok esetén – a kívánt periódushosszhoz beállíthatjuk a 

megfelelı szögértéket (3.2.1. ábra). Természetesen az exponáláskor a felvételi 

körülményeknek ki kell elégíteniük a holográfiában megkövetelt feltételeket, elsısorban a 

szigorúan rezgésmentes elrendezés biztosítása fontos. 

 

3.2.1 ábra A holografikus exponálás sematikus ábrája 

Az így létrehozott, párhuzamos vonalakból álló intenzitás-eloszlást fotoreziszt rétegbe 

exponálhatjuk. Ezt az eljárást széles körben használják az iparban is, pl. diffrakciós rácsok 

elıállítására. 
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Ha a fotoreziszttel bevont mintát pl. 90º-kal elforgatva még egyszer exponáljuk, 

kétdimenziós szerkezetet kapunk eredményül. Többlépéses exponálás helyett alkalmazhatunk 

kettınél több interferáló nyalábot is, az irodalomban gyakran találkozhatunk pl. négy, hat 

sugár interferenciájával összetettebb, gyakran három dimenziós szerkezetek kialakítására. 

[2.1.1, 2.1.2, 2.2.3] 

A kiinduló lézernyaláb osztására féligáteresztı tükröt (amplitúdó-osztás), Lloyd-tükröt 

(fázisfront-osztás), illetve diffrakciós rácsokat (amplitúdó-osztás) használnak leggyakrabban. 

A gyakorlatban a kettéosztott nyalábokat többnyire tágítják nagyobb kiterjedéső 

interferenciamezı elérése érdekében. Ez teszi lehetıvé nagy felületek megvilágítást egy 

lépésben. A rácsperiódust megadó (3) alapján láthatjuk, hogy az exponáló hullámhossz 

csökkentésével ebben az esetben is kisebb mérető objektumok készíthetık, az UV 

tartománnyal elérhetı kb. 100 nm-es vonalszélesség EUV alkalmazásával 20 nm alá 

csökkenthetı. [2.1.1–3, 2.2.3–7] 

2.2.2 Éllitográfia (Edge Lithography) 

Ebbe a kategóriába olyan módszereket sorolnak, melyeknél a mintázat átviteléhez 

valamilyen objektum élének tömbitıl eltérı tulajdonságát használják ki, illetve amelyeknél 

vertikálisan (a felület normálisa irányában) létrehozott rétegstruktúrát használnak laterálisan 

nanomérető objektumok kialakítására. 

2.2.2.1 Domborzat élei által irányított mintázatképzés 

Talán a legkézenfekvıbb módszer egykristály felületek atomi lépcsıinél, kristálysíkok 

éleinél történı anyagleválasztás, elsısorban gızfázisból, illetve galvanizálással. Az eljárás 

fém, fémoxid és félvezetı nanoszemcsék és nanohuzalok készítésére használatos. Akár 15 nm 

átmérıjő huzalok is létrehozhatók, jelentıségüket fıként gázszenzorok fejlesztésében találjuk. 

A módszer hátránya, hogy az atomi lépcsık, így a nanohuzalok orientációja és távolsága 

többnyire véletlenszerő, sıt átmérıjük is változhat. [2.1.1, pl. 2.2.8] 

Fém domborzati struktúra éleinél létrejövı SAM hibahelyek szelektív módon oldhatók, 

illetve hosszabb láncú molekulákra cserélhetık. Az ily módon strukturált SAM szolgálhat 

maszkként maráshoz, illetve anyagleválasztáshoz. [2.1.1, 2.1.2, 2.1.19, pl. 2.2.9] 

Szellemes eljárás a szabályozott alámarás (controlled undercutting). Hordozóra 

leválasztott fémrétegen fotoreziszt ábrát hoznak létre. Nedves kémiai marással, izotróp módon 

leoldják a fémréteget a rezisztszigetek között, úgy, hogy az oldószer kissé a reziszt alá is 
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behatol. A következı, azonos fémréteg leválasztása, majd a fotoreziszt leoldása után 50–

200 nm széles nanoárkok maradnak a hordozó fém rétegében (2.2.1.(a) ábra). [2.1.1, pl. 

2.2.10] 

A fázistoló éllitográfia (phase-shifting edge lithography) az átlátszó, domborzati 

mintával ellátott maszk vertikális éleinél fellépı közeltérbeli fázistolást használja ki. A beesı 

kollimált fény a fázistolás hatására keskeny konstruktív és destruktív interferenciájú 

területeket hoz létre a maszk élének közelében (2.2.1.(b) ábra). Ezért a transzparens 

maszknak a lehetı legközelebb, ideálisan érintkezésbe kell kerülni a fotoreziszttel, így a 

PDMS ebben az esetben is jó választás. Az eddig elért legkisebb objektumméret kb. 30 nm. A 

módszerrel számos eszközt állítottak már elı, pl. optikai polarizátort, optikai frekvencia-

szelektív szőrıt, kapuelektródát szerves tranzisztorokhoz. A maszk függıleges falainak 

torzulása ellen ez esetben is kompozit maszkot, bélyegzıt használnak. [2.1.1, pl. 2.2.11] 

 

2.2.1. ábra A szabályozott alámarás (a) és a fázistoló éllitográfia (b) mőködésének sematikus 
ábrája 

A topográfia által irányított fotolitográfia (Topography Directed Photolithography – 

TOP) esetén a fotoreziszt réteg dombornyomással kialakított relief mintázatát (pl. diffrakciós 

rács) használják – optikai elemként – az exponáló UV fény irányítására. Ily módon 50–

200 nm mérető objektumok hozhatók létre nagy felületeken. [2.1.2, pl. 2.2.12] 

2.2.2.2 Mintázatok kialakítása vékonyrétegek élének felhasználásával 

Az éllitográfiai módszerek e másik csoportja azon a szellemes elgondoláson alapul, 

hogy nagy felületeken, a felület normálisának irányában egyszerően készíthetık akár 1–2 nm 
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vastag rétegek, rétegszerkezetek. Használjuk hát ezek élét (pl. a szerkezet darabolásával) 

laterális struktúrák kialakítására. 

A legegyszerőbb esetben alternáló vékonyréteg-szerkezet éleibıl, pl. GaAs és AlGaAs 

rétegekbıl – a struktúra darabolása után, az élek felıl – az egyik komponens, pl. az AlGaAs 

szelektív oldásával keskeny, párhozamos árkokat nyerünk (2.2.2.(a) ábra). Erre a struktúrára 

fémet, pl. platinát leválasztva nanohuzalok készíthetık, melyek átmérıjét a nem oldott, 

távolságát a szelektíven mart rétegek vastagsága határozza meg. Ezzel a módszerrel 8 nm 

átmérıjő platina nanohuzalokat készítettek, egymástól 16 nm távolságra. [2.1.1, 2.2.13] 

 

2.2.2. ábra Vékonyréteg- (a) és beágyazott szerkezetek (b) felhasználásával, illetve 
„mikrodominók” átorientálásával (c) nyert élek 

Hasonlóan ötletes eljárás beágyazott nanoszerkezetek éleinek alkalmazása. Sajtolással 

kialakított pl. epoxi domborzatra fém, pl. 50 nm vastag arany vékonyréteget választanak le. 

Ezt újra kiöntik epoxival, majd a szerkezet darabolása után jutnak a domborzat 

keresztmetszetének megfelelı fém élszerkezethez (2.2.2.(b) ábra). A darabolás természetesen 

kritikus lépés, epoxi esetén az eddig elért legkisebb felületi érdesség kb. 10 nm. Az így 

létrehozott élszerkezet használható anyagleválasztáshoz, pl. galvanizáláshoz, az egyes 

különálló élek akár – ha nem is egyszerően – egyenként elektromosan címezhetık. [2.1.1, pl. 

2.2.14] 
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Különös módszer a fémmel részben fedett oszlopok, „mikrodominók” 

átorientálásával (felborításával) nyert élszerkezet alkalmazása. Szilícium hordozón 

fotolitográfiával létrehozott, polimer (SU-8) oszlopszerkezet tetejére és egyik oldalának egy 

részére fémet választottak le szögszelektív módon. A rájuk helyezett, vezetı polimerrel 

bevont PDMS lap által közvetített nyíróerı hatására a mikrodominók felboríthatók, és 

leválaszthatók az eredeti szilícium szubsztrátumról (2.2.2.(c) ábra). Az így nyert – akár 

elektromosan címezhetı – kontaktusokkal ellátott bélyegzı használható pl. töltésmintázatok 

kialakítására PMMA elektrét rétegekben. [2.1.1] 

2.2.3 Önszervezıdés – lentrıl felfelé 

Ha az ember az önszervezıdés (self-assembly, többnyire szinonimája: self-

organisation, de nem mindig) definícióját keresi, különös, a tudomány világában szokatlan 

kép tárul elé. A témakörben elıször demonstrált jelenség n-alkil-diszulfid aranyfelületen 

végbemenı adszorpciója volt – vagyis molekuláris önszervezıdés. Valószínőleg emiatt, a 

fellelhetı definíciók elsı fele jellemzıen így szól: két vagy több komponens, spontán (külsı 

erık és/vagy emberi beavatkozás nélküli), (specifikus) kovalens (és/vagy/csak nem kovalens) 

kötések által nagyobb (léptékő) (két- vagy háromdimenziós) struktúrába (mintázatba) 

szervezıdése (reverzibilis módon). A definíciók többnyire úgy folytatódnak, hogy szinte 

tetszıleges módon tágítják ki e kereteket. Esetleg egyszerően úgy fogalmaznak, hogy „a 

komponensek mintázatba, struktúrába szervezıdése emberi beavatkozás nélkül” (G.M. 

Whitesides). Példaként – és példaképként – jellemzıen biológiai képletet, pl. DNS-t, fehérjét, 

sejtet említenek. A helyzetet talán a következı mondat festi a legjobban: „Az önszervezıdés 

fogalmának definíciója korlátlanul rugalmasnak tőnik.” Legalábbis egyelıre: a Nemzetközi 

Elméleti és Alkalmazott Kémiai Egyesület (International Union of Pure and Applied 

Chemistry – IUPAC) 2009 közepére várja „Polimerek önszervezıdésének és aggregációjának 

terminológiája” címő, 2006-ban indult projektjének lezárulását. 

A divatszó körüli hitvitánál lényegesebbnek tartom az eddigi fentrıl lefelé haladó 

megközelítéssel (top-down) szemben a lentrıl felfelé (bottom-up) elvét – a kifaragást egyes 

esetekben felválthatja az elemekbıl építkezés. Természetesen, ha a téglákat egyesével kell a 

helyükre tennünk, nem jobb a helyzet, mint az objektumokat sorban, egyesével kialakító 

megmunkálási eljárásoknál. De akár szigorúan spontán módon, akár valamilyen külsı hatás 

közrejátszásával jön létre a rendezett szerkezet, a lényeg, hogy egynéhány paraméter 

hangolásával elképesztı mennyiségő objektum rendezhetı. 
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Ezért a fejezetben tárgyalt, lentrıl felfelé építkezı eljárásokat az önszervezıdés körébe 

soroltam, és – az irodalomban is fellelhetı módon – spontán, illetve irányított (templated, 

directed, guided, Template-Assisted Self-Assembly – TASA) csoportokra osztottam. Az 

irányított önszervezıdés kategóriájába azon eseteket sorolják, melyeknél az egyes 

komponensek egymással és külsı erıvel (pl. elektromos-, mágneses térrel, mechanikai, 

kapilláris erıkkel) vagy térbeli kényszerrel is kölcsönhatnak. 

A meglehetısen új, egyre intenzívebben kutatott terület expandáló volta és számos 

kiaknázatlan lehetısége miatt az áttekintés nem egyszerő. Így törekvéseimben is be kellett 

érnem azzal, hogy az alapokat körvonalazom, de ezek kombinációjában és az új 

effektusokban rejlı lehetıségek számomra felmérhetetlenek. És mert alapvetı célom a 

nanotartományban használható mintázatképzı módszerek áttekintése, nem tárgyalom az egyre 

népszerőbb, mezo- és makroskálán mőködı önszervezı rendszereket. 

2.2.3.1. Spontán önszervezıdés 

Az önszervezıdés talán legvonzóbb formája ez, hiszen az eljárás egyszerően a 

komponensek keverésével hoz létre rendezett szerkezetet. Bár anyag- és energiaigénye 

minimális, alkalmazása még széles körben nem terjedt el. Gondot jelent a hibasőrőség és a 

rendezettség kézbentarthatósága, illetve a hibamentes domének jellemzıen mikrométeres 

mérete és az egyes domének rendjének eltérı orientációja. 

2.2.3.1.1. Önszervezı monorétegek (Self-Assembled Monolayer – SAM) 

Ez a csoport már a korábbi fejezetekben is említésre került. Az elsı demonstráció óta 

(n-alkil-diszulfid adszorpciója arany felületre) számos anyaggal, molekulával hoztak létre 

nagyobb léptékő rendbe szervezıdött szerkezeteket. A molekulák egymásközti és a hordozó 

felületén kialakított kötéseinek – a többnyire van der Waals erıkbıl adódó fiziszorpciótól, 

egészen az erıs kovalens kötések kialakulásáig – számos változatára találhatunk példát. 

Alkalmazási lehetıségekre eddig a molekuláris (biomolekuláris) felismerésben, 

litográfia rezisztként, érzékelıfelületek és elektródák módosításában és a korrózióvédelemben 

találtak. Általánosan megfogalmazva, ott, ahol a felületek fizikai kémiai tulajdonságainak 

tervezett módosítása szükséges. 

A molekulák nagyobb léptékő rendbe való szervezıdése alapvetıen nem új jelenség, 

példaként amfifil molekulák különbözı határfelületeken végbemenı rendezıdését, esetleg 

rendezett molekuláris Langmuir-Blodgett filmek hordozóra telepítését hozzák. Érdemes lehet 
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megemlítenem, hogy a micellás szerkezetek kutatása, mint önszervezı felületmintázó 

technikák (pl. rendezett mágneses szerkezetek kialakítására) reneszánszukat élik. [2.1.1, 2.1.2, 

2.1.18–20] 

2.2.3.1.2. Blokk kopolimerek 

A blokk kopolimerek (Block Copolymer – BC) két vagy több kémiailag eltérı 

polimerláncból (blokkból) állnak, melyek kovalensen kapcsolódnak egymáshoz. Ezek 

keveréke – egymással nem elegyedve – változatos rendezett szerkezetekbe szegregálódik 

(mikro-fázisszeparáció). Többek között az összetételarány és a láncok relatív hosszának 

függvényében kialakulhat lamellás és hengeres szerkezet, a hordozó síkjával párhuzamosan 

vagy rá merılegesen, illetve rendezett gömbökbıl álló struktúra (2.2.3. ábra). 

Alkalmazásaik közt találjuk a nanolitográfiát (block copolymer lithography), ahol 

maszkként használhatóak mind marásnál, mind rétegleválasztásnál, kihasználva a 

komponensek eltérı kémiai és fizikai tulajdonságait. Ezenkívül sablonként (template) 

szolgálhatnak szerves vagy szervetlen anyagok szintézisénél, ami izgalmas lehetıségeket rejt 

változatos anyagi rendszerekbıl álló periodikus szerkezetek egyszerő kialakítására nagy 

felületen. A doménméret növelésére és a domének orientálására szolgáló módszerek 

intenzíven kutatott, ígéretesnek tőnı témakört alkotnak. [2.1.1, 2.1.2, 2.2.15, 2.2.16] 

 

2.2.3. ábra Változatos geometriájú szerkezetek a két blokk relatív hosszának függvényében 
[2.2.15] 

A nanorészecskék szervezıdését néha a spontán, néha az irányított kategóriába 

sorolják, többnyire a részecskék tulajdonságai, illetve az alkalmazott technika alapján. Az 

egyszerőség és az általánosság kedvéért, én az irányított kategóriában teszek róluk említést. 

2.2.3.2. Irányított önszervezıdés 

Az önszervezıdés folyamatát gyakran meghatározza valamilyen külsı hatás. A 

kategórián belül célravezetı ezek alapján csoportosítani – függetlenül a rendezıdı elemektıl. 

A külsı hatás származhat a felület domborzati viszonyaitól (fizikai sablon) vagy mintázat 

szerint eltérı felületi kémiai tulajdonságaitól (kémiai sablon), elektromos és mágneses tértıl, 

mechanikai vagy kapilláris erıktıl, térbeli kényszerektıl, illetve (folyadék)áramlástól. 
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Általánosan kijelenthetı, hogy – mintázatok kialakítása mellett – az irányítottságnak 

jelentıs szerepe van a nagyobb rendezettség, a nagyobb területő hibamentes domének 

elérésében, illetve ezek orientálásában. A rendezıdı elemek lehetnek molekulák, blokk 

kopolimerek, különféle nanorészecskék, nanorudak, nanohuzalok és természetesen biológiai 

képletek. Minden anyagi rendszer esetében többféle, szinte minden alkalmazott külsı 

hatással, illetve ezek kombinációjával is találkozhatunk az irodalomban, csak a legjellemzıbb 

esetekre hozok egy-egy példát. 

A fizikai és kémiai sablonok kialakítására többnyire valamilyen fentrıl lefelé haladó 

megközelítésen alapuló módszert használnak, mint erre több példát is láttunk az elızı 

fejezetekben. Az alapján is kategorizálhatunk, hogy mi alkotja a fizika vagy kémiai sablont. 

Itt két fı esetet szokás megkülönböztetni: molekulák, illetve részecskék alkotta sablont. 

Molekuláris sablon esetén példaként gondolhatunk mintázott SAM-en létrejövı blokk 

kopolimer struktúrára. A másik esetre példa lehet a kolloidrészecskéken kialakuló töltött 

polimer-rétegszerkezet, amely alól a részecske kioldható, zárt polimerhéjat, kapszulát hagyva 

maga után. De a részecskék kisebb átmérıjő, azonos vagy eltérı anyagú részecskék 

rendezıdéséhez is szolgálhatnak sablonként. 

Elektromos (elektromágneses) terek egyik legfontosabb alkalmazását nanohuzalok, 

nanorudak, illetve nanocsövek rendezésénél találjuk, mivel ezek anizotróp alakjuk miatt 

nehezen szervezhetık. A (mikro)csatornákbeli folyadékáramlás egyik fı alkalmazása is ez, 

illetve rendezett részecskerendszerek kialakítása. A kapilláris erık által irányított szervezıdés 

is elsısorban kolloidrészecskék esetén fontos. [2.1.1, 2.1.2, 2.2.19, 2.2.15, 2.2.16] 

A nanorészecskékbıl álló rendezett szerkezetek kialakítására szolgáló módszerek 

rendkívül változatosak, az egyszerő ülepítéstıl a legszofisztikáltabb technikákig gyakorlatilag 

minden elképzelhetı hatással, illetve ezek kombinációjával is találkozhatunk. Kijelenthetı, 

hogy a legtöbb esetben a kolloidoldat szilárd hordozó felületén létrejött meniszkuszának 

relatív elmozdulása hozza létre – a folyadék-levegı határfelületen csapdázódott részecskékbıl 

– a szubsztrátum felületén a szoros illeszkedéső réteget [2.2.17]. A kolloidrészecskék 

rendezésére szolgáló módszerek halmazából az a tulajdonsága emeli ki a Langmuir-Blodgett 

technikát, hogy alkalmazásával egy lépésben, jól kézbentartható módon rendezett monoréteg 

készíthetı. Az eljárás elvben tetszıleges alkalommal ismételhetı, így megvalósítható a 

rétegenkénti építkezés, az ún. Layer-By-Layer Assembly (LBL). Sıt, a hordozó planaritása 

sem követelmény. [2.1.1, 2.1.32, 2.2.17] 
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Rendezett részecskerétegek nanomegmunkálási alkalmazása – ebben a kategóriában – 

viszonylag réginek mondható módszer, mely az utóbbi idıben egyre nagyobb népszerőségnek 

örvend. 

2.2.3.2.1. Nanogömb litográfia (Nanosphere Litography – NSL) 

Az alapötletet és annak megvalósítását Deckman és Dunsmuir publikálta 1982-ben, 

természetes litográfia (natural lithography) néven. 497 nm átmérıjő polisztirol (PS, latex) 

részecskékbıl hoztak létre rendezett monoréteget spin-coating alkalmazásával. A 

részecskeréteget maszkként használták a szilícium hordozó ionmarásához, illetve ezüstréteg 

leválasztásához, ami ezüst szigeteket eredményezett. [2.2.18] 

Hulteen és Van Duyne 1994-ben sikerrel alkalmazták az eljárást 264 nm átmérıjő, 

ugyancsak PS részecskékkel, ezüst szigetek kialakítására, immár NSL név alatt. Munkájuk 

újdonsága abban állt, hogy sikerült spin-coating technikával rendezett kétrétegő filmet is 

létrehozniuk, különbözı anyagú hordozók felületén. A rendezett kétrétegő maszk 

elkészítésének jelentısége az volt, hogy immár nemcsak háromszöges mintázat, hanem 

hatszöges rendben elhelyezkedı pötty mintázat kialakítását is lehetıvé tette (2.2.4. ábra). 

Mindkét páros elsısorban a felületerısített Raman-szórás (Surface Enhanced Raman 

Scattering – SERS) vizsgálatát célozta. [2.2.19] 

Azóta a technika egyre elterjedtebbé válik, a felületi plazmon-polariton 

gerjesztésekhez (Surface Plasmon – SP), illetve a SERS-hez készült ezüst nanopöttyökön 

[2.2.20–2.2.22] túl készültek már Hulteen és Van Duyne módszerével rendezett 

ferromágneses szerkezetek [2.2.23], nanooszlopok [2.2.24] és nanohuzalok [2.2.25], illetve 

nanogyőrők. [2.2.26] 

A módszernek az az igazi jelentısége, hogy nagy felületek megmintázását teszi 

lehetıvé gyorsan és rendkívül költséghatékony módon, az eredményezett szerkezetek 

jellemzı mérete és periodicitása pedig az alkalmazott részecskék átmérıjével beállítható. 
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2.2.4. ábra A nanogömb litográfia mőködése egy- (a) és kétrétegő (b) részecskemaszk esetén, 
illetve a Hulteen és Van Duyne által elıállított ezüst nanostruktúrák AFM felvétele [2.2.19] 

2.2.4 Anódosan oxidált alumínium (Anodized Aluminium Oxide – AAO) 

Számos anyagra ismert olyan – jellemzıen elektrokémiai – eljárás, mellyel a réteg 

pórusossá tehetı (pl. Si, TiO2, HfO2, Nb2O5, ZrO2, stb.). Rendezett pórusszerkezet 

kialakításához – ha egyáltalán lehetséges – gyakran a felület elımintázása szükséges, amit az 

eddig ismertetett módszerek valamelyikével, többnyire elektronsugaras litográfiával 

végeznek. Ebbıl a csoportból – a maszkolás szempontjából – azért tőnik ki az AAO, mert 

benne elımintázás alkalmazása nélkül magas rendezettségő hatszöges pórusszerkezet érhetı 

el, a pórusok átmérıje és távolsága egyenletes és tág határok között megválasztható. Külön 

pozitívumként említhetjük még az Al2O3 elınyös tulajdonságait, például, hogy a látható 

tartományban átlátszó, kémiailag inert, stb. [2.1.2, 2.2.16, 2.2.27, 2.2.28] 

Az anódos oxidálás során maga a nagytisztaságú alumíniumréteg az anód, a katód a 

savas elektrolitba merül. Elıször 1988-ban figyeltek meg szabályos pórusképzıdést [2.2.29], 

de nagykiterjedéső, doménszerő hibamentes régiók kialakításáról – melyet hosszú oxidációs 

idık alkalmazásával értek el – csak 1995-ben számoltak be [2.2.30]. Hibahelyek csak a 

domének határán voltak megfigyelhetık. A rendezettség tovább növelhetı két lépésben 

végzett anódos oxidálással: az elsı hosszú idejő oxidálás után eltávolítják az oxidot, a 
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pórusok alja rendezett elımintázatot képez az alumíniumfelületen, innen indulhat a 

rendezettebb struktúrát eredményezı második oxidáció (2.2.5.(a) ábra). Szükség esetén a 

pórusok alján lévı határréteg is eltávolítható, így teljesen nyitott, átjárható membránhoz 

jutunk. 

A pórusok átmérıje 20–200 nm, távolsága 50–400 nm között alakul, függıen az 

elektrolit anyagától, koncentrációjától, az alkalmazott feszültségtıl és hımérséklettıl. 

Elektrolitként kén-, oxál- és foszforsav használata jellemzı. [2.2.27, 2.2.28] 

Alkalmazására sablonként és maszkként számos példát találunk, nagyszerő 

alternatívája a rétegleválasztásnál használt stencilmaszkoknak. Felhasználásával készítettek 

már nanopöttyöket [pl. 2.2.31], nanogyőrőket, nanooszlopokat és nanohuzalokat [2.2.32], 

nanocsöveket [2.2.33], illetve nanopórusokat [2.2.34] és anti-pöttyöket. 

 

 

2.2.5. ábra Alumínium két lépésben végzett anódos oxidálásának sematikus ábrája (a), 65 nm 
átmérıjő pórusok felülnézeti (b) és 105 nm átmérıjő pórusok keresztmetszeti (c) pásztázó 

elektronmikroszkópos (SEM) felvételei. [2.2.28] 

 

(b) (c) 

(a) 
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3. Alkalmazott preparatív és minısítı módszerek 

3.1 A választás szempontjai 

Az elızı fejezetben tárgyalt módszerek közül – a célkitőzésnek megfelelıen – olyan 

technikákat kellett választanom és kombinálnom, melyekkel nagy felületek strukturálása is 

hatékonyan megvalósítható. Elınyös tulajdonságnak tekintettem, ha a szerkezet 

periódushossza tág tartományban változtatható, illetve ha a módszer szubsztrátum-független. 

Ez utóbbi két jellemzıje, illetve viszonylag egyszerő és kézbentartható volta miatt esett a 

választás – a 2.2 fejezetben bemutatott technikák közül – a holográfia és a részecskés 

Langmuir-Blodgett filmek alkalmazására. Elsısorban szilícium felületek megmintázása volt a 

cél, ebben a szilícium elektrokémiai marása jól használható eljárásnak mutatkozott. A 

minısítéshez az atomerı- és elektronsugaras mikroszkópia mellett optikai módszereket is 

alkalmaztam, nagy érzékenysége és roncsolásmentes volta miatt az ellipszometria hatékony 

választásnak bizonyult. 

3.2 Holográfia 

A 2.2.1 fejezetben láttuk, hogy két azonos intenzitású, monokromatikus, koherens 

síkhullám interferenciája cos2-esen változó intenzitású interferenciamezıt eredményez, 

melynek periódushosszát (3) szolgáltatja. Vizsgáljuk meg részletesebben ezt a jelenséget! 

A két síkhullám felírható a 

)(
01

1 rktieAV ⋅−−⋅= ω  (4) 

)(
02

2 rktieAV ⋅−−⋅= ω  (5) 

alakban, ahol az A0 amplitúdójú hullámok körfrekvenciája ω, hullámvektora 1k  és 2k , 

( )0;; yxr =  pedig a megfigyelési pontba mutató helyvektor. A két síkhullám találkozzon 2ϑ 

szög alatt, koordinátarendszerünk tengelyeit vegyük fel a két síkhullám által bezárt szögek 

felezıiként (3.2.1. ábra). 
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3.2.1. ábra Két síkhullám interferenciája; az adatok definiálása 

Az interferenciamezı P( r ) pontjában az intenzitás 

2
21)( VVPI += . (6) 

Az ábra alapján írható: 

( )0;sin;cos1 ϑϑ kkk = , (7) 

ahol k a hullámok hullámszáma. Illetve 

( )0;sin;cos2 ϑϑ kkk −= . (8) 

Ezek alapján 

( ) ( ) ( )[ ]ϑωϑωϑ cossincoscossincos2 021 xktixktykAVV +−++−=+ . (9) 

Ezt (6)-ba helyettesítve kapjuk 

( ) 







== ϑ

λ

π
ϑ sin2cos4sincos4)( 22

0
22

0 yAykAPI . (10) 

Ha a minta síkja párhuzamos az y-tengellyel, a sötét csíkok közti távolság, vagyis az 

interferenciakép periódushossza [2.2.1, 2.2.2]: 

ϑ

λ

sin2
=Λ . (11) 

Az MFA-ban több mint egy évtizede folyik rácscsatolt sík hullámvezetık kutatás-

fejlesztése Hámori András vezetésével [3.2.1, 3.2.2; S5; S9; S10; S11]. Az általa épített, a 

fény vékonyréteg-hullámvezetıbe csatolásához szükséges diffrakciós rácsok elıállításhoz 

készült holografikus összeállítást használtam doktori munkám során. 
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3.3 A pórusos szilícium képzıdése és morfológiája 

Munkám során többször használtam fel a szilícium elektrokémiai marását arra, hogy a 

szilíciumban létrehozott adalékkoncentráció-eloszlást felületi struktúrává alakítsam. Ezért 

mindenképp érdemes áttekinteni az elektrokémiai marás menetét. Emellett eredményeim 

további alkalmazási lehetıségei szempontjából érdemes a pórusos szilícium (porSi) típusait, 

ezek jellemzıit is összefoglalnom. 

Az IUPAC a következı módon kategorizálja a pórusos anyagokat: mikropórusokról 

beszélünk, ha a pórusátmérı és a pórusok közötti távolság kisebb, mint 2 nm; a 

mezopórusoknál ez a 2 nm-tıl 50 nm-ig terjedı tartományba esik, e fölött pedig már 

makropórusokról van szó. Természetesen szilíciumra is érvényes ez az általános besorolás, 

bár a pórusok típusait a kialakulásuk során végbemenı folyamatok is megkülönböztetik. 

 

3.3.1. ábra Az elektrokémiai marató cella sematikus rajza 

A szilícium elektrokémai maratására szolgáló elektrokémiai vagy más néven 

anodizációs cella sematikus rajza látható a 3.3.1. ábrán. A cella anyaga politetrafluoretilén 

(teflon, PTFE), a két elektród a szilícium egykristály és a HF tartalmú elektrolitba merülı 

platina huzal vagy háló. Ha a szilíciumszeletet a platina elektródhoz képest pozitívan feszítjük 

elı, akkor anódos, ellenkezı esetben katódos polarizációról beszélünk. Attól függıen, hogy a 

marás során az áramot, vagy a tömbi szilícium és az elektrolit közötti áram nélküli 

feszültséget vezéreljük, megkülönböztetünk galvanosztatikus, illetve potenciosztatikus 

üzemmódokat. 
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Az elektrokémiai folyamatok megértéséhez egyszerőbb a potenciosztatikusan felvett 

áramsőrőség–feszültség (j–U) karakterisztikát vizsgálnunk. 

 

3.3.2. ábra A szilícium potenciosztatikus elektrokémiai marása során mért j–U karakterisztika 
[3.3.1] 

A porSi elıállítása szempontjából érdekes feszültségtartományt a 3.3.2. ábra mutatja, 

melyet három részre szokás osztani. Az A jelő tartomány a nyitófeszültség értékétıl indul (az 

ábrán 0 V), és addig tart, amíg az áramsőrőség közel exponenciálisan nı. Ezt egy átmeneti B 

tartomány követi, ami kezdetben lineáris, majd elér egy maximumot, amelyet a szakirodalom 

kritikus feszültségnek (Ukr) nevez, és hozzá a kritikus áramsőrőség értéke (jkr) tartozik. Az 

elnevezés a pórusképzıdési tartomány felsı határára utal, az A és B tartományokban pórusos 

réteg képzıdése megy végbe. Tovább növelve a feszültséget a rétegképzıdés megszőnik és a 

hordozó vékonyodása figyelhetı meg: a C az elektropolírozási tartomány. A kémiai 

folyamatok leírása tekintetében a mai napig nincs teljes konszenzus a szakirodalomban. A 

leginkább elfogadott nézet szerint az A tartományban a szilícium atomok divalens, a C-ben 

tetravalens oldódással jutnak az elektrolitba, míg a B átmeneti tartományban mindkét 

folyamat párhuzamosan zajlik. 

 

3.3.3. ábra A szilícium divalens oldódásának menete HF tartalmú elektrolitban [3.3.3] 

A Lehmann által feltételezett kémiai modell szerint [3.3.2] divalens oldódáskor a 

szilícium felülete mindaddig hidrogénnel borított marad, amíg egy hátlap felıl érkezı lyuk 
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lehetıvé nem teszi az elektrolitban lévı HF, (HF)2 és HF2
– aktív molekulák, illetve ionok 

nukleofil reakcióját (3.3.3.(a) ábra). (A F– ionok feltételezhetıen, nem vesznek részt a 

reakcióban, mivel a HF molekulák vizes oldatban gyengén disszociálnak. Etanol 

hozzáadásával a fluorid ionok koncentrációja tovább csökken.) 

A reakció hatására az egyik hidrogén helyett fluor kötıdik a felületi szilíciumatomhoz, 

ami egy újabb nukleofil reakcióhoz, illetve egy második Si–F kötés kialakulásához vezet. A 

reakciót egy elektronleadás és egy H2 molekula felszabadulása kíséri (3.3.3.(b,c) ábra). A 

felületen lévı fluoratomok – nagy elektronegativitásuk révén – polarizálják a szilícium hátsó 

kötéseit, ezáltal lehetıvé teszik a szilíciumatomok késıbbi reakcióját a HF molekulákkal, 

végül a SiF4 leválását a felületrıl (3.3.3.(d,e) ábra). Így ismét kialakul a kezdeti hidrogén-

borítottság is. A SiF4 hidrolizál az elektrolitban, a keletkezı H2SiF6 egy része oldódik, másik 

része gázként távozik a cellából. 

Összefoglalva a szempontunkból fontos megállapításokat elmondható, hogy a 

szilícium divalens oldódásakor egy szilíciumatom kioldásához szükséges eredı töltésváltozás 

(elemi töltésben kifejezve), vagyis az oldódási vegyérték (dissolution valence) nv = +2 – innen 

a divalens elnevezés. A folyamat sebességét az elsı lépés, tehát a szilíciumban létrehozott 

lyukáram korlátozza. 

A C tartományt jellemzı tetravalens oldódás részletes bemutatását mellızve 

elmondható, hogy elektropolírozásnál az oldódási vegyérték nv = +4, és a reakció sebességét 

elsısorban az elektrolitban lévı reagensek koncentrációja és diffúziós sebessége határozza 

meg. A B átmeneti tartományban nv értéke a feszültség növelésével +2 és +4 között 

folyamatosan változik. 

Mivel a divalens oldódáshoz megfelelı mennyiségő lyukra van szükség, 

pórusképzıdés két esetben várható. Egy p-típusú szeletben – ahol a lyukak a többségi 

töltéshordozók – már kis nyitóirányú elıfeszítésnél, akár sötétben is végbemegy a folyamat. 

Egy n-típusú szelet esetén pórusképzıdés lyukak generálása mellett lehetséges – 

megvilágítással vagy záróirányú letöréssel. A kritikus áramsőrőség értékét leginkább az 

elektrolit HF-koncentrációja és a marási hımérséklet befolyásolja. 

Eddig a homogén felületen lejátszódó elektrokémiai reakciókat vizsgáltuk, de még 

nem magyaráztuk meg a pórusképzıdést. A pórusok kialakulásának elsı feltétele a 

magképzıdés, amelyre számos modellt találunk a szakirodalomban (pl. elektromos letörés, 

mechanikus feszültségek) [3.3.2]. A második feltétel, hogy a létrejött magok mély pórusokká 
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fejlıdjenek, vagyis az elektrokémai marás a pórusvégeket részesítse elınyben az oldalfalakkal 

szemben (pórusfal passziváció). A Lehmann által javasolt modell szerint [3.3.2], ez a 

preferencia nem az elektrolit, hanem a félvezetı oldalán jelentkezik, kvantumfogság vagy 

tértöltés által vezérelt mechanizmus útján. Elıbbi esetében a 2 nm alá vékonyodott 

pórusfalban a tiltott sáv a méreteffektus révén kiszélesedik, és ez gátolja meg a lyukak 

áramlását az elektrolit felé. A pórusvégeknél hasonló effektus nem lép fel, így nincs akadálya 

a további elektrokémiai reakciónak. Bár tértöltésvezérelt esetben nem csak a pórusfal, hanem 

a pórusvég is passziválódik, a preferencia itt is fennáll, hiszen a letörés mindig a 

pórusvégeknél jelentkezik elıször. A letörés mechanizmusa többféle lehet: alagutazás, lavina 

letörés, termikus emisszió, vagy a kisebbségi töltéshordozók összegyőjtése. Azt, hogy adott 

körülmények között a méreteffektus vagy a tértöltési tartomány hatása dominál-e, illetve, 

hogy az utóbbi esetén mi az elektromos letörés mechanizmusa, a szilícium egykristály 

adalékoltságán múlik, és egyértelmően meghatározza a kialakuló porSi-réteg morfológiáját. A 

tapasztalat szerint tisztán mikropórusos szerkezet közepesen adalékolt p-típusú szeleten, 

mezopórusos szilícium erısen adalékolt p- vagy n-típusú kristályokon, makropórusos 

szilícium pedig gyengén adalékolt p-típusú, illetve gyengén vagy közepesen adalékolt n-

típusú szeleten jön létre. Mezo- és makropórusos szilícium szerkezetre láthatunk egy-egy 

jellegzetes példát a 3.3.4. ábrán. A mikro- és mezopórusos szerkezet szivacsszerő, a 

kristályos szilícium váz közt kialakult átjárható pórusokból áll. A makropórusos szerkezetet a 

felületre merıleges, kör keresztmetszető „kutak” alkotják. [3.3.2–5, S12] 

 

3.3.4. ábra Példák a mezopórusos (a) és a makropórusos [3.3.4] (b) szilícium szerkezetére. 
SEM felvételek. 

Intézetünkben a porSi kutatása 1991 óta folyik, az elıállítási technológia 

megvalósítása elsısorban Vázsonyi Éva érdeme. A cella fejlesztésének eredményességét mi 

sem mutatja jobban, minthogy PorSiVo néven kereskedelmi forgalomba is került. 

(a) (b) 
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Segítségével különbözı területő szilícium minták, maximálisan egy 4 inch-es szelet 

elektrokémiai marása végezhetı el. 

A cella fejlesztése mellett a kutatási irányok igen szerteágazóak. Intézetünkben a porSi 

fotolumineszcenciájának kutatása [3.3.6], mikrogépészeti alkalmazásai [3.3.7–9], 

ellipszometriai [3.3.10, 3.3.11], kisszögő neutronszórásos [3.3.12] és elektromos [3.3.13, 

3.3.14] vizsgálata során számos eredmény született. Volk János doktori munkája során porSi 

alapú optikai multirétegek készítése, vizsgálata és optimalizációja [pl. 3.3.5, 3.3.15–17] 

mellett, új típusú porSi szerkezetek [3.3.5, S8] kialakításában is jelentıs eredményeket ért el. 

Téziseinkben átfedés nincs. 
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3.4 Langmuir-Blodgett filmek 

Rendezett nanostruktúrák nagy felületen történı kialakításához a kolloidikai kutatások 

eredményei nagyszerő eszközök lehetnek a nanotechnológia szerszámosládájában. Az 5.2 és 

5.3 fejezetekben Stöber szilika nanorészecskék Langmuir-Blodgett technikával kialakított, 

rendezett rétegeit használtam maszkként. Noha munkám szempontjából a kolloidikai 

módszerek pusztán preparatív szempontból érdekesek, fontosnak tartom a kapcsolódó 

technikák lényegre szorítkozó áttekintését. 

3.4.1 Stöber szilika 

Stöber és munkatársai olyan egyszerő eljárást dolgoztak ki, amellyel alkoholos közegő 

szilika (SiO2) diszperziókat állíthattak elı, tetraetil-ortoszilikát irányított hidrolízisével 

[3.4.1]. A módszerrel szők méreteloszlású, közel gömb alakú részecskék szintetizálhatók, 

amelyek átmérıje a reakcióparaméterek hangolásával 20 nm–2 µm intervallumon belül 

pontosan beállítható (3.4.1.1. ábra) – a nanorészecskék átmérıjét a hozzáadott vizes 

ammónium-hidroxid oldat mennyisége határozza meg. A Stöber szilika részecskék felületi 

tulajdonságai – kémiai vagy fizikai felületmódosító eljárások révén – megváltoztathatók a 

felület szilanolcsoportjainak köszönhetıen. Ez ugyancsak nagy jelentıségő a további 

alkalmazási lehetıségek szempontjából. 

 

3.4.1.1. ábra 350 nm átmérıjő Stöber szilika részecskék transzmissziós elektronmikroszkópos 
felvétele 

3.4.2 Wilhelmy-filmmérleg és az izotermák értelmezése 

Határfelületi molekuláris filmek vizsgálatára több mint száz éve alkalmazzák a 

filmmérleges technikát [3.4.2]. Mint látni fogjuk, az oldalnyomás–terület izotermákból az 
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egyedi molekulákra jellemzı keresztmetszeti terület egyszerően és nagy biztonsággal 

határozható meg, ez egyébként csak nagymőszeres mérésekkel lenne becsülhetı [3.4.3]. 

Mikro- és nanorészecskék filmmérlegbeli tanulmányozásának elterjedése fıként az elmúlt 

évtizedben jellemzı [3.4.4–12]. 

A filmmérleg alapját egy jellemzıen teflonból készült kád képezi, mely a szubfázist 

alkotó folyadékkal – esetünkben nagytisztaságú vízzel – van töltve (3.4.2.1 ábra). A vizsgált 

anyag terítését követıen a molekula- vagy részecskeréteget egy mozgatható korlát 

segítségével komprimálják, így a határfelületen csapdázódott molekulák, illetve részecskék 

egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Ez, egy alsó élével a folyadékfelszínt érintı platina 

erımérı lemezre, a Wilhelmy-lemezre ható erı változásában nyilvánul meg. A lemezre ható 

F erıbıl és a lemez folyadékfelszínnel érintkezı K élhosszból a felületi feszültség egyszerően 

kiszámítható: 

γ = F/K. (12) 

 

3.4.2.1. ábra A Wilhelmy-filmmérleg sematikus rajza 

A víz–levegı határfelületen csapdázódott részecskék – a molekulákkal ellentétben – 

nem képesek a határfelületi feszültséget termodinamikai értelemben megváltoztatni. A 

vízfelszíni részecskés filmek komprimálásakor – a molekulás Langmuir filmekhez hasonlóan 

– mégis a felületi feszültség csökkenését tapasztaljuk, ami effektív felületi feszültségként 

értelmezhetı [3.4.13]. A jelenség elsısorban a részecskék közötti taszító kölcsönhatásból 

származtatható. 

Az oldalnyomást (Π), a részecskék által a réteg egységnyi határoló vonalára kifejtett 

erıként értelmezzük [3.4.14, 3.4.15]. Ez számszerően a tiszta határfelület (γ0) és a 

részecskékkel borított felszín effektív (mért) felületi feszültségének (γ) különbségével egyezik 

meg: 
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Π = γ0 – γ. (13) 

A 3.4.2.2. ábrán Stöber szilika részecskéken mért oldalnyomás (Π) – terület (A) 

izoterma látható. Mozgó korlát(ok) segítségével a filmet komprimálva a réteg tömörödik, 

majd az oldalnyomás hirtelen növekedését tapasztaljuk. Az oldalnyomás egészen a 

kollapszusig egyenletesen meredeken nı, ezután a film szerkezete letörik, ami az 

oldalnyomásgörbe emelkedésének megtörésében mutatkozik meg. A kollapszus után – a 

részecskék tulajdonságaitól függıen – a részecskék vagy kiszorulnak a határrétegbıl a 

szubfázisba, vagy a réteg győrıdése figyelhetı meg. Érdemes megemlítenem, hogy a 

kollapszus mechanizmusát és annak paraméterfüggését illetıen a szakterület kutatói között 

sem teljes az egyetértés [3.4.13]. A kollapszus után megfigyelhetı oldalnyomás-növekedés a 

részecskék nemideális elrendezıdésébıl és a polidiszperzitásból származtatható, illetve a 

korlátra merıleges nyomásgradiens következménye, ami a film kohezivitásával van 

összefüggésben [3.4.16]. 

A görbe meredek szakaszához illesztett egyenes és az abcissza metszéspontja adja az 

ún. kontakt keresztmetszeti területet (Ak). A kollapszus utáni szakaszra illesztett egyenes és a 

kontakt keresztmetszeti terület meghatározásához vett egyenes metszéspontja jelöli ki a 

kollapszusnyomást (Πc), az ehhez tartozó területérték a kollapszusterület (Ac). 
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3.4.2.2. ábra 350 nm-es Stöber szilika részecskéken felvett oldalnyomás (Π) – terület (A) 
izoterma 
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3.4.3 Langmuir-Blodgett technika 

Az elsı szilárd hordozóra telepített molekulás film Langmuir és Blodgett nevéhez 

köthetı [3.4.17]. A róluk elnevezett LB-technika lényege, hogy filmmérlegben komprimált, 

vízfelszíni molekulás filmek különbözı szubsztrátumokra telepíthetık, a szilárd hordozó 

függıleges irányú kihúzásával a szubfázisból (3.4.3.1. ábra). A nanorészecskés LB filmek 

kutatása ennél jóval rövidebb múltra tekint vissza. 

 

3.4.3.1. ábra A Langmuir-Blodgett technika sematikus ábrája 

A rétegképzési folyamat tetszıleges alkalommal ismételhetı, így többrétegő rendezett 

filmek is kialakíthatók. Ezzel a technikával sokféle nanorészecskébıl hoztak már létre LB-

filmet [pl. 3.4.18–20]. E két kijelentésbıl láthatjuk, hogy ténylegesen megvalósítható a film 

rétegenkénti felépítése, a LBL, és nagy anyagi változatosságú filmek is létrehozhatók (3.4.3.2. 

ábra). Ez, illetve a filmszerkezet jól kézben tartható volta jelentik az LB-technika legfıbb 

elınyeit más rétegképzési eljárásokkal (pl. dip-coating, spin-coating, self-assembly) szemben. 

A módszer hátránya, hogy – határfelületi technikáról lévén szó – nagy tisztaságot és 

körültekintıen végzett munkát igényel. 

Többrétegő

Komplex

Kevert

Azonos anyagú Különbözı anyagú

 

3.4.3.2. ábra LB-technikával létrehozható rétegszerkezetek áttekintı összefoglalása 
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A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Kémia és 

Anyagtudományi Tanszékének Kolloidika Csoportjában a mikro- és nanorészecskék, illetve 

Langmuir-filmek vizsgálata mellett LB-filmek készítése is több mint egy évtizede folyik 

Hórvölgyi Zoltán vezetésével [pl. 3.4.7, 3.4.10, 3.4.11, 3.4.13]. Az általam alkalmazott 

rétegek is az ı irányításával, Deák András segítségével készültek. Deák András doktori 

értekezésében Stöber szilika részecskék Langmuir-filmjeit vizsgálta pásztázó szög 

reflektometriával, illetve szilika és ZnO részecskék LB-rétegeit optikai spektroszkópiával és 

pásztázó szög reflektometriával [3.4.8–11]. Téziseinkben átfedést nincs. 

 

3.4.3.3. ábra 350 nm átmérıjő Stöber szilika részecskékbıl készült LB-film téremissziós 
pásztázó elektronmikroszkópos (FESEM) felvétele 
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3.5 Ellipszometria és az effektív közeg közelítések 

Doktori munkám során több minısítı mérési eljárást alkalmaztam. Az atomerı- 

(AFM) [3.5.1] és a pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) [3.5.2, 3.5.3] mellett optikai 

módszereket is, nevezetesen a merıleges beeséső spektroszkópiai reflektometriát [3.5.4], 

illetve a spektroszkópiai ellipszometriát [3.5.5–7] használtam. Eredményeim szempontjából 

ez utóbbinak találjuk a legnagyobb jelentıségét, emellett ez a legkevésbé ismert és elterjedt 

technika. Ezért a vizsgálati, minısítı módszerek bemutatásakor csak erre és a kapcsolódó 

effektív közeg közelítések rövid ismertetésére szorítkozom. 

3.5.1 Spektroszkópiai ellipszometria 

Az ellipszometria napjainkban is intenzíven fejlıdı, nagy érzékenységő 

roncsolásmentes vizsgálati módszer, amely elsısorban felületek, vékonyréteg-szerkezetek 

minısítésére szolgál. A legtöbb optikai módszertıl nagyobb pontossága és érzékenységébıl 

adódó sokoldalúsága, a nem optikai módszerektıl fıként idı- és költséghatékonysága, illetve 

roncsolásmentessége különbözteti meg. 

Mőködése a minta által reflektált fény polarizációs állapotváltozásának mérésén 

alapul. A mintára érkezı többnyire lineárisan polarizált nyaláb visszaverıdve – általános 

esetben – elliptikusan polarizálttá válik (innen a módszer elnevezése). A beesı fény 

polarizációs állapotának ismeretében, mérve a reflektált nyaláb polarizációs állapotát, 

következtethetünk a minta optikai tulajdonságaira, illetve dielektromos adatok birtokában 

meghatározhatjuk pl. tömbi minta összetételét, szemcseszerkezetét, vékonyrétegek 

törésmutatóját és vastagságát, a határfelületek minıségét (érdességét, szennyezettségét), stb. 

A mért területen a mérés átlagoló, de jó minıségő vékonyrétegek vastagsága akár atomi 

pontossággal is meghatározható. 

Felépítését és mőködését tekintve két fı típust különböztethetünk meg: a 

nullellipszométert, illetve a forgóalkatrészes ellipszométert. Ez utóbbiban a mérés során 

foroghat a polarizátor, az analizátor, illetve a kompenzátor. Mint láttuk, a minta 

tulajdonságaira vonatkozó információt a mintáról reflektált elliptikusan polarizált fény, 

pontosabban az ellipszis fıtengelyeinek aránya és a fıtengely azimutális szöge hordozza. 

Ezeket pl. az analizátor körbeforgatásával határozhatjuk meg. 

Síkhullám polarizációs állapota a polarizációs együtthatóval jellemezhetı: 
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χ � = Ep/Es, (14) 

ahol Ep az elektromos térerısség beesési síkkal párhuzamos, Es az erre merıleges 

komponensének komplex amplitúdója. A komplex amplitúdókon keresztül χ is 

fázisinformációt hordoz, ami rendkívüli érzékenységet biztosít az ellipszometriának. A 

reflektált (r) és a beesı (i) nyaláb polarizációs együtthatójának aránya kifejezhetı a reflexiós 

Fresnel-együtthatókkal, illetve felírható a Drude által bevezetett alakban: 

ρ = χ �r/χ �i = Rp/Rs = tanΨ⋅ei∆, (15) 

ahol Ψ és ∆ az ún. ellipszometrikus szögek – melyekkel a fény polarizációs állapotának 

változása jellemezhetı. Ha az analizátor ω körfrekvenciával forog, a detektor által mért 

intenzitás idıben 2⋅ω szerint változó periodikus függvénnyel lesz arányos: 

I(t) = konstans + α⋅sin(2⋅ωt) + β⋅cos(2⋅ωt). (16) 

A maximális intenzitásértékek az ellipszis nagytengelyének négyzetével, a minimumok a 

kistengely négyzetével arányosak. A mért I(t) értékek Fourier-analízisével a két amplitúdó-

komponens, α és β meghatározható. Ezekbıl a keresett Ψ és ∆ ellipszometrikus szögek a 

következı módon számíthatók (P a polarizátor azimutális szöge): 

Ptan
1

1
tan ⋅
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α
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A két mennyiség méréséhez két paramétert szokás változtatni a mérés során. Forgó 

analizátoros esetben az egyik az analizátor szöge, a másik lehet a beesési szög. Ha ez utóbbi 

helyett a fény hullámhosszát választjuk változó paraméternek, eljutunk a napjainkban 

leginkább népszerő, gyors spektroszkópiai ellipszométerhez (SE). Ebben az esetben minden 

mérési hullámhosszértékhez tartozik egy-egy mért tanΨ és cos∆ érték. 

A mérések kiértékeléséhez alapvetı információval kell rendelkeznünk a mintáról, 

mivel a mért adatok alapján a minta szerkezete közvetlenül nem határozható meg. A 

kiértékelés mindig a leginkább realisztikus optikai modell felállításával kezdıdik. A 

modellparaméterek adott tartománybeli változtatásával minden lehetséges 

paramétervektorhoz kiszámítjuk a mért ellipszometrikus szögeket, minden mérési 
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hullámhosszra – jellemzıen karakterisztikus mátrix formalizmussal. Azt a paraméter-

kombinációt fogadjuk el, amely a leginkább illeszkedik a mért spektrumhoz, vagyis négyzetes 

közepes eltérése (Mean Square Error – MSE) a legkisebb. Az illesztés hibája a következı 

módon számítható: 
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ahol L a mérési hullámhosszak, M az illesztendı szabad paraméterek számát jelöli. [3.5.5–7] 

Láthatjuk, hogy mivel az inverz probléma közvetlenül nem megoldható, a kiértékelés 

– fıleg összetettebb modellek esetén – rendkívül számításigényes. Emellett a helyes optikai 

modellek megalkotása alapvetı fontosságú, hiszen az illesztett paraméterek számának 

indokolatlan növelésével az eredmény hibája gyakran csökken, de fizikai tartalom nélkül. 

3.5.2 Effektív közeg közelítések 

Makroszkopikusan homogén, mikroszkopikusan heterogén, illetve kompozit anyagok 

dielektromos függvényének meghatározására szolgálnak az effektív közeg közelítések 

(Effective Medium Approximation – EMA). Az anyag mikroszerkezete, az elektromos tér és a 

polarizálhatóság között a Clausius-Mosotti egyenlet teremt kapcsolatot: 
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ahol ε az effektív dielektromos függvény, n az atomok/molekulák száma egy 

térfogategységben, α a molekuláris polarizálhatóság. Két különbözı polarizálhatóságú anyag 

(αa, αb) véletlenszerő keveredése esetén írható: 
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A molekuláris polarizálhatóságot (20) alapján helyettesítve kapjuk a Lorentz–Lorentz EMA-t: 
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ahol fa és fb az egyes fázisok térfogatarányát jelölik. 
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Ha a két komponens nem atomi léptékben keveredik és a szegregált fázisok közt εh 

dielektromos függvényő kitöltı közeget feltételezünk, az elızı egyenlet a következı alakot 

ölti: 
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Ha b jelenti az „oldott” fázist, tehát a tekinthetı a kitöltı közegnek, εh = εa (vagy fordított 

esetben εh = εb) helyettesítéssel jutunk a Maxwell–Garnett EMA-hoz: 
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Ez olyan esetet ír le, mikor a gömb alakú a fázist teljesen körbeveszi a b anyag. 

Abban az esetben, ha fa és fb nagyjából azonos, nem tekinthetı sem a, sem b 

egyértelmően kitöltı közegnek. Ekkor az εh = ε választás önkonzisztens, így a 
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egyenletet kapjuk. Ez a Bruggeman EMA, mely olyan eseteket jellemez, mikor a és b 

véletlenszerően keveredve magában az effektív közegben helyezkedik el. [3.5.5–7] 

Ezen az úton tovább haladva, a pontszerő (gömbszimmetrikus) fázisok feltételezését 

félretéve, olyan összefüggésekhez jutunk, amelyek figyelembe veszik az anyag 

mikroszerkezetének alakját és orientáltságát. [3.5.7] 

Intézetünkben az ellipszométerek építése [3.5.8, 3.5.9], használata a kutatásban és az 

optikai modellek fejlesztése és alkalmazása [3.5.10, 3.5.11] több évtizedes múltra tekint 

vissza. Ezek során fıként mikroelektronikai tárgyú vékonyrétegeket vizsgáltak: 

implantációval roncsolt szilíciumréteg amorfizációs küszöb dózisát [3.5.12, 3.5.13] és 

ionimplantációval amorfizált szilícium réteg vastagságát [3.5.14] határozták meg. Emellett 

küszöbdózis alatti réteg roncsoltsági profiljának optikai modellezése [3.5.15, 3.5.16] 

implantált és hıkezelt amorf szilícium minısítése [3.5.17, 3.5.18], illetve polikristályos 

szilícium dielektromos függvényének kimérése [3.5.19] és a felületi érdesség [3.5.20] 

minısítése zajlott. Vékonyréteg-szerkezeteket többek közt porSi [3.3.10, 3.3.11, 3.5.21, 

3.5.22, 3.5.23], szilícium-oxinitrid [3.5.24], SiGe [3.5.25], illetve magas dielektromos 

állandójú rétegek [3.5.26, 3.5.27] esetén vizsgáltak. 
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4. Periodikus nanostruktúrák nagy szilícium felületeken 

4.1 Diffrakciós rácsok szilíciumból 

Amint azt a 3.2 fejezetben olvashattuk, periodikus szerkezet nagy felületen történı 

kialakítására kézenfekvı megoldás lehet a holográfia alkalmazása. A feltágított nyalábok 

találkozásában létrejövı interferenciamezı mérete esetünkben egy kb. 19 cm2 területő felület 

strukturálását tette lehetıvé. A nyalábok találkozási szögének beállításával a kialakuló 

interferenciakép periódushossza széles tartományban, tetszılegesen megválasztható. 

A kérdés már csak az, hogyan képezhetı át az interferenciamezıben létrejövı 

periodikus intenzitás-eloszlás a szilíciumfelület domborzati mintázatává, vagyis szilícium 

diffrakciós ráccsá? Az alábbiakban részletesen leírt kísérletsorozat a következı elgondoláson 

alapul [S1, S5]: exponáljuk a kívánt periódusú interferenciaképet a p-típusú szilíciumszeletre 

felvitt fotoreziszt rétegbe. Megfelelı elıhívás után a rezisztréteg felületén kialakul az 

intenzitás-eloszlásnak megfelelı domborzat, hiszen a hívás ott zajlik gyorsabban, ahol a 

rezisztet nagyobb intenzitású megvilágítás érte. Használjuk ezt a reziszt-domborzatot (relief 

rezisztrácsot) maszkként bór adalékionok implantációjához. Így a szilíciumban a 

domborzatnak megfelelı adalékkoncentráció-eloszláshoz jutunk, mivel a vastagabb 

rezisztrétegbe csapódó ionok nagyobb része áll meg a maszkban, az áthaladó ionok pedig 

kevésbé mélyre jutnak, mint a vékonyabb réteggel találkozó társaik. Az implantált térfogat 

alsó határának mélységét az implantáció energiája határozza meg. Az implantált 

adalékeloszlást a 3.3 fejezetben bemutatott elektrokémiai marás segítségével alakíthatjuk 

felületi mintázattá a rezisztmaszk leoldása és megfelelı hıkezelés után. A marás a kevésbé 

adalékolt tartományokban lassabban zajlik, hiszen kisebb a lyukak koncentrációja. Amíg a 

marási front nem éri el az adalékolt térfogat alját, a folyamat bárhol megállítható. Ekkor a 

porSi–szilícium határfelületen már létrejött a domborzat, ami egy diffrakciós rács. A porSi-

réteget leoldva a kívánt felületeti mintázatot kapjuk. Érdemes megjegyezni, hogy az eredeti 

szelethez képest, az implantált tartományban kisebb feszültség hatására is az elıírt 

áramsőrőséggel zajlik a marás. Így, ha a marási front eléri az átimplantált térfogat alját, a 

maráshoz szükséges feszültség megugrik. Ha ezt látva azonnal megszüntetjük a feszültséget, a 

marási front az adalékolt tartomány alján áll meg. 

Csiptördelı berendezéssel darabolt (100) orientációjú p-típusú (10–15 Ωcm) szilícium 

szeletek 3 cm × 3 cm-es darabjait alapos tisztítás után lakktapadást fokozó anyag, HMDS 
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(hexametil-diszilazán) telített gızében vákuumszekrényben tartottuk 5 min-ig, 0,84 bar 

nyomáson. A SHIPLEY S 1805 típusú fotoreziszt terítését centrifuga segítségével végeztük. 

A lakk adagolása után a centrifuga gyorsítása másodpercenként 800 fordulat/perc értékkel, a 

terítés 30 s-ig 2000 fordulat/perc fordulatszámon történt. A lakkréteget 30 min-ig 90 °C-on, 

nagytisztaságú levegı befúvásával mőködı légcirkulációs kemencében szárítottuk. Ilyen 

paraméterekkel végzett terítés után a rezisztréteg vastagsága 520 nm ± 20 nm [S11, S12]. 

A minták ezután a holografikus összeállításba kerültek. Az exponáló fényforrás 

Liconix gyártmányú, MOD. 4240N típusú He–Cd lézer. A felvételi összeállítás NEWPORT 

gyártmányú, MOD. ARS 412-18 típusú rezgésmentes asztalon épült fel. Az exponálást a 

minta elıtt elhelyezett, számítógép-vezérelt fényzáró ernyı segítségével végeztük. A lézer 

fényének terelésére precíziós tükörtartókra szerelt NEWPORT gyártmányú, 20D20BD.01 

típusú szélessávú dielektrikum felületi tükröket alkalmaztunk. A nyaláb kettéosztását 

ELOMAG gyártmányú, VBA-200 típusú, változtatható arányú nyalábosztó biztosította. 

Mindkét interferáló nyalábot TROPEL gyártmányú, MOD. 280-50 típusú nyalábtágító 

teleszkóppal tágítottuk 50 mm átmérıjő, λ/20 pontossággal síkhullám fázisfrontú nyalábbá. A 

He–Cd lézer λ=441,6 nm hullámhosszú, kettéosztott, kollimált és feltágított nyalábjai 

2δ=72,1°-os szögben metszették egymást. Ez (3)-nak megfelelıen Λ=375,1 nm 

periódushosszú intenzitás-eloszlást eredményezett. Egydimenziós rács esetében a fotoreziszt 

teljes exponálásához 120 s-os megvilágítás volt szükséges. Kétdimenziós rács esetén 60 s-os 

megvilágítás után a mintát 90°-kal elfordítottam, majd újabb 60 s-os exponálás következett. 

Mindkét esetben a fotoreziszt elıhívását SHIPLEY MF 319 típusú elıhívóval, 

szobahımérsékleten, 5–6 s alatt végeztük el. Így készült rezisztrács AFM felvételét mutatja a 

4.1.1. ábra. [S11, S12] 

 

4.1.1. ábra Elıhívott fotorezisztrács AFM felvétele 
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4.1.2. ábra A kulcslépés szemléltetı ábrája: fotoreziszt maszk alkalmazása ionimplantációhoz 

Az ily módon kialakított rezisztdomborzat szolgált maszkként az adalékionok 

implantációjához (4.1.2. ábra). A mintákba 80 keV és 100 keV energiájú bórionokat 

implantáltunk 1014 ion/cm2 dózisban, majd a rezisztmaszkot acetonban leoldottuk és a 

mintákat nagytisztaságú etanolban tisztítottuk meg. A hıkezelés során a rács relaxációja 

600 °C-on 30 min-ig, az implantált ionok aktiválása 930 °C-on, ugyancsak 30 min-ig tartott. 

A hıkezelést teljes oxidmarás, majd a hátlapkontaktus kialakítása követte. Gızöléssel kb. 

1 µm vastag alumíniumréteget választottam le a minták hátoldalára, az alumínium 

szinterelését 450 °C-on végeztem. Végül a mintákat újabb etanolos tisztításnak vetetettük alá. 

Az általam használt elektrokémiai cella felépítése megegyezik a 3.3.1. ábrán 

láthatóval. A marási áramot intézeti fejlesztéső, CGN04 típusú generátorral vezéreltük. Ebben 

a kísérletsorozatban 25 mm2 hasznos területő mintákat készítettünk, a marást minden esetben 

szobahımérsékleten végeztük. HF, víz és etanol 1:1:1 arányú keveréke szolgált elektrolitként. 

Egyes mintákat 320 mA/cm2 áramsőrőséggel 0,8 s-ig, illetve 1,2 s-ig martunk, míg kétszeres, 

640 mA/cm2-es áramsőrőségek esetén a marási idıt 0,4 s-nak, illetve 0,6 s -nak választottuk. 

A marás után a porSi–szilícium határfelületen a diffrakció már szabad szemmel is 

megfigyelhetı volt. A minták AFM analízise elıtt a porSi réteget lúgos marással leoldottuk a 

minták felületérıl. A strukturált felületek minısítéséhez egy NANOSCOPE AFM-3 típusú, 

kontakt módban mőködı mikroszkópot használtunk, a mérési adatok analíziséhez a 

NANOSCOPE szoftvert vettük igénybe. 
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4.1.3. ábra Szilícium felületén kialakított egydimenziós relief diffrakciós rácsok AFM 
felvételei. Mindkét minta esetén az implantáció 80 keV energiájú bórionokkal történt, az 

elektrokémiai marást 320 mA/cm2 áramsőrőséggel 0,8 s-ig (a), illetve kétszeres 
áramsőrőségen 0,4 s-ig (b) végeztük. Megfigyelhetı, hogy a nagyobb áramsőrőség-érték 

nagyobb amplitúdót, egyben nagyobb felületi érdességet eredményezett. 

A 4.1.3. ábra AFM felvételei 80 keV energiával implantált mintákról készültek. A 

4.1.3.(a) ábrán látható struktúra esetén az elektrokémiai marás 320 mA/cm2 áramsőrőséggel 

0,8 s-ig történt, míg a 4.1.3.(b) ábra kétszeres áramsőrőségen 0,4 s-ig mart mintáról készült. 

Megfigyelhetı, hogy a nagyobb áramsőrőség-érték nagyobb amplitúdót, egyben nagyobb 

felületi érdességet eredményezett. 

 

4.1.4. ábra Szilícium felületen kialakított szinuszos diffrakciós rács AFM analízise. A minta a 
4.1.3.(a) ábrán látható mintával megegyezı módon készült, azzal a különbséggel, hogy itt a 

marást a marási feszültség hirtelen megnövekedésekor, 1,2 s elteltével állítottuk meg. 
Megfigyelhetı a struktúra aljának kisimulása: a marási front áthaladt az implantált térfogat 

határán. 

(a) (b) 
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A 4.1.4. ábra egy olyan minta AFM analízisét mutatja be, amelyet azonos 

paraméterekkel készítettünk a 4.1.3.(a) ábrán láthatóval, de a marást csak akkor állítottuk 

meg, amikor a marási front elérte az implantált térfogat alján kialakult p+–p átmenetet. Ekkor 

az elıírt marási áramsőrőség fenntartásához szükséges feszültség hirtelen megnıtt, ez a marás 

elindítása után 1,2 s elteltével következett be. Érdemes megfigyelni a keresztmetszeti képen, 

hogy a struktúra alja kisimult, ellaposodott. Ez a marási front áthaladását jelzi a p+–p 

átmeneten, hiszen a kisebb adalékkoncentrációjú részek marása lassabban zajlik, így itt a front 

„bevárja” a gyorsabban maródó adalékolt részeket. Látható, hogy a rács amplitúdója közel 

20 nm. A többi, rövidebb ideig mart minta esetében az amplitúdók értékét ugyancsak 20–

30 nm körülinek mértük. Bár a mért terület Fourier-analízisének legmagasabb csúcsa 

377,1 nm-es periódushosszat mutat, nagyobb (pl. 10 µm × 10 µm-es) területrıl vett átlag 

analízise esetén ez az érték már 375 nm. Ennek oka a leoldott kristályos szilícium vázból 

származó érdes felület lehet. A 4.1.5. ábrán egy kétdimenziós szilícium rács AFM felvétele 

látható. Itt az implantáció energiája 100 keV volt, az elektrokémiai marás 640 mA/cm2-es 

értéken 0,6 s-ig zajlott. 

A rácsok diffrakciós hatásfokára minden esetben 1% körüli értéket mértünk, az 

értékek – a rácsamplitúdóval összefüggésben – csak minimális eltérést mutattak. [S1,S5] 

 

4.1.5. ábra Kétdimenziós szilícium rács AFM felvétele. A bórionok implantációját itt 100 keV 
energiával, a marást 640 mA/cm2 áramsőrőség-értéken 0,6 s-ig végeztük. 

A kísérletsorozat általános motivációja, a már ismert, nagy felülető, periodikus 

szilícium nanostruktúrák kialakítása szempontjából az elért eredmények sikernek tekinthetık. 

Az alkalmazási lehetıségekkel kapcsolatos várakozásaim és megfontolásaim a Kitekintés 

címő fejezetben olvashatók. 
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4.2 Részecskefilmek alkalmazása maszkként 

A 2.2 fejezetben találkoztunk kolloidkémiai részecskék technológiai alkalmazásával: 

maszkoló rétegként szolgáltak valamilyen rétegleválasztási technológiához, rendezett 

nanopöttyök kialakításánál. A 3.4 fejezetben láttuk, hogy a LB-technika jól kézben tartható és 

hatékony eljárás egy-, illetve többrétegő rendezett – ha nem is tökéletesen hibamentes – 

részecskefilmek nagy felülető, akár szeletmérető, szilárd hordozóra telepítéséhez. 

E megfontolások, és a 4.1 fejezet kiinduló ötlete alapján magától értetıdınek tőnik az 

a gondolat, hogy megfelelı átmérıjő Stöber szilika részecskék LB-rétegeit használjuk – az 

elıhívott fotoreziszt helyett – maszkként az adalékionok implantációjakor [S2, S3, S6]. A 

különbség abban áll, hogy ott a szinuszos rezisztdomborzat átképezése volt a cél, ezért a 

rezisztmaszk minden pontján át kellett hatolnia az implantált ionoknak. Itt a részecskék 

átmérıjének pontos ismeretében, Monte-Carlo szimulációk alapján jól megválasztható az az 

implantációs energia, ahol az ionok túlnyomó többsége megáll a maszkoló részecskékben. Az 

így létrehozott periodikus adalékkoncentráció-eloszlás – a maszkréteg eltávolítása és 

megfelelı hıkezelés után – ugyancsak a szilícium elektrokémiai marásával alakítható 

domborzati struktúrává. A pórusos részek lúgos marással itt is leoldhatók. Az eredményül 

kapott változatos szerkezetek reményében most p- és n-típusú szilíciumot is implantáltunk 

bórral is, foszforral is. Az eredmények diszkussziója elıtt tekintsük át a technológia részleteit. 

A szilika részecskéket tartalmazó szol a Stöber eljárásnak megfelelıen, tetraetil-

ortoszilikát kontrollált hidrolízisével készült, a nanorészecskék átmérıjét a hozzáadott vizes 

ammónium-hidroxid oldat mennyisége határozta meg. A részecskék átmérıje 350 nm-nek, az 

átmérı szórása – a rendszer polidiszperzitása – kb. 10%-nak adódott a transzmissziós 

elektronmikroszkópos (TEM) analízis során. A mérés egy JEOL JEM–100 CXII 

mikroszkóppal történt, Formvar filmmel bevont réz rácsra telepített egyrétegő 

részecskefilmen. 

A Stöber szilika nanorészecskék LB-filmjeit tanszéki fejlesztéső számítógép-vezérelt 

Wilhelmy-filmmérleggel hoztuk létre, amelynek hasznos munkafelülete 235 cm2; szélessége 

10 cm, mélysége 4 cm. 

A kád tisztítását kloroformmal, majd nagytisztaságú vízzel végeztük, 

szubfáziskéntként minden esetben vizet használtunk. A csipfőrésszel darabolt (100) 

orientációjú, p-típusú (10–15 Ωcm) és n-típusú (4–6 Ωcm) szilícium szeletek 25 × 25 mm2-es 

darabjait etanollal és vízzel tisztítottuk, majd 5 percre 2%-os HF-oldatba merítettük, így 
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kémiailag homogén felületet kaptunk. Végül a szilícium lapokat újra vízzel öblítettük és 

szobahımérsékleten megszárítottuk. 

A nanorészecskékbıl álló Langmuir-film készítéséhez a szolt kloroformmal hígítottuk 

1:2 térfogatarányban, és lezárt kémcsıben 10 min-ig homogenizáltuk ultrahangos fürdıben. A 

hordozó szubfázisba merítését 1500 µl szol víz–levegı határfelületre terítése követte, 

(23±1) °C-on. A terítıfolyadék (a kloroform) elpárolgása után (kb. 5 min) a réteget 

33 cm2/min sebességgel komprimáltuk. A réteg felületi nyomását folyamatosan Wilhelmy-

lemezes módszerrel mértük. A film kollapszusnyomásának kb. 80%-ánál, állandó felületi 

nyomás mellett, vertikálisan húztuk ki a szubfázisból a szilícium hordozót. A réteghúzás 

sebességét úgy állítottuk be, hogy a filmhúzás közben az oldalnyomás értéke állandó 

maradjon, ezáltal a vízfelszíni film változatlanul átvihetı volt a szilárd hordozóra. A mintákat 

egy 50 W teljesítményő halogén lámpával kb. 10 min alatt szárítottuk meg. Kétrétegő film 

készítéséhez a leírtakat meg kellett ismételnünk a réteg száradása után. 

  

4.2.1. ábra Egyrétegő (a) és kétrétegő (b) szilika LB-réteg FESEM felvételei 

Az ily módon szilícium hordozóra telepített egyrétegő (4.2.1.(a) ábra) és kétrétegő 

(4.2.1.(b) ábra) részecskefilmek szolgáltak maszkként a bór- és foszforionok 

implantációjához (4.2.2. ábra). 

Az implantáció energiáját – Monte-Carlo szimulációk (SRIM 2003 nevő program) 

alapján – 20 keV-nak választottam. SiO2-ban a 20 keV energiájú bórionok behatolási 

mélysége <200 nm, a foszforionoké <90 nm. Noha a nanogömbök nem tekinthetık 

tökéletesen tömör SiO2-nak, ilyen energiájú ionok túlnyomó többsége a 350 nm átmérıjő 

részecskékben megáll. Az implantált dózist is ezzel a szimulációs módszerrel választottam 

1014 ion/cm2-nek, így mindkét típusú kiindulási szelet esetén az eredeti 1015 cm-3 

nagyságrendő adalékkoncentráció az implantált térfogatban 1019 cm-3 nagyságrendőre 

(a) (b) 



 55 

változik, ott, ahol az ionok elérik a szilícium hordozót. A szimulációk szerint a bórral 

implantált esetben az implantált réteg vastagsága kb. 120 nm (az ionok átlagos behatolási 

mélysége 80 nm, a behatolási mélység szórása 32 nm), a foszfor esetében ez természetesen 

kisebb, kb. 50 nm (átlagos behatolási mélység 31 nm, szórás 14 nm). A maszkoló réteg 

mechanikus eltávolítása és a minták etanolos tisztítása után a hıkezelés következett. Ennek 

során a rács relaxálása 600 °C-on 30 min-ig, az adalékatomok aktiválása 900 °C-on 60 min-ig 

tartott. A hıkezelést követı teljes oxidmarás után, a hátlapkontaktust most is kb. 1 µm vastag 

alumíniumréteg gızölésével alakítottuk ki, az alumínium szinterelését 450 °C-on végeztük. 

Végül a mintákat újabb etanolos tisztításnak vetetettük alá. 

 

4.2.2. ábra A kulcslépés szemléltetı ábrája: szilika LB-film alkalmazása maszkként az 
ionimplantációhoz 

Az elektrokémiai összeállítás azonos volt az elızı fejezetben bemutatottal. Ezúttal 

144 mm2 hasznos területő mintákat készítettünk, a marás minden esetben szobahımérsékleten 

zajlott. A bórral és foszforralral implantált p- és n-típusú szilícium minták elektrokémiai 

marását 7:3 térfogatarányú HF:etanol elektrolitban végeztük. A marási áramsőrőség értéke 

minden esetben 25 mA/cm2 volt. A marás idejét p-típusú alapszelet estén 12 s-nak, n-típus 

esetén 14 s-nak választottuk. Az utóbbiak elektrokémiai marásakor elılap-megvilágítást 

alkalmaztunk egy 100 W teljesítményő halogén lámpa segítségével. Érdemes megjegyezni, 

hogy a marás csak a megvilágítás bekapcsolása után indult meg, a marási folyamathoz 

szükséges lyukakat fotonok generálták. A technológia fıbb paramétereit az egyszerőbb 

áttekinthetıség kedvéért a 4.2.1. táblázatban foglaltam össze. 

A periodikus szerkezetek létrejöttérıl közvetlenül a marás után tudomást 

szerezhettünk, a diffrakció szabad szemmel is megfigyelhetı volt. A félbetört minták egyik 

felérıl lúgos marással leoldottuk a pórusosra mart részeket, ezekrıl felülnézeti képek 
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készültek. A változatlanul hagyott darabokról keresztmetszeti felvételeket készítettünk. A 

FESEM méréseket egy LEO 1540 XB mikroszkóppal végeztük. Következzen most az 

eredményül kapott szerkezetek bemutatása, kialakulásuk értelmezése. 

 
Implantált ionok (20 keV, 1014 ion/cm2) 

Relaxáció: 600 ºC, 30 min; Aktiválás: 900 ºC, 60 min 

Kiindulási 
szelet 
(100) 

Bór 
(120 nm, 1019 cm-3) 

Foszfor 
(50 nm, 1019 cm-3) 

p-típusú 
(10-15 Ωcm) 
(1015 cm-3) 

Egy rétegő 
maszk 

7:3 HF:etanol 
25 mA/cm2 

12 s 

Két rétegő 
maszk 

7:3 HF:etanol 
25 mA/cm2 

12 s 

Egy rétegő maszk 
7:3 HF:etanol 
25 mA/cm2 

12 s 

n-típusú 
(4-6 Ωcm) 
(1015 cm-3) 

Egy rétegő maszk 
7:3 HF:etanol 
25 mA/cm2 

14 s 
Elılap-megvilágítás 

Egy rétegő maszk 
7:3 HF:etanol 
25 mA/cm2 

14 s 
Elılap-megvilágítás 

4.2.1. táblázat A kísérletsorozat fıbb technológiai paramétereinek összefoglalása 

Az egyrétegő LB-maszkon keresztül bórral implantált p-típusú minta (4.2.3. ábra) 

esetén a marás preferenciálisan az implantált régiókban zajlott, vagyis a nanorészecskék 

között. Ennek bizonyítékát is felfedezhetjük, pl. a felülnézeti 4.2.3.(b) ábrán. Ahol a 

maszkoló LB-rétegben nanorészecske-vakancia – ún. befagyott lyuk – volt, a kristályos 

szilícium oszlop (világos területek) hiányzik, ennek helyét jelöli piros kör. A megdöntött 

keresztmetszeti képen (4.2.3.(c) ábra) nyilakkal jelöltem azokat a kristályos szilícium 

oszlopokat, amelyek szerencsésen a töret vonalába estek. A minta felületén látható, 

rendezetten álló sötét foltok a kristályos oszlopok tetejét jelentik, köztük a világos területek 

pórusosak. 

A kétrétegő LB-maszk alkalmazásával készült p-típusú, bórral implantált mintánál az 

ionok – a szoros illeszkedés geometriájából adódóan – egy közel kör alakú, kb. 60 nm 

átmérıjő ablakon keresztül érhették el a szilícium hordozót. Az elektrokémiai marás során a 

marási front ezekbıl a kör alakú implantált területekbıl indult, és haladt lefelé, illetve 

laterálisan. Így jött létre a 4.2.4. ábrán látható méhsejtszerő szerkezet. A 4.2.4.(c) ábra 

keresztmetszeti képén nyilak jelölik a pórusos területeket elválasztó kristályos szilícium 

gátakat. A kisebb nagyítású felvételen (4.2.4.(b) ábra) láthatjuk, hogy a >4 µm átmérıjő 

rendezett tartományt hibákban gazdag területek veszik körül. A rendezett részeket ilyen 

hibadús régiók választják el egymástól a minta teljes felületén. 
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4.2.4. ábra Kétrétegő LB-maszkon 
keresztül bórral implantált p-típusú 
minta felülnézeti FESEM felvételei a 
porSi leoldása után (a,b), illetve 
keresztmetszeti képe a porSi leoldása 
elıtt (c). A nyilak a pórusos 
tartományokat elválasztó kristályos 
szilícium gátakat jelölik. 

4.2.3. ábra A bórral implantált p-típusú 
minta felülnézeti FESEM felvételei a 
porSi leoldása után (a,b), illetve 
megdöntött keresztmetszeti képe a porSi 
leoldása elıtt (c). A nyilak a kristályos 
Si oszlopokat jelölik. 

(a) (b) 

(c) 

(a) (b) 

(c) 
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Az egyrétegő maszkon keresztül foszforral implantált p-típusú szelet esetén a marás 

ott zajlott, ahol az ionok nem érték el a hordozót, tehát a maszkként szolgáló nanogömbök 

alatt (sötét területek). A maszkoló LB-filmbeli tökéletlenségek – hasonlóan az elsı mintához 

– itt is felfedezhetık a 4.2.5. ábra (a) és (b) felülnézeti felvételein. A keresztmetszetrıl 

készült kép (4.2.5.(c) ábra) rendkívül érdekes. Látható, hogy a felület nemimplantált 

területeirıl indult marási front végig bezárva haladt az átimplantált térfogat által határolt 

részben, majd túljutva az ionok behatolási mélységén „kiszabadult”, izotróp módon haladt 

tovább. Így keletkeztek ezek a porSi-val töltött „zsákok”. 

  

  

A bórral implantált n-típusú minta esetén a marás az implantált tartományokban zajlott 

preferenciálisan – hasonlóan a bórral implantált p-típusú szelethez. A 4.2.6. ábra (a,b) 

felvételein látható, hogy a szerkezet is azonos, szabadon álló kristályos szilícium oszlopok 

(világos részek) maradtak a nanorészecskék által maszkolt területeken, a porSi leoldása után. 

Az LB-film átöröklött hibái itt is megfigyelhetık. A törettel ez esetben nem volt szerencsém, 

a 4.2.6. ábra (c) része nem szolgáltat további információt. 

4.2.5. ábra Foszforral implantált p-
típusú minta felülnézeti FESEM 
felvételei a lúgos marás után (a,b), 
illetve megdöntött keresztmetszeti képe 
(c) 

(a) (b) 

(c) 
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4.2.7. ábra A foszforral implantált n-
típusú szeletrıl készült felülnézeti 
FESEM felvételek a porSi leoldása után 
(a,b), illetve a megdöntött 
keresztmetszeti kép a lúgos marás elıtt 
(c) 

4.2.6. ábra A bórral implantált n-típusú 
minta felülnézeti FESEM felvételei a 
porSi leoldása után (a,b), illetve 
megdöntött keresztmetszeti képe a porSi 
leoldása elıtt (c) 

(a) (b) 

(c) 

(a) (b) 

(c) 
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A foszforral implantált n-típusú szelet adta a legkevésbé tiszta struktúrát az 

elektrokémiai marás után, ezt láthatjuk a 4.2.7. ábra (a,b) részein. A keresztmetszeti kép 

(4.2.7.(c) ábra) tanulsága szerint a marás preferenciálisan – a várakozásoknak megfelelıen – 

az implantált tartományokban zajlott. Ezen kívül megfigyelhetjük, hogy a marási front elérve 

az ionok behatolási mélységét itt is izotróppá vált, megindult a nemimplantált kristályos 

területek alámarása. A porSi leoldásakor egyes helyeken az alámart kristályos szigetek 

felszakadhattak, ez okozta a nagyobb kiterjedéső hibadús régiók kialakulását. Ezt látjuk a 

kisebb nagyítású felülnézeti felvételen (4.2.7.(b) ábra), tehát – hasonlóan a kétrétegő maszk 

alkalmazásával készült bórral implantált p-típusú mintához – a rendezett területeket itt is 

hibákban gazdag tartományok választják el egymástól. 

Említést érdemel még, hogy a mintasorozatról készült keresztmetszeti képek analízise 

alapján, az ismertetett paraméterekkel végzett elektrokémiai marás során kialakult porSi réteg 

vastagságára p-típusú alapszelet esetén 400–450 nm-t, míg az n-típusú mintáknál 500–

550 nm-t mértünk. [S2, S3, S6] 

A fent bemutatott, nagy felületen létrehozott periodikus nanoszerkezetek egyszerő 

elıállítása és változatossága ebben a formában is érdeklıdésre tartott számot. De mielıtt az 

alkalmazási lehetıségekre rátérnék – tekintve, hogy a részecskés Langmuir-filmek 

szükségszerően tartalmaznak hibákat, hibahelyeket [4.2.1] – célom az eljárás 

alkalmazhatóságának demonstrálása volt. Igazán szép eredményeket eljárásom kombinálása 

azon ún. alignment control technikával [4.2.2] adná, mellyel tökéletesen rendezett és 

hibamentes, szilikagömbökbıl álló, egy- illetve többrétegő filmek hozhatók létre. 

A kísérletsorozat eredményei a célkitőzés szempontjából határozottan sikeresnek 

tekinthetık. Tisztább, kontrasztosabb szerkezetek kialakítására, illetve a technológia 

teljesítıképességének felderítésére további vizsgálatok szükségesek. Az elektrokémiai marás 

paramétereinek optimalizálásán túl, mindenképpen érdemes még kipróbálni kétrétegő maszk 

alkalmazását további esetekben is. Emellett érdekes kérdés, hogy a bórral implantált p- és n-

típusú szeletek esetén milyen magas szilícium oszlopok készíthetık. 

Az alkalmazási lehetıségekrıl, illetve a további kutatási irányokról – az elızı 

fejezethez hasonlóan – a Kitekintésben teszek említést. 
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4.3 Részecskefilmek strukturálása – a következı lépés 

Az elızı fejezetben bemutatott kísérletsorozat eredményei alapján az újabb kísérletek 

elgondolása a következı volt: ha a nagy felülető részecskefilmek periodikus nanostruktúráját 

ilyen egyszerően alakíthatjuk szilíciumból létrejött szerkezetekké, milyen szép lenne, ha a 

maszkoló LB-filmben – ezáltal a szilícium struktúrában – is tetszıleges alakzatot, mintát 

hozhatnánk létre. 

Ehhez az intézetben elérhetı, látható tartományban mőködı mikrotechnológiai 

litográfiát hívtam segítségül. A szilíciumszeletek rezisztelése után, a megfelelıen tervezett 

króm maszkon keresztül alkalmazott megvilágítás és elıhívás a kívánt fotoreziszt-mintázatot 

eredményezi a szilíciumfelületen. Ha erre a felületre készítjük el a Stöber szilika 

részecskékbıl álló LB-filmet – kihasználva, hogy az LB-technika nem követel tökéletesen sík 

hordozót – két további lehetıségünk is lesz. A reziszt acetonban rendkívül jól oldódik, tehát 

acetonos mosással – fotoreziszt lift-off alkalmazásával – a rezisztmintán elhelyezkedı 

részecskék a reziszt leoldásával eltávolíthatók, míg a szilícium felületen lévık ottmaradnak. 

Innen pedig a már ismert technológia folytatható az ionimplantációval (4.3.1.(a) ábra). Vagy 

lift-off nélkül, az LB-réteg mellett, a fotoreziszt mintát is maszkként használhatjuk az 

ionimplantációhoz (4.3.1.(b) ábra). Elsısorban az oszlopos szerkezetektıl vártam szép 

eredményt, de a teljesség kedvéért ezúttal ugyancsak p- és n-típusú mintákat implantáltunk 

bórral is, foszforral is. Tekintsük most végig a részletes leírást, egészen a maszktervezéstıl. 

Az intézetünkben mőködı mikrotechnológiai litográfia felbontási határa 2 µm. Azért, 

hogy ne kizárólag a felbontási határon próbálkozzunk, hasonló mintázatok megvalósítását 

terveztem 2, 3, 4 és 5 µm-es vonalszélességgel. Az egyenes vonalakon túl, „futó kutya” és 

Mach-Zender interferométer jellegő ábrákat is kialakítottunk. A maszkterven található 

szerkezetek sematikus rajzát a 4.3.2. ábra mutatja. A maszk generálásakor az ilyen 

mintázatokat különbözı vonalszélességgel tartalmazó egység léptetése történt, a maszk teljes 

– 4 inch-es szelethez illeszkedı – területén. Minden második egység esetén a mintázat 90°-kal 

elforgatva került a maszkra. Ugyanis kérdéses volt, hogy – az alkalmazni kívánt 

rezisztvastagság (0,5 µm) esetén – van-e hatása a mintázat a réteghúzás irányához viszonyított 

orientációjának a LB-film minıségére. 
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4.3.1 ábra A technológia kulcslépése: fotoreziszt lift-off (a), illetve a járulékos 
fotorezisztmaszk alkalmazása (b) 

 

4.3.2. ábra A maszkon kialakított mintázatok sematikus rajza 

(a) 

(b) 



 63 

A 4 inch átmérıjő (100) orientációjú p-típusú (10–15 Ωcm) és n-típusú (4–6 Ωcm) 

szilíciumszeleteket lakktapadást fokozó anyag, HMDS telített gızében vákuumszekrényben 

tartottuk 5 min-ig, 0,84 bar nyomáson. A SHIPLEY S 1805 típusú fotoreziszt terítését 

centrifuga segítségével végeztük. A lakk adagolása után a centrifuga gyorsítása 

másodpercenként 800 fordulat/perc értékkel, a terítés 30 s-ig 2000 fordulat/perc 

fordulatszámon történt. A lakkréteget 30 min-ig 90 °C-on, nagytisztaságú levegı befúvásával 

mőködı légcirkulációs kemencében szárítottuk. Mint láttuk, az ilyen paraméterekkel végzett 

terítés után a rezisztréteg vastagsága 520 nm ± 20 nm [S11, S12]. Az így kialakított 

fotoreziszt réteget a fent ismertetett maszkon keresztül exponáltuk, majd MicropositTM 

Developer Concentrate hívófolyadék segítségével leoldottuk a megvilágított tartományokat. 

Végül a rezisztmintázattal ellátott szilíciumszeleteket csipfőrésszel 25 × 25 mm2-es darabokra 

vágtuk. A darabolást követıen, desztillált vizes tisztítás után került sor a LB-réteg 

kialakítására. 

A szilika részecskéket tartalmazó szol, illetve a LB-filmek készítése azonos volt az 

elızı fejezetben bemutatottakkal. A részecskék átmérıje tehát most is 350 nm, az átmérı 

szórása kb. 10% volt. 

Mind a négy fı esetben (bórral, foszforral implantált p- és n-típusú szilícium) három-

három szálon futott tovább a technológiai sor. Az egyik esetén folyamatos acetonos mosással 

(a ferdén tartott minta lefelé nézı felszínére spricceléssel) történt a lift-off, a másik szál 

mintáit egy ultahangos fürdıben lévı, acetonnal töltött fızıpohárban merítettük meg gyorsan 

(≤ 1 s). A harmadik esetben meghagytuk a rezisztmintát a nanogömbökkel együtt, járulékosan 

maszkoló rétegnek. 

Az implantáció energiáját – a 4.3 fejezetben ismertetett megfontolások alapján most is 

– 20 keV-nak, az implantált dózist ugyancsak 1014 ion/cm2-nek választottam. Az 500 nm 

vastag rezisztrétegben a szimulációk szerint az ilyen energiájú ionok mindegyike megáll. 

Mindkét típusú kiindulási szelet esetén az eredeti, 1015 cm-3 nagyságrendő adalékkoncentráció 

1019 cm-3 nagyságrendőre változik az implantált térfogatban. A bórral implantált esetben az 

implantált réteg vastagsága kb. 120 nm, a foszfor esetében kb. 50 nm. A maszkoló réteg 

mechanikus eltávolítása és a minták acetonos, majd etanolos tisztítása után a hıkezelés 

következett. Ennek során a rács relaxációja 600 °C-on 30 min-ig, az adalékatomok aktiválása 

900 °C-on 60 min-ig tartott. A hıkezelést teljes oxidmarás, majd a hátlapkontaktus kialakítása 

követte. Gızöléssel kb. 1 µm vastag alumíniumréteget választottunk le a minták hátoldalára, 
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az alumínium szinterelését 450 °C-on végeztük. Végül a mintákat újabb etanolos tisztításnak 

vetetettük alá. 

A bórral és foszforral implantált p- és n-típusú szilícium minták elektrokémiai marását 

7:3 térfogatarányú HF:etanol elektrolitban végeztük, a már ismert összeállítású cellában. A 

minták hasznos területe ezúttal is 144 mm2 volt. A marási áramsőrőség értékét minden 

esetben 25 mA/cm2-nek, a marás idejét p-típusú alapszelet estén 20 s-nak, n-típus esetén 15 s-

nak választottuk. Az utóbbiak elektrokémiai marásakor elılap-megvilágítást alkalmaztunk 

egy 100 W teljesítményő halogén lámpa segítségével. A marás természetesen most is csak a 

megvilágítás bekapcsolása után indult meg. Az elektrokémiát követıen a pórusos részeket 

minden esetben lúgos marással távolítottuk el. A technológia fıbb paramétereit az egyszerőbb 

áttekinthetıség kedvéért a 4.3.1. táblázatban foglaltam össze. 

 
Implantált ionok (20 keV, 1014 ion/cm2) 

Relaxáció: 600 ºC, 30 min; Aktiválás: 900 ºC, 60 min 

Kiindulási 
szelet 
(100) 

Bór 
(120 nm, 1019 cm-3) 

Foszfor 
(50 nm, 1019 cm-3) 

acetonos 
mosás 

ultrahangos 
acetonfürdı – 

acetonos 
mosás 

ultrahangos 
acetonfürdı – p-típusú 

(10-15 Ωcm) 
(1015 cm-3) 7:3 HF:etanol; 25 mA/cm2; 20 s 7:3 HF:etanol; 25 mA/cm2; 20 s 

acetonos 
mosás 

ultrahangos 
acetonfürdı – 

acetonos 
mosás 

ultrahangos 
acetonfürdı – n-típusú 

(4-6 Ωcm) 
(1015 cm-3) 7:3 HF:etanol; 25 mA/cm2; 15 s 

Elılap-megvilágítás 
7:3 HF:etanol; 25 mA/cm2; 15 s 

Elılap-megvilágítás 

4.3.1. táblázat A kísérletsorozat fıbb technológiai paramétereinek összefoglalása 

A FESEM méréseket újfent egy LEO 1540 XB mikroszkóppal végeztük. Szerencsére 

a különbözı eljárások (lift-off technikák, különbözı vonalszélességek, a réteg húzásiránya) 

eredményei tipikusak, a következtetések levonását egy-egy példával támasztom csak alá, a 

számos elkészült felvétel bemutatása helyett. Következzenek most az eredményül kapott 

szerkezetek és értelmezésük. 

Az oszlopos szerkezetek felvételein figyelhetı meg legjobban a lift-off eljárások közti 

különbség. A 4.3.3. ábrán a bórral implantált p-típusú, acetonos mosással készült minta 

felvételei láthatók. A maszkrétegben nyitott mintázat helyén, az implantált területeken – a 

porSi leoldása után – kristályos oszlopokkal határolt kanyonok jöttek létre. Megfigyelhetı, 
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hogy a nanorészecskék a reziszt leoldása után több helyen visszaültek a felületre. Ezáltal 

hibás régiók (összeolvadt oszlopok) keletkeztek a periodikus szerkezetben ott, ahol a 

részecskék a közvetlenül a szilícium felületen lévı LB-réteg tetejére kerültek át (b,d,e). Illetve 

kristályos oszlopok jöttek létre a LB-filmben nyitott utcák helyén, a völgyekben is (b,e,f). 

  

  

  

4.3.3. ábra A bórral implantált p-típusú, acetonos mosással készült minta FESEM felvételei 

A 4.3.4. ábrán ugyancsak a bórral implantált p-típusú szerkezet látható, ellenben a lift-

off eljárást itt ultrahangos fürdıben lévı acetonba mártással végeztem. Látható, hogy a 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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struktúra jóval tisztább, a csatornákat nem „szennyezik” oszlopok, a periodikus területeken is 

nehezebben fedezhetık fel hibás tartományok – természetesen a LB-film doménszerkezetétıl 

eltekintve (a,b). Az utcákban látható vattaszerő szerkezet a porSi elégtelen leoldásáról 

tanúskodik, fıként a (d) részen szembeszökı a leoldott és le nem oldott részek közti 

különbség. Ez kicsit hosszabb ideig tartó lúgos marással elkerülhetı lett volna. Bár ezek a 

szerkezetek jóval szebbek (eltekintve a porSi maradványoktól), el kell mondanom, hogy a 

minta alsó szélén, amely több idıt töltött az ultrahangos fürdıben, több nagyobb – nem csak 

rezisztes – területrıl tőnt el a részecskeréteg. Ezért kisebb ultrahang-teljesítmény alkalmazása 

tőnik a lift-off lépés optimális módszerének. 

  

  

4.3.4. ábra A bórral implantált p-típusú, ultrahangos acetonfürdıben végzett lift-off eljárással 
készült minta FESEM felvételei 

Mielıtt továbblépnénk, az eddigi eredmények alapján is levonhatunk néhány további 

következtetést. A 4.3.3. ábra (c,d), illetve a 4.3.4. ábra (a,b) felvételei olyan régiókról 

készültek, ahol a rezisztminta iránya párhuzamos volt a meniszkusszal, vagyis merıleges volt 

a húzás irányára. A 4.3.3. ábra (a,b,e,f) és a 4.3.4.(c,d) képei esetén a mintázat merıleges volt 

a meniszkuszra. Ebbıl a néhány felvételbıl is látható, hogy az LB-réteg minıségét, a minta 

(a) (b) 

(c) (d) 
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részecskék általi lefedettségét a rezisztminta réteghúzás irányához viszonyított orientációja 

nem befolyásolta – az alkalmazott 0,5 µm-es rezisztvastagság esetén. 

Az is megfigyelhetı, hogy a felbontási határon kialakított, 2 µm szélességő rezisztcsík 

(4.3.3.(f) ábra) jóval kevésbé lehetett határozott, egyenes szélő, mint a 3 µm (4.3.3.(a,b), 

4.3.4.(c) ábra), 4 µm (4.3.4.(a,b,d) ábra), illetve 5 µm (4.3.4.(c,d,e) ábra) csíkszélességő 

mintázatok. 

Az eddig bemutatott felvételeken is jól látszik, milyen fontos a LB-filmbeli 

rendezettség orientációjának szerepe. A periodikus struktúrát megtörı domének 

orientációjának hatása a kialakított szilícium mintázat éleinek egyenességére legszebben a 

4.3.4.(a,b) ábrán jelentkezik. Megfelelı orientáció esetén szinte tökéletesen egyenes éleket is 

láthatunk, míg pl. a doménhatárok kanyonfallal való találkozásánál jelentıs egyenetlenségek 

jöttek létre. Sajnos, mint az elızı fejezetben is említettem, a LB-technika esetén nincs mód a 

film orientálására, reményeinket újra csak a már hivatkozott, ún. alignment control technikába 

vethetjük [4.2.2]. 

Haladjunk tovább a létrejött szerkezetek áttekintésében. A 4.3.5. ábrán a bórral 

implantált n-típusú minta lift-off nélkül – tehát együttesen alkalmazott reziszt- és LB-

maszkkal – kialakított struktúráit láthatjuk. A nagyobb nagyítású képeken jól megfigyelhetı, 

hogy a mintázat széle ezúttal kontrasztosabb, egyenesebb, nem befolyásolja a LB-filmbeli, 

orientáció szerint elkülönülı doménszerkezet. A nemimplantált csatornákat ezúttal kristályos 

szilícium tartományok alkotják, ezeket veszi körül a periodikus oszlopos szerkezet. A 

mintákon felfedezhetı apró fekete lyukakat a porSi eltávolításához használt lúgos marószer – 

ezúttal a kelleténél magasabb – KOH-tartalma okozta. A nagyobb KOH koncentráció miatt 

sajnos megindult a kristályos szilícium marása is. 
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4.3.5. ábra A bórral implantált n-típusú, lift-off eljárás nélkül készült minta FESEM felvételei 

Összehasonlításként, ugyancsak a bórral implantált n-típusú minta esetén, ultrahangos 

lift-off alkalmazásával nyert struktúrákat mutat a 4.3.6. ábra. A felvételeken a lift-off közben 

felületre visszaült részecskék nyomaira bukkanhatunk. A periodikus részen az oszlopok 

összeolvadása arra utal, hogy a reziszt leoldása után részecskék kerültek át a közvetlenül a 

szilícium felületen lévı LB-réteg tetejére. A két felvétel emellett szép példát szolgáltat kétféle 

orientációra. A (a) részen a háromszögrács egyik iránya pont párhuzamos a völgy irányával, 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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így a kanyon szélét oszlopok sora jelöli ki. A (b) felvételen a háromszögrács egyik bázisa 

merıleges a völgy falára, így az oszlopok cikk-cakkban rajzolják ki a kanyon falát. 

  

4.3.6. ábra A bórral implantált n-típusú ultrahangos lift-off alkalmazásával készült minta 
FESEM felvételei 

A 4.3.7. ábra a foszforral implantált p-típusú szelet acetonos mosással elıállított 

mintájáról készült felvételeket mutatja. A marás a nemimplantált területeken zajlott, ezért a 

csatorna kristályos maradt. A lift-off eljárás tökéletlensége itt is szembeszökı. 

  

4.3.7. ábra A foszforral implantált p-típusú szelet acetonos mosással elıállított mintájáról 
készült FESEM felvételek 

A 4.3.8. ábra a foszforral implantált n-típusú, lift-off alkalmazása nélkül nyert minta 

felvételeit mutatja. A marás – a 4.2 fejezetben megismert mintához hasonlóan – az implantált 

területeken zajlott. A nanorészecskék által maszkolt tartományokban létrejött, alámart 

kristályos szigetek itt mindenhol felszakadhattak a nagyobb KOH-koncentrációjú lúgos 

marószer hatására. Ezért látunk csak rendezetlen üregeket, és a köztük megmaradt kristályos 

szilícium vázat. A nagy KOH-tartalomról tanúskodnak a képeken felfedezhetı szögletes 

lyukak is, melyek egyértelmően a KOH orientációfüggı marási nyomai. 

(a) (b) 

(a) (b) 
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4.3.8. ábra A foszforral implantált n-típusú, lift-off alkalmazása nélkül készült minta FESEM 
felvételei 

Összegzésül általánosan elmondható, hogy az LB-filmek strukturálása sikeres volt, a 

legtöbb esetben az alkalmazásukkal kialakított, tetszılegesen mintázott, rendezett szilícium 

szerkezetek meggyızıek. Az elektrokémiai marás és a fotoreziszt lift-off természetesen 

további optimalizációra szorul, de mint korábban említettem, ez utóbbira a kisebb 

teljesítményen végzett ultrahangos acetonfürdı megfelelı megoldásnak látszik. A porSi 

leoldásakor bekövetkezett sajnálatos fiaskók inkább megmosolyogtatóak, mint aggasztóak, 

hiszen az új, összetett technológiai eljárás eredményeként kapott szerkezetek szépséghibái a 

legegyszerőbb és leginkább rutinszerő utolsó lépésbıl származnak. Szép például szolgál ez 

arra, hogy a nagy körültekintéssel tervezett és nagy odafigyeléssel, izgalommal végzett 

kritikus lépések mellett az egyszerő feladatok sem elnagyolhatók; a csatában a patkószögekre 

is figyelni kell. 

A fejezet alkalmazásközpontú motivációit és a további kísérletekben rejlı 

lehetıségeket, a megszokott módon, a Kitekintés címő fejezetben fejtem ki. 

 

 

(a) (b) 
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4.4 Részecskefilmek, mint optikai modellrendszerek 

Az elızı két fejezetben alkalmazott részecskés LB-filmek kapcsán merült fel az igény, 

hogy a különbözı átmérıjő Stöber szilika részecskék egy- és többrétegő LB-filmjeit jó lenne 

– az elektronmikroszkópiától – idı- és költséghatékonyabb, roncsolásmentes módszerrel 

minısíteni. A 3.5 fejezetben bemutatott elınyei miatt a spektroszkópiai ellipszometria ideális 

választásnak tőnt. A mérések kiértékelésekor ismertem fel, hogy a vizsgált rendszerek – 

alacsony polidiszperzitással rendelkezı, gömb alakú részecskék közel rendezett rétegei – 

kiváló modellszerkezetet jelentenek az effektív közeg közelítések érvényességi határainak 

kísérleti vizsgálatára. E vizsgálatok tanulságai mellett, a rétegminısítésben elért új 

eredményeket mutatom be ebben a fejezetben. [S4] 

A szilika részecskék szoljának elkészítése, a szilícium hordozók tisztítása, illetve a 

LB-rétegek kialakítása most is a 4.1 fejezetben leírtak szerint történt. 

Az SE mérésekhez egy Woolam M–88 forgó analizátoros spektroszkópiai 

ellipszométert használtam [4.4.1]. A berendezés fényforrása egy 75 W teljesítményő 

xenonlámpa, melynek fehér fényét optikai szál vezeti egy polarizátor-prizmához. A beesési 

síkkal P azimutális szöget bezáró, síkban polarizált nyaláb rögzített, 75°-os szögben esik a 

mintára. Ezt az ellipszométert eredetileg in situ mérésekhez tervezték, ennek megfelelıen az 

adatgyőjtés gyors, a folyamatosan forgó analizátoron áthaladó fényt egy optikai rács bontja 

fel, és az egyes hullámhosszakra jellemzı intenzitást egy 88 elemő diódasor méri (4.4.1. 

ábra). A teljes spektrum felvétele néhány másodpercig tart. A mérés a 280–759 nm-es 

hullámhossztartományban 5 nm-es felbontással történik. A berendezéshez tartozó szoftver 

(WVASE32) [4.4.2] a hardverkezelés mellett az adatok kiértékelésére is szolgál és 

tartalmazza számos anyag dielektromos függvényét. A kiértékelés és modellezés során 

ezekkel a dielektromos adatokkal dolgoztam. Mivel a program komplex optikai modellezésre 

is alkalmas, az SE adatok kiértékelésén túl ezt használtam a spektrometriás eredmények 

feldolgozásához is. 
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4.4.1. ábra A forgóanalizátoros spektroszkópiai ellipszométer felépítésének vázlata 

4.4.1 Egyrétegő filmek 

Egyrétegő filmek szilícium hordozón, 40, 61, 93 és 129 nm átmérıjő Stöber szilika 

részecskékbıl készültek, melyek átmérıje és az átmérık kb. 10%-os szórása TEM analízisbıl 

ismert (JEOL JEM–100 CXII). A 4.4.2. ábrán a legkisebb és legnagyobb átmérıjő 

részecskékbıl készült mintákon, a 300–759 nm-es hullámhossz-tartományban mért SE 

spektrumokat mutatom be. A kiértékeléskor homogén egyrétegő modellt, Bruggeman, illetve 

Maxwell-Garnett EMA-t használtam. A számítások során a réteg (effektív) vastagságát és 

porozitását illesztettem. A diagramokon az illesztések eredményéül kapott optikai modell 

részleteit is feltüntettem. A réteg vastagságára kapott érték a részecskék átlagos átmérıjérıl, a 

porozitás – mint látni fogjuk – a film tömörségérıl, a filmszerkezet ideálistól való eltérésérıl 

ad tájékoztatást. Az ábrán megfigyelhetı, hogy a kétféle részecskeméret esetén mennyire 

különbözik a mért és illesztett spektrum eltérése a rövidebb hullámhossz-tartományban. Itt 

érdemes megjegyeznem, hogy a forgó polarizátoros ellipszométerek esetén – mőködésükbıl 

adódóan – a mérés hibája nagy, ha a cos∆ értéke 1 vagy –1 közelében van. Ezt látjuk a (c) és 

(d) diagrammon. A 4.4.1. táblázatban a vizsgált minták mindkét EMA-val illesztett 

paramétereinek értékét és az illesztések közepes négyzetes eltérését győjtöttem össze. Az 

MSE értékeit szemügyre véve látható, hogy a nagyobb részecskeátmérık felé haladva az 

illesztések egyre pontatlanabbak, ami a 4.4.2. ábra alapján várható is volt. Emellett, a 

Maxwell-Garnett EMA alkalmazásakor az MSE értékei szignifikánsan kisebbek, tehát az 
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illesztések jobbak. (A 3.5.2 fejezetben láttuk, hogy a Maxwell-Garnett EMA olyan esetet ír le, 

amikor a gömb alakú a fázist körbeveszi a b anyag.) Így a továbbiakban kizárólag ezzel az 

EMA-val dolgozom majd. 

 

4.4.2. ábra 40 nm (a,b) és 129 nm (c,d) átmérıjő részecskék egyrétegő filmjein mért, és a 
Bruggeman (a,c), illetve a Maxwell-Garnett (b,d) EMA alapján illesztett SE spektrumok, a 

300–759 nm-es hullámhossz-tartományban 

Átmérı
(TEM), nm MSE MSE

40  40.2 ± 0.5 43.0 ± 0.9 5.36  40.2 ± 0.5  44.2 ± 1 5.32

61  61.2 ± 0.4 47.0 ± 0.4 5.39  61.2 ± 0.4  48.3 ± 0.4 5.32

93  93.5 ± 0.3 46.0 ± 0.3 8.06  93.5 ± 0.3  47.3 ± 0.3 7.96

129  127.8 ± 0.7  43.1 ± 0.6 48.65  127.8 ± 0.7  44.3 ± 0.6 48.36

Bruggeman

Vastagság, nm Porozitás, % Porozitás, %

Maxwell-Garnett

Vastagság, nm

 

4.4.1. táblázat Egyrétegő minták illesztési eredményei: az (effektív) rétegvastagság és a 
porozitás értékei, illetve az illesztések közepes négyzetes eltérései, mindkét EMA 

alkalmazásával, a 300–759 nm-es hullámhossz-tartományban 

A porozitás-értékek minden esetben nagyobbak, mint az ideális szoros illeszkedés 

esetén számítható 39,6%. A 4.4.3. ábrán megfigyelhetjük ennek okait (LEO 1540 XB). A 

hordozóra telepített réteg száradásakor elpárolognak a részecskéket borító hidrátburkok, 

ezáltal a filmben „repedések” keletkeznek. Ez a jelenség nagyobb átmérıjő részecskék esetén 

kevésbé domináns. Az ideálistól való eltérés másik oka a részecskék polidiszperzitása, ami 

miatt nem készíthetünk belılük tökéletesen rendezett filmet. A részecskék tulajdonságai 

mellett fontos szerep jut még az LB-technika részelteinek; a réteg komprimálása, 
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komprimáltsági foka, relaxáltsága (a nyomásgradiens mértéke), a réteghúzás sebessége, stb. 

mind meghatározzák az eredményt. Ismert részecskerendszer esetén ezért is van nagy 

jelentısége a SE-nak, hiszen roncsolásmentesen ad azonnali visszajelzést a réteg minıségérıl, 

ezáltal könnyítve meg az idırabló optimalizációt. 

 

4.4.3. ábra 93 nm-es részecskék egy- és kétrétegő filmjének átmeneti határvonaláról készült 
FESEM felvétel 

Megvizsgáltam a mért és a Maxwell-Garnett EMA alkalmazásával illesztett 

spektrumok különbségét a hullámhossz függvényében. Erre mutatok példát a 4.4.4. ábrán – 

az elıbb is példaként szolgáló – 40 nm és 129 nm átmérıjő részecskék filmjei esetén. 

 

4.4.4. ábra A mért és a Maxwell-Garnett EMA-val illesztett spektrumok különbsége a 
hullámhossz függvényében 40 nm (a) és 129 nm (b) átmérıjő részecskék esetén 

A diagrammok alapján a méreteffektus szembeszökı, a nagyobb átmérıjő részecskék 

esetén a mért és illesztett spektrumok eltérése csak jóval nagyobb hullámhosszaknál közelíti a 

nullát. Ennek magyarázata az, hogy adott részecskeátmérı esetén, a kisebb hullámhosszak 
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felé haladva, fokozatosan érvényét veszti az az EMA levezetéseknél használt közelítés, amely 

szerint az egyes fázisokban – azaz a részecskékben – a tér egyenletesen homogénnek 

tekinthetı [3.5.7]. A jelenség számszerősítésére bevezettem a különbségi küszöbértéket – a 

maximálisan megengedett eltérést a rövidebb hullámhossz-tartományban. Ezt az értéket 

│±0,01│-nak választottam. Minden minta – minden részecskeátmérı – esetén, az ennek 

megfelelı tanΨ, illetve cos∆ értékhez tartozik egy hullámhossz-küszöbérték, ami fölött a mért 

és illesztett értékek eltérésének abszolút értéke kisebb a 0,01-nak választott küszöbértéknél. 

(A nagyobb hullámhosszak tartományában megfigyelhetı különbséget a Stöber szilika 

diszperziós relációjának eltérése okozza a tömör SiO2-étól. Ennek oka elsısorban a szilika 

részecskék víztartalmában keresendı.) A küszöb-hullámhosszak reciprokát a részecskék 

átmérıjének, vagyis az inhomogenitás mértékének a függvényében a 4.4.5. ábrán mutatom 

be. A beszúrt táblázatban a küszöb-hullámhosszak értékeit győjtöttem össze a két 

ellipszometriai mennyiség esetén. Látható, hogy a tanΨ-re vonatkozó értékek szigorúbbak, 

ezért a további kiértékelések során ezt használom az EMA alsó érvényességi határaként. 

 

4.4.5. ábra A vizsgált minták küszöbhullámhossz-értékeinek reciproka a részecske-átmérı 
függvényében. A táblázat a küszöb-hullámhosszak értékeit mutatja mindkét ellipszometriai 

mennyiség esetén. 

E megfontolások zárásaként, a jobban bevált Maxwell-Garnett EMA alkalmazásával, 

illetve a bemutatott küszöb-hullámhosszak figyelembevételével végzett kiértékelések 

eredményeit a 4.4.6. ábrán – az ismert legkisebb és legnagyobb átmérıjő rendszeren – illetve 

az összefoglaló-összehasonlító 4.4.2. táblázattal mutatom be. Látható az illesztések 
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pontosságának javulása, illetve a rétegvastagság-értékek közeledése a TEM analízis 

eredményéhez. 

 

4.4.6. ábra 40 nm (a) és 129 nm (b) átmérıjő részecskék egyrétegő filmjein mért, és a 
Maxwell-Garnett EMA alapján illesztett SE spektrumok, a 380–759 nm-es (a), illetve az 520–

759 nm-es hullámhossz-tartományban (b) 

Átmérı
(TEM), nm MSE

40 300 759  40.2 ± 0.5  44.2 ± 1 5.32

61 300 759  61.2 ± 0.4  48.3 ± 0.4 5.32

93 300 759  93.5 ± 0.3  47.3 ± 0.3 7.96

129 300 759  127.8 ± 0.7  44.3 ± 0.6 48.36

Átmérı
(TEM), nm MSE

40 380 759  40.3 ± 0.5  44.6 ± 1  5.15 

61 420 759  61.1 ± 0.3  48.3 ± 0.4  4.68

93 460 759  93.3 ± 0.3  47.6 ± 0.2  4.94

129 520 759  129.3 ± 0.3  46.5 ± 0.3 17.68

Hullámhossz- Maxwell-Garnett

tartomány, nm Vastagság, nm Porozitás, %

Hullámhossz- Maxwell-Garnett

Porozitás, %tartomány, nm Vastagság, nm

 

4.4.2. táblázat Egyrétegő minták illesztett (effektív) rétegvastagság- és porozitás-értékei, 
illetve az illesztések közepes négyzetes eltérései (MSE), Maxwell-Garnett EMA 

alkalmazásával, a 300–759 nm-es hullámhossz-tartományban, illetve a küszöb-hullámhosszak 
figyelembevételével 

A fentieken túl, a kiértékelés egy másik módját is kipróbáltam, ami a rétegek közel 

ideálisan szoros illeszkedésén alapult. Programot írtam (MatLab), amely a szoros 

illeszkedéső, monodiszperznek feltételezett részecske-réteget – illetve többrétegő filmet – 

tetszıleges vastagságú szeletekre osztja, és szeletenként porozitást, illetve – a Bruggeman 

EMA alapján – effektív törésmutatót számol. A programban lehetıség van a részecskék közti 

távolság beállítására is. A számított értékpárok optikai modellként a WVASE32 programba 

illeszhetık. Ezáltal lehetıvé vált, hogy az optikai modellben – a részecske-részecske 

távolságok megfelelı beállításával – figyelembe vegyem a részecske-rétegbeli törésmutató-

változást oly módon, hogy a modell nem egy, hanem tetszıleges számú homogén rétegbıl áll. 

Példaként a 4.4.7. ábrán mutatom be az egyrétegő és az ötrétegő, 40 nm-es részecskékbıl álló 
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film effektív törésmutatójának és porozitásának eloszlását, 1 nm vastag szeletekkel számolva, 

ideális szoros illeszkedéső esetben. 

  

4.4.7. ábra Ideális szoros illeszkedéső, 40 nm-es részecskékbıl álló egyrétegő (a) és ötrétegő 
(b) film számított effektív törésmutató- és porozitás-eloszlása 

Ez az út, bár jóval több számítással járt, nem hozott a homogén egyrétegő Maxwell-

Garnett EMA-nál szignifikánsan jobb eredményeket. Ennek magyarázata az lehet, hogy a 

filmen belül nincsenek valódi laterális réteghatárok, a rendszer optikai viselkedése 

szempontjából a gömbi alak – az EMA-n keresztül – meghatározóbb, mint a porozitás, illetve 

az effektív törésmutató mélységi eloszlása. 

A program megírásába fektetett munka az elızı tanulságon túl további, pozitív 

eredményt is hozott. A részecskék közti átlagos távolság függvényében kiszámíthatjuk vele a 

réteg átlagos porozitását. A 4.4.8. ábrán mutatom be az eredményt, aminek általánosabbá 

tétele végett használtam a távolság/átmérı – átlagos relatív távolság – mennyiséget, a 

részecskék átlagtávolsága helyett. Ezt arra használhatjuk, hogy a réteg mért porozitása alapján 

kiszámíthatjuk a filmbeli részecskék átlagos távolságát, ami azon túl, hogy kifejezıbb 

mennyiség, jóval elterjedtebb a kolloidkémiában – szemben a porozitással. A vizsgált minták 

ezen eredményeit a 4.4.3. táblázatban győjtöttem össze. 

(a) (b) 
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4.4.8. ábra A számított átlagos porozitás-értékek a részecskék közti átlagos relatív távolság 
függvényében 

Mért Mért Számított átlagos Számított átlagos
átmérı, nm porozitás, % távolság/átmérı, % távolság, nm

40.3 44.6 5.9 2.4

61.1 48.3 10.7 6.6

93.3 47.6 9.8 9.1

129.3 46.5 8.3 10.8  

4.4.3. táblázat A mért porozitás-értékek alapján számított átlagos részecske-részecske 
távolságok a vizsgált szilikarétegek esetén 

A kiértékelés során ebben a fejezetben bemutatottaktól pontosabb eredmények akkor 

lehetnek elérhetık, ha a részecskék polidiszperzitását is figyelembe vevı, a filmszerkezetrıl 

információt szolgáltató számítógépes szimulációk [4.4.4, S5] alapján készítjük az optikai 

modelleket. 

4.4.2 Többrétegő filmek 

Az elızı fejezet tanulságai alapján a 40 nm átmérıjő részecskék 1–5 rétegő, a 61 nm-

es részecskék 1–3 rétegő, és a 93 nm átmérıjő részecskék 1–4 rétegő mintáinak 

méréskiértékelésekor Maxwell-Garnett EMA-t használtam, a küszöb-hullámhosszértékek 

figyelembevételével. A mért és illesztett spektrumokra példaként a 40 nm-es, illetve a 93 nm-

es részecskékbıl álló 5-, illetve 4-rétegő filmek eredményeit mutatom be a 4.4.9. ábrán. A 

teljes mintasorozat kiértékelésének összefoglalását az 4.4.4. táblázat mutatja. 
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4.4.9. ábra 40 nm átmérıjő részecskék 5-rétegő (a) és 93 nm átmérıjő részecskék 4-rétegő (b) 
filmjein mért, és a Maxwell-Garnett EMA alapján illesztett SE spektrumok, a 380–759 nm-es 

(a), illetve az 460–759 nm-es hullámhossz-tartományban (b) 

Átmérı Réteg-
(TEM), nm szám MSE

1  40.3 ± 0.5  44.6 ± 1  5.15 

2  77.7 ± 0.3  47.9 ± 0.2 5.28

3  115.0 ± 0.2  47.4 ± 0.2 7.32

4 152.0 ± 0.3  47.3 ± 0.2 9.36

5  186.7 ± 0.5  47.7 ± 0.3 9.75

1  61.1 ± 0.3  48.3 ± 0.4  4.68

2  118.5 ± 0.2  47.1 ± 0.2 6.08

3  173.4 ± 0.4  46.0 ± 0.2 9.28

1  93.3 ± 0.3  47.6 ± 0.2  4.94

2  177.3 ± 0.5  44.1 ± 0.3 10.43

3 270.0 ± 2.4  49.2 ± 0.9  29.06 

4  352.8 ± 3.5  47.1 ± 1.0 15.59

Hullámhossz-
Porozitás, %

Maxwell-Garnett

40 380 759

tartomány, nm Vastagság, nm

93 460 759

61 420 759

 

4.4.4. táblázat Többrétegő minták illesztett (effektív) rétegvastagság- és porozitás-értékei, 
illetve az illesztések közepes négyzetes eltérései (MSE), Maxwell-Garnett EMA 

alkalmazásával, a küszöb-hullámhosszak figyelembevételével 

Míg az egyrétegő filmek esetén az effektív rétegvastagság a részecskék átlagos 

átmérıjérıl, az átlagos porozitás a réteg minıségérıl szolgáltatott információt, többrétegő 

filmek esetén további tanulságok levonásához az effektív rétegvastagságot, illetve ennek 

ideálistól való eltérését érdemes vizsgálnunk. Azonos d átmérıjő részecskék ideális szoros 

illeszkedéső, n-rétegő filmjének vastagsága: 

Hideális = d + (n–1)(2/3)1/2d (26) 

A vizsgált rétegszerkezetek ideális modellbıl számolt és az illesztések eredményeként 

nyert (mért) rétegvastagságait a 4.4.5. táblázatban foglaltam össze. Az értékek 

összehasonlítása a 4.4.10. ábra (a) részén látható. A relatív különbségeket – {(Hideális – 

Hmért)/Hideális} – a 4.4.10. ábra (b) részén a rétegszám függvényében ábrázoltam. A 10% 

körüli értéknél telítésbe menı görbék azt sejtetik, hogy az ideális rétegvastagságtól való 
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eltérést elsısorban a részecskék polidiszperzitása okozza, de ennek határozott kijelentésével 

óvatos lennék. Szükséges lenne további, nagyobb rétegszámú minták vizsgálata, emellett a 

már említett, a filmszerkezetrıl információt szolgáltató számítógépes szimulációk [4.4.4, S5] 

alapján folytatott további vizsgálatok még meglepı eredményeket hozhatnak. 

Réteg-
szám Ideális Mért Ideális Mért Ideális Mért

1 40 40 61 61 93 93

2 73 78 111 118 169 177

3 105 115 161 173 245 270

4 138 152 321 353

5 171 187

Rétegvastagság, nm

 

4.4.5. táblázat A vizsgált rétegszerkezetek ideális modellbıl számított és az illesztések 
eredményeként nyert (mért) rétegvastagságai 
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4.4.10. ábra A vizsgált rétegszerkezetek ideális modellbıl számított és az illesztések 
eredményeként nyert (mért) rétegvastagságainak összehasonlítása (a), és a relatív 
különbségek {(Hideális – Hmért)/Hideális} ábrázolása a rétegszám függvényében (b) 

(a) 

(b) 



 81 

4.4.3 Egy- és többrétegő filmek reflexiós spektroszkópiája 

A fenti két fejezetben a megfelelı illesztésekkel nyert optikai modellek ellenırzésére 

független mérési módszer alkalmazására is szükség volt. Erre a célra a merıleges beeséső 

reflexiós spektroszkópiát választottam, mint roncsolásmentes optikai módszert. A méréshez 

az Avantes cég [4.4.3] száloptikás spektrométerét használtam. Az Avantes HL–2000–FHSA 

típusú, 7 W teljesítményő wolfram-halogén forrás fényét Y-alakú reflexiós szonda vezeti a 

mintához és győjti össze, a detektálást Avantes AvaSpec–2048 típusú spektrométer egység 

(diffrakciós rács CCD detektorral) végzi, az adatokat számítógép tárolja. Ezzel az 

összeállítással a 329–1100 nm-es hullámhossztartományban, 0,57 nm felbontással 

végezhetünk méréseket. 

A mért és a SE eredményeibıl nyert optikai modellek alapján számított reflexiós 

spektrumokra a 4.4.11. ábrán mutatok példákat, a 40 nm-es részecskékbıl készült egy- és 

ötrétegő, illetve 93 nm-esekbıl készült egy- és négyrétegő filmek esetén (4.4.11. ábra). A 

mért és számított spektrumok közti különbség jellemzıen 2% alatt marad, nagyobb átmérık 

esetén a rövid hullámhossz-tartományban is kevesebb, mint 5%. 

 

4.4.11. ábra Mért és a SE eredményeibıl nyert optikai modellek alapján számított reflexiós 
spektrumok 40 nm (a,b), illetve 93 nm (c,d) átmérıjő részecskék egy- (a) és ötrétegő (b), 

illetve egy- (c) és négyrétegő (d) filmjei esetén 

A fejezet konklúzióinak értékelésekor, a részecskés LB-filmek SE-val végzett 

minısítése kapcsán említésre méltónak tartom, hogy a homogén egyrétegő Maxwell-Garnett 
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modell megfelelı eredményeket szolgáltat, bonyolultabb optikai modellek alkalmazása nem 

szükséges. Emellett újdonság még az az eljárás, amellyel a mért porozitás-értékek alapján 

becsülhetı a részecskék átlagos távolsága a hordozóra telepített rétegben. 

Az EMA itt kimért érvényességi határai csak Stöber szilika rendszerekre érvényesek, 

ellenben az általam javasolt különbségi küszöbérték alapján származtatott hullámhossz-

küszöbértékek módszere – SE mérésekhez – általánosan jól használható, egzakt eljárás. [S4] 

Egyrétegő filmek esetén is utaltam arra, hogy a filmszerkezetrıl információt 

szolgáltató, a polidiszperzitást is figyelembe vevı számítógépes szimulációk alapján készített 

optikai modellek még pontosabb eredményeket adhatnak. Ettıl jóval izgalmasabb a 

többrétegő filmek rétegvastagságának – általam talált – telítésbe menı ideálistól való relatív 

eltérése. Az ebben az irányban végzett további – szimulációs és SE-val végzett együttes – 

vizsgálatok választ adhatnak ennek okára és paraméterfüggésére, illetve arra a kérdésre is, 

hogy a SE által mért effektív rétegvastagság-értékek részecskés filmek esetén valójában 

minek is megfeleltethetıek. 
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5. Kitekintés 

A dolgozat elején láthattuk, hogy feladatom feltáró, útkeresı jellegő kutatás volt, 

melynek témáját idıszerő tudományos igények határozták meg. Mint ilyen, természeténél 

fogva sem lehetett kerek, lezárt munka. Ettıl eltekintve is számos elvarratlan szál, további 

erıfeszítésekért kiáltó lehetıség vagy érdekesség maradt kidolgozatlanul. Pusztán az itt 

bemutatott eredményeket sorra véve, szeretném felvázolni, milyen további kísérleti 

eredmények elérését tartom a közeli jövı feladatának. Ezzel párhuzamosan arra is itt 

derítenék fényt, hogy az egyes fejezetekben bemutatott kísérletek kapcsán milyen 

várakozásokkal éltem, illetve a kísérletek tervezésénél mely alkalmazási lehetıségeket 

tartottam szem elıtt. 

A 4.1 fejezetben ismertetett kísérletsorozat általános motivációján túl reméltem, hogy 

új, alternatív megoldást adhatok mesterrácsok készítésére. Sajnos a rácsok kis amplitúdója, 

illetve a domborzat elégtelen simasága ezt nem tette versenyképessé. Hasonló volt a helyzet 

egy másik várakozásommal kapcsolatban is. Szerettem volna, ha a rácsok amplitúdója, ezáltal 

diffrakciós hatásfoka jóval nagyobb, és így lehetıséget ad a technológia rácscsatolt porSi 

hullámvezetık (Porous Silicon Waveguide – PSWG), illetve rácscsatolt oxidált porSi 

hullámvezetık (Oxidised Porous Silicon Waveguide – OPSWG) kialakítására. A nagy 

csatolási hatásfok éppen a PSWG szerkezetek veszteséges volta miatt lett volna fontos. 

Rendkívül biztató volt, hogy a marás az implantált térfogat alját elérve pontosan leállítható. 

Innen magasabb áramsőrőséggel folytatva a marást nagyobb porozitású – tehát kisebb effektív 

törésmutatójú – réteg készíthetı a felsı alá oly módon, hogy a két réteg határán létrejön a 

relief törésmutatórács. Ennek igazi jelentısége abban állt, hogy kényelmesen megoldható lett 

volna a fény becsatolása a porSi hullámvezetıbe, a jelenleg használt élbevilágításos (bottom 

up) csatolás helyett, immár akár egymódusú vékonyrétegbe is. Emellett, a terjedı módusról 

egyszerően, pásztázó optikai közeltér mikroszkóp alkalmazása nélkül szerezhettünk volna 

információt. Ezek összegzéseként pedig a porSi nagy felület-térfogat arányát kombinálva az 

optikai fénymódus spektroszkópia (Optical Waveguide Lightmode Spectroscopy – OWLS) 

érzékenységével új típusú – alapvetıen az infra tartományban mőködı – érzékelıket 

készíthettünk volna. 

Bár a technológiai paraméterek további optimálása – vastagabb, más anyagú 

rezisztréteg használata, kisebb adalékoltságú, illetve n-típusú alapszelet alkalmazása, stb. – 

valamelyest növelhetett volna az elért rácsamplitúdó értékén, nagyságrendi változásra nem 
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számíthattam. Ezen túl nehezítette a helyzetet a rezisztréteg vastagságának nehezen kézben 

tartható volta az elıhívás során. A mesterrácsok szempontjából, a felület érdességének 

problémája ugyancsak nem tőnt egyszerően megoldhatónak, hiszen az a porSi leoldásakor 

megmaradt, kristályos vázból származik. 

Egy váratlan igény mégis új lehetıséget teremtett eredményeim további 

alkalmazására: azokban az esetekben, ahol atomi simaságú szilícium felület helyett lankás, 

folyamatos lépcsıkbıl álló felület szükséges, kis amplitúdójú szilícium rácsaim nagyszerően 

beválhatnak. 

A 4.2 fejezet kísérletsorozatának motivációja fotonikus struktúrák létrehozása volt 

szilíciumból, nagy felületeken. A korábban említett optimalizáción és további vizsgálatokon 

túl, a bórral implantált p- és n-típusú minták esetén izgalmas lehetıség lenne, ha a marás 

során a marási áramsőrőség periodikus változtatása – a várakozásoknak megfelelıen – 

periodikus porozitású tartományok létrejöttét eredményezné a kristályos oszlopok között. 

Ezzel háromdimenziós fotonikus kristályt kapnánk, melynek periodicitása és (effektív) 

törésmutató-kontrasztja viszonylag tág határok közt beállítható, és mindez immár egyszerően, 

nagy térfogatban is létrejöhet. 

Az egyik mintatípus esetében volt egy külön várakozásom is. Fotonikus szerkezeteket 

gyakran makropórusos szilíciumból alakítanak ki. A rendezett pórusszerkezet létrehozásához 

a felület elımintázása szükséges, amit többnyire elektronsugaras litográfiával vagy FIB-bel 

végeznek. A foszforral implantált p-típusú minta esetén az elektrokémiai marást rövidebb 

ideig végezve pont a szükséges rendezett elımintázatot kapjuk – természetesen amíg a marási 

front nem éri el az implantált régió alját. Tehát egy rövid idejő elektrokémiai maratás után 

folytathatjuk az eljárást a p-típusú szelet makropórusos marásának megfelelı módon [5.1]. 

Ezt a legtöbb esetben szükségszerően sötétben végzik, tehát az implantált – vagyis n-típusú – 

tartományok maródása nem fog bekövetkezni. 

A meglévı szerkezetek iránt nemzetközi érdeklıdés is mutatkozott. Egyik alkalmazási 

lehetıség, hogy a Brillouin-fényszóráson alapuló méréstechnikában szükséges etalon szerepét 

tölthetnék be a szabadon álló, ismert vastagságú és hosszúságú szilícium oszlopok. Továbbá a 

porSi elektro-, illetve fotolumineszcenciájának vizsgálatában e periodikus szerkezetek esetleg 

új eredményekre vezethetnek. 

A 4.3 fejezetben kialakított struktúrákat látva nem lesz meglepetés, hogy hosszabb 

távon fotonikus kristály hullámvezetı szerkezetek kialakítására egy új, egyszerőbb mód 
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megtalálása – vagy legalább az effektus demonstrálása – volt a cél. Csak említés szintjén 

mutatom be a két fıbb esetet. A lift-off eljárással készült oszlopos szerkezetek esetén, ha a 

porSi leoldása után az elektrokémiai marást periodikusan változtatott áramsőrőséggel tovább 

folytatjuk, a kanyon alján egy megfelelıen tervezett optikai multiréteget alakíthatunk ki. A 

mintát befedve egy azonos multiréteggel, új típusú légmagos hullámvezetıhöz jutunk [3.3.5]. 

Ettıl jóval ígéretesebb, ha p-típusú szilícium membránon, illetve SOI (Silicon on 

Insulator) szerkezethez hasonló struktúrán, ahol a szilíciumétól kisebb törésmutatójú, 

elektromosan vezetı réteg helyettesíti az oxidot, alkalmazzuk a megismert eljárást, amin belül 

is foszforral implantálunk. Majd a rövid elektrokémiai marás után a p-típusú makropórusos 

szilícium kialakításának megfelelıen folytatjuk az eljárást, amíg a marási front el nem éri a 

szilícium membrán (vagy réteg) túloldalát. Ebben az esetben klasszikus, periodikusan 

elhelyezkedı lyukakkal határolt, szilíciumból létrehozott fotonikus kristály hullámvezetıhöz 

juthatunk. 

A 4.4 fejezet eredményeit a fejezet végén már röviden értékeltem, utalva néhány 

további vizsgálatot igénylı kérdésre. Ezen túlmutat néhány további izgalmas lehetıség. A 

rendezett részecskefilmek nem csak az EMA módszerek érvényességi határaihoz 

szolgálhatnak kiváló modellrendszerként. Az ellipszometriai és az EMA modellek 

érvényessége a szórás figyelembevételével tovább tágítható. Emellett a polarizáció-

érzékenyen mért szórás alapvetıen új, az eddigiektıl jóval érzékenyebb minısítı módszert 

eredményezhet. A modellek fejlesztésében és ellenırzésében elengedhetetlen 

modellrendszerre nagyszerő megoldást kínálnak a szők méretleoszlású részecskék rendezett 

rétegei. 

A másik irány azon alapul, hogy a nanoszemcsék dielektromos függvénye eltér a 

tömbi anyagétól (méreteffektus). Az egyre több alkalmazásban megjelenı nanokristályos 

anyagok minısítése esetén a mérések kiértékelését nagyban megnehezíti, hogy nem állnak 

rendelkezésre a szükséges dielektromos adatok. NSL alkalmazásával kontrolált mérető, szők 

méreteloszlású, jól ismert felületi sőrőségő nanokristályok állíthatók elı – szinte tetszıleges 

anyagból. Gondolhatunk itt részecskemaszkon keresztül végzett anyagleválasztásra – ily 

módon a felületen kapjuk a rendezett szemcseszerkezetet. De részecskemaszkon keresztül pl. 

SiO2-ba implantálva, majd hıkezeléssel precipitálva, dielektrikum közegben hozhatjuk létre a 

kívánt anyagú, mérető és ismert sőrőségő nanoszemcséket. Szisztematikusan haladva, ezzel az 

eljárással elkészíthetık a hiányzó dielektromos térképek. 
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Lehetıségeinket tovább tágítja egy 2000-ben napvilágot látott eredmény [5.2]. Az 

elkészült egyrétegő részecskefilmben az egyes szilika részecskék további szintézissel 

továbbnöveszthetık. Ezáltal – kétrétegő maszk alkalmazása nélkül is – jól lokalizáltan 

célozható a felület, legyen szó implantációról vagy anyagleválasztásról (5.1. ábra). 

 

5.1. ábra Továbbnövesztett szilika részecskefilm FESEM felvételei. Az eredetileg 700 nm 
sugarú szilika golyókat tovább növesztve a háromszög alakú lyukak mérete (a) 264 nm-rıl 

sorra (b)-(d) 152, 104 és 55 nm-re csökkent. [5.2] 

(a) (b) (c) (d) 
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6. Az új eredmények tézisszerő ismertetése 

1. Elsıként alkalmaztam maszkként holografikusan exponált és elıhívott fotoreziszt 

rácsot szinuszos profilú adalék-eloszlás kialakítására bór ionok implantációjával p-tipusú 

szilíciumban. Az így adalékolt felület elektrokémiai marásával, majd a kialakult pórusos 

szilícium réteg leoldásával nagy felületeken hoztam létre egy- és kétdimenziós szinuszos 

profilú, 375 nm periódushosszú, relief diffrakciós rácsokat. [S1], [S5] 

2. Ionimplantáció során elıször én alkalmaztam részecskeréteget maszkként: 350 nm 

átmérıjő Stöber szilika részecskékbıl készült egy- és kétrétegő Langmuir-Blodgett (LB) 

filmeket bór- és foszforionok implantációjához. A p- és n-típusú szilíciumban így 

megvalósított laterálisan periodikus adalék-koncentráció eloszlást elektrokémiai maratással 

alakítottam felületi szilícium struktúrává. [S2], [S3], [S6] 

2.a Egyrétegő LB-maszkon keresztül bórral implantált p- és n-, illetve foszforral 

implantált n-szelet esetén az elektrokémiai marás preferenciálisan ott zajlott, ahol az ionok 

elérték a szilíciumot. Az így kialakult pórusos szilícium leoldása után szabadon álló kristályos 

szilícium oszlopok maradtak ott, ahol az implantált ionok a nanorészecskékben maradtak. 

[S2], [S3], [S6] 

2.b Kétrétegő LB-maszkon keresztül a bórionok a p-típusú szilícium szeletet csak egy 

közel 60 nm átmérıjő, közel kör alakú ablakon keresztül érték el. Az elektrokémiai marás 

innen kiindulva terjedt mélységben illetve laterálisan, és a kioldás után szabályos hatszöges, 

szilícium egykristály méhsejt-struktúrát eredményezett. [S2], [S3], [S6] 

2.c Egyrétegő LB-maszkon keresztül foszforral implantált n-tipusú szelet az 

implantálatlan területeken maródott, az átadalékolt térfogat által határolt térrészben. Ahol az 

anodizálási front elérte az átadalékolt réteg alját, az elektrokémiai marás izotróppá vált. [S2], 

[S3], [S6] 

3. Elsıként alkalmaztam fotoreziszt szerkezetet Stöber szilika LB-rétegek 

strukturálására. A fotoreziszt leoldásával utcát nyitottam a részecskerétegbe. A strukturált 

részecskefilm, illetve a részecskeréteg a reziszttel együtt, maszkként szolgált bór- és 

foszforionok implantációjához p- és n-típusú szilíciumszeletbe. Az adalékkoncentráció-

eloszlást a szilícium elektrokémiai maratásával alakítottam felületi struktúrává. 
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4. Kísérletileg megmutattam, hogy Stöber szilika részecskékbıl készült egy- és 

többrétegő LB-filmek esetén a spekroszkópiai ellipszométeres mérések kiértékelésekor 

elegendı egyrétegő homogén optikai modell alkalmazása, és a Maxwell-Garnett effektív 

közeg közelítés a Bruggemannál pontosabb eredményt ad. [S4] 

5. Elsıként mutattam ki kísérletileg az általánosan elfogadott effektív közeg közelítések 

érvényességi határait különbözı átmérıjő Stöber szilika részecskékbıl készült egy- és 

többrétegő LB-filmek felhasználásával. A mért és az illesztett modellbıl számított tanΨ, 

illetve cos∆ értékek különbségének küszöbértékét, mint új mérıszámot vezettem be a 

küszöbhullámhosszak egzakt származtatására. Az inhomogenitás mértéke – vagyis a 

részecskeátmérı – és a küszöbhullámhosszak reciproka között lineáris összefüggést találtam. 

[S4] 

6. Közelítı számítási eljárást dolgoztam ki – monodiszperz rendszert feltételezve – 

egyrétegő Stöber szilika LB-filmek spekroszkópiai ellipszometriával mért effektív porozitás 

értékei alapján az egyes részecskék átlagos távolságának meghatározására. [S4] 

7. Kísérletileg, spekroszkópiai ellipszometria alkalmazásával megmutattam, hogy a 

monodiszperz, ideálisan szoros illeszkedéső modellbıl számított és a többrétegő 

részecskefilmeken mért effektív vastagság közötti relatív eltérés a rétegszám növekedésével 

10% körül telítést mutat (a vizsgált, maximum ötrétegő filmek esetén). [S4] 



 89 

Saját publikációk 

Tézispontokhoz közvetlenül kapcsolódó publikációk 

[S1] N. Nagy, J. Volk, A. Hámori, I. Bársony: 
Submicrometer period silicon gratings by porous etching 
Physica Status Solidi (a) 202 p.1639–1643 (2005) [impakt faktor: 1,041] 

 Független hivatkozások: 
L. Naszályi, A. Deák, E. Hild, A. Ayral, A.L. Kovács, Z. Hórvölgyi: 
Langmuir–Blodgett films composed of size-quantized ZnO nanoparticles: 
Fabrication and optical characterization 
Thin Solid Films 515 p.2587–2595 (2006) 

[S2] N. Nagy, A. E. Pap, A. Deák, J. Volk, E. Horváth, Z. Hórvölgyi, I. Bársony: 
Regular patterning of PS substrates by a self-assembled mask 
Physica Status Solidi (c) 4 p.2021–2025 (2007) 

[S3] N. Nagy, A. E. Pap, A. Deák, E. Horváth, J. Volk, Z. Hórvölgyi, I. Bársony: 
Large area self-assembled masking for photonics applications 
Applied Physics Letters 89 063104 (2006) [impakt faktor: 3,977] 

 Független hivatkozások: 
P. Petrik: 
Ellipsometric models for vertically inhomogeneous composite structues 
Physica Status Solidi (a) 205 p.732–738 (2008) 

[S4] N. Nagy, A. Deák, Z. Hórvölgyi, M. Fried, A. Agod, I. Bársony: 
Ellipsometry of silica nanoparticulate LB films for the verification of the validity 
of EMA 
Langmuir 22 p.8416–8423 (2006) [impakt faktor: 3,902] 

 Független hivatkozások: 
J. Meunier: 
Optical reflectivity of thin rough films: Application to ellipsometric measurements 
on liquid films 
Physical Review E 75 061601 (2007) 

  T.N. Hunter, G.J. Jameson, E.J. Wanless: 
Determination of contact angles of nanosized silica particles by multi-angle single-
wavelength ellipsometry 
Australian Journal of Chemistry 60 p.651–655 (2007) 

  D. Grigoriev, D. Gorin, G.B. Sukhorukov, A. Yashchenok, E. Maltseva, H. 
Möhwald: 
Polyelectrolyte/magnetite nanoparticle multilayers: Preparation and structure 
characterization 
Langmuir 23 p.12388–12396 (2007) 

  P. Petrik: 
Ellipsometric models for vertically inhomogeneous composite structues 
Physica Status Solidi (a) 205 p.732–738 (2008) 

[S5] Nagy N., Volk J., Tóth A. L., Hámori A., Bársony I.: 
Optikai érzékelık nanoszerkezető szilíciumból 
Élet és Tudomány 36 p.1130–1133 (2006) 

[S6] Nagy N., Pap A. E., Deák A., Horváth E., Hórvölgyi Z., Bársony I.: 
Periodikus nanostruktúrák makroszkopikusan nagy felületeken 
Fizikai Szemle 9-10 p.314–319 (2007) 



 90 

Tézisponthoz közvetlenül nem köthetı publikációk 

[S7] J. Volk, N. Norbert, I. Bársony: 
Subquart micron period laterally stacked porous silicon multilayer for UV grating 
Physica Status Solidi (a) 202 p.1707–1711 (2005) [impakt faktor: 1,041] 

 Független hivatkozások: 
L. Naszályi, A. Deák, E. Hild, A. Ayral, A.L. Kovács, Z. Hórvölgyi: 
Langmuir–Blodgett films composed of size-quantized ZnO nanoparticles: 
Fabrication and optical characterization 
Thin Solid Films 515 p.2587–2595(2006) 

[S8] A. Agod, N. Nagy, Z. Hórvölgyi: 
Modeling the structure formation of particulate Langmuir films: the effect of 
polydispersity 
Langmuir 23 p.5445–5451 (2007) [impakt faktor 2006-ban: 3,902] 

[S9] N. Nagy, A. Deák, A. Hámori, Z. Hórvölgyi, M. Fried, P. Petrik, I. Bársony: 
Comparative investigation of Stöber silica Langmuir-Blodgett films as optical 
model structures 
Physica Status Solidi (a) 205 p.936-940 (2008) [impakt faktor 2006-ban: 1.221] 

[S10] P. Kozma, N. Nagy, S. Kurunczi, P. Petrik, A. Hámori, A. Muskotál, F. 
Vonderviszt, M. Fried, I. Bársony: 
Ellipsometric characterization of flagellin films for biosensor applications 
Physica Status Solidi (c) 5 p.1427–1430 (2008) 

[S11] A. Hámori, N. Nagy: 
Submicrometer period refractive index diffraction grating couplers 
Third IEEE International Conference on Sensors, IEEE Sensors 2004 
ISBN: 0-7803-8693-0; Catalog Number: 04CH37603C; p.1333–1336 (2004) 

 Független hivatkozások: 
J.S. Maikisch, T.K. Gaylord: 
Optimum parallel-face slanted surface-relief gratings 
Applied Optics 46 p.3674–3681 (2007) 

[S12] Nagy N.: 
Integrált optikai interferométer elıállítása fotoreziszt modellanyagként történı 
felhasználásával 
Diplomamunka, Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (2002) 

[S13] Hámori A., Nagy N.: 
Eljárás többcsatornás optikai hullámvezetı fénymódus spektroszkópiai mérések 
elvégzésére 
Magyar szabadalom 

 Ügyszám: P0402479 
Bejelentés napja: 2004.12.02. 
Adatközlés napja: 2005.02.28. 
Közzététel napja: 2006.09.28. 

 



 91 

Irodalomjegyzék 

[2.1.1] B.D. Gates, Q. Xu, M. Stuart, D. Ryan, C.G. Willson, G.M. Whitesides: New approaches to 
nanofabrication: molding, printing, and other techniques, Chem. Rev. 105 p.1171–1196 (2005) 

[2.1.2] Y. Xia, J.A. Rogers, K.E. Paul, G.M. Whithesides: Unconventional methods for fabricating and 
patterning nanostructures, Chem. Rev. 99 p.1823–1848 (1999) 

[2.1.3] G.M. Wallraff, W.D Hinsberg: Lithographic imaging techniques for the formation of nanoscopic 
features, Chem. Rev. 99 p.1801-1821 (1999) 

[2.1.4] T. Ito, S. Okazaki: Pushing the limits of lithography, Nature 406 p.1027–1031 (2000) 

[2.1.5] X.N. Xie, H.J. Chung, C.H. Sow, A.T.S. Wee: Nanoscale materials pattering and engineering by 
atomic force microscopy nanolithography, Mat. Sci. Eng. R 54 p.1–48 (2006) 

[2.1.6] S. Kramer, R.R. Fuierer, C.B. Gorman: Scanning probe lithography using self-assembled 
monolayers, Chem. Rev. 103 p. 4367–4418 (2003) 

[2.1.7] A.N. Broers, W. Molzen, J. Cuomo, N. Wittels: Electron-beam fabrication of 80-A metal 
structures, Appl. Phys. Lett. 29 p.596–598 (1976) 

[2.1.8] L.R. Harriott: Scattering with angular limitation projection electron beam lithography for 
suboptical lithography, J. Vac. Sci. Technol. B 15 p.2130–2135 (1997) 

[2.1.9] J.E. Schneider, A.W. Baum, G.I. Winograd, R.F.W Pease, M. McCord, K.A. Costello, V.W. Aebi: 
Semiconductor on glass photocathodes as high-performance sources for parallel electron beam 
lithography, J. Vac. Sci. Technol. B 14 p.3782–3786 (1996) 

[2.1.10] W. Hofmann, L.Y. Chen, N.C. MacDonald: Fabrication of integrated micromachined electron 
guns, J. Vac. Sci. Technol. B 13 p.2701–2704 (1995) 

[2.1.11] M.W. Phaneuf: Applications of focused ion beam microscopy to materials science specimens, 
Micron 30 p.277–288 (1999) 

[2.1.12] S. Matsui, Y. Ochiai: Focused ion beam applications to solid state devices, Nanotechnology 7 
p.247–258. (1996) 

[2.1.13] R. Krueger: Dual-column (FIB–SEM) wafer applications, Micron 30 p.221–226 (1999) 

[2.1.14] K.S. Johnson, J.H. Thywissen, N.H. Dekker, K.K. Berggren, A.P. Chu, R. Younkin, M. Prentiss: 
Localisation of metastable atom beams with optical standing waves: nanolithography at the 
Heisenberg limit, Science 280 p.1583–1586 (1998) 

[2.1.15] R.S. Becker, J.A. Golovchenko, B.S. Swartzentruber: Atomic-scale surface modifications using a 
tunneling microscope, Nature 325 p.419–421 (1987) 

[2.1.16] D.M. Eigler, E.K. Schweizer: Positioning single atoms with a scanning tunneling microscope, 
Nature 344 p.524–526 (1990) 

[2.1.17] M.F. Crommie, C.P. Lutz, D.M. Eigler: Confinement of electrons to quantum corrals on a metal-
surface, Science 262 p.218–220 (1993) 

[2.1.18] S. Kramer, R.R. Fuierer, C.B. Gorman: Scanning probe lithography using self-assembled 
monolayers, Chem. Rev. 103 p.4367–4418 (2003) 

[2.1.19] R.K. Smith, P.A. Lewis. P.S. Weiss: Patterning self-assembled monolayers, Prog. Surf. Sci. 75 
p.1–68 (2004) 

[2.1.20] X.N. Xie, H.J. Chung, C.H. Sow, A.T.S. Wee: Nanoscale materials patterning and engineering by 
atomic force microscopy nanolithography, Mat. Sci. Eng. R 54 p.1–48 (2006) 

[2.1.21] S. Xu, G.Y. Liu: Nanometer-scale fabrication by simultaneous nanoshaving and molecular self-
assembly, Langmuir 13 p.127–129 (1997) 

[2.1.22] J.F. Liu, S. Cruchon-Dupeyrat, J.C. Garno, J. Frommer, G.Y. Liu: Three-dimensional 
nanostructure construction via nanografting: positive and negative pattern transfer, Nano Lett. 2 
p.937–940 (2002) 

[2.1.23] J.C. Garno, Y. Yang, N.A. Amro, S. Cruchon-Dupeyrat, S. Chen, G.Y. Liu: Precise positioning of 
nanoparticles on surfaces using scanning probe lithography, Nano Lett. 3 p.389–395 (2003) 

[2.1.24] G.Y. Liu, S. Xu, Y. Qilan: Nanofabrication of self-assembled monolayers using scanning probe 
lithography, Acc. Chem. Res. 33 p.457–466 (2000) 

[2.1.25] A. Lewis, Y. Kheifetz, E. Shambrodt, A. Radko, E. Khatchatryan, C. Sukenik: Fountain pen 
nanochemistry: Atomic force control of chrome etching, App. Phys. Lett. 75 p.2689–2691 (1999) 



 92 

[2.1.26] A.P. Suryavanshi, M.F. Yu: Electrochemical fountain pen nanofabrication of vertically grown 
platinum nanowires, Nanotechnology 18 105305 (2007) 

[2.1.27] V.N. Truskett, M.P.C. Watts: Trends in imprint lithography for biological applications, Trends 
Biotech. 24 p.312–317 (2006) 

[2.1.28] S.Y. Chou, C. Keimel, J. Gu: Ultrafast and direct imprint of nanostructures in silicon, Nature 417 
p.835–837 (2002) 

[2.1.29] B. Michel, A. Bernard, A. Bietsch, E. Delamarche, M. Geissler, D. Juncker, H. Kind, J.P. Renault, 
H. Rothuizen, H. Schmidt, P. Schmidt-Winkel, R. Stutz, H. Wolf: Printing meets lithography: Soft 
approaches to high-resolution patterning, IBM J. Res. & Dev. 45 p.697–719 (2001) 

[2.1.30] X.M. Zhao, Y. Xia, G.M. Whitesides: Soft lithographic methods for nano-fabrication, J. Mater. 
Chem. 7 p.1069–1074 (1997) 

[2.1.31] J. Henzie, J.E. Barton, C.L. Stender, T.W. Odom: Large-area nanoscale patterning: Chemistry 
meets fabrication, Acc. Chem. Res. 39 p.249–257 (2006) 

[2.1.32] Y. Lu, C.A. Aguilar, S. Chen: Shaping biodegradable polymers as nanostructures: Fabrication 
and applications, Drug Discov. Today Tech. 2 p.97–102 (2005) 

[2.1.33] A.P. Quist, E. Pavlovic, S. Oscarsson: Recent advances in microcontact printing, Anal. Bioanal. 
Chem. 381 p.591–600 (2005) 

[2.1.34] F.L. Yap, Y. Zhang: Protein and cell micropatterning and its integration with micro/nanoparticles 
assembly, Biosens. Bioelectron. 22 p.775–788 (2007) 

[2.1.35] D. Wang, S.G. Thomas, K.L. Wang, Y. Xia, G.M. Whitesides: Nanometer scale patterning and 
pattern transfer on amorphous Si, crystalline Si, and SiO2 surfaces using self-assembled 
monolayers, Appl. Phys. Lett. 70 p.1593–1595 (1997) 

[2.1.36] V. Santhanam, R.P. Andres: Microcontact printing of uniform nanoparticle arrays, Nano Lett. 4 
p.41–44 (2004) 

[2.1.37] L. Presmanes, P. Tailhades: Field assisted magnetic contact printing with soft magnetic patterned 
thin films, J. Magn. Mater. 242 p.499–504 (2002) 

[2.1.38] A. Bernard, D. Fitzli, P. Sonderegger, E. Delamarche, B. Michel, H.R. Bosshard, H. Biebuyck: 
Affinity capture of proteins from solution and their dissociation by contact printing, Nat. 
Biotechnol. 19 p.866–869 (2001) 

[2.1.39] T.W. Odom, J.C. Love, D.B. Wolfe, K.E. Paul, G.M. Whitesides: Improved pattern transfer in soft 
lithography using composite stamps, Langmuir 18 p.5314–5320 (2002) 

[2.1.40] C. Kim, P.E. Burrows, S.R. Forrest: Micropatterning of organic electronic devices by cold-
welding, Science 288 p.831–833 (2000) 

[2.1.41] S. B. Nyrup: Patterning biomolecules on polymer surfaces for applications in life sciences, PhD 
dissertation, Risø National Laboratory (2005) 

[2.2.1] Horváth J.: Optika Elektromágneses fényelmélet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1966 

[2.2.2] J.C. Vienot, P. Smigielski , H. Royer: Holográfia optikai alkalmazásokkal, Mőszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 1973 

[2.2.3] H.H. Solak: Nanolithography with coherent extreme ultraviolet light, J. Phys. D: Appl. Phys. 39 
p.171–188 (2006) 

[2.2.4] M. Campbell, D.N. Sharp, M.T. Harrison, R.G. Denning, A. J. Turberfield: Fabrication of photonic 
crystals for the visible spectrum by holographic lithography, Nature 404 p.53–56 (2000) 

[2.2.5] I. Divliansky, T.S. Mayer, K.S. Holliday, V.H. Crespi: Fabrication of three-dimensional polymer 
photonic crystal structures using single diffraction element interference lithography, Appl. Phys. 
Lett. 82 p.1667–1669 (2003) 

[2.2.6] C.K. Ullal, M. Maldovan, E.L. Thomas, G. Chen, Y.J. Han, S. Yang: Photonic crystals through 
holographic lithography: Simple cubic, diamond-like, and gyroid-like structures, Appl. Phys. Lett. 
84 p.5434–5436 (2004) 

[2.2.7] L. Wu, Y. Zhong, C.T. Chan, K.S. Wong, G.P. Wang: Fabrication of large area two- and three-
dimensional polymer photonic crystals using single refracting prism holographic lithography, 
Appl. Phys. Lett. 86 241102 (2005) 

[2.2.8] M.P. Zach, K.H. Ng, R.M. Penner: Molybdenum nanowires by electrodeposition, Science 290 
p.2120–2123 (2000) 



 93 

[2.2.9] J. Aizenberg, A.J. Black, G.M. Whitesides: Controlling local disorder in self-assembled 
monolayers by patterning the topography of their metallic supports, Nature 394 p.868–871 (1998) 

[2.2.10] Y.K. Choi, J. Zhu, J. Grunes, J. Bokor, G.A. Somorjai: Fabrication of sub-10-nm silicon nanowire 
arrays by size reduction lithography, J. Phys. Chem. B 16 p.3340–3343 (2003) 

[2.2.11] Z.Y. Li, Y.D. Yin, Y.N. Xia: Optimization of elastomeric phase masks for near-field 
photolithography, Appl. Phys. Lett. 78 p.2431–2433 (2001) 

[2.2.12] K.E. Paul, T.L. Breen, J. Aizenberg, G.M. Whitesides: Maskless photolithography: Embossed 
photoresist as its own optical element, Appl. Phys. Lett. 73 p.2893–2895 (1998) 

[2.2.13] L.Pfeiffer, K.W. West, H.L. Stormer, J.P. Eisenstein, K.W. Baldwin, D. Gershoni, J. Spector: 
Formation of a high-quality 2-dimensional electron-gas on cleaved GaAs, Appl. Phys. Lett. 56 
p.1697–1699 (1990) 

[2.2.14] Q.B. Xu, B.D. Gates, G.M. Whitesides: Fabrication of metal structures with nanometer-scale 
lateral dimensions by sectioning using a microtome, J. Am. Chem. Soc. 126 p.1332–1333 (2004) 

[2.2.15] R.A. Segalman: Patterning with block copolymer thin films, Mat. Sci. Eng. R 48 p.191–226 (2005) 

[2.2.16] B.D. Terris, T. Thomson: Nanofabricated and self-assembled magnetic structures as data storage 
media, J. Phys. D: Appl. Phys. 38 p-199–222 (2005) 

[2.2.17] J. Dutta, H. Hofmann:  Self-organization of colloidal nanoparticles, Encyclopedia of nanoscience 
and nanotechnology (Edt: H.S. Nalwa), Vol. X p.1–23 American Scientific Publishers (2003) 

[2.2.18] H.W. Deckman, J.H. Dunsmui: Natural lithography, Appl. Phys. Lett. 41 p.377–379 (1982) 

[2.2.19] J.C. Hulteen, R.P. Van Duyne: Nanosphere lithography: A materials general fabrication process 
for periodic particle array surfaces, J. Vac. Sci. Technol. A 13 p.1553–1558 (1995) 

[2.2.20] T.R. Jensen, M.D. Malinsky, C.L. Haynes, R.P. Van Duyne: Nanosphere lithography: Tunable 
localized surface plasmon resonance spectra of silver nanoparticles, J. Phys. Chem. B 104 
p.10549–10556 (2000) 

[2.2.21] C.L. Haynes, R.P. Van Duyne: Nanosphere lithography: A versatile nanofabrication tool for 
studies of size-dependent nanoparticle optics, J. Phys. Chem. B 105 p.5599–5611 (2001) 

[2.2.22] C.L. Haynes, R.P. Van Duyne: Plasmon.sampled surface enhanced Raman excitation spectroscopy, 
J. Phys. Chem. B 107 p.7426–7433 (2003) 

[2.2.23] S.M. Weekes, F.Y. Ogrin, W.A. Murray: Fabrication of large-area ferromagnetic arrays using 
etched nanosphere lithography, Langmuir 20 p.11208–11212 (2004) 

[2.2.24] A. Sinitskii, S. Neumeier, J. Nelles, M. Fischler, U. Simon: Ordered arrays of silicon pillars with 
controlled height and aspect ratio, Nanotechnology 18 305307 (2007) 

[2.2.25] B. Fuhrmann, H.S. Leipner, H.R. Höche: Ordered arrays of silicon nanowires produced by 
nanosphere lithography and molecular beam epitaxy, Nano Lett. 5 p.2524–2527 (2005) 

[2.2.26] J. Boneberg, F. Burmeister, C. Schafle, P. Leiderer, D. Reim, A. Fery, S. Herminghaus: The 
formation of nano-dot and nano-ring structures in colloidal monolayer lithography, Langmuir 13 
p.7080–7084 (1997) 

[2.2.27] H. Chik, J.M. Xu: Nanometric superlattices: Non-lithographic fabrication, materials, and 
prospects, Mat. Sci. Eng. R 43 p.103–138 (2004) 

[2.2.28] Y. Lei, W. Cai, G. Wilde: Highly ordered nanostructures with tunable size, shape and properties: 
A new way to surface nano-patterning using ultra-thin alumina masks, Prog. Mat. Sci. 52 p.465–
539 (2007) 

[2.2.29] M. Konno, M. Shindo, S. Sugawara, S. Saito: A composite palladium and porous aluminium-oxide 
membrane for hydrogen gas separation, J. Membr. Sci. 37 p.193–197 (1988) 

[2.2.30] H. Masuda, K. Fukuda: Ordered metal nanohole arrays made by a 2-step replication of honeycomb 
structures of anodic alumnia, Science 268 p.1466–1468 (1995) 

[2.2.31] J. Liang, H. Chik, A. Yin, J.M. Xu: Two-dimensional lateral superlattices of nanostructures: 
Nonlithographic formation by anodic membrane template, J. Appl. Phys. 91 p.2544–2546 (2002) 

[2.2.32] G. Sauer, G. Brehm, S. Schneider, K. Nielsch, R.B. Wehrspohn, J. Choi, H. Hofmeister, U. Gosele: 
Highly ordered monocrystalline silver nanowire arrays J. Appl. Phys. 91 p.3243–3247 (2002) 

[2.2.33] J. Li, C. Papadopoulos, J.M. Xu: Highly-ordered carbon nanotube arrays for electronics 
applications Appl. Phys. Lett. 75 p.367–369 (1999) 

[2.2.34] D. Crouse, Y.H. Lo, A.E. Miller, M. Crouse: Self-ordered pore structure of anodized aluminum on 
silicon and pattern transfer Appl. Phys. Lett. 76 p.49–51 (2000) 



 94 

[3.2.1] Hámori A.: Rács-csatolt hullámvezetı – mint integrált optikai elem – kutatás-fejlesztése a Magyar 
Tudományos Akadémia Mőszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetében, Proceedings of the 
1st Hungarian WDM Workshop (1999) 

[3.2.2] Hámori A.: Eljárás fotolitográfiai folyamat exponálási és hívási szakaszának roncsolásmentes 
nyomonkövetésére, Magyar szabadalom, No. P 99 04540 

[3.3.1] R. L. Smith, S. D. Collins: Porous silicon formation mechanisms, J. Appl. Phys. 71 R1–R22 (1992) 

[3.3.2] V. Lehmann: Electrochemistry of Silicon, Wiley-VCH (2002) 

[3.3.3] V. Lehmann, U. Gösele: Porous silicon formation - a quantum wire effect, Appl. Phys. Lett. 58 
p.856–858 (1991) 

[3.3.4] S. M. Weiss: Tunable porous silicon photonic bandgap structures: Mirrors for optical 
interconnects and optical switching, PhD dissertation, University of Rochester (2005) 

[3.3.5] Volk J.: Pórusos szilícium alapú optikai multirétegek, Doktori értekezés, MFA (2005) 

[3.3.6] É. Vázsonyi, M. Koós, G. Jalsovszky, I. Pócsik: The role of hydrogen in luminescence of 
electrochemically oxidized porous Si layer, J. Lumin. 57 p.121–142 (1993) 

[3.3.7] Cs. Dücsı, É. Vázsonyi, M. Ádám, I. Szabó, I. Bársony, J.G.E. Gardeniers, A. van den Berg: 
Porous silicon bulk micromachining for thermally isolated membrane formation, Sens. Act. A 60 
p.235–239 (1997) 

[3.3.8] P. Fürjes, A. Kovács, Cs. Dücsõ, M. Ádám, B. Müller and U. Mescheder: Porous silicon-based 
humidity sensor with interdigital electrodes and internal heaters, Sens. Act. B 95 p.140–144 (2003) 

[3.3.9] P. Fürjes, Z. Vízváry, M. Ádám, I. Bársony, A. Morrissey, Cs. Dücsõ: Materials and processing for 
realization of micro-hotplates operated at elevated temperature, J. Micromech. Microeng. 12 
p.425–429 (2002) 

[3.3.10] M. Fried, T. Lohner, O. Polgár, P. Petrik, É. Vázsonyi, I. Bársony, J. P. Piel, J. L. Stehle: 
Characterization of different porous silicon structures by spectroscopic ellipsometry, Thin Solid 
Films 276 p.223–227 (1996) 

[3.3.11] M. Fried, H. Wormeester, E. Zoethout, T. Lohner, O. Polgár, I. Bársony: In situ spectroscopic 
ellipsometric investigation of vacuum annealed and oxidized porous silicon layers, Thin Solid 
Films 313 p.459–463 (1998) 

[3.3.12] Gy. Kádár, G. Káli, Cs. Dücsı, É.B. Vázsonyi: Small-angle neutron scattering in porous silicon, 
Phisica B 234 p.1014–1015 (1997) 

[3.3.13] M. Ádám, Zs. J. Horváth, I. Bársony, L. Szölgyémi, É. Vázsonyi, Vo Van Tuyen: Investigation of 
electrical-properties of Au porous Si/Si structures, Thin Solid Films 255 p.266–268 (1995) 

[3.3.14] K. Molnár, T. Mohácsy, P. Varga, É. Vázsonyi, I. Bársony: Characterization of ITO porous silicon 
LED structures, J. Lumin. 80 p.91–97 (1998) 

[3.3.15] J. Volk, M. Fried, O. Polgár, I. Bársony: Optimisation of porous silicon based passive optical 
elements by means of spectroscopic ellipsometry, Phys. Stat. Sol. (a) 197 p.208–211 (2003) 

[3.3.16] J. Volk, M. Fried, A. L. Tóth, I. Bársony: The ideal vehicle for optical model development: porous 
silicon multilayers, Thin Solid Films 455 p.535–539 (2004) 

[3.3.17] J. Volk, J. Balázs, A. L. Tóth, I. Bársony: Porous silicon multilayers for sensing by tuneable IR 
transmission filtering, Sens. Act. B 100 p.163–167 (2004) 

[3.4.1] W. Stöber, A. Fink, E. J. Bohn: Controlled growth of monodisperse silica spheres in the micron 
size range, J. Coll. Int. Sci. 26 p.62 (1968) 

[3.4.2] A. Ulman: Ultrathin Organic Films from LB to Self-Assembly, Academic Press, New York (1991) 

[3.4.3] H. Schuller: Modellversuche zur Spreitung von Kolloid-Partikeln, Z.Z. Poly. 216 p.380–383 (1967) 

[3.4.4] H.A. Ketelson, R. Pelton, M.A. Brook: Surface and colloidal properties of hydrosilane-modified 
Stober silica, Coll. Surf. A. 132 p.229–239 (1998) 

[3.4.5] Z. Hórvölgyi, S. Németh, J.H. Fendler: Spreading of hydrophobic silica beads at water-air 
interfaces, Coll. Surf. A. 71 p.327–335 (1993) 

[3.4.6] Z.Hórvölgyi, S.Németh, J.H.Fendler: Monoparticulate Layers of Silanized Glass Spheres at the 
Water-Air Interface: Particle-Particle and Particle-Subphase Interactions, Langmuir 12 p.997–
1004 (1996) 



 95 

[3.4.7] Gy. Tolnai, F. Csempesz, M. Kabai-Faix, E. Kálmán, Zs. Keresztes, A. L. Kovács, J. J. Ramsden, 
Z. Hórvölgyi: Preparation and Characterization of Surface-Modified Silica-Nanoparticles, 
Langmuir 17 p.2683–2687 (2001) 

[3.4.8] A. Deák, I. Székely, E. Kálmán, Zs. Keresztes, A. L. Kovács, Z. Hórvölgyi: Nanostructured silica 
LB films on glass substrate with antireflective properties, Thin Solid Films 484 p.310–317 (2005) 

[3.4.9] A. Deák, B. Bancsi, A. L. Tóth, A. L. Kovács and Z. Hórvölgyi: Complex Langmuir-Blodgett films 
from silica nanoparticles: an optical spectroscopy study, Coll. Surf. A. 278 p.10–16. (2006) 

[3.4.10] L. Naszályi, A. Deák, E. Hild, A. Ayral, A. L. Kovács and Z. Hórvölgyi: Langmuir-Blodgett films 
composed of size-quantized ZnO nanoparticles: fabrication and optical characterization, Thin 
Solid Films 515 p.2587–2595 (2006) 

[3.4.11] E. Hild, A. Deák, L. Naszályi, Ö. Sepsi, N. Ábrahám, Z. Hórvölgyi: Use of the optical admittance 
function to simulate and evaluate transmittance spectra of graded-index colloidal films, J. Opt. A. 
9 p.920–930 (2007) 

[3.4.12] M. Szekeres, O. Kamalin, R.A. Schoonheydt, K. Wostyn, K. Clays, A. Persoons, I. Dékány: 
Ordering and optical properties of monolayers and multilayers of silica spheres deposited by 
Langmuir-Blodgett method, J. Mater. Chem. 12 p.3268–3274 (2002) 

[3.4.13] S. Bordács, A. Agod, Z. Hórvölgyi: Compression of langmuir films composed of fine particles: 
collapse mechanism and wettability, Langmuir 22 p.6944–6950 (2006) 

[3.4.14] D.J. Shaw: Bevezetés a kolloid és felületi kémiába, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest (1986) 

[3.4.15] A.S. Gomm, F. Hauxwell, J.L. Moilliet: In Wetting, S.C.I. Monograph No.25, Vol. 25, Society of 
Chemical Industry, London (1967) 

[3.4.16] M. Máté, J.H. Fendler, J.J. Ramsden, J. Szalma, Z. Hórvölgyi: Eliminating surface pressure 
gradient effects in contact angle determination of nano- and microparticles using a film balance, 
Langmuir 14 p.6501–6504 (1998) 

[3.4.17] K.A. Blodgett, I. Langmuir: Built-up films of barium stearate and their optical properties, Phys. 
Rev. 51 p.964 (1937) 

[3.4.18] F.C. Meldrum, N.A. Kotov, J.H. Fendler: Mono- and multiparticulate Langmuir-Blodgett films 
prepared from surfactant-stabilized silver particles, Mat. Sci. Eng. C 3 p.149–152 (1995) 

[3.4.19] M. Achermann, M.A. Petruska, S.A. Crooker, V.I. Klimov: Picosecond energy transfer in quantum 
dot Langmuir-Blodgett nanoassemblies, J. Phys. Chem. B 107 p.13782–13787 (2003) 

[3.4.20] Y.S. Kang, D.K. Lee, P. Stroeve: FTIR and UV-vis spectroscopy studies of Langmuir–Blodgett 
films of stearic acid/γ-Fe2O3 nanoparticles, Thin Solid Films 327 p.541–544 (1998) 

[3.5.1] S. N. Magonov, M-H. Whangbo: Surface analysis with STM and AFM, VCH Verlagsgesellschaft 
mbH, Weinheim (1996) 

[3.5.2] K. Wetzig, D. Schulze: In situ ccanning electron microscopy in materials research, Akademie 
Verlag (1995) 

[3.5.3] Pozsgai I.: A pásztázó elektronmikroszkópia és az elektronsugaras mikroanalízis alapjai, ELTE 
Eötvös Kiadó (1995) 

[3.5.4] Kamarás K.: Spektroszkópia és anyagszerkezet, Bevezetés a modern optikába (Szerk: Richter Péter) 
V. kötet, p.1–78. Mőegyetemi Kiadó (2000) 

[3.5.5] H.G. Tompkins: A user’s guide to ellipsometry, Academic Press Inc. (1993) 

[3.5.6] M.A. Azzam, N.M. Bashara: Ellipsometry and Polarized Light, Elsevier (1987) 

[3.5.7] P. Petrik: Characterization of polysilicon thin films using in situ and ex situ spectroscopic 
ellipsometry, PhD dissertation, Technical University of Budapest & MFA (1999) 

[3.5.8] T. Mosoni, P. Petrik, M. Fried, I. Bársony: Modular, PC controlled photometric ellipsometer with 
variable angle of incidence and spectral options, SPIE Proc. Vol.3573 p.355 (1998)  

[3.5.9] G. Juhász, Z. Horváth , C. Major, P. Petrik, O. Polgár, M. Fried: Non-collimated beam 
ellipsometry, Phys. Stat. Sol. (c), accepted, under publishing 

[3.5.10] M. Fried, T. Lohner, J. Gyulai: Ellipsometric analysis, Semiconductors and semimetals, Vol.46, 
(Eds. C. Christofides, G. Ghibaudo), Academic Press, San Diego (1997) 

[3.5.11] M. Fried, T. Lohner, P. Petrik: Ellipsometric characterization of thin films, Handbook of surfaces 
and interfaces of materials, Vol.4 (Ed. H. S. Nalwa), Academic Press, San Diego (2001) 

[3.5.12] T. Lohner, G. Mezey, E. Kótai, F. Pászti, L. Királyhidi, G. Vályi, J. Gyulai: Ellipsometric and 
channeling studies on ion-implanted silicon, Nucl. Inst. Meth. 182 p.591–594 (1981) 



 96 

[3.5.13] Lohner, G. Vályi, G. Mezey, E. Kótai, J. Gyulai: The role of surface cleaning in the ellipsometric 
studies of ion implanted silicon, Rad. Eff. 54 p.251–252 (1981) 

[3.5.14] T. Lohner, G. Mezey, E. Kótai, F Pászti, A. Manuaba, J. Gyulai: Characterization of ion implanted 
silicon by ellipsometry and channeling, Nucl. Inst. Meth. 209 p.615–620 (1983) 

[3.5.15] M. Fried, T. Lohner, W. A. M. Aarnink, L. J. Hanekamp, A. van Silfhout: Non-destructive 
determination of damage depth profiles in ion-implanted semiconductors by Spectroscopic 
Ellipsometry using different optical models, J. Appl. Phys. 71 p.2835–2843 (1992) 

[3.5.16] P. Petrik, O. Polgár, M. Fried, T. Lohner, N. Q. Khánh, and J. Gyulai: Ellipsometric 
characterization of damage profiles using an advanced optical model, J. Appl. Phys. 93 p.1987–
1990 (2003) 

[3.5.17] M. Fried, T. Lohner, W. A. M. Aarnink, L. J. Hanekamp, A. van Silfhout: Determination of 
complex dielectric functions of ion implanted and implanted-annealed silicon by spectroscopic 
ellipsometry, J. Appl. Phys. 71 p.5260–5262 (1992) 

[3.5.18] M. Fried, A. van Silfhout: Optical dispersion relations in two types of amorphous silicon using 
Adachi's expression, Phys. Rev. B 49 p.5699–5702 (1994) 

[3.5.19] P. Petrik, T. Lohner, M. Fried, L. P. Biró, N. Q. Khanh, J. Gyulai, W. Lehnert, C. Schneider, H. 
Ryssel: Ellipsometric study of polycrystalline silicon films prepared by low-pressure chemical 
vapor deposition, J. Appl. Phys. 87 p.1734–1742 (2000) 

[3.5.20] P. Petrik, L.P. Biró, M. Fried, T. Lohner, R. Berger, C. Schneider, J. Gyulai, H. Ryssel: 
Comparative study of surface roughness measured on polysilicon using spectroscopic ellipsometry 
and atomic force microscopy, Thin Solid Films 315 p.186–191 (1998) 

[3.5.21] I. Bársony, J. G. E. Klappe, E. Vázsonyi, T. Lohner, M. Fried: Rapid thermal oxidation for 
passivation of porous silicon, MRS Symp. Proc. 342 p.91 (1994) 

[3.5.22] E. Vázsonyi, I. Bársony, T. Lohner, M. Fried, M. Rácz, J. Erostyák, F. Pászti: Light emission 
versus excitation from porous structures in ion implanted silicon, MRS Symp. Proc. 358 p.653 
(1995) 

[3.5.23] T. Lohner, M. Fried, P. Petrik, O. Polgár, J. Gyulai, W. Lehnert: Ellipsometric characterization of 
oxidized porous silicon layer structures, Mat. Sci. Eng. B 69 p.182–187 (2000) 

[3.5.24] M. Serényi, M. Rácz, and T. Lohner: Refractive index of sputtered silicon oxynitride layers for 
antireflection coating, Vacuum 61 p.245–249 (2001) 

[3.5.25] M. Serényi, T. Lohner, Z. Zolnai, P. Petrik, Á. Nemcsics, N. Q. Khánh, P. Turmezei: Studies on the 
RF Sputtered Amorphous SiGe Thin Films, Inorg. Mat. 42 p.3–6 (2006) 

[3.5.26] P. Petrik, N.Q. Khanh, Z.E. Horváth, Z. Zolnai, I. Bársony, T. Lohner, M. Fried, J. Gyulai, C. 
Schmidt, C. Schneider, H. Ryssel: Characterisation of BaxSr1-xTiO3 films using spectroscopic 
ellipsometry, Rutherford backscattering spectrometry and X-ray diffraction, J. Non-Cryst. Sol. 303 
p.179–184 (2002) 

[3.5.27] M. Fried, P. Petrik, Z. E. Horváth, T. Lohner C. Schmidt, C. Schneider, H. Ryssel: Optical and x-
ray characterization of ferroelectric Strontium-Bismuth-Tantalate (SBT) thin films, Appl. Surf. Sci. 
253 p.349–353 (2006) 

[4.2.1] A. Agod, Gy. Tolnai, N. Esmail, Z. Hórvölgyi: Compression of Nanoparticulate Arrays in a Film 
Balance: Computer Simulations, Progress in Colloid&Polymer Sci., 125 (2004), 54-60. 

[4.2.2] H. Miyata, T. Suzuki, A. Fukuoka, T. Sawada, M. Watanabe, T. Noma, K. Takada, T. M.ukaide, K. 
Kuroda: Silica films with a single-crystalline mesoporous structure, Nat. Mat. 3 p.651–656 (2004) 

[4.4.1] J.A. Woollam Co., Inc., http://www.jawoollam.com 

[4.4.2] WVASE32, Version 3.386, J.A. Woollam Co., Inc., Lincoln, NE, USA 

[4.4.3] Avantes Inc., http://www.avantes.com 

[4.4.4] Agod A.: Szerkezetképzıdés modellezése nanorészecskék Langmuir-filmjeiben, PhD értekezés, 
Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (2006) 

[5.1] Fürst S.: Makropórusos szilícium elıállítása mikrogépészeti alkalmazásokra, Diplomamunka, 
Budapest Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (2004) 

[5.2] D.L.J. Vossen, M.J.A. de Dood, T. van Dillen, T. Zijlstra, E. van der Drift, A. Polman, A. van 
Blaaderen: Novel method for solution growth of thin silica films from tetraethoxysilane, Adv. 
Mater. 12 1434 (2000) 



 97 

Rövidítések és jelölések 

Rövidítések 

AAO anódosan oxidált alumínium (Anodized Aluminium Oxide) 

AFM atomerı mikroszkópból (Atomic Force Microscope) 

BC blokk kopolimer (Block Copolymer) 

CCD töltés-csatolt eszköz (Charge-Coupled Device) 

CD compact disc 

CZE Capillary Zone Electrophoresis 

DNS dezoxiribonukleinsav 

DPN Dip-Pen Lithography 

DUV mély UV tartomány (deep UV) 

DVD Digital Versatile Disc 

EMA effektív közeg közelítés (Effective Medium Approximation) 

EUV extrém UV tartomány (extreme UV) 

e-µCP elektromos mikro-kontaktmásolás (Electrical Microcontact Printing) 

FIB fókuszált ionnyaláb (Focused Ion Beam) 

FPN Fountain Pen Nanolithography 

HDMS hexametil-diszilazán 

IL interferenciás/holografikus litográfia (Interference/Holographic Lithography) 

IUPAC Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Kémiai Egyesület (International Union of 
Pure And Applied Chemistry) 

LB Langmuir-Blodgett 

LBL rétegenkénti építkezés (Layer-By-Layer Assembly) 

LED fénykibocsátó dióda (Light Emitting Diode) 

Lift-off µCP Lift-off Microcontact Printing 

MEMS mikro-elektromechanikus rendszer 

MFA Mőszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet 

MIMIC kapillárisokba öntés (Micromolding in Capillaries) 

MSE négyzetes közepes eltérése (Mean Square Error) 

NEMS nano-elektromechanikus rendszer 

NIL Nanoimprint Lithography 

NSL nanogömb litográfia (Nanosphere Litography) 

NSOM pásztázó optikai közeltér mikroszkóp (Near-field Scanning Optical 
Microscope) 

nTP Nanotransfer Printing 

OPC optikai közelségi korrekció (Optical Proximity Correction) 

OPSWG oxidált pórusos szilícium hullámvezetı (Oxidised Porous Silicon Waveguide) 

OWLS optikai fénymódus spektroszkópia (Optical Waveguide Lightmode 
Spectroscopy) 
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PDMS polidimetilsziloxán 

PhC fotonikus kristály, (Photonic Crysta)l 

PMMA polimetilmetakrilát 

porSi pórusos szilícium 

PS polisztirol 

PSWG pórusos szilícium hullámvezetı (Porous Silicon Waveguide) 

PTFE politetrafluoretilén 

PXL lágy Röntgen tartományban mőködı litográfia (Proximity X-ray Lithography) 

RET felbontást javító technikák (Resolution Enhancement Techniques) 

RIE reaktív ionmarással (Reactive Ion Etching) 

RM/REM replika öntés (Replica Molding) 

SAM önszervezı monoréteg (Self-Assemled Monolayer) 

SAMIM oldószersegített mikrosajtolás (Solvent-Assisted Micromolding) 

SCALPEL Scattering with Angular Limitation Projection Electron Lithography 

SECM pásztázó elektrokémiai mikroszkópból (Scanning Electrochemical 
Microscope) 

SE spektroszkópiai ellipszometria, spektroszkópiai ellipszométer 

(FE)SEM (téremissziós) pásztázó elektronmikroszkóp ((Field Emisson) Scanning 
Electron Microscope) 

SERS felületerısített Raman-szórás (Surface Enhanced Raman Scattering) 

SFIL Step-and-Flash Imprint Lithography 

SOI Silicon on Insulator 

SP felületi plazmon (Surface Plasmon) 

SPL pásztázó szondás litográfia (Scanning Probe Lithography) 

SPM pásztázó szondás mikroszkópia (Scanning Probe Microscopy) 

STM pásztázó alagútmikroszkóp (Scanning Tunnelling Microscope) 

TASA irányított önszervezıdés (Template-Assisted Self-Assembly) 

TEM transzmissziós elektronmikroszkóp 

TOP topográfia által irányított fotolitográfia (Topography Directed 
Photolithography) 

UV ultraibolya tartomány (ultra violet) 

αCP Affinity Contact Printing 

µCP mikro-kontaktmásolás (Microcontact Printing) 

µTM mikro-fröccssajtolás (Microtransfer Molding) 

Jelölések 

A terület 

A0 síkhullám amplitúdója 

Ac kollapszusterület 

Ak kontakt keresztmetszeti terület 
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d részecskék átmérıje 

DOF mélységélesség 

Ep elektromos térerısség beesési síkkal párhuzamos komponensének komplex 
amplitúdója 

Es elektromos térerısség beesési síkra merıleges komponensének komplex 
amplitúdója 

f fázis térfogataránya 

F Wilhelmy-lemezre ható erı 
H rétegvastagság 

I intenzitás 

j marási áramsőrőség 

jkr kritikus áramsőrőség 

K élhossz 

k , k hullámvektor, hullámszám 

L a mérési hullámhosszak száma 

M az illesztendı szabad paraméterek száma 

n atomok/molekulák száma egy térfogategységben 

NA numerikus apertúra 

nv oldódási vegyérték (dissolution valence) 

P polarizátor azimutális szöge 

r  a megfigyelési pontba mutató helyvektor 

R felbontás 

R reflexiós Fresnel-együttható 

U marási feszültség 

Ukr kritikus feszültség 

V síkhullám hullámállapota 

Πc kollapszusnyomás 

∆ fázisinformációt hordozó ellipszometriai mennyiség 

ϑ interferáló nyalábok által bezárt félszög 

Λ periódushossz 

Π oldalnyomás 

Ψ amplitúdóinformációt hordozó ellipszometriai mennyiség 

α molekuláris polarizálhatóság 

χ  polarizációs együttható 

ε effektív dielektromos függvény 

γ felületi feszültség 

λ hullámhossz 

ω körfrekvencia 
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