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2.2. Páraérzékelők felépítése és működése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2.1. Pszikrométer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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3.1. Rétegelőállítási kísérletek anódikus oxidációval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.2. Szelektív anódikus oxidációt alkalmazó eljárás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.3. Nedveskémiai marást alkalmazó eljárás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.4. Összefoglalás, új tudományos eredmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4. CMOS-kompatibilis rétegszerkezetek integrált páraérzékelőkhöz 36
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1. fejezet

Bevezetés

Az ipari és mezőgazdasági folyamatoktól kezdve a műkincsek védelmén át, egészen min-
dennapi életünkig, a levegő nedvességtartalma fontos szerepet játszik. Számos területen elen-
gedhetetlen ennek mérése és adott korlátok között tartása. Jellemzésére többféle mennyiség
használatos, melyek mérésére különféle elven működő eszközök léteznek. A változatos alkal-
mazási területek eltérő igényeket támasztanak az érzékelőkkel szemben, teret adva új érzékelő
rétegekkel, szerkezetekkel és eszközökkel kapcsolatos kutatás-fejlesztésnek. A pontosság, stabi-
litás, válaszidő és élettartam javítása mellett nagy hangsúlyt kap a méret, a fogyasztás és az ár
csökkentése.

A BME Elektronikus Eszközök Tanszékén adott laboratóriumi infrastruktúra és különféle
érzékelők (pl. gáz [1–8], páratartalom [9], ionkoncentráció [10–13]) kutatása során szerzett
sokéves tapasztalat lehetővé tette, hogy a tanszék munkatársai a „PATENT – Design for Micro
and Nano Manufacture” EU FP6-os projekt keretében (2005–2008) bekapcsolódjanak a brit
repülőgépipar számára alkalmas, megbízhatósági monitorozási feladatokat ellátó, miniatűr
érzékelők fejlesztésébe. Ezzel párhuzamosan a tanszék részt vett a „BelAmI – Bilateral German-
Hungarian Research Collaboration on Ambient Intelligence” projektben (2006–2008), melynek
részeként vezetéknélküli, intelligens szenzorhálózatok számára alkalmas páraérzékelési módok
kidolgozása zajlott. A páraérzékelőkkel kapcsolatos téma a „SE2A” ENIAC projektben (2009–
2011) autóipari célokra történő adaptálással és további vizsgálatok elvégzésével folytatódott.
Hallgatóként, majd 2007-től doktoranduszként ebben a munkában vettem részt. Jelen értekezés
közvetlen előzményének saját diplomamunkám tekinthető, ezért az egyes fejezetek végén helyet
kapott összefoglalásban külön kitérek az ahhoz képest elért új eredményekre (közvetlenül a
tézisek megfogalmazása és a kapcsolódó publikációk felsorolása mellett).

A mai elvárásoknak leginkább megfelelő, legkorszerűbb megoldást – páraérzékelők esetében
is – a mikrorendszer formájában történő megvalósítás jelenti. Ennek megfelelően, a célkitűzés
kezdettől fogva olyan rétegkialakítási eljárások, rétegszerkezetek és ezeken alapuló integrált
páraérzékelő eszköz kidolgozása volt, amelyek kompatibilisek a tömeggyártásban használatos
CMOS1 integrált áramköri technológiai folyamatokkal.

1 Complementary Metal–Oxide–Semiconductor, komplementer fém–oxid–félvezető
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Az irodalmi adatok alapján érzékenység, stabilitás és integrálhatóság szempontjából egy-
aránt ígéretes pórusos alumínium-oxidra esett a választás az érzékelőréteg szerepének betölté-
sére. Ezen réteg alkalmazása kézenfekvővé teszi a kapacitív elvű érzékelőkonstrukciót, amely
kapcsolástechnikailag illeszkedik a CMOS-elektronikához, valamint a dielektromos állandó
csekély hőmérsékletfüggéséből adódóan, stabilabb eszközt eredményezhet.

Annak érdekében, hogy ilyen érzékelőréteg a klasszikus CMOS-technológia során kialakított
alumínium fémezés rétegből előállítható legyen, kétféle eljárást dolgoztam ki. Ezen rétegekből
olyan síkelektródás, kapacitív rétegszerkezeteket állítottam elő, amelyek a kívánatos területfog-
lalás mellett (maximum néhány mm2) is kellően érzékenyek ahhoz, hogy az átalakított jel
ugyanazon chipre integrált, egyszerű elektronikával is jól kezelhető legyen. Értekezésemben
két, ennek megfelelő, saját konstrukciót mutatok be. Egyik esetben egy ultravékony fémréteg,
másik esetben egy fémrácsozat tölti be a felső elektróda szerepét. Irodalmi ajánlások és saját
tapasztalatok alapján létrehoztam egy integrált páraérzékelő eszközt, amelybe a regenerálást,
fűtést és hőmérsékletmérést lehetővé tevő elemet építettem be. Ezzel az eszköz működésének
szélesebb körű vizsgálata és előnyösebb működtetése is lehetővé vált.

A bemutatott munka technológiai hátterét a BME EET V2 épületben található Félvezető
Laboratóriuma adta. (A laboratórium azóta régi formájában megszűnt, tanszékünk Q épületbe
költözésekor megújult és kismértékben bővült.)



2. fejezet

Szakirodalmi összefoglaló

2.1. A páratartalom mérőszámai

A levegő nedvességtartalmának jellemzésére széles körben három mennyiség használatos:
az abszolút páratartalom, a relatív páratartalom és a harmatpont.

Az abszolút páratartalom (absolute humidity, AH) a levegő egységnyi térfogatára eső gőzfázi-
sú víz tömege adott nyomás és hőmérséklet mellett. Ennek egy szokásos felírási formája:

AH =
n ·Mv

V
, (2.1)

ahol n az gőzfázisban lévő víz anyagmennyisége mólban kifejezve, Mv a víz moláris tömege,
V pedig a vizsgált térfogat. Az abszolút páratartalom szokásos mértékegysége a g/m3.

A levegő csak korlátozott mértékben elegyedik vízgőzzel, a telítődést elérve megindul a
kicsapódás, megjelenik a folyékony halmazállapotú víz. Azt a nyomást, amelyen ez a jelenség
bekövetkezik, telített gőznyomásnak nevezzük. Ennek értéke a hőmérséklet exponenciális
függvénye (2.1. ábra), megadására általánosan használt a Buck által 1981-ben publikált [14],
majd 1996-ban pontosított [15] empirikus összefüggés:

pt(T) = 611,21 · exp
((

18,678− T
234,5

)
· T

257,14 + T

)
, (2.2)

ahol pt a telített gőznyomás Pa-ban, T a levegő hőmérséklete °C-ban.
A relatív páratartalom (relative humidity, RH, matematikai összefüggésekben rh) a levegőben

lévő vízgőz parciális nyomásának (pv) és a telített gőznyomásnak (pt) az aránya százalékban
kifejezve:

rh =
pv

pt
· 100% (2.3)

Ha adott térfogatú, állandó nyomású levegő hőmérsékletét csökkentjük, a telített gőznyomás
csökkenése miatt a relatív páratartalom értéke növekszik. Egy adott hőmérsékleten a levegő
vízgőzzel telítődik (100% RH), megindul a víz kicsapódása. Ezt a hőmérsékletet harmatpontnak
(dew-point, Td) nevezzük:

Td = T|pv=pt (2.4)

A harmatpont megadására °C vagy °F dimenzió használatos.
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2.1. ábra. Telített gőznyomás (pt) a hőmérséklet függvényében, 105 Pa légköri nyomáson. Egy adott
hőmérséklet és parciális gőznyomás mellett leolvasható az ezekhez tartozó telítési gőznyomás, valamint
a harmatpont értéke.

2.2. Páraérzékelők felépítése és működése

A páraérzékelőkben kihasznált egyik alapjelenséget az 1450-es években fedezte fel Nicolas
de Cusa és Leone Alberti, akik egymástól függetlenül leírták, hogy a levegő nyirkosságának
növekedésével bizonyos anyagok (gyapjúgombolyag, ill. száraz szivacs) tömege megváltozik.
Alberti egy szivacs mérlegre helyezését javasolta légnedvesség változásának követésére, ezzel
gyakorlatilag megalkotta az első „páraérzékelőt”. 1655-ben II. Ferdinánd toszkánai nagyherceg
pohárra lecsapódó nedvesség megfigyelése közben fedezte fel a kondenzációs higrométerek
alapelvét, amelyet később a harmatpont közvetlen mérésére dolgoztak ki. 1783-ban Horace
Bénédict de Saussure készítette az első emberi hajszálat felhasználó higrométert. Ebben a
megkötött nedvesség hatására bekövetkező hosszváltozás jelezte egy tapasztalati úton készített
skálán a relatív páratartalmat. 1681-ben Francesco Eschinardi feljegyezte, hogy a megnedvesített
hőmérő lehűl, amely felfedezés alapjául szolgált az Ernst Ferdinand August által 1818-ban
feltalált pszikrométernek [16].

Bár a tömeg, az optikai tulajdonságok, a hőmérséklet és a mechanikai feszültség változásá-
nak mérésén alapul ma is az érzékelők számottevő része, a többségük közvetlenül valamilyen
villamos paraméter változását méri, és a modern érzékelők kimenete – végső soron – valami-
lyen villamos jel. A víz adszorpciója és abszorpciója igen sokféle fizikai jelenségben nyilvánul
meg. Hatására egyes anyagok dielektromos tulajdonságai megváltozhatnak, ami a kapacitív
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páraérzékelők működésének alapja. Változhat az (egyenáramú) ellenállás is az ionos vezetés
megváltozása miatt. A víz felületi adszorpciója hatással lehet félvezető rétegek felületi tiltott
energiasáv görbületére (barrier-effektus), ami módosítja mind az egyenáramú, mind a vál-
tóáramú vezetőképességet. MEMS1-eszközökben megnövekedhet az érzékelésre kialakított
mozgórészek tömege, vagy változhat membránon kialakított vékonyrétegek mechanikai fe-
szültsége. SAW2-eszközökben a felületi haladó hullámok fázissebessége változik a megkötött
vízmolekulák miatt.

Az alábbiakban – a pszikrométer tárgyalása után – szeretnék átfogó képet adni a mai
miniatűr páraérzékelőkről. Az egyes típusokat példákon keresztül mutatom be, a 2.3. pontban
külön foglalkozom az eszközökben érzékelőrétegként felhasznált anyagokkal.

2.2.1. Pszikrométer

A pszikrométer (görög szóösszetétel, jelentése: „hidegmérő”) jelentette az egyik legnagyobb
előrelépést a páraérzékelők történelme során. Pontossága kitűnő (< 2% RH), kizárólag a víz
fizikai tulajdonságaitól függ, érzékelési mechanizmusa egyedülálló, más páraérzékelő típusok
kalibrálásához nélkülözhetetlen [17]. Működésének fizikai háttere a következő : a folyékony
halmazállapotú víz mindaddig párolog, amíg a felülete közelében, vagy adott zárt térfogatban a
levegő nem telítődik vízgőzzel. A párolgás következtében a folyadékfázis hőmérséklete csökken,
míg a levegő hőmérséklete nem változik. A két hőmérséklet különbségéből direkt módon
meghatározható a gáz telítettségének a foka, azaz a relatív páratartalom. A hagyományos
pszikrométerekben ez a két hőmérséklet egy „nedves” (szövettel vagy porózus réteggel borított)
és egy „száraz” hőmérőről olvasható le, melyek segítségével a pszikrometrikus összefüggés a
következőképpen írható:

pv = pt(Tn)− Ap · p · (Tsz − Tn) , (2.5)

ahol pt a telített gőznyomás, Tn a nedves és Tsz a száraz hőmérő hőmérséklete, p a légköri
nyomás, Ap a pszikrometrikus állandó, amely függ a légáramlás sebességétől és a pszikro-
méter felépítésétől (kísérletileg meghatározott értéke 6,2 · 10−4 és 6,7 · 10−4/°C tartományban
mozog) [17–19].

2.2.2. Kapacitív érzékelők

A kapacitív páraérzékelők működése olyan vékonyréteg-, vastagréteg-, vagy ritkábban
ezektől eltérő technológiával kialakított rétegeken alapul, amelyeknek dielektromos tulajdon-
ságai megváltoznak az adszorbeált/abszorbeált víz hatására. Tulajdonságaikat az elektródák
kialakítása és a választott érzékelőréteg anyaga határozza meg. Az elérhető kitűnő érzékenység
alapvetően annak köszönhető, hogy a víz relatív dielektromos állandója igen nagy: εr H2O≈80,
míg pl. εr SiO2 = 3,9.

Az interdigitális vagy fésűs elektródaszerkezetek3 az érzékelő réteg fölött vagy alatt egysze-
rű lépésekkel kialakíthatók, nem akadályozzák a vízgőz és az érzékelésben szerepet játszó réteg
érintkezését. A dielektromos állandó változása az elektródák között kialakuló szórt kapacitást
befolyásolja, melynek változása a hasznos jel.

1 Micro-Electro-Mechanical System, mikro-elektromechanikai rendszer
2 Surface Acoustic Wave, felületi akusztikus hullámú
3 Angol nyelvű szakirodalomban: Interdigitated Electrodes, IDE
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A párhuzamos- vagy síkelektródás4 elrendezésű esetben egy alsó, és egy – a vízgőz áthatolá-
sát lehetővé tevő – speciális felső elektróda között helyezkedik el az érzékelőréteg. Páraáteresztő
elektródának tipikusan rácsozatos [20] vagy ultravékony [21] felső vezetőrétegeket valósíta-
nak meg. Síkelektródás esetben a kialakuló elektrosztatikus tér erővonalainak nagyobb része
halad át dielektrikumon, mint interdigitális esetben, így nagyobb lehet a kapacitás fajlagos
megváltozása.

Kapacitív érzékelők, a többi abszorpción alapuló páraérzékelőhöz hasonlóan, többnyire
nemlineáris viselkedést mutatnak a relatív páratartalom függvényében.

2.2.3. Rezisztív érzékelők

A rezisztív páraérzékelőkben a levegőből abszorbeálódó víz hatására az impedancia értéke
változik. Az érzékelők jelének kiolvasása feszültség, áram vagy ohmikus ellenállás mérésével
történik. Az ilyen eszközök működésében az elektronvezetés mellett általában az ionos vezetés
is szerepet játszik. Érzékelőrétegként általában fém-oxid (kerámia5), polimer vagy valamilyen
elektrolit réteg szolgál. Fém-oxid érzékelőréteg esetén az ellenállás a következő összefüggés
szerint változik [22] :

log
Rrh

Rsz
=

log a− log rn
h

1 + b/rn
h

, (2.6)

ahol Rrh az ellenállás a vizsgált relatív páratartalom mellett, Rsz a száraz réteg ellenállása
(0% RH), a és b a fém-oxid összetételétől és pórusszerkezetétől függő állandók, n pedig a
korrekciós index.

2.2.4. Egyéb érzékelő eszközök

A ma létező páraérzékelők többségét a kapacitív és a rezisztív elven működő érzéke-
lők teszik ki, de ezek mellett számos más eszköz is alkalmas a páratartalom változásának
detektálására, mérésére.

A harmatpontmérők közvetlenül, vagy közvetve a harmatponti hőmérsékletet határozzák
meg. Az abszorpció elvén működő érzékelőkben LiCl (lítium-klorid) elektrolitot, az adszorpció
elvén működőkben valamilyen optikai megoldást alkalmaznak erre a célra. Az 1938-ban F. W.
Dunmore által feltalált LiCl, vagy más nevén Dunmore harmatpontmérő működése a LiCl
vegyület ionos vezetőképességének nedvesség hatására történő megváltozásán alapszik. Egy
vékony falú üvegcsövet két vékony vezető szállal körbetekerve, ezt LiCl-dal bevonva, mérhető
a két vezető szál közötti vezetőképesség változása. A páratartalom növekedésével az elektrolit
vezetővé válik (a LiCl rendkívül higroszkópos anyag), az üvegcsövet belülről fűtve az elektrolit
újra kiszárítható. A beállított egyensúlyi állapot hőmérséklete elektromos úton mérhető. A LiCl
telítési görbéjét ismerve számítható a harmatpont. Feltalálása után hosszú ideig ez volt az egyet-
len villamos kimenőjelet adó páraérzékelő [17]. Ennek egy modern változata a Sakai és társai
által készített, kerámiahordozón, Pt fűtéssel, LiCl és polimer kombinációjával megvalósított
miniatűr érzékelő [23]. A fotoelektromos (optikai) harmatpontmérők egy hűtött, megvilágított
felület reflektáló képességének megváltozását detektálják a fázis, frekvencia, amplitúdó vagy

4 Angol nyelvű szakirodalomban: Paralell-plate Electrodes, PPE
5 A páraérzékelők nemzetközi szakirodalmában igen gyakran (tévesen) kerámiaként említik a fém-oxid

rétegeket abban az esetben is, ha azok nem termikus folyamat eredményeként jöttek létre.
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polarizáció vizsgálatával. A harmatpontot elérve a vízpára kicsapódik, az ehhez tartozó hőmér-
séklet pedig közvetlenül mérhető. Az ilyen érzékelők miniatürizálási lehetőségei korlátozottak,
jellemzően készülék formában valósíthatók meg, melyre egy példa [24] megoldása.

Régóta használnak olyan érzékelőket, amelyek a páratartalom hatására bekövetkező me-
chanikai változásokat detektálják. Klasszikus példa a hajszálat alkalmazó higrométer. Ennek
modern változatának tekinthető a [25] cikkben bemutatott mechanikai-optoelektronikai érzéke-
lő : a hajszál hosszának változása következtében elforduló, réssel ellátott fémlemez szabja meg,
mennyi fény jut egy LED-ről egy fotodiódára. Az eszköz jobb hosszútávú stabilitást és kisebb
hőmérsékletfüggést mutat, mint a kapacitív és rezisztív érzékelők, de természetesen a méretei
nem csökkenthetők azokkal azonos mértékűre. A Gerlach és munkatársai által kidolgozott
mikroméretű érzékelőben [26] piezorezisztív ellenállások segítségével történik meg egy memb-
ránon kialakított poliimid rétegben fellépő mechanikai feszültség átalakítása. Működésének
stabilitását kedvezőtlenül befolyásolja a hőmérséklet és légnyomás változása.

Az ún. gravimetrikus érzékelőben az adszorbeált/abszorbeált nedvesség hatására bekövet-
kező tömegváltozást alakítják hasznos jellé. Az érzékelőréteget általában kvarcból kialakított
rezgőnyelvre (kvarckristály mikromérlegre) viszik fel. A tömegváltozás következtében módosu-
ló rezonanciafrekvencia a páratartalomra adott válasz. Érzékelőréteg nélküli, de amúgy azonos
szerkezetű referencia-struktúrán végzett mérés segítségével kompenzálható a hőmérsékletre és
légnyomásra mutatott keresztérzékenység ennél az érzékelőfajtánál [17].

A sor hosszan folytatható lenne olyan „egzotikusnak” számító eszközök felsorolásával,
mint például az érzékenyített gate-elektródával ellátott térvezérelt tranzisztorok, charge-flow
tranzisztorok (CFT), vagy az egyre nagyobb teret hódító SAW-elven működő páraérzékelő
eszközök. Az elmúlt 10 évben megjelent cikkek alapján összeállított 2.1. táblázatban is látható,
mennyire szerteágazó ezek választéka. (A 2.1. táblázatban előforduló rövidítések összefoglalva
megtalálhatók a táblázatot követően.)

2.1. táblázat. Példák páraérzékelőkben felhasznált rétegekre, szerkezetekre és technológiákra

Réteg Év Szerző(k) Technológia Eszköz/szerkezet

NaCl- és K2CO3-adalékolt PAMPS 2011 Su & tsai. [27] LBL önszerelés Impedancia

PS, Ta2O5 2010 Wang & tsai. [28] Szubsztrát maratása, ALD Kapacitív (IDE)

a-C/Si 2010 Chen & tsai. [29] Porlasztás Kapacitív (heteroátmenet)

MWCNT/PI 2010 Yoo & tsai. [30] Felcentrifugálás Rezisztív

ZnO 2010 Kannana & tsai. [31] Reaktív porlasztás Rezisztív

nc-ZnO/AlN 2010 Hong és Chung [32] Reaktív porl., felcentrifugálás SAW

ns-MgF2 2010 Jen & tsai. [33] Párologtatás (GLAD) Optikai (PC reflektancia)

CNx/Si 2010 Liu & tsai. [34] Reaktív PLD Kapacitív (heteroátmenet)

PEO/CoCl2 2010 Liu & tsai. [34] Felcentrifugálás Optikai (diffrakció)

nc-(Mg-Zn-Ti)-oxid 2010 Yadav & tsai. [35] Felcentrifugálás Optikai (abszorpció)

Y-adalékolt BaZrO3 2010 Chen & tsai. [36] PLD / Porlasztás Vezetés (IDE)

Polimer- és porfirin variánsok 2010 Korposh & tsai. [37] Elektrosztatikus LBL QCM rezonátor

ITO, PAH & PAA 2010 Zamarreño & tsai. [38] Dip-coating, LBL Optikai (transzmittancia)

Eu(III)-adalékolt MSTF 2010 Park & tsai. [39] Felcentrifugálás Optikai (lumineszcencia)

Al2O3 2009 Juhász és Mizsei [T1] Vékonyréteg anodizálása Kapacitív (PPE), fűthető

Folytatás a következő oldalon.
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2.1.táblázat – folytatás az előző oldalról

Réteg Év Szerző(k) Technológia Eszköz/szerkezet

Al2O3 2009 Kim & tsai. [40] Szubsztrát anodizálása Kapac. (IDE, PPE), fűthető

nc-ZnO 2009 Shukla & tsai. [41] Felcentrifugálás, dip-coating Optikai (permeabilitás)

BCB 2009 Zampetti & tsai. [42] Felcentrifugálás Kapacitív

PSS(MA)/PAH 2009 Su és Cheng [43]
LBL önszerelés /
felcentrifugálás

QCM rezonátor

ns-TiO2 2009 Steele & tsai. [44] Párologtatás (GLAD) Kapacitív (IDE)

p-ZnO/n-Si 2009 Majumdar és Banerji [45] PLD Rezisztív (heteroátmenet)

PP-HMDS 2009 Guermat & tsai. [46] PE-CVD Impedancia (IDE)

nc-SnO2/PVA 2009 Hatamie & tsai. [47] Felcentrifugálás Rezisztív

Ba0.7Sr0.3TiO3/Si-NPA 2008 Xiao & tsai. [48] Felcentrifugálás Kapacitív (PPE)

Co-polianilin NC 2008 Fuke & tsai. [49] Felcentrifugálás Optikai (transzmittancia)

TiO2 NT 2008 Zhang & tsai. [50] Szubsztrát anodizálása Rezisztív

TiO2 NP/PPy / (PMAPTAC) 2008 Su és Wang [51] Felcentrifugálás Rezisztív (IDE)

TiO2 : ZrO2 2008 Biju és Jain [52] Sol-gel felcentrifugálás Impedancia (IDE)

WO3 NW 2007 Dai & tsai. [53] Sol-gel cseppentés Rezisztív (integrált)

PDMAEM/PGMA 2007 Li & tsai. [54] Dip-coating Impedancia (IDE)

KOH-adalékolt MWCNT/PMMA 2007 Su és Wang [55] Felcentrifugálás Rezisztív(IDE)

Al2O3 2007 Shamala & tsai. [56] SPD Kapacitív (MOS & MIM)

nc-ZnO 2007 Zhou & tsai. [57] Dip-coating QTF (frekv. eltolódás)

TiO2 2006 Radeva & tsai. [58] Reaktív porlasztás QCM rezonátor

MSTF aerogél 2006 Wang és Wu [59] Dip-coating Impedancia (IDE)

Li-, Zn- és Au-adalékolt Fe2O3 2005 Neri & tsai. [60] LPD Impedancia (IDE)

nc-Fe3O4/Si-NPA 2005 Wang és Li [61] Felcentrifugálás Kapacitív (PPE)

MEDPAB / BMA / TMSPM és
kolloid SiO2

2005 Lee & tsai. [62] Dip-coating Rezisztív

CNx 2005 Lee és Lee [63] Reaktív porlasztás Impedancia (PPE-rács)

CoCl2-adalékolt PVA 2005 Khijwania & tsai. [64] Dip-coating Optikai

NaPSS/ZnO NC 2004 Li & tsai. [65] Dip-coating Impedancia (IDE)

Cr2−xTixO3 (CTO) 2004 Neri & tsai. [66] LPD Rezisztív (IDE)

MSTF 2004 Bearzotti & tsai. [67] Dip-coating Rezisztív (IDE)

BaTiO3 2003 Yuk és Troczynski [68] Felcentrifugálás Impedancia, kapac. (IDE)

ns-C 2004 Bruzzi & tsai. [69] SCBD Rezisztív, kapacitív

PS 2003 Fürjes & tsai. [70] Szubsztrát maratása Kapacitív, fűthető

Divinil-sziloxán BCB 2003 Tételin & tsai. [71] Felcentrifugálás Kapacitív (IDE, PPE)

Al2O3 2002 Varghese & tsai. [72] Szubsztrát anodizálása Kapacitív (IDE)

Sókkal adalékolt PPF 2002 Li és Yang [73] Dip-coating
Impedancia/kapacitív
(IDE)

Zeolit (A, Béta) 2001 Mintova és Bein [74] „Seed method” QCM rezonátor

NTCDA 2001 Torsi & tsai. [75] Szublimáció Szerves TFT

Al2O3 2000 Nahar [76] Szubsztrát anodizálása Kapacitív (PPE)

Al2O3 2000 Mai & tsai. [77] Szubsztrát anodizálása Rezisztív (IDE)

PS 2000 Mai & tsai. [77] Szubsztrát maratása Rezisztív(IDE)

Folytatás a következő oldalon.
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2.1.táblázat – folytatás az előző oldalról

Réteg Év Szerző(k) Technológia Eszköz/szerkezet

WO3 2000 Qu és Wlodarski [78] Párologtatás Rez./kapac. (IDE), fűthető

MnWO4 2000 Qu & tsai. [79] Felcentrifugálás Rezisztív (IDE), fűthető

TiO2-K2O-LiZnVO4 2000 Ying & tsai. [80] Dip-coating Rezisztív/kapacitív (IDE)

La-adalékolt SnO2 és ZnO 2000 Stambolova & tsai. [81] SPD Rezisztív

SnO2 2000 Popova & tsai. [82] Porlasztás MOSFET

A 2.1. táblázatban előforduló rövidítések jegyzéke:
a- amorf (mint előtag)
ALD Atomic Layer Deposition, atomi rétegleválasztás
BCB benzo-ciklobutén
BMA n-butil-metakrilát
CTO króm-titanát
GLAD glancing angle deposition, nagy beesési szögű leválasztás
HMDS hexametil-diszilanáz
IDE interdigitális elektródák
ITO Indium Tin Oxide, indiummal adalékolt ón-dioxid
LBL Layer-By-Layer deposition, rétegenkénti leválasztás
LPD Liquid Phase deposition, folyadékfázisú leválasztás
MA maleinsav
MEDPAB [2-(metakriloiloxi)etil]dimetil-propil-ammónium-bromid
MIM Metal-Insulator-Metal, fém-szigetelő-fém
MPTS (3-merkaptopropil)-trimetoxiszilán
MSTF Mesoporous Silica Thin Film, mezopórusos szilícium-dioxid vékonyréteg
MWCNT Multi-Wall Carbon Nanotube, többfalú szén nanocső
NC nanokompozit
nc- nanokristályos (mint előtag)
NPA Nanoporous Pillar Array, nanopórusos oszlop-tömb
ns- nanostrukturált (mint előtag)
NTCDA 1,4,5,8-naftalén-tetrakarboxil-dianhidrid
NW nanowire, nanoszál/nanovezeték
PAA poli-akrilsav
PAH poli-(allilamin-hidroklorid)
PAMPS poli-(2-akrilamido-2-metilpropán-szulfonát)
PC polarizáció-konverzió
PDMAEM poli-(dimetilaminoetil-metakrilát)
PEO polietilén-oxid
PGMA poli-(glicidil-metakrilát)
PI poliimid
PLD Pulsed Laser Deposition, impulzusüzemű lézerrel történő leválasztás
PMAPTAC poli-[3-(metakrilamino)propil]-trimetil-ammónium-klorid
PMMA poli-(metil-metakrilát)
PP- plazma-polimerizált (mint előtag)
PPE Parallel-Plate Electodes, síkelektródás szerkezet
PPF poli(2-propin-2-fuorát)
PPy poli-pirrol
PS pórusos szilícium
PSS poli-sztirén-szulfonát
PVA poli-vinil-alkohol
QCM Quartz Crystal Microbalance, kvarckristály mikromérleg
QTF Quartz Tuning Fork, kvarc hangolóvilla
SAW Surface Acoustic Wave, felületi akusztikus hullám
SCBD Supersonic Cluster Beam Deposition
SPD Spray Pyrolysis Deposition, porlasztásos pirolízis
TFT Thin Film Transistor, vékonyréteg tranzisztor
TMSPM 3-(trimetoxiszilil)propil-metakrilát

A táblázatból látható az eszközök és működési elvek sokfélesége, de a kapacitív eszközök
túlsúlya is. A felsoroltak közül a CMOS-integráció szempontjából a kapacitív megoldás a
legkézenfekvőbb, tekintettel arra, hogy a CMOS-elektronika (MOS-tranzisztorok, vezetékezés)
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is alapvetően ilyen jelleget mutat. Könnyen megvalósítható egy frekvenciakimenetű érzékelő,
melynek jele egy komplexebb chipben tovább feldolgozható, és zavarvédettség szempontjából
előnyösebb, mint pl. a feszültségkimenetű konstrukció. A rezisztív szerkezetek is jól kezel-
hetők integrálhatóság szempontjából, de a felsorolt legtöbb eszköz nem, vagy nehézkesen
integrálható. Az integrálhatóság, tömeggyárthatóság, és így pl. a tokozás miatt is kritikus,
hogy a kiválasztott anyagok és az alkalmazott felviteli eljárás eredményeként kialakult rétegek
elviseljék a fellépő mechanikai és hőhatásokat, megfelelően tapadjanak. A gélek, egyéb szerves
anyagok, szuszpenzióból vagy centrifugálással felvitt rétegek jelentős része ennek az elvá-
rásnak nem felel meg. A saját érzékelő megvalósításához, leválasztott vékonyréteg anódikus
oxidációjával előállított pórusos alumínium-oxid réteg, az ennek felhasználásával kialakított
rétegszerkezetek és integrált érzékelő az említett szempontokból egyaránt előnyös.

2.2.5. Integrált páraérzékelők

Az érzékelőstruktúra, a mérő-, jelfeldolgozó- és kommunikációs áramkörök elvben elérhető
nagyfokú integrálásától a méretek, a fogyasztás és az ár csökkenése, a stabilitás és a megbízha-
tóság javulása várható. Ennek következtében napjainkban az érzékelők kutatás-fejlesztésének
egyik legfontosabb feladata vitathatatlanul az integrált érzékelők kidolgozása. Ezzel párhu-
zamosan lankadatlanul folyik a páratartalom érzékelésére alkalmas régi és újfajta anyagok
kutatása, amibe az alábbiakban rövid betekintés olvasható.

2.3. Páraérzékeny rétegként alkalmazott anyagok

A páraérzékelők érzékelőrétegeinek kutatása rendkívül aktív terület, amelyet a 2.1. táblázat
felsorolása is jól szemléltet. Számos (szervetlen) szigetelő és félvezető anyag, szerves polimerek,
az említettekből készült kompozitok és nanostruktúrák felhasználását vizsgálják erre a célra.

Sok esetben előszeretettel alkalmaznak pórusos anyagokat. Az ilyen rétegek felülete nagy-
ságrendekkel nagyobb lehet a pórusokat nem tartalmazókhoz képest, és a kapilláris konden-
záció jelensége miatt megkötött nagyobb vízmennyiség növeli az elérhető érzékenységet. Ez
egyúttal hiszterézises viselkedést okoz, ugyanis a pórusokból a vízgőz alacsonyabb nyomáson
deszorbeálódik, mint a sík felületről. A kondenzálódó víz mennyisége a pórusok méretétől6

és mennyiségétől is függ. A Kelvin-egyenlet által megadottnál kisebb sugarú pórusokban a
vízgőz kondenzálódik adott hőmérsékleti és nyomásviszonyok mellett [83, 84] :

r =
2γM

$RT ln(pv/pt)
cos(Θ) , (2.7)

ahol r a Kelvin-sugár, γ a víz felületi feszültsége, M a víz moláris tömege, $ a folyékony víz
sűrűsége, R az univerzális gázállandó, T az abszolút hőmérséklet, Θ a kontaktszög, pv a vízgőz
parciális nyomása és pt a telített gőznyomás (ez utóbbi kettő aránya a relatív páratartalom).
A 2.7. egyenlet alapján számított (kontaktszöggel paraméterezett) Kelvin-sugár–RH görbéken
(2.2. ábra) megfigyelhető, hogy milyen pórusméret és RH-érték mellett lép fel a kapilláris
kondenzáció.

6 A pórusok méretére vonatkozóan az International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) három
tartományt különböztet meg: a mikropórusok a 2 nm-nél kisebb, a mezopórusok a 2–50 nm közé eső,
makropórusok pedig az 50 nm-nél nagyobb átmérőjű pórusok.
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2.2. ábra. Különböző kontaktszögek mellett számított Kelvin-sugár–RH görbék. 0° az ideális nedvesítés-
hez tartozó szög.

Páraérzékelőkben jelenleg legelterjedtebben használt anyagcsoport a polimerek. Kapacitív
érzékelőkben széles körben használt ilyen anyag a poliimid, melynek közel lineáris az érzéke-
lési karakterisztikája 5–95% RH tartományban. Ezek élettartama elvben rövidebb, ugyanis a
szerkezetük nedvesség hatására maradandóan megváltozik.

A mikrorendszerek technológiájában széles körben alkalmazott anyag a pórusos szilícium
(PS), melyet nedvesség-érzékelőkben is használnak. A PS-ot szilícium hidrogén-fluoriddal
történő elektrokémiai marásával állítják elő. Az anyagválasztás kézenfekvő lehet integrált
áramkörök mellett kialakítandó érzékelőszerkezetekhez, és az érzékelők alkalmassá tehetők
magas hőmérsékleten végzett mérésekre is.

A pórusos fém-oxidokból (kerámiákból) nagy felület-térfogat arányú rétegek, ezek segítsé-
gével kiváló érzékenységű eszközök alakíthatók ki. A széles körben használt első kerámiák
egyike az Al2O3, amelynek a pórusos tulajdonságai az alumínium anódos oxidálása során
elvben jól beállíthatók. Stabil, magas hőmérsékleten is működő érzékelők készíthetők belő-
le. A kutatómunkám során kidolgozott és vizsgált rétegszerkezetek, eszközök ilyen rétegen
alapulnak, ezért a következőkben ennek szakirodalmi hátterét ismertetem.
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2.4. Nanopórusos alumínium-oxid érzékelőréteg

A páraérzékelésre alkalmas fém-oxid rétegek egyike az olyan pórusos alumínium-oxid,
amely leválasztott alumínium vékonyréteg anódikus oxidációjával készül (AAO, anódikus
alumínium-oxid). A réteg minősége, és ezáltal az érzékelő viselkedése (érzékenység, RH tar-
tomány, válaszidő, stabilitás stb.) erősen függ a réteg vastagságától, a pórusok sűrűségétől
és méretétől [85]. Az így kialakított réteg szerkezete befolyásolható az elektrolit összetétele,
hőmérséklete és az anodizáló cella áramsűrűsége (vagy feszültsége), mint technológiai para-
méterek segítségével [72, 86]. Amennyiben vákuumgőzöléssel vagy porlasztással kialakított
rétegből készült a pórusos réteg [21, 87, 88], szemben az ennél gyakrabban vizsgált alumínium
fóliák esetével [72, 76, 77, 86, 89, 90], akkor az érzékelő készülhet szokványos mikroelektroni-
kai technológiai megoldások alkalmazásával. Ezáltal lehetővé válik a pórusos érzékelőréteg
integrált áramköri gyártástechnológiához illesztése.

A pórusos alumínium-oxid alapú érzékelők precíz hosszútávú működtetése úgy biztosítható,
ha időnként kifűtik az érzékelőréteget, megakadályozva ezzel a karakterisztika eltolódását [76].
Ugyanez megfigyelhető polimer alapú páraérzékelők esetében is [91]. Az integrált fűtőelemek
segítségével lehetőség van arra is, hogy az érzékelőréteget folyamatosan megemelt hőmérsékle-
ten tartsuk, amely egy alternatív megoldás lehet az ilyen eszközök hőmérséklet-függésének
kiküszöbölésére, amint azt [92] mutatja polimer alapú érzékelő esetére.

Már 1932 óta ismert, hogy az alumínium felületén kialakított ún. pórusos anódos oxidbevo-
nat két tartományból áll : egy, a fém felületével közvetlenül érintkező pórusmentes zárórétegből
és egy efölött elhelyezkedő pórusos amorf rétegből. A két réteg vastagságának aránya az
előbbi sorrendben általában 1:20–1000 értékű [93]. Ezt a korai felismerést követően csak 1953-
ban született meg Keller, Hunter és Robinson munkássága nyomán egy elmélet, amely leírja
az oxidképződés folyamatát és a kialakult szerkezetet („K–H–R modell”) [94]. Az oxidcella
felépítésére vonatkozó megállapításaik – kisebb kiegészítésekkel – időtállónak bizonyultak.
Kimutatták, hogy a fémszemcsék határain meglévő hibák miatt a kialakuló záróréteg nem
teljesen összefüggő, itt indul meg a pórusos réteg képződése. Ha a pórusokkal borítottság
kialakul a teljes felületen, a továbbiakban a cellák képe (2.3. ábra) nem változik, csak a réteg
vastagodása zajlik [93].

cella

pórus

oxidréteg

fém

2.3. ábra. Al2O3 cella idealizált képe [95] alapján
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O’Sullivan és Wood 1970-ben megjelent modellje [96] az előzőeknél helyesebb leírást ad
erről az önszabályozó pórusnövekedési folyamatról. A modell a pórusok csúcsánál kialakuló
villamos tér eloszlása alapján megmagyarázza, miért nőnek egyáltalán a pórusok és miért kis
mértékű a méretszórásuk. Ez és ennek a további finomításával előállt modellek mikroszkópikus
szinten adnak magyarázatot pl. arra, hogyan függ a pórusok és a köztük lévő távolság mérete
az alkalmazott feszültségtől vagy az elektrolit összetételétől [86, 93].

2.4.1. A réteg kialakulása és jellemzői

Bizonyos fémeken – alumínium, nióbium, tantál, titán, volfrám, cirkónium – vékony oxidré-
teg növeszthető elektrokémiai oxidálással (anodizálás, eloxálás). A folyamat során az említett
fémek mindegyike esetében biztosíthatók olyan feltételek, melyek hozzájárulnak egy néhány
nm-es, tömör, egyenletes vastagságú záróréteg („barrier” réteg) kialakulásához. Az alumínium
(és ötvözetei) esetében, bizonyos savas oldatokban, ezen a vékony rétegen túl egy vastagabb,
akár néhányszor száz µm-es, mikroszkópikus pórusokat nagy sűrűségben tartalmazó oxid-
réteg is létrehozható. Az ilyen fedőrétegek széleskörű alkalmazási területeihez tartozik az
építőiparban, autógyártásban és a világűrben felhasznált szerkezeti anyagok korróziógátló
bevonása és az elektromos szigetelőként való alkalmazás is [95]. A korábban felsorolt előnyös
tulajdonságai miatt, páraérzékelőkben is jól hasznosíthatók [17].

Az anodizáló cellában az alumíniumot anódnak kapcsolják (pozitív elektród; itt gyűlnek
össze a negatív töltésű anionok), a katód szerepét grafit, ólom, platina, nikkel, rozsdamentes
acél vagy más, az elektrolittal nem reagáló vezető tölti be. Az áramkör zárásakor elektronok
távoznak az alumíniumról, és az így kialakuló pozitív ionok a vízzel reakcióba lépve oxidré-
teget alakítanak ki a fém felületén. Az elektronok a katódnál visszajutnak az elektrolitba és
hidrogénionokkal találkozva gázt fejlesztenek.

A tömör fedőréteg kialakulásának folyamata eltér a pórusos rétegétől, így más oldatok és
technológiai optimumok jellemzik az előállítási módszereiket. A páraérzékelés szempontjából
a pórusos rétegeknek van jelentősége, a továbbiakban csak ezekről esik szó.

Az anodizálásra használt elektrolitok legfontosabb közös tulajdonsága, hogy az alumíni-
umot képesek viszonylag nagy koncentrációban az oldatban tartani, ami kulcsfontosságú a
pórusos rétegnövekedés szempontjából. Kénsavas anodizálás esetén pl. az oxidálódott alumíni-
um kb. 60%-a marad a felépülő rétegben, a többi az oldatban található [95].

A kialakuló szerkezet vázlatát a 2.3. ábra már bemutatta. A legtöbb folyamat során nem
keletkeznek ilyen rendezetten hatszög alapú cellák (2.4. ábra), ezek mérete, a pórusok átmérője
és elrendeződése az eljárástól függő szóródást mutat. Kifejezetten önszerveződő pórusképző-
déssel kapcsolatos kutatások eredményekről számolnak be a [86] és [97] cikkek. A cella- és
pórusátmérők az elektrolit összetételétől, a hőmérséklettől és az alkalmazott feszültségtől függe-
nek. A cellák átmérője nagyjából az 50-300 nm-es tartományban mozog, a pórusoké közelítőleg
harmada-fele ennek. A kénsavas és oxálsavas oldatokban növesztett oxidok pórusátmérő-
rétegvastagság aránya (aspect ratio) az 1:1000 körüli értéket is elérheti (megfelelő kiindulási
rétegvastag esetén).

TEM vizsgálatokkal kimutatható (2.5. ábra), hogy a felületre merőlegesen növő pórusok
alját, félgömbszerű bemélyedést képezve a felületbe, egy vékony, tömör fedőréteg alkotja.
Állandósult állapotban, a pórusnövekedés során ezekben a bemélyedésekben koncentrálódik
az áram, mert itt a legrövidebb az út a fém és az elektrolit között, itt alakul ki a legnagyobb
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térerősség. Ez elengedhetetlen a pórusos réteg növekedéséhez, ennek következtében juthatnak
az Al3+ kationok az oldatba és az O2− anionok az oxid–fém határfelületre. Az oldat–oxid
határfelületen a képződött réteg oldódása, az oxid–fém határfelületen az oxid növekedése
zajlik. Kisebb mértékben az OH− és a savban lévő anionok is vegyületet képeznek a fémréteggel.
Ahogy a pórus csúcsánál az oxid feloldódik, és a pórus egyre mélyül, a csúcsot körülvevő rész
a pórus falává válik. A falmagasság, tehát a pórusos réteg vastagsága, egyre növekszik, eközben
a cellák mérete, és velük együtt a pórusátmérő, változatlan marad; sőt a pórusok alját képező
határréteg vastagsága sem változik. Ez utóbbi azzal jár, hogy a vastagodás folyamata alatt az
anodizáló cella elektrokémiai feszültsége és vele együtt az áram is közel állandó marad [95].

150 nm 300 nm

2.4. ábra. Pórusos Al2O3 felülete és keresztmetszete pásztázó elektronmikroszkópos felvételeken [95]

200 nm

2.5. ábra. A pórusok keresztmetszete az oxid/fém határfelület közelében [95]

Az állandósult állapotbeli leírásból nem nyilvánvaló, hogyan indul meg a pórusok kiala-
kulása. Akármilyen egyenletes is a felület (rétegleválasztás, ill. elektrokémiai polírozás után),
mindig tartalmaz tökéletlenségeket. Az oxidnövekedés korai szakaszában a mikroszkópikus
kiemelkedéseknél (csúcsoknál) gyorsabban vastagodik a réteg, mint a bemélyedéseknél. Ezeken
a helyeken az átlagosnál nagyobb mechanikai feszültség, szennyeződés vagy oxidhiba miatt
könnyebben hatolnak át az ionok a vékony felületi oxidrétegen, így az áram kezdetben ezekre a
helyekre koncentrálódik. Ez az állapot csak rövid ideig áll fent, a nagyobb áramsűrűségű helyek
oda tevődnek át, ahol vékonyabb a képződött oxidréteg. Ennek oka, hogy a kialakult (ekkor
már szigetelő) konkáv felület bemélyedéseiben nagyobb a térerősség, az ezáltal gyorsított
oldódás pedig hozzájárul az oxid lokális vékonyodásához és az áramsűrűség megnövekedé-
séhez. Így kezdődik meg a pórusok kialakulása, melyeknek mérete, sűrűsége és eloszlása az
állandósult állapot beálltakor már végleges. Az alkalmazott technológiák többségénél ez az
első percben bekövetkezik [86, 95]. A fentieknél részletesebb leírást ad a pórusok belsejében
lezajló transzportfolyamatokról Patermarakis és kollégáinak 1998-ban megjelent cikke [98].
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Mind a pórusok növekedésének kezdeti fázisa, mind az állandósult állapotbeli rétegvasta-
godás folyamata jól követhető, és a két folyamat egymástól elkülöníthető, ha megfigyeljük az
állandó feszültségű anódikus oxidáció cellaáramát (2.6. ábra) [93, 99].

Idő

A
no

di
zá

ló
ár

am
záróréteget képző áram
pórusos réteget képző áram
eredő áram

2.6. ábra. Állandó cellafeszültség mellett végzett anódikus oxidáció árammenete [93, 99] alapján

2.4.2. Előállítási módszerek

Az alumínium-oxid előállításhoz elektrolitként olyan oldatokat választanak, amelyekben
a képződött oxid oldhatatlan, vagy lassabban oldódik, mint ahogyan kialakul a felületen. A
fürdő összetétele az elsődleges meghatározója annak, hogy anodizálás során csak záróréteg
jön-e létre vagy fölötte pórusos réteg is [95].

Az irodalomban az egyes elektrolitokat képező savak oxidáló hatása alapján szokás az
anódos oxidáló folyamatokat csoportosítani. A csoportosításnál a sav kémiai természetén
túl a koncentrációját, az áramra vonatkozó jellemzőket és a hőmérsékletet is figyelembe kell
venni [93].

Gyenge oxidálóképességű elektrolitokban (pl. bórsavnak vagy sóinak vizes oldatában) áram
hatására 20 °C körüli hőmérsékleten pórusmentes, max. 1–2 µm vastagságú oxidréteg képződik.
Az ilyen elektrolitok a kialakult réteget már nem képesek számottevő mértékben oldani. Az
alkalmazott feszültség nagyságának függvényében meghatározott vastagságú réteg képződik,
majd az ionos áramvezetés, a réteg vastagodása megszűnik. Ezeket a kiváló dielektromos
tulajdonságú rétegeket az elektrolitkondenzátor-gyártásban hasznosítják [93].

Erős oxidálóképességű elektrolitokban áram hatására általában 20 °C-nál magasabb hőmér-
sékleten pórusos, max. 1–2 µm vastagságú oxidréteg, ún. passzív film képződik. Ezek a rétegek
pl. tömény kénsav és foszforsav elegyében a felületelőkészítésre alkalmazott elektrokémiai
fémpolírozás közben keletkeznek [93].

Közepes oxidálóképességű elektrolitokban 20 °C körüli hőmérsékleten pórusos, amorf,
akár több száz µm vastagságú oxidréteg is létrehozható. Ezekben az elektrolitokban a már
képződött réteg az áram hatására részlegesen feloldódik, és alatta új réteg képződik, így
alakulnak ki a pórusok (lásd fentebb). Ilyen elektrolitok alapját képezik a szervetlen savak
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közül a kénsav, a krómsav és a foszforsav, a szerves savak közül pl. az oxálsav, borkősav [93].
Érzékelőkben történő felhasználásra és mikromegmunkálásra a híg kénsav és oxálsav, valamint
ezek elegyének használata terjedt el a pórusos réteg előállítására [21, 72, 76, 77, 85–90].

2.5. Páraérzékelők kalibrációs eljárásai

A páraérzékelők minősítéséhez, kalibrációjához gondoskodni kell a megfelelő gerjesztésről.
A működés jeleinek észleléséhez elég a szenzorokat gőzáramnak kitenni vagy rájuk lehelni,
azonban a viselkedésük pontos vizsgálatához kalibrált relatív páratartalmú környezetre van
szükség. Az egyik lehetőség az ún. fixpontos módszer, melynek lényege, hogy több különböző,
pontosan ismert értékű, állandó relatív páratartalmú környezetet hozunk létre. Az érzékelőket
ezen értékek mellett vizsgáljuk, és valamilyen matematikai módszerrel a kapott értékeket a teljes
RH skálára kiterjesztjük. A másik lehetőség az olyan környezeti vizsgálókamrák (klímakamrák,
párakamrák) használata, amelyeken belül a kívánt RH-értékeket egy nedvesség-generátorral
kalibráltan tudjuk beállítani, és stabilan tudjuk tartani.

2.5.1. Fixpontos módszer

A módszer alapja, hogy a telített sóoldatok fölött, zárt térfogatban kialakuló relatív páratar-
talom termikus egyensúlyban ismert, stabil érték. Néhány sóoldatra a 2.2. táblázatban találhatók
erre vonatkozó adatok. A módszer könnyen alkalmazható laboratóriumi környezetben és vi-
szonylag olcsó, ezért gyakran alkalmazzák páraérzékelők vizsgálatához és kalibrációjához [100].
Legfőbb hátránya, hogy nem alkalmas tetszőleges, stabil relatív páratartalom beállítására, így
csak bizonyos diszkrét pontokban végezhetünk méréseket.

2.2. táblázat. Telített sóoldatok fölött, zárt gőztérben kialakuló relatív páratartalom 25 °C-on [100]

Sóoldat RH 25 °C-on Bizonytalanság

LiCl 11,3% 0,3%

CH3COOK 22,5% 0,4%

MgCl2 32,8% 0,2%

K2CO3 43,2% 0,4%

NaBr 57,6% 0,4%

KI 68,9% 0,3%

NaCl 75,3% 0,2%

KCl 84,3% 0,3%

KNO3 93,6% 0,55%

K2SO4 97,3% 0,5%
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Az oldatok készítéséhez legalább 99%-os tisztaságú sók és desztillált víz felhasználása
ajánlott. A módszer akkor hiteles, ha a felhasznált só tömegének a 30–90%-a marad feloldatlanul.
A rendszer hőmérsékletét állandó értéken tartva, a sóoldatok felett kialakított zárt térfogatban
az állandósult állapot 12 óra elteltével áll be. A precíz mérést az oldatok felett kialakuló
RH-értékek bizonytalansága tovább nehezíti.

2.5.2. Környezeti vizsgálókamrák, klímakamrák

Az ilyen rendszerek mintaterében a relatív páratartalom, hőmérséklet, nyomás, megvilágítás
stb. környezeti paraméterek egy része reprodukálható módon változtatható, stabilizálható. A
páratartalom beállítást lehetővé tevő kamrákban tipikusan 30–95% RH érhető el (alapkiépí-
tésben). Ez a módszer a páraérzékelők minősítésének elsődleges módszere, azonban magas
ára miatt nem mindig alkalmazható [100]. Az egyszerűbb eszközök akár asztali (table-top)
kivitelben is kaphatók, a komolyabb berendezések nagyobb szekrény, kisebb terem, vagy akár
csarnok méretűek is lehetnek (alkalmazástól függően). Az alábbiakban példaképpen az ipari
és hitelesítési célokra is gyakran alkalmazott kétnyomású, kéthőmérsékletű és megosztott
áramlású (vagy kevert áramlású) párarendszerek működési elve kerül röviden ismertetésre.

A kétnyomású rendszerekben egy nagynyomású, vízgőzben telített gázáramot hoznak létre,
melyet bevezetnek a tesztkamrába. A kamrában a gáz állandó hőmérséklet mellett kitágul,
nyomása lecsökken. A bevezetett és a kitágult gáz nyomásának, valamint hőmérsékletének
ismeretében a relatív páratartalom értéke egyértelműen meghatározható. Az ilyen berende-
zésekben a telítő és a tesztkamra általában egy közös vízfürdőben helyezkedik el, amely a
közel ideális termikus egyensúlyt biztosítja. Emiatt a kétnyomású rendszerek főként állandó
hőmérséklet melletti páratartalom beállításra alkalmasak [101].

A kéthőmérsékletű párarendszerekben levegőt áramoltatnak át egy precíz hőmérséklet-szabá-
lyozóval ellátott telítőn. A levegő az itt lévő víz hőmérsékletén (T1) telítetté válik vízgőzzel.
A telítőből továbbhaladó levegőből az esetleges vízcseppeket (vízködöt) eltávolítják, hogy
folyékony halmazállapotú víz ne jusson tovább a rendszerben. Ezt követően a párás levegőt
a kívánt hőmérsékletre (T2) fűtik, de annak harmatpontja továbbra is megegyezik a telítőben
lévő víz hőmérsékletével. A relatív páratartalom T1 és T2 ismeretében meghatározható [102].

A megosztott vagy kevert áramlású rendszerek abszolút pontossága kisebb az előzőeknél, de
azoknál egyszerűbb felépítésűek. A rendszer száraz levegőáramot állít elő, melyet két ágon
vezetnek tovább. Ezekben egymástól függetlenül szabályozható az átáramló levegő mennyisége.
Az egyik ág egy telítő berendezésen vezet keresztül, ahol az átáramló gáz vízgőzben telítődik
az adott hőmérsékleten. Az vízgőzben telített és a száraz gázt a kívánt arányban összekeverve
a tesztkamrában beállítható a megfelelő relatív páratartalom [103].



2. FEJEZET. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 20

2.6. CMOS-kompatibilitás

Napjainkban a bennünket körülvevő elektronikus készülékekben található nagybonyo-
lultságú (VLSI7, ULSI8) integrált áramkörök CMOS felépítésűek, azaz komplementer fém–
oxid–félvezető térvezérelt tranzisztorpárok működésén alapulnak. Ezek gyártástechnológiája
az 1970-es években jelent meg, a 80-as években vált elterjedté és gyakorlatilag a 90-es évek
óta egyeduralkodónak tekinthető. Az integrált áramköri és a mikroelektronikai technológia
fejlődése alapvetően a CMOS technológia fejlődését jelentette az említett kezdetek óta. A
Moore-törvény jóslatát követő méretcsökkentés következtében ma már a nanoelektronika
mérettartományában készülnek óriási volumenben a CMOS-áramkörök tranzisztorai.

Egyre kevesebb gyártó engedheti meg magának a legújabb technológiára való áttérést az
igen komoly beruházási költségek miatt. Ugyanezen okból kifolyólag a régebbi gyártósorok
felszámolása helyett azok nyereséges üzemeltetése kulcsfontosságú. Ennek egyik lehetősége a
gyártási folyamat specializálása, lehetővé téve érzékelők, optikai elemek, MEMS-ek kialakítását
a CMOS-áramköri elemekkel egy hordozóra. Néhány nagy szolgáltatón keresztül számos
gyártó és intézet kínál ilyen megoldást, akár prototípus- vagy kis szériás gyártás céljaira
is [104].

A ma elérhető CMOS-gyártástechnológiai eljárások igen sokfélék a megvalósítható mé-
retek és a felhasznált anyagok szempontjából is. Egy adott gyártósoron részben elkészült
szilícium szelet technológiája sok esetben nem lesz folyatható más üzemben. Ezek miatt
CMOS-kompatibilitásról beszélni érdemben vagy egy konkrét gyártó egy bizonyos technológiai
lépéssora kapcsán vagy nagy általánosságban, alapvetések szintjén lehet.

A kompatibilitás szempontjából alapvető jelentőségű a CMOS technológiai folyamatok
„hőháztartásába” (thermal budget) és a műveleti sorrendjébe való illeszkedés, valamint az
anyagok megfelelő megválasztása. A magas hőmérsékletű folyamatoknál (termikus oxidáció,
különféle CVD eljárások és hőkezelések) mindig tekintettel kell lenni arra, hogy ne okozzanak
nem kívánatos adalékprofil-módosulást, beötvöződést, degradációt, delaminációt. Ennek meg-
felelően választják meg például az egyes ionimplantációs lépésekhez az adalékatomok fajtáját
(lassú diffúzánsok, ahol szükséges) és a tranzisztorok vezérlő elektródájaként alkalmazott
fémeket (magas olvadáspont). A műveleti sorrend kialakításánál tekintettel kell lenni arra is,
hogy az egyes rétegek maratásakor ne lépjen fel összeférhetetlenség már meglévő rétegekkel,
ill. azok túlzott mértékben ne torzuljanak. Az ábraalakító műveletek számának növekedésével
egyre kevésbé „planár” a technológia, melyet szintén figyelembe kell venni (vagy planarizálást
kell igénybe venni).

A jelenlegi szilícium technológiák esetében megkerülhetetlen az akár 1000–1100 °C-os lépé-
sek alkalmazása a folyamat elején (Front-End of Line, FEOL), melynek során az aktív eszközök
készülnek. A későbbi lépések során, amikor a vezetékezés-hálózat készül (Back-End of Line,
BEOL), egyre alacsonyabb hőmérsékletű folyamatok (néhány száz °C) dominálnak. Azokból
az anyagokból, amelyek ebben a hőmérsékleti tartományban számottevően degradálódnak (pl.
polimerek), nem alakíthatók ki maradandó szerkezeti rétegek. A folyamatos miniatürizálás és
egyre komplexebb szerkezetek létrehozása miatt általános cél a hőháztartás hőmennyiségének
és hőmérsékleteinek csökkentése, amely hozzájárulhat az alkalmazható anyagok és eljárások
körének szélesedéséhez.

7 Very-Large-Scale Integration
8 Ultra-Large-Scale Integration
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A CMOS-technológiával alapvetően összeférhetetlenek az alkálifémek (pl. nátrium, kálium)
és a szilíciumban mélynívókat létrehozó fémek (pl. vas, arany, ezüst, réz9), így az ezeket
tartalmazó vegyszerek is. A félvezető technológiára jellemző, hogy saját tisztasági osztálya
van a vegyszertisztaságra: ez az ún. „electronic grade” (elektronikai tisztaságú). A gyártók ma
már ennél pontosabb besorolást is alkalmaznak, ennek megfelelően pl. MOS, CMOS, VLSI,
ULSI, SULSI10 minőségi osztályú vegyszerek is elérhetők. Az ULSI tisztaságúak a kritikus
szennyezőkből tipikusan ≤10 ppb-t (10 µg/kg), az SULSI mindössze 1 ppb-t tartalmaznak [106,
107].

Számos anyag és technológiai lépés (bizonyos értelemben) kompatibilissá tehető a CMOS-
szelettechnológiával. Szokásos megoldás, hogy a kész aktív eszközökön vagy teljesen kész
áramköröket tartalmazó szilícium szeleten használják fel ezeket. A szeletek ezt követően
már nem kerülnek vissza a FEOL-lépések végrehajtására használt gyártósorra. A kiegészítő
technológiai lépések (post-process) után a szelet darabolható, a chipek tokozhatók. Ilyen módon
megőrizzük a szelettechnológia adta olyan előnyöket, mint a tömeggyárthatóság és integrált
intelligencia lehetősége, miközben speciális rétegekkel és akár MEMS-szerkezetekkel integrált
mikrorendszereket hozhatunk létre (CMOS–MEMS technológia).

Munkám során olyan anyagokat használtam fel és olyan eljárásokat dolgoztam ki, ame-
lyek – összhangban a bevezetőben ismertetett célkitűzésekkel – lehetővé teszik páraérzékeny
rétegek, rétegszerkezetek, integrált páraérzékelő eszközök megvalósítását CMOS technológiai
folyamatok részeként, ill. azt kiegészítő (post-process) lépésekkel.

9 Ennek ellenére a réz vezetékezés 1997 óta része a CMOS BEOL-folyamatoknak. A problémát elsőként az
IBM szakemberei oldották meg tömeggyártásra alkalmas módon [105].

10 Super-Ultra-Large-Scale Integration



3. fejezet

CMOS-kompatibilis rétegkialakítási
eljárások integrált páraérzékelőkhöz

Disszertációm ezen része integrált páraérzékelő eszköz megvalósításához alkalmas, pórusos
érzékelőréteg kialakításával és vizsgálatával kapcsolatos munkámat és eredményeimet ismerteti.
A kísérleti részben az alumínium anódikus oxidációjáról a 2.4. pontban leírtakra támaszkodom.

A miniatűr páraérzékelők megjelenése óta számos kutatócsoport foglalkozott pórusos
alumínium-oxid érzékelőréteg fóliából történő előállításával és felhasználásával [40, 72, 76, 77,
85, 86, 89, 90, 97, 108]. Kevés az olyan hozzáférhető publikáció, amelyben (vákuumgőzöléssel
vagy porlasztással) leválasztott alumínium anódikus oxidációjával állítják elő a pórusos réte-
get [21, 109]. A szerzők általában publikálják a rétegek előállításának legfontosabb technológiai
paramétereit (elektrolit összetétele, feszültség vagy áramsűrűség, folyamat ideje, hőmérséklet
stb.), de az eredményes reprodukáláshoz szükséges egyes részletek rendszerint hiányoznak (pl.
anód–katód távolság, áramgenerátoros meghajtás esetén a feszültségkorlát stb.).

A speciális, pórusos, páraérzékeny alumínium-oxid réteg előállítása nem tartozik a félvezető
technológiákban szokásos lépések közé, de az ehhez szükséges elektrokémiai cella felépítése
alapvetően megegyezik egy galvanizáló celláéval. Ezek alkalmazása ma már nem idegen
a mikrotechnika számára: CMOS technológiában réz fémezés felvitelére, különféle MEMS
technológiák esetében szerkezeti elemként vagy elektromos vezetőként funkcionáló rétegek
(arany, réz, nikkel stb.) leválasztására használatosak.

Az anódikus oxidációs folyamat sikeres kivitelezéséhez az alábbi feltételeket kellett megte-
remteni :

– szabályozott hőmérsékletű elektrolit ;

– az elektrolit intenzív keverése a folyamat során;

– stabil, reprodukálható geometriai elrendezés;

– megfelelő kontaktus és áram hozzávezetés;

– áramgenerátoros, illetve feszültséggenerátoros meghajtás.

Az elektronikával egy chipre integrálás egyik kulcskérdése a kialakított réteg olyan módon
történő megmunkálása, hogy az illeszkedjen az áramköri részek rajzolatához. A rajzolatki-
alakításra két megközelítést alkalmaztam (3.1. ábra) : az egyik a klasszikus fotolitográfiai

22
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lépéssorozat nedveskémiai marószer alkalmazásával, a másik az alumínium réteg szelektív
(csak a kívánt helyeken végbemenő) anódikus oxidációja és a fennmaradó fémréteg szelektív
marószerrel történő eltávolítása. Az előbbihez a fotoreziszttel és a szeleten már kialakított
rétegekkel biztonságosan együtt használható alumínium-oxid marási eljárásra, az utóbbihoz
az elektrokémiai oxidáció idejére megfelelő védelmet biztosító megoldásra volt szükség.

Anódikus oxidáció, majd az alumínium-oxid marása

Szelektív anódikus oxidáció, majd a megmaradó alumínium (szelektív) marása

Si SiO2 Al Pórusos Al2O3 Fotoreziszt

3.1. ábra. Az alumínium-oxid rétegek megmunkálásához alkalmazott kétféle megközelítés vázlata

3.1. Rétegelőállítási kísérletek anódikus oxidációval

Munkám során megfelelő minőségű pórusos alumínium-oxid rétegek előállítására a 3.2. áb-
rán látható kísérleti összeállítás bizonyult legalkalmasabbnak. Egy duplafalú elektrokémiai
cellát alakítottam ki két laboratóriumi üvegedényből. A kívánt, stabil hőmérsékletet folyadékos
termosztáttal a cella falai között keringetett folyadék (ionmentes víz vagy fagyálló) állította be.
Az ehhez szükséges csővezeték csatlakoztatása egyedileg kialakíttatott csőcsonkok segítségével
történt. Ez az elrendezés – az edényzet aljának kis vastagsága miatt (< 5 mm) – mágneses
keverő használatát tette lehetővé. A belső edénybe került az elektrolit és a teflon védőbevonattal
ellátott mágneses keverőpálcika.

Az elektrolitba merülő minta és a katód befogására kezdetben flexibilis felfüggesztést
alkalmaztam, majd később áttértem a stabilabb, reprodukálhatóbb rögzítést lehetővé tevő,
teflonból készült mintabefogó („kosár”) használatára. A mintaként szolgáló, 2" átmérőjű
szilícium szelet, és azzal párhuzamosan, attól 10 mm-re lévő katód ebben kapott helyet. A
mintabefogót egy állványzat segítségével lehetett az elektrolitba meríteni. Katódként egy
platina bevonattal ellátott 2"-es szilícium szeletet használtam.

Az anód szerepét betöltő, szilícium szeleten kialakított, alumínium vékonyréteghez és a
katódhoz fém befogókkal sikerült megfelelő elektromos hozzávezetést kialakítani. Ezek 4–5 mm
hosszan fogták be az elektródákat, amelyek így mechanikailag stabilan rögzültek. Ügyelni
kellett arra, hogy a befogók ne érjenek bele az elektrolitba. Amennyiben ez bekövetkezik, az az
oldat elszennyeződését okozná, és járulékos áramutat hoz létre, zavart okozva az oxidációs
folyamatban, valamint a feszültség- és árammérésben. Emiatt a minták egy keskeny sávja nem
merült bele az elektrolitba.
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anodizáló egyenáram mintabefogó

mágneses keverő

keverőpálcika

hűtőfolyadék beáramlása

fotoreziszt
(opcionális)

Al réteg

szubsztrát

3.2. ábra. Az alumínium-oxid rétegek előállításához használt kísérleti elrendezés

Az ábrán feltüntetett opcionális fotoreziszt védelemre a szelektív oxidációs kísérletek során
volt szükség, melyekről a következőkben (3.2. pont) részletesen lesz szó.

Az állandó áramú, ill. állandó feszültségű meghajtáshoz a kívánt feszültség- és áram-
tartományt lefedő, megfelelő teljesítményű, egyenfeszültségű labortápegységet használtam
(HAMEG HM8142). Az áramgenerátoros meghajtást a kívánt áramkorlát beállításával hoztam
létre.

A kísérletek során a szubsztrát szerepét 2" átmérőjű, 250–300 µm vastagságú, egy oldalon
polírozott, termikusan növesztett SiO2-dal borított Si szeletek töltötték be, melyekre az esetek
egy részében az előoldalra titán fémezés („segédréteg”) is került.

A pórusos réteg alapanyagául szolgáló alumínium réteget a legtöbb esetben a tanszék
félvezető laboratóriumában rendelkezésre álló, volfrámspirál ellenállás-fűtésű vákuumgőzölő
berendezéssel (Carl Zeiss HBA 120/2) választottam le. Néhány minta esetében az MFA1

Mikrotechnológia Osztály munkatársai készítették el számomra a réteget porlasztás vagy
vákuumgőzölés segítségével, továbbá egy alkalommal a HWU2 MISEC laboratóriumával
folytatott együttműködés keretében választottunk le alumínium fémezést elektronsugaras
vákuumgőzöléssel. Az alapanyag 99,9–99,999% közötti tisztaságú alumínium forrásanyag volt,
attól függően, hogy az adott laboratóriumban mi állt rendelkezésre. A leválasztott rétegek
vastagságát mértem és dokumentáltam.

Az elméleti összefoglalóban leírtak alapján, elektrolitként kénsav és oxálsav oldatok al-
kalmazhatóságát vizsgáltam céljaimra. (Mindkét vegyszerből létezik elektronikai tisztaságú.)

1 MTA TTK MFA: Magyar Tudományos Akadémia, Természettudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Intézet

2 HWU: Heriot-Watt University, Edinburgh, Nagy-Britannia
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A kísérletek során azt tapasztaltam, hogy az oxidáció megakadályozására helyenként fel-
vitt fotoreziszt nem áll ellen az anódikus folyamat végéig az oxálsavas oldatoknak, ezért a
következőkben bemutatásra kerülő eljárásokkal nem összeférhető. Az itt leírt és publikált
eredményeket kizárólag kénsavas elektrolitok segítségével értem el.

A kezdeti néhány rétegelőállítási kísérlet során – a flexibilis felfüggesztést alkalmazva –
a katódhoz képest kissé döntve rögzítettem a mintát, úgy, hogy a kontaktust létrehozó fém
befogó közelében legyen távolabb attól. Az így kialakuló inhomogén térerősség miatt később
kellett volna eloxidálódjon az alumínium réteg a kontaktusnál, lehetővé téve a távolabb eső
pontokhoz az áram hozzávezetését. A módszer nem bizonyult kellően megbízhatónak, de
megfigyelhető volt (3.3. ábra), hogy az átoxidált réteg fémes fehéres-szürke helyett színesnek
(interferenciaszínek) és színátmenetesnek látszik.

3.3. ábra. Kezdeti kísérletek oxidált felületű szilícium szeletre leválasztott alumínium vékonyrétegen

Annak érdekében, hogy a hozzávezetés az anódikus reakció végéig fenntartható legyen,
a minták kerületén fotorezisztből néhány mm-es sávot alakítottam ki. Ez a réteg sikeresen
megvédte az alumíniumot az elektrolittól, így sikerült a kezdeti instabilitást kiküszöbölni. A
korai kísérletekhez ecsettel vittem fel a fotorezisztet, a későbbiekben erre a célra litográfiai
maszkot terveztem és készítettem. Az első néhány sikeres kísérlet eredménye a 3.4. ábrán, egy,
a munka későbbi szakaszában készült réteg pedig a 3.5. ábrán látható. Az egyik minta eseté-
ben megfigyelhető színátmenet a leválasztott alumínium rétegvastagság egyenetlenségének
tudható be (a vákuumgőzölőben a forráshoz képesti elhelyezés miatt alakult ki, nagyságrendje
néhányszor tíz nm).

3.4. ábra. Fotorezisztből kialakított védősávval végzett első sikeres kísérletek (oxidált felületű szilícium
szeletre leválasztott alumínium vékonyrétegen)

A stabil rétegelőállítási módszert használva, számos mintán készítettem pórusos alumíni-
um-oxidot változó technológiai paraméterekkel. A paraméterek változtatásának célja volt egy
jól kézben tartható, reprodukálható technológiai eljárás kidolgozása, valamint a paraméterek
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3.5. ábra. Fotolitográfiai maszkkal kialakított védősáv mellett végzett anódikus oxidáció eredménye. (A
sötét és világos csíkok a háttér tükröződéséből adódnak.)

hatásának vizsgálata a réteg morfológiájára. A 3.1. táblázat az általam végzett anódikus
oxidációs kísérletek fontosabb adatait mutatja be néhány tipikus példán keresztül. A táblázat
oszlopai sorban: a minta azonosítója, az anodizálásra használt kénsavoldat hőmérséklete, a
kiindulási alumíniumréteg vastagsága, a lakkal fedettség mértéke, a kénsavoldat töménysége
tömegszázalékban, az állandó áramú vagy állandó feszültségű anodizálás jelölése, a beállított
ill. állandósult állapotban mért áramsűrűség, a kísérlet időtartama, az anodizálás sebessége, az
átlagos pórusátmérő, a fémréteg pórusos oxiddá válásakor bekövetkezett vastagodás mértéke.
A lakkal fedettség százalékos értékét a szelektív oxidációs kísérletek esetén tüntettem fel
(részletek a 3.2. pontban). A „Ti_” előtagú minták hozzávetőlegesen 100 nm előoldali titán
fémezést kaptak az SiO2 rétegre az alumínium leválasztása előtt.

Állandó feszültségű anodizálás esetén számos esetben rögzítettem az anodizáló áram
időbeli változását, ami alapján a rétegképződés egyes szakaszai azonosíthatók voltak. Erre
mutat egy tipikus példát a 3.6. ábra.
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Idő [s]

Á
ra

m
er

ős
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3.6. ábra. Tipikus példa anódikus oxidációs kísérlet során regisztrált árammenetre. A feszültség a cellán
4 s körül jelenik meg.
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Megfigyelhető a feszültség rákapcsolásakor (kb. 4 s-nál) induló tranziens, melynek kezdeti,
meredek szakaszát követően a biztonsági okokból beállított áramkorlát hatása látható. Ezt
követően a görbe az elméletnek megfelelő jellegű (vö. 17. oldal, 2.6. ábra), egészen addig, míg
az áram meredeken csökkenni nem kezd. Az áramfolyás megszűnése jelzi az anódikus reakció
végét : az elektrokémiai reakcióra képes alumínium elfogyásával megszűnik az ionáram.

3.1. táblázat. Az általam végzett anódikus oxidációs kísérletek fontosabb adatai (tipikus példák)

Minta T [°C] tAl [nm] Lakk Oldat Mód J [mA/cm2] Idő [s] Seb. [nm/s] ∅ [nm] Vast.
31 16 460 10% U=10V 0,13 705 0,7 9,3 135%
37 16 1100 10% U=10V 0,16 1590 0,7

33/2 16 450 10% U=15V 0,27 270 1,7 136%
132 16 150 10% I=áll. 5,00 126 1,2
131 16 160 10% I=áll. 5,00 126 1,3

40/1 16 1100 20% U=10V 0,26 750 1,5
5/11 20 300 20% U=10V 0,44 166 1,8
40/2 16 1100 20% U=17V 1,00 220 5,0
5/10 20 290 20% U=10V 1,00 150 1,9

19 16 25 20% I=áll. 2,50 19 1,3
20 16 55 20% I=áll. 3,75 30 1,8 6,8
13 18 60 20% I=áll. 5,00 28 2,1 6,9
21 16 85 20% I=áll. 5,00 42 2,0 7,9
16 14 45 20% I=áll. 5,00 15 3,0 140%
12 16 25 20% I=áll. 5,00 15 1,7
11 18 30 20% I=áll. 7,50 15 2,0 6,8
18 16 60 20% I=áll. 7,50 25 2,4
4 14 320 20% I=áll. 10,00 35 12,6 9,2
5 16 320 20% I=áll. 10,00 9,6
6 18 320 20% I=áll. 10,00 40 11,0 10,1

42/1 16 1100 30% U=19V 5,00 43 25,6
42/2 16 1100 30% U=22V 25,00 9 122,2

32 16 430 63% 10% U=10V 0,19 600 0,7 127%
34 16 465 63% 10% U=10V 0,20 635 0,7 130%
38 16 1100 63% 10% U=10V 0,41 1665 0,7 8,1
41 16 1100 63% 10% U=10V 0,54 1460 0,8
39 16 1100 89% 10% U=10V 0,91 1500 0,7

Ti_05 14 400 90% 10% I=áll. 8,00 345 1,2 125%
Ti_09 14 700 90% 10% I=áll. 8,00 360 1,9
Ti_01 14 400 90% 20% I=áll. 8,00 180 2,2 125%
Ti_03 14 500 90% 20% I=áll. 8,00 420 1,2 124%

Az eltérő feltételek mellett létrehozott rétegek szerkezetének, felületi minőségének és
pórusosságának jellemzéséhez SEM3-vizsgálatokat vettem igénybe. A felvételeket az MFA
Nanoszerkezetek Osztályán a LEO 1540XB CrossBeam System segítségével készítették. A beren-
dezés téremissziós elektronforrással rendelkezik és kis gyorsító feszültségek mellett is kitűnő
jel/zaj viszony érhető el vele. Az általam készített rétegek nagy felbontással, ráporlasztott
vezető anyag nélkül vizsgálhatóak voltak.

3 Scanning Electron Microscope, pásztázó elektronmikroszkóp
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Jellemző felvételeket a 3.7. ábra mutat be. Az ezekhez tartozó, pórusméretre vonatko-
zó adatok összefoglalva a 3.2. táblázatban találhatók, és részben a kísérleteket összefoglaló
(3.1. táblázatba) is bekerültek. A pórusméretek meghatározása a berendezés feldolgozó szoftve-
rében elérhető „manuális” mérőeszköz segítségével, ill. a kapott nm/pixel méretskála alapján
grafikus programban történt. Az így nyert adatokból átlagot és szórást számítottam. A felület
pórussal borítottság arányának (pórusosságának) közelítő %-os értéke a kontrasztnövelés utáni
fekete és fehér képpontok arányából adódott. A bemutatott felvételek mindegyike esetében ez
5–10%-ra adódott (a módszer nem tett lehetővé ennél pontosabb kiértékelést).

100 nm

4 5 6

11 13 20

21 31 38

3.7. ábra. Az előállított pórusos alumínium-oxid rétegről készült jellemző, felülnézeti SEM-felvételek
(InLens SE-detektor, 5 kV gyorsítófeszültség)

Az elmélet szerinti szabályos, hengeres pórusokat feltételezve, példaként 8 nm-es pórusokat,
10%-os pórusosságot, 500 nm rétegvastagságot választva, egyszerű geometriai számításból az
adódik, hogy a pórusosság által megnövelt felület a területfoglalás 25-szöröse.

A pórusos rétegeken végzett EDS4-analízisből kiderült, hogy a kénsavas elektrolitban
végrehajtott anódikus oxidáció során kimutatható mennyiségű kén épül be a rétegbe. Ennek
legvalószínűbb módja az alumínium-szulfát (Al2(SO4)3) képződése [98].

4 Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy, energiadiszperzív röntgenspektroszkópia
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3.2. táblázat. Alumínium-oxid rétegeken mért pórusméretre vonatkozó adatok

Minta Átlag [nm] Szórás [nm]

4 9,1 0,9

5 9,6 1,5

6 10,1 1,1

11 6,8 0,5

13 6,9 0,6

20 6,8 0,6

21 7,9 0,6

31 9,3 2,5

38 8,1 1,0

A 3.7. ábrán látható, hogy a rétegek felülete nem teljesen sík. A felületi érdesség meghatá-
rozásához AFM5-vizsgálatra is sor került (MFA Nanoszerkezetek Osztálya). A tű lekerekítési
sugara 20 nm volt, a méréseket kontakt módban végezték. A felvételek feldolgozása a WSxM
program [110] segítségével történt, a kapott eredmények a 3.8. ábrán láthatók. A domborzati
kép és a hozzá tartozó legnagyobb kitérés (25,5 nm) összhangban van a szekunder-elektron
képek alapján várt értékekkel.

200 nm
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3.8. ábra. Pórusos alumínium-oxid felületi érdességéről készült AFM felvétel színkódolva 2D-ben és
3D-ben. Jobbra a fehér nyíl mentén felvett keresztmetszeti profil látható.

3.2. Szelektív anódikus oxidációt alkalmazó eljárás

Az a tény, hogy a szeletek kerületén lakkból kialakított sáv segítségével sikeresen lehetett
az anódikus oxidációt véghezvinni, bizonyítja, hogy a lakk nyújt egy bizonyos szintű védelmet
kénsavas elektrolitok esetén. Az irodalomban erről az igen speciális problémáról kevés írás
hozzáférhető. Ezekben maszkolásra sol-gel [111], ill. PE-CVD6 eljárással [88] előállított SiO2-

5 Atomic Force Microscope, atomerő-mikroszkóp
6 Plasma-Enhanced Chemical Vapour Deposition, plazmával segített kémiai gőzfázisú leválasztás
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rétegek használhatóságát demonstrálják. A kevésbé ellenálló fotoreziszt maszk, mint lehetőség,
csak említés szintjén található meg ezekben. A témához kapcsolódó munkám során – melyet
az alábbiakban foglalok össze – bebizonyosodott, hogy fotoreziszttel is lehetséges a kitűzött
célok eléréséhez szükséges felületi védelem. Ez lehetővé teszi, hogy szelektív anódikus oxidá-
ciót technológiailag egyszerűbben, gyorsabban és olcsóbban lehessen végrehajtani integrált
páraérzékelő eszközök számára.

A szelektív anódikus oxidációhoz is az előző pontban bemutatott kísérleti összeállítást
alkalmaztam. Ezúttal nem csak a szelet kerülete mentén, hanem a kívánt alumínium-oxid alak-
zatok mintázatától eltekintve mindenütt fotoreziszt borította az alumíniumréteget. Az állandó
áramú folyamatoknál a szabadon hagyott felületek arányának megfelelően csökkentettem a
beállított áramértéket.

A kezdeti kísérletek során, egyes szeletek esetén kevés, optikai mikroszkóppal jól látható,
pontszerű hibát lehetett felfedezni, míg másokon számottevően nagyobb volt a hibasűrűség.
Minden mintánál megfigyelhető volt, hogy a lakk által szabadon hagyott ablakokhoz képest
valamelyest nagyobb oxidfelületek alakultak ki, az izotróp marásoknál szokásos alámaródáshoz
hasonlóan. Erre a jelenségre későbbiekben aláoxidációként hivatkozom. Az aláoxidáció mértéke
1–10 µm között ingadozott, és a legtöbb esetben csipkézett volt a kialakult alumínium-oxid
kontúrja. Ezekben az esetekben 0,5 µm vastag, nedveskémiai maráshoz kidolgozott, 1 µm körüli
felbontást lehetővé tevő fotorezisztet használtam védőrétegként (AZ 1350).

A reprodukálhatósági problémák és a csipkézett kontúr arra utaltak, hogy ez a lakkbevonat
nem ad minden esetben megfelelő védelmet, ezért más típusú, vastagabb rezisztekkel is
végeztem kísérleteket. Ezek során az AZ 1518 (kb. 2 µm) és AZ 6632 (kb. 3,5 µm ill. 8 µm)
került felhasználásra. Az optikai mikroszkópos vizsgálatok azt mutatták, hogy a vastagabb
fotoreziszt védelem mellett nem jelennek meg az alumíniumrétegen a korábban látott pont- és
foltszerű hibák, azaz a nem kívánt alumínium-oxid alakzatok. Továbbra is megfigyelhető volt
az aláoxidáció jelensége a kialakított lakkábrák kerületén, amely ezúttal szabályos rajzolatú és
egyenletes volt, mértéke 0,5 µm nagyságrendjébe esett.

Célzott vizsgálatokat végeztem a fotoreziszt maszkoló képességének vizsgálatára. A pász-
tázó elektronmikroszkópos felvételek alapján (3.9. ábra) megállapítható, hogy a szelektív
anódikus oxidáció során a védett felületeken nem képződött pórusos réteg.

200 nm

3.9. ábra. Ugyanazon minta három különböző pontjáról készült SEM-felvételek (InLens SE-detektor,
5 kV gyorsítófeszültség). A bal oldali a fotoreziszttel nem védett, a középső az aláoxidációval érintett,
a jobb oldali pedig a fotoreziszttel védett területről készült. Az utóbbinál csak a kiindulási fémréteg
felületi érdessége látható, pórusok nincsenek.
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A sikeres anódikus oxidációt követően, a fotoreziszt lakk eltávolítása után, elvégeztem a
megmaradt alumínium lemarását. Erre szobahőmérsékletű 16 H3PO4 : 1 HNO3 elegyet [112]
használtam kétféleképpen (3.10. ábra). Az egyik esetben, az anódikus oxidáció során védelemre
használt maszk negatívjával, komplett fotolitográfiai lépéssorral, az alumínium-oxid fotoreziszt
védelme mellett végeztem a maratást. A másik esetben, az alkalmazott marószer szelektivitásá-
ra alapozva, újabb maszkolás nélkül. A lakkvédelem nélküli, szelektív alumínium-marás során
a fémes réteget sikerült maradéktalanul eltávolítani, az oxidrétegen nem volt szembetűnő szín-
változás vagy rajzolat-deformáció. A fotoreziszt védelem mellett végzett marás is jól működött :
µm nagyságrendjébe eső alámaródás mellett távolítottam el a felesleges alumíniumot.

Lakkeltávolítás, újabb lakkvédelem negatív ábrával, majd marás lakkvédelem mellett

Lakkeltávolítás, majd a megmaradó alumínium szelektív marása lakkvédelem nélkül

Si SiO2 Al Pórusos Al2O3 Fotoreziszt

3.10. ábra. Szelektív anódikus oxidáció után megmaradt alumínium eltávolítására alkalmazott kétféle
megközelítés vázlata

Az utóbbi esetben az alámaródás a pórusos alumínium-oxid réteg maródását, így a ma-
rószer nem tökéletes szelektivitását jelentette. Ebből az következik, hogy a látottak ellenére,
a lakkvédelem nélküli esetben is maródhatott a pórusos réteg valamilyen mértékben. Ennek
kimutatására további vizsgálatokat végeztem.

A 3.11. ábrán két anódikus oxidációval készült réteg látható, melyek közül a jobb oldali
ki volt téve a szelektív alumíniummarónak. Jól látható, hogy a pórusátmérők nagyságában
(8–10 nm helyett 15–28 nm) és pórussal fedettség mértékében is különbség van (kb. 5-10%

50 nm

3.11. ábra. Szelektív alumíniummaró hatása a pórusos alumínium-oxid rétegre. SEM-felvételek (InLens
SE-detektor, 5 kV gyorsítófeszültség). Referencia-minta (bal oldalon) és az alumíniummaróval, szelektív
oxidációt követő marás során érintkezett minta (jobb oldalon).



3. FEJEZET. CMOS-KOMPATIBILIS RÉTEGKIALAKÍTÁSI ELJÁRÁSOK 32

helyett közel 25%). A jobb oldali kép pórusszerkezete olyan jellegű, amely korábbi felvételeken
nem volt látható, és – elmélet szerint – anódikus oxidációval nem alakítható ki. Úgy jöhetett
létre, hogy a szelektív marószer – bár az alumínium-oxid réteget nem távolította el – a pórusok
növekedését, azok egymásba nyílását, így szabálytalanabb póruskép kialakulását eredményezte.
A pórusos réteg tulajdonságainak ilyen jellegű megváltozása, a pórusosság növekedése – a víz
megkötésére alkalmas megnövekedett felület ill. térfogat miatt – kedvezően befolyásolhatja az
erre alapuló rétegszerkezetek és eszközök páraérzékenységét.

3.3. Nedveskémiai marást alkalmazó eljárás

A szelektív anódikus oxidáció alternatívájaként megoldást kerestem a szelet teljes felületén
kialakított pórusos alumínium-oxid megmunkálására. Tekintettel arra, hogy a megvalósítani
kívánt alakzatok laterális méretei a néhányszor száz µm vagy néhány mm nagyságrendjébe
kell essenek, az ezen alapuló érzékelők jelének jól mérhető jelváltozásához, megfelelő megoldás
lehet nedveskémiai marás alkalmazása. Bár a mai CMOS technológiában a száraz marási
eljárások dominálnak, továbbra is alkalmaznak nedves marási lépéseket, ahol a technológia
megengedi (pl. nem kritikus az alámaródás, maszk nélkül végezhető szelektív marás), vagy
ahol előnyösebb valamilyen szempontból (pl. műveleti idő, ár, biztonsági kockázat, környezet-
terhelés). Ilyen a sekély elszigetelő árkok kialakításánál hidrogén-fluoridos és forró foszforsavas
marás, vagy az önillesztő szilicidálást befejező lépés [113].

Ezek alapján, eredeti célkitűzéseimnek megfelelően, olyan hatékony marási eljárást ke-
restem, amely a szeleteken korábban kialakított rétegekkel és a szokásos fotorezisztekkel
biztonságosan együtt használható.

Az 1 HF : 2 H2O oldat szobahőmérsékleten gyors, kb. 1 µm/min marást tenne lehetővé, de
ilyen töménységű oldattal szemben csak rövid ideig tudnak kellő védelmet nyújtani szokásos
fotorezisztek [114]. Ennek megoldására arannyal fedett vékony króm vagy titán réteget visznek
fel az alumínium-oxid felületére, de ez a megoldás csak további nehézségeket okozna adott
esetben. Ugyanezen műben felsorolás szintjén a forró foszforsav, tömény lúgok (KOH, NaOH,
CaOH), szerves lúgok oldatai szerepelnek. Ezek ugyancsak alkalmatlanok számottevő lakk-
roncsoló hatásuk, vagy a félvezető technológiával való összeférhetetlenségük miatt. További
lehetséges marószer az 1,8 tömegszázalékos krómsav és 6 tömegszázalékos kénsav elegye
(50 °C) [115], amely használatának lehetőségét a krómsav erősen mérgező, rákkeltő hatása miatt
elvetettem. A Brigham Young University munkatársai által szerkesztett gyűjteményben [116]
a 10 tömegszázalékos Br2 : MeOH oldat, 7 ml H3PO + 4 g Cr2O3, 1 NH4OH : 1 H2O2 : 3 H2O ol-
dat (80 °C) szerepel, melyek közül az első a fémionok, a második pedig a hatvegyértékű króm
miatt kizárandó. További lehetőség a 7 M (7 mólos, 7 mol/dm3) foszforsav [117, 118], melyet az
idézett művekben pórustágításra használtak.

A fentiek közül három marószer használatóságát vizsgáltam alaposabban kísérleti úton.
Minden esetben előkísérletet végeztem kisméretű mintával, maszkolás használata nélkül.
Pozitív eredmény esetén ezt követték az ábrakialakítási vizsgálatok, melyekhez egy egyszerű,
kb. 800×1500 µm méretű, egyforma téglalapokat tartalmazó króm maszkot vettem igénybe.

A marással szembeni védelemre kétféle fotorezisztréteg szolgált : AZ 1518 lakk (2900 rpm,
30 s, 2 µm, 115 °C-on 50 s-ig beégetve), vagy AZ 6632 lakk (2900 rpm, 60 s, 3,5 µm, 125 °C-on
50 s-ig beégetve).
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A marás mindig folyamatos keverés mellett, szobahőmérsékleten, ill. fűtőlap segítségé-
vel megemelt hőmérsékleten tartva zajlott. A minták időről időre, a marószerből kiemelve,
leöblítve, optikai mikroszkópos vizsgálaton estek át. Ez a folyamat addig ismétlődött, amíg
további változás már nem volt észlelhető a megelőző állapothoz képest. Az így mért előzetes
időtartamok és az előzetesen megmért rétegvastagságok ismeretében jó becslés adódott az
egyvégtében elvégzett marások várható idejére. Ezekben az esetekben már nem befolyásolta az
eredményt a kiemelés–öblítés–visszahelyezés művelete. A marási sebességre kapott közelítő
adatot, az alámaródás mértékét és a végeredmény értékelését az egyes marószerekre táblázatos
formában foglaltam össze a 3.3. táblázatban. Ehhez illusztrációul szolgál a 3.12. ábra két
mikroszkópi képe.

A 7 M-os foszforsav („A” jelű maró) használata során az alumínium-oxid alatt lévő SiO2-
rétegen foltok maradtak vissza minden minta esetében, amelyeket a marószerrel, és ultrahangos,
forróvizes fürdővel sem lehetett eltávolítani. A folyamat 50 °C mellett is jóval lassabb volt, mint
a többi maró esetében.

3.3. táblázat. A pórusos alumínium-oxid marásához használt marószerek és a kapott eredmények. Az
egyes sorok egy-egy kísérletsorozat eredményeit összesítik.

Marószer Hőm. Alámaródás Sebesség Időtartam Végeredmény

A 22 °C 5–10 µm 0,5–1 nm/s 800 s foltos, opálos felület

A 38 °C 15–30 µm 1–1,5 nm/s 480 s foltos, opálos felület

A 50 °C 50–100 µm 1–2 nm/s 360 s foltos, opálos felület

B 22 °C – – – nem látszik maródás

B 60 °C 0,5–2 µm 4–6 nm/s 120 s kevés, apró folt

B 80 °C 15–30 µm 8–12 nm/s 60 s tiszta felület

C 22 °C 5–10 µm 18–22 nm/s 30 s tiszta felület

100 µm

3.12. ábra. Optikai mikroszkópos felvételek a marási eredmények illusztrációjaként. A bal oldali képen
a foltos felület és a nagymértékű alámaródás látható a lakk eltávolítása után („A” jelű maró). A jobb
oldali képen tisztára mart felület és a lakkon kialakult repedések láthatók („B” jelű maró).
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Az 1 NH4OH : 1 H2O2 : 3 H2O oldattal („B” jelű maró) végzett kísérletek során csak jóval
szobahőmérséklet felett sikerült jó marási eredményt elérni. A marás után kevés apró foltot
tartalmazó, vagy teljesen tiszta SiO2 felületet kaptam. A hőmérséklet emelésével nőtt a marási
sebesség és az alámaródás. Hosszabb és magasabb hőmérsékletű folyamatok során megfigyel-
hető volt a lakk berepedezése, de emellett az ábra nem torzult, és a lakk eltávolítása után nem
lehetett eróziót (színbeli eltérést) látni a lakkal védett felületeken.

Az 1 HF : 2 H2O oldat („C” jelű maró) szobahőmérsékleten is jóval nagyobb sebességgel
mart az előzőeknél. Az első kísérletek és a 30 s-nál hosszabb marás esetén azonban szétroncsolta
a maszkolásra használt fotorezisztet és tönkretette a mintákat. A folyamat végén a SiO2 felülete
tiszta volt, ami részben annak tudható be, hogy a SiO2-réteget is intenzíven marta. A marószer
agresszivitása miatt csak nagyon rövid marásokhoz lehet alkalmas.

Végeztem kísérleteket a „B” és „C” jelű marószerek, majd „B” jelű maró és pufferelt
oxidmaró (BOE)7 kombinációjával. Ez utóbbi kevésbé agresszív mint a „C” jelű maró, és stabil,
egyenletes marási sebességet biztosít (SiO2-re kb. 1,5 nm/s). A második marási lépés szerepe
alapvetően a felületfrissítés volt, melyet a BOE használatával technológiailag jobban kézben
tartható módon, kisebb alámaródással lehetett elvégezni. Ha a „B” jelű maró használatakor
lakkrepedezés következett be (nem minden esetben), az ezt követő, HF tartalmú marószerben
végzett marás a repedések mentén a pórusos réteg sérülését okozta („C” jelű maró esetében
ez teljes átmaródást jelentett). A két marás közé beiktatott második rezisztfelviteli lépéssel
(a lakk cseréjével) ez maradéktalanul megoldódott, a folyamat reprodukálhatóvá vált. A
rétegmegmunkálási kísérletek során a legjobb végeredményt az alábbi lépéssor adta:

1. Maszkolás fotoreziszttel

2. Marás a „B” jelű maróval (1 NH4OH : 1 H2O2 : 3 H2O) 60 °C-on a SiO2 réteg megjelenésé-
ig (marási sebesség: 4–6 nm/s)

3. Lakkeltávolítás

4. Maszkolás fotoreziszttel (előzővel egyező ábra)

5. Marás pufferelt oxidmaróval (30 ml HF (40%) + 169 ml NH4F (40%) + 13 ml H2O) a SiO2
kívánt mértékű felületfrissítéséig (kb. 10 s), vagy a szilícium hordozóig

Az így végzett marás eredménye tiszta felület volt, a teljes alámaródást sikerült 2 µm alatt
tartani.

Minden marószer esetében megfigyelhető volt, hogy az alámaródás mértéke az alumíni-
um-oxid vastagságánál nagyobb mértékű, melynek valószínűsíthető oka a pórusok jelenléte.
Laterális irányban, a szemcsehatárokon és a pórusok mentén könnyebben megtámadhatta a
marószer a réteget a fotoreziszt alatt is, különösen a kialakítani kívánt alakzat konvex sarkainál.
Az alámaródás mértékének ismeretében, és az érzékelőrétegeknél szokásos méreteknél ez a
jelenség nem okoz gondot (szükség esetén a maszkábra előtorzításával kezelhető).

7 A félvezető technológiában széles körben elterjedt nedveskémiai marószertípus SiO2 megmunkálására.
Nemzetközi szakirodalomban: Buffered Oxide Etch, röviden BOE.
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3.4. Összefoglalás, új tudományos eredmények

1. tézis. CMOS kompatibilis rétegkialakítási eljárások integrált páraérzékelőkhöz
Új eljárásokat dolgoztam ki, amelyekkel leválasztott alumínium vékonyrétegből nanopó-
rusos alumínium-oxid alakítható ki és munkálható meg CMOS-kompatibilis szilícium
szelettechnológiával, integrált páraérzékelő eszköz céljaira. [T2–T6]

1.1 altézis. Nedveskémiai marást alkalmazó eljárást dolgoztam ki, amellyel oxidált
szilícium szelet teljes felületén nanopórusos alumínium-oxid vékonyréteg, majd abból
a kívánt alakzat valósítható meg. A nanopórusos réteget kialakító elektrokémiai
oxidáció során maga az oxidálódó alumíniumréteg tölti be a hozzávezetés szerepét,
vezetőképes segédréteg alkalmazása nélkül, a szelet kerülete mentén kialakított,
fotoreziszttel védett sáv segítségével.

1.2 altézis. Szelektív anódikus oxidációs eljárást dolgoztam ki, amellyel a kívánt
alakzatnak megfelelő nanopórusos alumínium-oxid vékonyréteg hozható létre. A
nanopórusos réteget kialakító elektrokémiai oxidáció során a kiindulási alumíniumré-
teg fotoreziszttel védett része elektromos hozzávezetésként szolgál, majd szelektív,
nedveskémiai alumíniummaróval eltávolítható újabb fotolitográfiai lépés nélkül. Pász-
tázó elektronmikroszkópos felvételek segítségével megállapítottam, hogy a szelektív
marási lépésben, a marószer a pórusok és a réteg pórusosságának növekedését okozza.
A réteg tulajdonságainak ilyen jellegű megváltozása kedvezően befolyásolhatja az
erre alapuló rétegszerkezetek és eszközök páraérzékenységét.

A tézis és az altézisek a megfogalmazott tartalommal irodalmilag újak, a munkához
kapcsolódó és az eredményeket bemutató publikációkat a fentiekben felsoroltam.

Az előzmények során a szelet kerülete mentén kialakított védelem koncepcióját dolgoztam
ki és alkalmaztam néhány esetben. A doktori munkám során ehhez maszkot készítettem,
további rétegelőállítási kísérleteket végeztem, és kidolgoztam a nedveskémiai marást alkalmazó
eljárást, amely nélkül a réteg alkalmatlan lenne integrált érzékelők létrehozásához. A második
altézishez kapcsolódó munka és eredmények teljes egészében a doktori képzéshez kötődnek.

Az nedveskémiai marás kidolgozása során segítségemre volt BSc villamosmérnök hallga-
tóként Oláh László, akinek konzulense voltam a téma kapcsán és társszerzőként jelenik meg
a [T6] publikációban. Munkája során részt vett a kapcsolódó irodalomkutatásban, a kísérletek
kivitelezésében és az optikai mikroszkópos felvételek elkészítésében.

Az előzmények és a doktori munka során készült mintákat részletesebb SEM-, további EDS-
és AFM-vizsgálatoknak vetettem alá, ezekből új mérési adatokat kaptam és új következtetéseket
vontam le. Így pl. újonnan meghatározásra került a pórusos réteg felületi érdessége, az új
minták pórusossága, kimutatható volt az alumínium-szulfát képződése és a fotoreziszt védelem
hatásossága, valamint a szelektív marószer okozta pórusosságnövekedés jelensége.



4. fejezet

CMOS-kompatibilis rétegszerkezetek
integrált páraérzékelőkhöz

Disszertációm ezen részében síkelektródás, kapacitív, páraérzékeny rétegszerkezetek tech-
nológiáját és a vizsgálatuk során kapott eredményeimet ismertetem. A munka párhuzamosan
folyt a már bemutatott rétegkialakítási eljárásokkal, egy-egy sikeresen kialakított réteg vagy
részeljárás azonnal felhasználásra került a rétegszerkezetek kialakítási kísérleteiben. Az alábbi-
akban bemutatásra kerülő kétfajta szerkezet többszöri iteráció után alakult ki, különféle módon
és különféle technológiai paraméterekkel előállított rétegekből. A megadott számszerű adatok
a technológiai paraméterek vagy mérések tipikus értékeit mutatják be.

A rétegszerkezetek közötti egyik fontos különbség a felső elektróda kialakításának módja.
Mivel ez a páraérzékelés szempontjából alapvető jelentőségű, ez alapján teszek különbséget a
két megoldás között a részletes tárgyalás során. Mindkét esetben a rétegszerkezet bemutatása,
az egyes funkcionális részek beazonosítása, majd a kialakításhoz kidolgozott technológiai
lépéssor következik. Ezt követően röviden ismertetem a vizsgálatok eredményeit és azok
értékelését.

4.1. Ultravékony felső vezetőréteggel kialakított rétegszerkezet

Az első rétegszerkezet a 4.1. ábrán látható. Az ábra c) részén, a szerkezetből kimetszve,
külön megfigyelhető az érzékelő működés szempontjából hatásos, síkelektródás elrendezésű
kapacitás felső (Pd) és alsó (Si) fegyverzete, valamint a közöttük elhelyezkedő kétrétegű
dielektrikum. Ennek pórusos Al2O3 része az érzékelőréteg, míg a SiO2 tapadási rétegként és
elektromos szigetelőként hasznosul az anódikus oxidáció alatt, valamint megakadályozza az
alsó és felső elektródák közötti rövidzár kialakulását a pórusos réteg esetleges hibahelyein (pl.
hátramaradó fémes alumínium, záróréteg hibája). Az a) és b) ábrarészleten látható, kiegészítő
alumíniumréteg azért szükséges, hogy a 12–18 nm vastagságú palládiumréteg megbízhatóan
kontaktálható legyen: akár mikrohuzalkötéssel a kutatómunkához szükséges mérések céljaira,
akár később, integrált eszköz esetén a kapcsolódó áramkörök számára.

Az elrendezésből látható, hogy a működés szempontjából a felső elektróda tulajdonságai
igen fontosak, hiszen ezen keresztül érintkezik az érzékelőréteg a környezettel. Diszkrét
kapacitív szenzorok esetében a felső elektróda jellemzően valamilyen porózus fémezésből
készül [119]. Ennek egy tipikus kialakítási módja, hogy vákuumgőzölés során a hordozót
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a) b) c)

Si SiO2 Al Pórusos Al2O3 Pd pórusos Al2O3-rétegen

4.1. ábra. Ultravékony felső vezetőréteggel kialakított rétegszerkezet bemutatása: a) felülnézeti kép, és a
bejelölt vonal mentén készült keresztmetszeti rajz ; b) funkcionálisan is elkülönülő részek szétválasztása;
c) az érzékelés szempontjából hatásos rész. A négyzet alakú chipek élhossza 2 mm, az érzékelőfelület
1 mm2, az ábrázolt rétegvastagságok nem méretarányosak.

megdöntik, így nem a normálisa irányából, hanem ahhoz képest nagy beesési szöggel (70–80°)
valósul meg a leválasztás [21]. Az így kialakított vékonyrétegek nem teljesen összefüggőek,
a fedetlen felületrészeken („pórusokon”) átjuthat a nedvesség. Esetemben az erre a célra
szolgáló palládiumréteg kialakítása katódporlasztással történik, a minta megdöntése nélkül. A
korábbi gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, hogy így „páraáteresztő” elektróda alakítható
ki, melynek okát doktori munkám során külön vizsgáltam.

Technológiai lépéssor

Hordozóként, és egyúttal a rétegszerkezet alsó fegyverzeteként erősen adalékolt szilícium
szeletet használtam fel (0,006–0,015 Ωcm fajlagos ellenállású, 2" átmérőjű, n típusú, 〈1 1 1〉
orientációjú). Tisztítás, előkészítés után vékony, jó minőségű, termikus oxidréteget növesztettem
ennek felületére (1100°C, 100 l/h száraz O2, <100 nm, 4.2.a ábra).

A szelet előoldalára alumíniumréteget választottam le (4.2.b ábra), majd azt anódikus
oxidációval nanopórusos alumínium-oxiddá alakítottam át (4.2.c ábra) a szelet kerülete mentén
kialakított, fotoreziszttel védett sáv segítségével. Ezzel a lépéssel alakult ki a nanopórusos
érzékelőréteg, amely a szilícium-dioxid réteggel együtt alkotja a kapacitív rétegszerkezet
dielektrikumát.

A doktori munkám elején a pórusos réteget nem munkáltam meg, és a további technológiai
lépésekhez egy már meglévő maszkkészletet vettem igénybe. (Az egyik maszk kb. 800×1500 µm
méretű téglalapokat tartalmazott, a másik ennek a negatívját.) Ezek lehetővé tették az alap-
jelenség gyors és egyszerű vizsgálatát, de a későbbi munkához nem feleltek meg. Új, saját
maszksorozatot terveztem, melynek megfelelő ábrája segítségével, és a kidolgozott nedveské-
miai marási eljárással, már elvégezhető volt a pórusos réteg megmunkálása (4.2.d ábra).
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a) b) c) d)

e) f) g) h)

Si SiO2 Al Pórusos Al2O3 Fotoreziszt Pd pórusos Al2O3-rétegen

4.2. ábra. Ultravékony felső vezetőréteggel kialakított rétegszerkezet technológiai lépéssora. A kisebb
méretű felülnézeti képek alatt a bejelölt vonal mentén készült keresztmetszeti rajzok láthatók. A
felhasznált litográfiai maszkok egy-egy chipet ábrázoló részletei is bemutatásra kerültek. A négyzet alakú
chipek élhossza 2 mm, az érzékelőfelület 1 mm2, az ábrázolt rétegvastagságok nem méretarányosak.

A felső elektródához szükséges kontaktusfelületeket újabb alumíniumréteg leválasztá-
sával (100–200 nm, 4.2.e ábra) és nedveskémiai marással állítottam elő (16 H3PO4 : 1 HNO3,
szobahőmérséklet, 4.2.f ábra). A palládium rajzolatának kialakítását – a marási problémák
megelőzésére – inverz („lift-off”) technikával végeztem. A kívánt alakzat negatívjával kialakított
fotoreziszt ablak úgy helyezkedett el, hogy a szabadon hagyott felület átfedésben legyen az
alumínium kontaktusréteggel (AZ 1518 lakk, 2 µm vastagság, 4.2.g ábra). Ennek köszönhetően,
a következő lépésben katódporlasztott palládium (12–18 nm, 50 W RF teljesítmény, 8 nm/perc)
fémes, vezető kapcsolatba került az alumíniummal. A lift-off lépés végrehajtásával elkészült a
kívánt rétegszerkezet (4.2.h ábra), szeletenként hozzávetőlegesen 300 példányban.

A szeleteket daraboltam, a chipeket aranyozott TO-5 tokokra rögzítettem eutektikus kö-
téssel, amely által megtörtént a kapacitív szerkezet alsó elektródájának – tehát az erősen
adalékolt szilícium hordozónak – elektromos kivezetése is. Az alumínium kontaktuson ke-
resztül mikrohuzalkötéssel (termokompresszió vagy ultrahangos kötés) kikötöttem a felső
elektródát. Végeredményként elektromos mérésre alkalmas, kisméretű, kapacitív, érzékelő
rétegszerkezeteket kaptam.

Az ismertetett technológiai lépéssor nem csak a bemutatott, diszkrét kapacitások létreho-
zására, hanem CMOS-technológia részeként, ill. azt kiegészítő lépésekkel integrált eszközök
kialakításához is alkalmas lehet. Alsó elektródaként, a standard gyártási folyamat részeként,
megfelelő rajzolattal kialakított erősen adalékolt egykristályos szilícium (pl. forrás vagy nye-
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lő elektróda), erősen adalékolt poliszilícium-réteg (a vezérlő elektróda és a rövid vezetékek
anyaga), vagy valamelyik fémezésréteg használható. A további rétegek a kész elektronikát
tartalmazó, passzivált felületű szeleten kialakíthatók, mert nincs a hőháztartást zavaró, magas
hőmérsékletű folyamat, vagy szeletet károsító egyéb művelet. Alumínium fémezést alkalmazó
CMOS-technológia esetén, egy fémezésréteg is felhasználható lehet a pórusos réteg alapanya-
gául. Az érzékelő rétegszerkezet – a felhasznált anyagokból és konstrukciójából adódóan –
képes károsodás nélkül elviselni a tokozáshoz szükséges további lépések (pl. chipbeültetés
vagy tokozás) okozta hő- és mechanikai terhelést.

4.2. Rácsozatos felső elektródával kialakított rétegszerkezet

A második rétegszerkezet a 4.3. ábrán látható. Az ábra c) részén, a szerkezetből kimetszve,
külön megfigyelhető az érzékelő működés szempontjából hatásos, síkelektródás elrendezésű
kapacitás felső (Ti–Cu–Au) és alsó (Ti) fegyverzete, valamint a közöttük elhelyezkedő dielektri-
kum. A többrétegű fémezési megoldás technológiai okokra vezethető vissza (lásd alább). Az
a) és b) ábrarészleten látható meander-alakzat egy Ti-rétegből készült fűtőellenállás, amelyen
nyolc kontaktus készült az ellenállás vizsgálata és a kísérleti fázis kihozatalának javítása cél-
jából. (A fűtőellenállás az irodalmi adatok és az előző rétegszerkezettel nyert tapasztalatok
alapján alkalmas lehet a pórusos réteg regeneráló fűtésére.) A felső elektróda páraáteresztő
képessége ezúttal a rácsozatos kialakításának következménye. A csíkszélesség 20 µm, a vonalak
távolsága 40 µm, az elektróda a pórusos réteg (és ezzel a pórusok) kb. 50%-át borítja, így elvben
a kapacitás ekkora része változtatható a környezeti páratartalommal.

a) b) c)

Si SiO2 Ti Al Pórusos Al2O3 Cu Au

4.3. ábra. Rácsozatos felső elektródával kialakított rétegszerkezet bemutatása: a) felülnézeti kép, és a
bejelölt vonal mentén készült keresztmetszeti rajz ; b) funkcionálisan is elkülönülő részek szétválasztása;
c) az érzékelés szempontjából hatásos rész. A chipek 2,3×2,3 mm-esek, az érzékelőfelület 1 mm2, az
ábrázolt rétegvastagságok nem méretarányosak.
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Technológiai lépéssor

A rétegszerkezet megvalósítását a Heriot-Watt University-vel zajlott együttműködés ke-
retében végeztem, a vákuumgőzölési, galvanizálási és egyes litográfiai lépésekre a MISEC
laboratóriumban került sor.

Hordozóként 2" átmérőjű, p típusú, 4–8 Ωcm fajlagos ellenállású, 〈1 0 0〉 orientációjú szilíci-
um szeleteket használtam fel, amelyre 100 nm vastagságú termikus oxidréteget növesztettem
az érzékelő rétegszerkezettől való elszigetelés érdekében (4.4.a ábra).

Alsó elektródaként a szilícium-dioxidra elektronsugaras gőzöléssel leválasztott titán réteget
használtam fel (100 nm). A nagyvákuumrendszer felnyitása nélkül, közvetlenül erre került az
érzékelőréteg alapanyagául szolgáló alumínium réteg (500 nm, 4.4.b ábra).

Az alumínium-oxid réteg kialakítását és megmunkálását szelektív anódikus oxidációval
(4.4.c ábra) és azt követő szelektív marással végeztem (4.4.d ábra), a korábban ismertetett
módon. A lakkvédelem kialakítását ehhez a rétegszerkezethez tervezett, új maszkkészlet
megfelelő ábrájának felhasználásával végeztem.

Az alumínium-oxid szigetek kialakítása után elektronsugaras titán, majd réz vákuumgőzö-
lés következett (100–100 nm, 4.4.e ábra), amelyek a tapadást és a galvanizáláshoz szükséges
kiindulási réteget biztosították. Az ezekre felvitt vastag fotorezisztből (AZ 9260, >4 µm) kialakí-
tottam a kívánt rácsozatos rajzolat inverzét, így a keletkezett csatornákba galvanizálással 4 µm
aranyat választottam le (Metalor ECF 60 oldatból, 4.4.f ábra).

a) b) c) d)

e) f) g) h)

Si SiO2 Ti Al Pórusos Al2O3 Cu Fotoreziszt Au

4.4. ábra. Rácsozatos felső elektródával kialakított rétegszerkezet technológiai lépéssora. A kisebb méretű
felülnézeti képek alatt a bejelölt vonal mentén készült keresztmetszeti rajzok láthatók. A litográfiai
maszkok egy-egy chipet ábrázoló részletei is bemutatásra kerültek. A chipek 2,3×2,3 mm-esek, a
rácsozattal nem fedett érzékelőfelület 1 mm2, az ábrázolt rétegvastagságok nem méretarányosak.
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A fotoreziszt eltávolítása után a rezet további maszkolás nélkül marattam le (10%-os nátri-
um-perszulfát1, szobahőmérséklet, 4.4.g ábra). Végül a titánréteg megmunkálása következett
az érzékelőréteg köré kialakítani kívánt fűtőellenállás-meander alakzatának védelme mellett
(10 NH4OH : 1 H2O2, szobahőmérséklet, 4.4.h ábra).

A szeleteket daraboltam, a chipeket aranyozott TO-típusú tokokra rögzítettem, majd elvé-
geztem az aranykontaktusok termokompressziós kötését.

A bemutatott rétegszerkezet alkalmas lehet integrált áramköri szeletek passzivált felületén,
CMOS-MEMS technológiával végzett kialakításra. Nincs szükség a hőháztartást zavaró, magas
hőmérsékletű folyamatra, vagy szeletet károsító egyéb műveletre. Az érzékelő rétegszerkezet
– a felhasznált anyagokból és konstrukciójából adódóan – képes károsodás nélkül elviselni a
tokozáshoz szükséges további lépések okozta hő- és mechanikai terhelést.

Tokozott minták

A 4.5. ábrán a tokozott érzékelő rétegszerkezetekről készült optikai mikroszkópos felvételek
láthatók. A fentiekben részletesen ismertetésre került a b) és és c) jelű fotókon látható változatok
felépítése és az előállításukra kidolgozott technológiai lépéssorozat.

2 mma) b) c)

4.5. ábra. Balra az előzmények és a doktori munka korai szakaszában készült (a), valamint a későbbiekben
kidolgozott palládiumos rétegszerkezetről (b), jobbra a rácsozatos felső elektródával készült szerkezetről
(c) készült optikai mikroszkópos felvételek láthatók.

1 Na2S2O8 – szükség esetén kiváltható más, Na-mentes, nedveskémiai marószerrel, de a MISEC laboratórium
előírásai ezt nem tették lehetővé
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4.3. Rétegszerkezetek vizsgálata

4.3.1. Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat

Az előző fejezetben bemutatott, pórusos rétegeken végzett vizsgálatokhoz hasonlóan, sor
került a rétegszerkezetek vizsgálatára is, melyek két fontos eredménnyel szolgáltak.

A palládium agglomerációja

Az ultravékony palládium felső elektródával készült rétegszerkezetek vizsgálata során
sor került olyan chipek vizsgálatára, amelyek már ki voltak téve az aranyozott tokra rögzítés
hőmérsékletének („hőkezelt” minták), és olyanokéra is, amelyek még nem („nem hőkezelt”).
Egy-egy jellemző felvétel látható a 4.6. ábrán. A felvételek az Oului Egyetem (Oulu, Finnország)
JEOL JSM 6300F (FESEM) típusú pásztázó elektronmikroszkópjával készültek Dr. Kordás
Krisztián jóvoltából.

200 nm

Pd Al2O3 Pd Al2O3

4.6. ábra. Nem hőkezelt (bal oldalon) és hőkezelt (jobb oldalon) palládiumrétegekről készült jellemző,
felülnézeti SEM-felvételek (SE-detektor, 10 kV gyorsítófeszültség)

Megfigyelhető, hogy a leválasztott réteg, helyenként a pórusokat is befedve, többé-kevésbé
összefüggő foltokat alkot. Ezzel szemben, a hőkezelt réteg egyenletesen fedi az alumínium-
oxidot, méghozzá olyan módon, hogy a pórusok szabadon maradnak, az azok közötti területen
pedig egy folytonos „háló” alakul ki. Ennek kialakulásában szerepet játszik a korábban sík hor-
dozókra porlasztott, hőkezelt, ultravékony palládium rétegek esetén megfigyelt agglomeráció
jelensége [7]. Ahol a porlasztás során mégis kialakul elégséges lépcsőfedés a pórusok szélein
azok lezárásához, az agglomeráció előidézheti azok felnyitását.

A palládiumos rétegszerkezetek esetén, az általam alkalmazott eutektikus chiprögzítés kö-
rülményei között (>371°C, levegőben, légköri nyomáson) automatikusan lejátszódott egy olyan
hőkezelés, amelynek eredménye egy palládium/palládium-oxidból [7] kialakult „pórusos”
felső elektróda. A rácsozatos elektródával készült rétegszerkezettel összehasonlítva elmond-
ható, hogy itt a „rácsozat” karakterisztikus méretei három nagyságrenddel kisebbek, és az a
pórusok jelentős részének befedése nélkül alkot elektromosan összefüggő felületet. Továbbá, a
kialakításához kevésbé összetett technológia szükséges: a rövid (1,5 perc) leválasztási fázist
követően egy rövid hőkezelést igényel (pl. 380°C, 1 perc, levegőben).

Az eredmények megmagyarázzák a korábban gyakorlatban tapasztaltakat: a 12–18 nm
palládium réteg a mérések tanulsága szerint páraáteresztő felső elektródaként viselkedik.
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Pórusosság növekedése szelektív marásnál

A rácsozatos felső elektródával megvalósított rétegszerkezetek esetében a pórusos réteget
szelektív oxidációval, és azt követő szelektív alumíniummarással alakítottam ki. Az ilyen
mintákon végzett SEM-vizsgálatok felvételein volt megfigyelhető az előző fejezetben leírt
pórusosság-növekedés (29. oldal, 3.2. pont).

4.3.2. Fixpontos karakterisztika-mérés

A rétegszerkezetek alapműködésének megismerésére fixpontos módszert használtam, mely-
hez öt különféle telített sóoldatot készítettem el az elméleti összefoglalóban leírtaknak meg-
felelően: analitikai tisztaságú sók és ultratiszta víz felhasználásával, a tárolásra használt
Erlenmeyer-lombikok alján bőséges mennyiségű feloldatlan sóval. A pontos mérésekhez a
lombikokat gumidugóval zártam le, és 25°C-ra beállított folyadékos termosztátba helyeztem.
Az érzékelők a gumidugó belső oldalára szerelt foglalatba kerültek, melynek lábait megfelelő
tömítés mellett kivezettem. A vizsgálatok során HAMEG HM 8018 LC-mérőt használtam
2000 pF-os méréshatár mellett. A műszeren a vizsgálójel frekvenciáját nem lehetett állítani,
az adott méréshatárhoz 16 kHz tartozott2. A hiteles adat leolvasásáig – az elméleti részben
említett előírásoknak megfelelően – legalább 12 órát vártam. Ezzel a módszerrel fel lehetett
venni a vizsgált rétegszerkezetek közelítő kapacitás–páratartalom karakterisztikáit, melyekre
tipikus példák a a 4.7. és a 4.8. ábrákon láthatók.

A karakterisztikákon megfigyelhető az érzékelőműködés alapjelensége: az érzékelőréteg pó-
rusaiban növekvő mennyiségű vízgőz, ill. folyékony víz megnöveli annak relatív dielektromos
állandóját (εr), növelve ezáltal a rétegszerkezeten mérhető kapacitást.

A mérések alapján a rácsos elektródával készült rétegszerkezetek érzékenyebbnek és job-
ban reprodukálhatónak bizonyultak. Az elért nagyobb érzékenység oka részben a szelektív
marás során megnövekedett pórusosság (SEM-vizsgálatok alapján), részben pedig annak tu-
lajdonítható, hogy nem kapcsolódik sorba az érzékelőréteg és a SiO2-réteg kapacitása. A
reprodukálhatóság javulása az alumínium-oxid alapjául szolgáló alumíniumréteg szeleten
belüli egyenletesebb rétegvastagságának köszönhető. A leválasztásra használt különféle beren-
dezések eltérő kialakítása miatt előfordult néhányszor 10 nm-es (Carl Zeiss HBA 120/2 gőzölő,
20–25 cm forrás–minta távolság), ill. 10 nm alatti vastagság-egyenetlenség is (elektronsugaras
gőzölő, >50 cm forrás–minta távolság).

Az első rétegszerkezet érzékenysége 0–100% RH tartományban átlagosan 4–5 pF/RH%,
a második szerkezet esetén ugyanez megközelítőleg átlagosan 15 pF/RH%. Ezek az értékek
a kereskedelemben kapható diszkrét, kapacitív szenzorok adatlapjain megadottaknál egy
nagyságrenddel nagyobbak [119], amellett, hogy fizikai méreteik azonos mérettartományba
esnek. Az idézett áttekintő mű adatai szerint a szenzorok érzékenysége 0,2–0,5 pF/RH%, kapa-
citásának tipikus értéke 500 pF (szobahőmérsékleten, 50% RH mellett, 10 kHz nagyságrendjébe
eső mérőfrekvencián), polimer vagy fém-oxid alapú érzékelőrétegük néhány mm2 felületű.

2 A felületi elektródák néhány ohmos négyzetes ellenállásából, valamint a kapacitás nanofarád alatti értékéből
becsülhető 100 MHz körüli határfrekvenciától igen távol van a 16 kHz-es mérőfrekvencia, így az elektróda
a mérés alatt ekvipotenciális marad.
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4.7. ábra. Ultravékony palládium felső elektródával készült rétegszerkezetek fixpontos módszerrel mért
kapacitás–RH karakterisztikái 25°C-on
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4.8. ábra. Rácsozatos felső elektródás rétegszerkezetek fixpontos módszerrel mért kapacitás–RH karakte-
risztikái 25°C-on. A pontozott vonal a mért karakterisztikapontok eloszlásának tendenciáját jelöli.
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Dielektromos állandó és részkapacitások közelítő számítása

Az elkészült rétegszerkezetek geometriai adatai és a mért értékek alapján becslés adható a
pórusos réteg relatív dielektromos állandójára és a kapacitás egyes összetevőire.

A palládium felső elektródás rétegszerkezet esetén a SiO2-réteg kapacitása sorba kapcsoló-
dik a pórusos Al2O3-rétegével, ezért az eredő kapacitás a következőképpen számolható:

Ceredő = CSiO2 × CAl2O3 =
CSiO2 · CAl2O3

CSiO2 + CAl2O3

A rácsozatos felső elektródával kialakított szerkezetnél kizárólag a pórusos réteg alkotja a
dielektrikumot, így annál : Ceredő = CAl2O3 .

Feltételezve, hogy a SiO2-réteg hatása az érzékelőműködés szempontjából nem számottevő
(értéke nem változik a páratartalommal), annak kapacitása:

CSiO2 = ε0 · εr SiO2 ·
Ae + Aj

dSiO2

,

ahol Ae a rétegek érzékelés szempontjából effektív alapterülete a hordozón, Aj az elektróda
járulékos (átlapolódó alumínium fémezés, ill. rácsozat által takart felület) miatt hozzáadódó
alapterülete, dSiO2 a réteg vastagsága, εr SiO2 a réteg, ε0 pedig a vákuum dielektromos állandója.

A közelítő számításhoz feltételeztem, hogy rh > 0% esetben a járulékos elektródafelületek
alatt, a felülről lezárt pórusok miatt száraz marad a pórusos Al2O3, ezért :

rh = 0% esetében: CAl2O3 = ε0 · εr Al2O3, száraz ·
Ae + Aj

dAl2O3

rh > 0% esetében: CAl2O3 = ε0 ·
(

εr Al2O3, nedves ·
Ae

dAl2O3

+ εr Al2O3, száraz ·
Aj

dAl2O3

)

A 4.7. ábra 3. mintájához tartozó paraméterek3 és a közelítő számítás:

εr SiO2 = 3,9; Ae = 1,15 mm2; Aj = 1,15 mm2; dSiO2 = 70 nm; dAl2O3 = 400 nm

rh = 0% : εr Al2O3, száraz = 9 CSiO2 ≈ 1100 pF CAl2O3 ≈ 460 pF Ceredő ≈ 320 pF
rh = 90% : εr Al2O3, nedves = 40 CSiO2 ≈ 1100 pF CAl2O3 ≈ 1250 pF Ceredő ≈ 600 pF

A 4.8. ábra 3. mintájához tartozó paraméterek és a közelítő számítás:

Ae = 1 mm2; Aj = 1 mm2; dAl2O3 = 500 nm

rh = 0% : εr Al2O3, száraz = 3 Ceredő = CAl2O3 ≈ 110 pF
rh = 90% : εr Al2O3, nedves = 60 Ceredő = CAl2O3 ≈ 1200 pF

3 Az adott minta az előzmények és a doktori munka korai szakaszában használt maszkok segítségével
készült. A palládiumréteg és a kontaktusfelület is a már említett téglalap alakú maszkokkal készült, melyek
1,2–1,2 mm2 felületűek. A hozzávezetést kialakító átfedés miatt 1,15 mm2 szerepel a számításokban.
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A számításokat az ismeretlen εr Al2O3 értékek illesztésével végeztem el. Látható, hogy a
megnövelt pórusosság esetében (rácsozatos elektródás szerkezet rétege) kisebb a pórusos
réteg relatív dielektromos állandója száraz állapotban (több a levegő a rétegben) és nagyobb
nedves állapotban (több víz a rétegben), mint a pórusosságnövekedéssel nem érintett esetben
(palládium elektródás szerkezetek).

Tekintettel arra, hogy εr H2O≈ 80 adott hőmérsékleti tartományban és vizsgálófrekvencia
mellett, εr levegő, száraz≈ 1,0005 és εr Al2O3 ≈ 9,3–11,5 tömör anyagra [120], a kapott εr Al2O3 értékek
a várakozásoknak megfelelő tartományokba esnek.

4.3.3. Klímakamrás vizsgálatok

Munkám későbbi szakaszában rendelkezésemre állt tanszékünk WEISS WK3-340/70 kli-
matikus vizsgálati kamrája, amely 75×58×76,5 cm-es mintaterében a hőmérséklet −72–150°C
között (±1°C térbeli homogenitás mellett), a relatív páratartalom 10–98% tartományban (±3%
pontossággal) állítható be. A berendezés kéthőmérsékletű párarendszeren alapul, a relatív
páratartalom értékét pszikrométerrel határozza meg. A kamra működésére jellemző, hogy
30–98% RH-tartományban beállított értékekre 15–20 perc alatt állt be, ha a hőmérséklet egy-
idejű változtatása nem haladta meg a 10–15°C-ot. Adott kiépítettség mellett, ennél kisebb
páratartalmak beállására ennek 2–5-szörösét kellett várni, a megelőző beállításoktól függően.

A mérésekhez a korábbi HAMEG HM 8018 LC-mérő mellett egy Agilent E4880A precíziós
LCR-mérőt (20 Hz–2 MHz) is igénybe vettem. A kamrába helyezett minták hozzávezetését az
oldalfalon keresztül, hermetikus lezárás mellett meg lehetett oldani. A vezetékezés okozta
parazita hatásokat a felhasznált vizsgálójel-frekvenciák mellett megfelelően korrigálni lehetett.
Az új műszerrel végzett mérések során Cp–Rp helyettesítőképet használtam, melynek para-
méterei a kapacitás és a vele párhuzamosan kapcsolódó (veszteségi) ellenállás értékét adták
meg Faradban, ill. Ohmban (Rp = 1/G, ahol G a kapacitás átvezetése Siemensben). Az előzetes
frekvenciafüggés-vizsgálatok eredményei alapján (4.9. ábra) vizsgálójelnek 1 V amplitúdójú,
10 kHz-es szinuszjelet választottam. Ez összhangban volt a korábban említett érzékelők kata-
lógusaiban ajánlottakkal (1–10 kHz), a másik műszer gyári beállításával4 (16 kHz), valamint
a mérőrendszerrel jól mérhető tartományba esett. A 4.9. ábrán látható, hogy túl kis frekven-
ciákon nem lehetett stabil mérést végezni, 1 MHz környékén pedig megjelent a vezetékezés
rezonanciafrekvenciája.

A kiválasztott 10 kHz-es mérőfrekvencia mellett végzett karakterisztikamérés eredményeire
tipikus példák láthatók a 4.10. ábrán. A mérések során a relatív páratartalom értékét 10%-ról
indulva, 10%-os lépcsőnként növeltem. A kapacitás–páratartalom karakterisztikákon megfigyel-
hető a fixpontos méréseknél is látott jelleg és az egyes példányok közötti eltérés. A párhuzamos
ellenállás–páratartalom információ többlet az eddigiekhez képes: értéke a páratartalom értéké-
vel csökken, azaz a kapacitás átvezetése növekedik a rétegszerkezet pórusaiban növekvő víz
mennyiségével együtt.

4 A 6 kHz-es eltérés miatt bekövetkező hiba nem jelentékeny: 1 pF nagyságrendjébe esik, ami a HAMEG
műszer kijelzési pontosságával azonos.
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4.9. ábra. Rétegszerkezeteken mért kapacitás és párhuzamos (veszteségi) ellenállás tipikus frekvencia-
függése (T = 25°C, rh = 15%)
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4.10. ábra. Tipikus példák rétegszerkezeteken mért kapacitás–páratartalom és párhuzamos ellenállás–
páratartalom karakterisztikákra (T = 25°C). Az összetartozó karakterisztikákat azonos szimbólumok és
alsó indexek jelölik.

A klímakamrás mérések során megfigyelhető volt, hogy a saját rétegszerkezeten mért
kapacitásértékek időben jellegre azonosan követik a kamra által, a beépített pszikrométer
segítségével meghatározott relatív páratartalom értékeket. A 4.11. ábrán látható lengést a klíma-
kamra szabályozása hozta létre a 40 s-nál (lassan emelkedő páratartalom mellett) bekövetkezett
alapjelállítás hatására (RH: 20%→ 60%). A kamra 5 s, a saját mérőrendszer (adott mérésben)
7 s időállandóval gyűjtötte a tranziens mérés adatait. Megfigyelhető, hogy mind növekvő, mind
csökkenő RH mellett követi a rétegszerkezet kapacitása a változásokat, majd a lengést köve-
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tően együtt stabilizálódnak. A 4.12. ábrán pedig az látható, hogy a rétegszerkezetek kellően
érzékenyek ahhoz, hogy a kamra állandósult állapotában, saját érzékelőjével is regisztrált, igen
kis mértékű (kb. ±0,5%-os) RH-ingadozás jól követhető legyen.
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4.11. ábra. A klímakamra által mért relatív páratartalom és a saját rétegszerkezeteken mért kapacitás
időbeli változása a szabályozó RH alapjelének 20%-ról 60%-ra történő átállítását követően.
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4.12. ábra. A klímakamra által mért relatív páratartalom és a saját rétegszerkezeteken mért kapacitás
időbeli változása az RH alapjel 90%-os értéke mellett, állandósult állapotban. (A relatív páratartalom
átlagértéke 89,9%, a kapacitásé 459,2 pF.)
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Hiszterézis vizsgálata

A karakterisztikamérések során, a maximális relatív páratartalom (98%) elérését követően, a
kamra felnyitása nélkül, csökkenő RH-értékek mellett is megmértem az egyes rétegszerkezetek
kapacitásváltozását. Két tipikus példát mutat be a 4.13. ábra. Mivel a lényeges következtetések
szempontjából a kapacitások abszolút értékének nincs jelentősége adott esetben, az egyes
minták kapacitásváltozását egyenként 0 és 100 közé normáltam. Az így ábrázolt százalékos
változások könnyebben ábrázolhatók és összehasonlíthatók. Az egyes mérési pontok össze-
kötésével nyert görbéken elhelyezett nyilak mutatják, hogy az adott ág a növekvő relatív
páratartalom („nedvesítés”, adszorpciós ág) vagy annak csökkenő értéke mellett („szárítás”,
deszorpciós ág) került felvételre.
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4.13. ábra. Rétegszerkezeteken mért tipikus hiszterézis-ábrák (T = 25°C). Bal oldalon az egyes min-
ták kapacitásváltozása, a jobb oldalon a párhuzamos ellenállás változása látható. Az összetartozó
karakterisztikákat azonos vonaltípus jelöli.

Az adszorpciós és a deszorpciós ágak között mérhető különbség oka ezen folyamatok sebes-
sége közti különbségnek tudható be, amely függ a hőmérséklettől. Amennyiben a deszorpcióra
rendelkezésre áll elegendő idő (ez akár több óra is lehet), az érzékelő rétegszerkezeteken
mérhető karakterisztika újból az adszorpciós ágnak megfelelő jelleget veszi fel.

Környezeti hőmérséklet hatásának vizsgálata, hőmérsékletfüggés

Az eddig bemutatott klímakamrás mérések minden esetben 25°C hőmérsékleten zajlottak,
a környezeti hőmérséklet hatására célzott vizsgálatokra került sor. Ezek során érzékenységi
karakterisztikákat vettem fel különböző beállított hőmérsékleteken (4.14. ábra). A méréseket a
környezet és a tokozott minták (azonos) állandósult hőmérséklete mellett végeztem. A 10°C-os
lépcsők hatására, jó közelítéssel azonos eltolódás és meredekségváltozás lépett fel a kapacitás–
páratartalom görbék között : magasabb hőmérséklethez magasabb kapacitásértékek és gyorsabb
növekedés adódott.
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4.14. ábra. Egy mintán, különböző környezeti hőmérsékletek mellett mért érzékenységi karakterisztikák.
Bal oldalon az egyes minták kapacitásváltozása, a jobb oldalon a párhuzamos ellenállás változása látható.
Az összetartozó karakterisztikákat azonos vonaltípus jelöli.

A tapasztalt eltérések egyik lehetséges oka a relatív páratartalom hőmérsékletfüggése.
Ha a mért karakterisztikákat nem a relatív, hanem az abszolút páratartalom függvényében
ábrázoljuk, akkor ennek hatása kiszűrhető. A 4.15. ábrán együtt ábrázoltam ugyanazon mérési
eredményeket relatív és abszolút páratartalom függvényében. Látható, hogy a rétegszerke-
zetek kapacitása nem tisztán az abszolút páratartalomtól függ, tehát az eredetileg tapasztalt
eltolódásban szerepet játszik az érzékelő rétegszerkezetek hőmérsékletfüggő viselkedése is.
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4.15. ábra. Egy mintán különböző környezeti hőmérsékletek mellett mért érzékenységi karakterisztikák
relatív páratartalom és abszolút páratartalom szerint ábrázolva. (A két vízszintes tengely skálája közel
azonos, mert 55°C-on 98% RH-nak 101,981 g/m3 AH felel meg.)
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4.3.4. Ofszet kialakulása, kifűtés hatása

Saját méréseim során, a többszöri, hosszú idejű, közel 100%-os relatív páratartalmú közeg-
nek kitett rétegszerkezetek kapacitása általában nem állt pontosan vissza a kezdeti értékre
több órás várakozást követően sem. A néhányszor 100 pF kapacitáshoz képest néhány, vagy
néhányszor 10 pF-os eltérés volt mérhető. A 4.16. ábrán egy olyan mérés eredménye látható
folytonos vonallal, amely egy hiszterézis-vizsgálatot követett 16 óra elteltével, miközben a
mintát kb. 50% relatív páratartalom mellett tároltam. Az adszorpciós ág jellege változatlan,
de a karakterisztikában eltolódás jelentkezett. Az eltoldódás nem egyezik meg a különböző
környezeti hőmérsékletek esetén látottakkal, mert az előző és az aktuális mérés adszorpciós
ágának magas páratartalmú végpontja megegyezik, azaz telítéses jellegű a viselkedés.
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4.16. ábra. Hiszterézis-vizsgálatot követő újabb mérés eredménye (T = 25°C).

A karakterisztikában így kialakult, akár 10% körüli ofszet korlátozza az elérhető pontosságot
és a mérések reprodukálhatóságát, ezért külön foglalkoztam ezzel a problémával. Az elméleti
összefoglalóban is idézett irodalmi adatok szerint a rétegek kifűtése megoldás lehet a pórusos
fém-oxid rétegek regenerálására és a rájuk kerülő szennyeződések eltávolítására [17, 76].

A munkám korai szakaszában, a tokozásra használatos, fűthető befogóval végzett vizs-
gálataim során azt tapasztaltam, hogy a >200°C hőmérsékletre fűtött minták kapacitása 1%
pontossággal visszaállt mindig ugyanarra az értékre, az ismétlődő igénybevételek után is. Ezért
a rácsozatos felső elektródával készült rétegszerkezet köré már egy fűtőellenállás is készült.
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4.4. Összefoglalás, új tudományos eredmények

2. tézis. CMOS kompatibilis rétegszerkezetek páraérzékelőkhöz
Az első tézisben kifejtett eljárások felhasználásával új, CMOS technológiával kompatibilis,
kapacitív, síkelektródás páraérzékelő rétegszerkezeteket dolgoztam ki, amelyekben az
érzékelőréteg szerepét nanopórusos alumínium-oxid vékonyréteg tölti be. Mérésekkel
kimutattam, hogy a rétegszerkezetek 0–100% relatív páratartalom (RH) tartományban
érzékenyek, karakterisztikájuk nemlineáris, átlagos érzékenységük eléri a 15 pF/RH% (65%
RH alatt átlagosan 3,8 pF/RH%, felette 35,7 pF/RH%) értéket. Az elért érzékenység a
kereskedelmi forgalomban lévő diszkrét, kapacitív szenzorok adatlapjain megadottaknál
egy nagyságrenddel nagyobb. [T1–T5]

2.1 altézis. Nedveskémiai marás segítségével, új, ultravékony palládium/palládium-
oxid–pórusos alumínium-oxid–szilícium-dioxid–erősen adalékolt szilícium rétegszer-
kezeten alapuló, kapacitív, síkelektródás elrendezést valósítottam meg. A rétegszerke-
zet CMOS-technológiai lépéssor részeként, illetve azt kiegészítő lépésekkel megvalósít-
ható, így integrált páraérzékelő alapjául szolgálhat. Kimutattam, hogy az ultravékony
felső elektróda hőkezelés hatására agglomerálódik és ezzel elősegíti a porlasztásos
leválasztás közben lezárt pórusok felszabadulását.

2.2 altézis. Szelektív anódikus oxidáció segítségével, új, rácsozatos (arany–réz–titán)
fémezés–pórusos alumínium-oxid–titán rétegszerkezeten alapuló, kapacitív, síkelekt-
ródás elrendezést valósítottam meg passzivált felületű szilícium szeleten. A réteg-
szerkezet a CMOS-technológiai lépéssort kiegészítő lépésekkel megvalósítható, így
integrált páraérzékelő alapjául szolgálhat.

A tézis és az altézisek a megfogalmazott tartalommal irodalmilag újak, a munkához
kapcsolódó és az eredményeket bemutató publikációkat a fentiekben felsoroltam.

Az előzmények során tesztábrák segítségével került sor palládium felső elektródás rétegszer-
kezetek előállítására és néhány alapvető vizsgálatára. Doktori munkám során új maszksorozatot
készítettem, az új technológiai lépéssorba beépítettem az újonnan kidolgozott nedveskémiai
marást alkalmazó eljárást. Az előzmények és a doktori munka során készült palládiumos
mintákat SEM-vizsgálatoknak vetettem alá, melyek segítségével megmagyaráztam, miért visel-
kedik a felső elektróda páraáteresztő rétegként, milyen szerepet játszik ebben a réteg tokozás
közben bekövetkező hőkezelődése.

A második, rácsozatos felső elektródával készült rétegszerkezet, a hozzá kapcsolódó munka
és eredmények teljes egészében a doktori képzéshez kötődnek.

Az előzmények során készült és az új mintákat is részletesebb érzékenységi vizsgálatoknak
vetettem alá, melyek során vizsgáltam a mérőfrekvencia hatását és a párhuzamos (veszteségi)
ellenállás változását. Az új eredményekből láthatóvá vált az is, hogy a rétegszerkezetek képesek
a környezeti páratartalom változását dinamikusan követni.
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Az előzmények során, Vass-Várnai András kollégámmal közösen, jellegre kimutattuk a
hiszterézist és hőmérsékletfüggést. Ezeket tovább vizsgáltam, reprodukálható mérésekkel
alátámasztottam meglétüket, melyek így mind a kapacitás–RH, mind párhuzamos ellenállás–
RH karakterisztikákon kiértékelhetővé váltak. Megállapíthatóvá vált, hogy a karakterisztikák
nem csupán az abszolút páratartalomtól függenek.

Az előzmények során tapasztalt ofszet kialakulását új, reprodukálható mérésekkel alátá-
masztottam, mértékét a teljes RH-tartományban meghatároztam, kimutatva a telítéses jelleget.
Az ofszet kiküszöbölésére az újabb rétegszerkezeten fűtőellenállást valósítottam meg.



5. fejezet

CMOS-kompatibilis páraérzékelő eszköz

Disszertációm ezen része egy integrált fűtéssel és hőmérővel ellátott páraérzékelő eszköz
megvalósítását és vizsgálatával kapcsolatos eredményeket mutatja be. Az eszköz az előző
fejezetekben bemutatott eredményekre alapozva jött létre, ezért a szerkezet, a technológiai
lépéssor és alapjellemzők mérési eredményei a lehető legrövidebben kerülnek ismertetésre, az
újdonságok kiemelésével. Ezeket az integrált fűtésnek köszönhető új vizsgálatokat, az autóipari
tesztkörnyezetben lezajlott demonstráció és a válaszidő mérésének bemutatása követi.

5.1. Páraérzékelő eszköz megvalósítása

Az ultravékony palládium felső elektródával készült rétegszerkezet felhasználásával új
páraérzékelő eszközt dolgoztam ki. Az eszközbe integrált fűtő és hőmérő funkciókat egy, a
rétegszerkezet alá kialakított diódával (pn átmenettel) oldottam meg.

Dióda, mint fűtőelem és hőmérő

A megoldás az érzékelők világában szokatlan, de félvezető eszközök termikus vizsgála-
tainálsikeresen, széles körben alkalmazzák. A termikus tranziens vizsgálati eljárások során
alkalmazott egyik, általam is felhasznált műszaki megoldás a következő : egy pn átmenet nyitó
irányú, állandó áramú meghajtással (fűtőáram) a kívánt mértékig felfűthető, majd az áramot
ugrásszerűen, megfelelően kis értékűre átállítva (mérőáram), a felfűtött állapotra jellemző
nyitófeszültség mérhető. A mérőáram értékét úgy kell megválasztani, hogy az ne okozzon a
mérést zavaró mértékű melegedést a félvezető eszközben. A nyitófeszültség hőmérsékletfüggé-
sének pontos karakterizálását követően, a tranziens mérés során nyert feszültségértékekből
hőmérséklet számítható. Míg a termikus tranziens méréstechnika során a hűlés folyamatát
regisztrálják, és abból a megfelelő matematikai apparátussal szerkezeti jellemzőket állapítanak
meg, a páraérzékelő eszköz használata során alapvetően a pillanatnyi hőmérséklet mérése
szükséges. Ezen a módon az érzékelő fűthető, a fűtés vagy környezet hatására kialakuló
hőmérséklet mérhető.

54
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Az érzékelő eszköz felépítése

Az érzékelő felépítése az 5.1. ábrán látható. Az ábra c) részén, a szerkezetből kimetszve,
külön megfigyelhető az érzékelő működés szempontjából hatásos, síkelektródás elrendezé-
sű kapacitás felső (páraáteresztő, Pd) és alsó (pn átmenet részét képező p-Si) fegyverzete,
valamint a közöttük elhelyezkedő kétrétegű dielektrikum, a rétegszerkezet kidolgozásánál
bemutatottakhoz hasonlóan.

a) b) c)

n-Si p-Si SiO2 Al Pórusos Al2O3 Pd pórusos Al2O3-rétegen

5.1. ábra. Integrált fűtő–hőmérő diódával kialakított páraérzékelő eszköz felépítésének bemutatása: a)
felülnézeti kép, és a bejelölt vonal mentén készült keresztmetszeti rajz ; b) funkcionálisan is elkülönülő
részek szétválasztása; c) az érzékelés szempontjából hatásos rész. A chipek élhossza 3×2,7 mm, az
érzékelőfelület 1 mm2, az ábrázolt rétegvastagságok nem méretarányosak.

Technológiai lépéssor

A teljes lépéssort részletesen, a technológiai paraméterek feltüntetésével az A függelék
tartalmazza. Az alábbiakban csak a főbb lépéseket mutatom be az 5.2. ábra segítségével, az
előző fejezetekhez hasonlóan.

Hordozóként 2" átmérőjű, n típusú, 7–10 Ωcm fajlagos ellenállású, 〈1 1 1〉 orientációjú szilíci-
um szeleteket használtam fel, amelyre 300 nm vastagságú termikus oxidréteget növesztettem a
p-típusú adalék (bór) diffúziójával szembeni maszkolásra (5.2.a ábra). Az oxidréteget megmun-
káltam az első maszk segítségével, majd létrehoztam a pn átmenetet bór kétlépéses diffúziójával.
A diffúzió második lépése (behajtás) oxigénben zajlott, létrehozva az érzékelő 40 nm vastag
SiO2 szigetelőrétegét (5.2.b ábra).

A szelet előoldalára alumíniumréteget választottam le (5.2.c ábra), majd abból anódikus
oxidációval, és azt követő nedveskémiai marással kialakítottam a nanopórusos érzékelőréteget
(5.2.d ábra). Ezt követte a felső és alsó elektróda kontaktusaként szolgáló alumíniumréteg
leválasztása (5.2.e ábra) és annak megmunkálása (5.2.f ábra). Az alsó elektróda egyben a
fűtő–hőmérő dióda p-rétege (anódja) is. A palládium rajzolatának kialakítása ezúttal is lift-off
technikával történt (5.2.g és h ábra).
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a) b) c) d)

e) f) g) h)

n-Si p-Si SiO2 Al Pórusos Al2O3 Fotoreziszt Pd pórusos Al2O3-rétegen

5.2. ábra. Integrált fűtő–hőmérő diódával kialakított páraérzékelő eszköz technológiai lépéssora. A
kisebb méretű felülnézeti képek alatt a bejelölt vonal mentén készült keresztmetszeti rajzok láthatók.
A felhasznált litográfiai maszkok egy-egy chipet ábrázoló részletei is bemutatásra kerültek. A chipek
élhossza 3×2,7 mm, az érzékelőfelület 1 mm2, az ábrázolt rétegvastagságok nem méretarányosak.

A szeleteket darabolás után TO-5 tokokra rögzítettem eutektikus kötéssel, létrehozva a
kontaktust a fűtő–hőmérő dióda n-rétegéhez (katód) és kihasználva ezt a palládium réteg
hőkezelésére. Az alumínium kontaktusokon keresztül, mikrohuzalkötéssel kikötöttem a felső
elektródát és a dióda – alsó elektródaként is funkcionáló – p-rétegét. A kikötési rajzot („bond
plan”) és a tokozott eszköz fotóját az 5.3. ábra mutatja be.

Az ismertetett technológiai lépéssor CMOS-technológia részeként, ill. azt kiegészítő lépé-
sekkel végrehajtható, és nagyobb integráltságú eszközök kialakításához is alkalmas lehet. A
fűtő–hőmérő dióda a többi aktív eszközzel egy időben kialakítható, míg a többi lépés az előző
fejezetben tett javaslatok alapján tervezhető és kivitelezhető.

A sikeresen lezárt SE2A1 ENIAC projekt egyik eredménye volt a Boschman Technologi-
es által továbbfejlesztett Open-Window Molding2 tokozási eljárás, és az általam kidolgozott
érzékelő ehhez történő adaptálása. Ennek érdekében a bemutatott eszköz rajzolatát csak kis
mértékben kellett átdolgozni, a funkciók és a felépítés változatlan maradt. Az áttervezett
eszköz elkészült, egy karakterizáláshoz tokozott chip az 5.3.c ábrán látható. Az új érzékelők
mindenben megfeleltek az ipari partner előírásainak, így az általam kidolgozott szenzorkon-
cepció bemutatott (egy lehetséges) megvalósítása tömeggyártásra alkalmas, beleértve a tokozás
lépését is.

1 Nanoelectronics for Safe, Fuel Efficient and Environment Friendly Automotive Solutions – Biztonságos, jó
hatásfokú és környezetbarát autóipari megoldások nanoelektronika alkalmazásával

2 Lényegében: az érzékelőfelület számára nyitott ablak mellett végzett fröccsöntés
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2 mma) b) c)

5.3. ábra. Bal oldalon az integrált fűtő–hőmérő diódával kialakított páraérzékelő eszköz kikötési rajza
(bond plan) és fotója, jobb oldalon a módosult rajzolat szerint elkészült eszköz fotója látható.

5.2. Páraérzékelő eszköz vizsgálata

A kidolgozott technológiával előállított rétegek és rétegszerkezetek kapcsán elért eredmé-
nyeket az előző fejezetek ismertették. Az alábbiakban csupán azon eredmények bemutatására
szorítkozom, amelyek alapvető fontosságúak, ill. az eddigiekhez képest újdonságot jelentenek.

5.2.1. Fixpontos karakterisztika-mérés

Az első vizsgálatokat ebben az esetben is a fixpontos módszerrel végeztem. Az eredmények
az 5.4. ábrán láthatók. Megfigyelhető, hogy kisebb az érzékenységbeli szórás, mint a rétege-
lőállítási kísérletek első szakaszában. Ez a technológiai paraméterek jobb kézben tartásának
köszönhető. A karakterisztika jellege és az érzékenység is megfelel a korábbi tapasztalatoknak.

5.2.2. Integrált dióda karakterizálása

Az integrált dióda hőmérő funkcióját („üzemmódját”) tanszékünkön fejlesztett, kereskedel-
mi termékké vált T3Ster3 berendezés és szoftvere által nyújtott egyik szolgáltatással kalibráltam.
A rendszer állandó mérőáramú, nyitó irányú meghajtás és a beépített, precíz termoszát által
változtatott hőmérséklet mellett felvette a dióda nyitófeszültségének pontos hőmérsékletfüggé-
sét. (Előzetes mérések alapján a mérőáram értékének 4 mA-t választottam minden mintához.)
A kalibrációs adatok ismeretében, fokozatosan növelt fűtőáram mellett vizsgálni lehetett a fűtő
üzemmódot is. A nyitófeszültség–hőmérséklet, ill. a hőmérséklet–fűtőáram karakterisztikák
az 5.5. ábrán láthatók.

Az egyes minták karakterizálását követően lehetségessé vált a tokozott chipek felfűtése a
kívánt hőmérsékletre és saját hőmérsékletének meghatározása, a mérési környezetből történő
kiemelés nélkül.

3 Termikus Tranziens Teszter, T3Ster [Tri :st@] („triszter”)
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100

150

200

250

300

350

400

Relatív páratartalom [%]

K
ap

ac
it

ás
[p

F]
1. minta
2. minta
3. minta
4. minta
5. minta

5.4. ábra. Integrált fűtő–hőmérő diódával kialakított páraérzékelő eszközök fixpontos módszerrel
mért kapacitás–páratartalom karakterisztikái 25°C-on. A pontozott vonal a mért karakterisztikapontok
eloszlásának tendenciáját jelöli.
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5.5. ábra. Integrált fűtő–hőmérő diódák karakterizáló méréseinek tipikus eredményei. Bal oldalon a
hőmérő, jobb oldalon a fűtő üzemmódban felvett karakterisztikák láthatók.
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5.2.3. Klímakamrás vizsgálatok

Folyamatos fűtés hatásának kimutatása

Klímakamrás vizsgálatokat első alkalommal a BME Elektronikai Technológia Tanszék
ESPEC SH-241 klímakamrája segítségével végeztem az érzékelőkön. A méréseket a relatív
páratartalom fokozatos növelésével, T = 25°C környezeti mellett hajtottam végre. Az egyes
mérések között változtattam a vizsgált érzékelő fűtőáramát (100–150 mA tartományban), ezáltal
be tudtam állítani a hőmérsékletét a kívánt értékre. Az eredmények azt mutatták (5.6. ábra),
hogy az érzékenység a chiphőmérséklet növelésével csökken. Ez azzal magyarázható, hogy
a fűtött eszköz – magasabb hőmérsékletének megfelelően – kisebb relatív páratartalmúnak
érzékeli környezetét.
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5.6. ábra. Integrált fűtő–hőmérő diódával kialakított páraérzékelő eszközök klímakamrában, különböző
chiphőmérsékletek mellett mért kapacitás–páratartalom karakterisztikái.

Kifűtés hatásának vizsgálata

A fűtő üzemmód jól használhatónak bizonyult az érzékelőréteg kifűtésére, ezáltal lehetséges
volt a magas páratartalmú közegben végzett mérések okozta ofszet kompenzálása. Ezt korábban
csak a mérőkörnyezeten kívül, egy külön berendezés segítségével tudtam elvégezni. A művelet
4–5 perces, T > 120°C fűtéssel történt, és minden esetben a kiindulási értékre (±1%-on belüli
pontossággal) sikerült visszaállítani a kapacitás értékét. Erre látható példa az 5.6. ábrán: 0%
RH-nál feltüntetett három kapacitásérték, melyek az egyes méréssorozatok közötti kifűtéskor
adódtak (az elvégzett mérések sorrendjében: 125 pF, 127 pF, 126 pF).
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Folyamatos fűtés hatása a hiszterézisre

Amint az a rétegszerkezeteken végzett mérésekből korábban kiderült, nemcsak a relatív
páratartalom, hanem az érzékelőműködés hőmérsékletfüggése is jelentősen módosítja az érzé-
kenységi karakterisztikát. A fűtő üzemmód segítségével további, erre vonatkozó vizsgálatokat
tudtam végezni. A különböző chiphőmérsékletek mellett felvett hiszterézis-görbéken (5.7. ábra)
továbbra is megfigyelhető az érzékelő által látott, csökkent relatív páratartalom hatása (mint
az 5.6. ábrán), de emellett látható az is, hogy az integrált fűtés segítségével csökkenthető a
vizsgált eszköz hiszterézise.
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5.7. ábra. Egy mintán, különböző chiphőmérsékletek mellett mért érzékenységi karakterisztikák és
azok hiszterézise 25°C állandó környezeti hőmérséklet mellett. Az eltérések kiemelése érdekében, a
bal oldali ábra esetében együttesen, a jobb oldali esetében egyenként elvégzett normálás mellett kapott
karakterisztikák láthatók.

5.2.4. Az érzékelő kapacitásának hőmérsékletfüggése

A kapacitív érzékelők előnyös tulajdonsága, hogy a dielektromos állandó hőmérsékletfüggé-
se csekély, ezért számottevően nem befolyásolja a működést. A fűtő–hőmérő dióda segítségével
ennek vizsgálatát is elvégeztem saját érzékelőimre.

Egy vákuumexikátorba bevezettem a méréshez szükséges vezetékeket, elhelyeztem benne
a vizsgált érzékelőt és elővákuumot hoztam benne létre. Folyamatos szivattyúzás mellett
kifűtöttem az érzékelőt, majd hűlése közben regisztráltam a hőmérsékletének és a kapacitásának
időbeli változását. (A méréshez létrehozott „páramentes” környezet célja az volt, hogy a hűlés
során ne tudjon számottevő mennyiségű víz adszorbeálódni és a kapacitás értékét befolyásolni.)

Az eredményként kapott hűlési görbe és kapacitás–hőmérséklet karakterisztika az 5.8. ábrán
látható. A karakterisztikára illesztett egyenes alapján mindössze 0,075 pF/°C adódik a „száraz”
érzékelő hőmérsékletfüggésére, amely elhanyagolható hibát jelent az általam végzett egyéb
mérések során.



5. FEJEZET. CMOS-KOMPATIBILIS PÁRAÉRZÉKELŐ ESZKÖZ 61

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

20

40

60

80

100

120

140
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5.8. ábra. A érzékelő kapacitásának hőmérsékletfüggését vizsgáló mérés eredménye. Bal oldalon az
integrált dióda segítségével felfűtött eszköz – ugyancsak a dióda segítségével kimért – hűlési görbéje,
jobb oldalon a hűlés közben regisztrált kapacitásváltozás látható. A méréseket, és az eszköz ezt megelőző
kifűtését vákuumban végeztem.

5.3. Demonstráció autóipari tesztkörnyezetben, válaszidő vizs-
gálata

Az elvégzett kutatás-fejlesztési munka részben a – már említett – SE2A projekthez kapcsoló-
dóan, annak támogatásával zajlott. A projekt eredményeinek bemutatására annak zárása előtt,
2011 novemberében került sor Helmondban (Hollandia) az egyik partner, a TNO telephelyén,
a gépjármű tesztcsarnokban.

A demonstráció során a páraérzékelő, és a görög partnerek által fejlesztett áramlásérzékelő
működését mutattuk be sikeresen. Az érzékelőket egy hibrid tehergépjármű légbevezető
csövére szereltük fel, ahol intenzív légáramnak voltak kitéve (többször száz m3/óra, >10 m/s).
Változó mértékű gázadás és külső forrásból biztosított vízgőz bevezetésével szimuláltuk a
környezeti feltételek változását. A kapacitív páraérzékelőm jelét Hantos Gusztáv kollégám
által fejlesztett kiolvasó áramkör alakította át lineáris feszültség jellé (kalibrációs adatok
alapján, hőmérsékletfüggés figyelembe vételével), és továbbította a helyszínen rendelkezésre
bocsátott adatgyűjtő felé. Összehasonlításul egy ipari páramérő (testo 601) adatait használtuk
fel. A mérési összeállítás az 5.9. ábrán, a regisztrált eredmények az 5.10. ábrán láthatók.
Megfigyelhető, hogy a saját érzékelő gyorsabban reagál az impulzusszerű változásokra (közel
100% relatív páratartalmú levegő beengedése vagy elzárása) : az ábrán 450 s körül látható
„ugrások” érintőinek meredeksége között háromszoros szorzó adódik. A bemutató előtti
mérések tanúsága szerint, az egymástól függetlenül kalibrált két érzékelő 1–2%-on belül
ugyanazt az értéket jelezte ki állandósult állapotban (erre látható példa az 5.9. ábra bal alsó
fotóján).
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5.9. ábra. A bemutatón kialakított mérési elrendezés. Az érzékelők a szürke cső középpontjában
helyezkednek el. Pirosan bekeretezve a saját, sárgán bekeretezve a gyári érzékelő becsatlakoztatása
látszik. A műszer kijelzése: 42,8% RH és 17,6°C; a demonstrációs eszköz kijelzése: 43% és 352 pF.
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5.10. ábra. A referenciaként használt ipari páraérzékelő és a saját páraérzékelő feldolgozott jelének
összehasonlítása
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A testo 601 típusú4, professzionális, hordozható páratartalom–hőmérséklet mérő műszer
kézikönyve és a cég által jegyzett szabadalom [121] alapján kiderül, hogy a referenciaként
használt érzékelő polimer érzékelőrétegen (PEI, poli-éter-imid) alapul és síkelektódás elrende-
zésű (felül gőzölt arany, alul tantál vagy arany elektródával, üveg vagy kerámia szubsztráton).
A saját érzékelőhöz képest – az összehasonlítás szempontjából releváns jellemzők közül –
mindössze az érzékelőréteg anyagában van eltérés, így a demonstráció során tapasztaltak is
erre vezethetők vissza. Az összefüggő polimerrétegbe lassabban hatol be a víz, mint pórusos
érzékelőrétegbe, ezért az utóbbi esetében gyorsabban megváltozik a dielektromos állandó, és
ennek hatására a kapacitás mért értéke is. A demonstráció tapasztalatai alapján a tranziens
viselkedés pontosabb vizsgálatára került sor a válaszidő közelítő mérésével.

Válaszidő vizsgálata

A páraérzékelők jellemzésére szokásosan megadott válaszidő5 azonos a villamosmérnöki
gyakorlatban is alkalmazott időállandóval (time-constant, τ). Meghatározása az érzékelő
ugrásválaszának mérésével történik. Az időállandó az az időtartam, amely alatt az eszköz
válasza eléri a gerjesztés hatására kialakuló végértékének 1− 1

e≈63%-át (a vizsgálójel ráadását
követően). Ennek megfelelő ajánlás található például a Sensirion6 „Szenzor specifikációs
nyilatkozatában” is [122]. Tekintettel arra, hogy nincs széles körben elfogadott szabványos
eljárás erre a vizsgálatra, az említett ajánlásból indultam ki.

A megfelelő ugrás-gerjesztőjel előállítása páraérzékelők minősítéséhez nem egyszerű, ugyan-
is két stabil, ismert páratartalmú közeg közötti „azonnali” váltás szükséges. A vizsgálataim
során használt Weiss klímakamra első közelítésben erre nem alkalmas, de egy hermetikusan
záró, behelyezett edényzet segítségével tudtam ilyen mérést végezni. A kapacitás hőmérséklet-
függésének ellenőrzésénél használt vákuumexikátort, a bele helyezett érzékelővel a kamrába
tettem, az érzékelőt kifűtöttem, majd az edénybe szivattyúztam a kamrában kialakított 10%
relatív páratartalmú levegőt, és azt (légköri nyomáson) lezártam. Ezt követően, a kamrában
90%-os relatív páratartalmat állítottam be, annak stabilizálódása után az exikátorba szivattyúz-
tam a magas páratartalmú levegőt. Az így kialakított 80%-os lépcsőre, mint ugrásjelre adott
választ regisztráltam, ez alapján megállapítottam a vizsgált érzékelő időállandóját (válaszide-
jét). Az 5.11. ábrán látható a regisztrált tranziens és az adott eszközhöz tartozó érzékenységi
karakterisztika. Ezekből számítható a szenzor válasza RH%-ban (5.12. ábra), és meghatározható
a válaszidő, ami 5–6 s közötti értékre adódott

A Sensirion saját adatlapjain [123,124] található információk alapján, a cég által gyártott, po-
limer alapú érzékelők tipikus válaszideje 8 s, míg az egyik legújabb termékük esetén minimum
és maximum értéketeket adnak meg (ezek rendre 5 s és 30 s) [125]. A hozzáférhető leírások
alapján nem egyértelmű, hogy a specifikációs nyilatkozatukban leírt válaszidő mérési eljárást
milyen konkrét RH-értékekkel végezték. Továbbá, az adatlapokon lábjegyzetben megjelenik,
hogy a válaszidők 1 m/s sebességgel áramló közeg esetén hitelesek. Az ilyen mérések csak erre
a célra épített, speciális, kevert áramlású párarendszerben végezhetők el.

4 A szenzor-alkalmazástechnikában jól ismert, 1957-ben alapított, Testo GmbH terméke.
5 angol szakirodalomban és adatlapokon: „response time”, t63, τ63
6 Pára-, gáz- és folyadékáramlás-szenzorok terén vezető szerepet betöltő, 1998-ban, Svájcban alapított cég.
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5.11. ábra. Válaszidő mérése során regisztrált kapacitásváltozás (bal oldalon) és a vizsgált eszköz
érzékenységi karakterisztikája (jobb oldalon)
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5.12. ábra. Válaszidő mérése során regisztrált kapacitásváltozás és a vizsgált eszköz érzékenységi
karakterisztikája alapján számított szenzorválasz (RH%) az idő függvényében (az első 35 másodperc).
Az ábráról leolvasható válaszidő (időállandó) 5–6 s közé esik.

A rendelkezésre álló adatok alapján pontos összehasonlítás nem végezhető az említett
kereskedelmi termékekkel, de a demonstráció során tapasztalt háromszoros meredekség, ill. a
statikus közegben végzett válaszidőmérés katalógusadatoknál kedvezőbb eredményei a saját
érzékelő koncepciójának és adott megvalósításnak versenyképességét támasztják alá.
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5.4. Összefoglalás, új tudományos eredmények

3. tézis. CMOS-kompatibilis páraérzékelő eszköz
Megvalósítottam egy új, CMOS-kompatibilisen integrálható, fűthető, kapacitív, síkelekt-
ródás páraérzékelő eszközt. A fűtést és a hőmérséklet mérését, szabályozását a második
tézispontban bemutatott palládium/palládium-oxid elektródás érzékelő rétegszerkezet alatt
kialakított pn átmenet teszi lehetővé. A megvalósított eszköz sorozatgyártásra alkalmas
módon tokozható. [T1–T4, T7]

3.1 altézis. Mérésekkel igazoltam, hogy az érzékelőréteg alatt kialakított pn átmenet
alkalmas a páraérzékelő eszköz reprodukálható kifűtésére, így megszüntethető a
működés során a kapacitás értékében kialakuló ofszet. Az eszköz kialakításának
köszönhetően a kifűtés mérési körülmények között is elvégezhető.

3.2 altézis. Mérésekkel kimutattam, hogy az érzékelőréteg alatt kialakított pn átme-
net alkalmas az eszköz hőmérsékletének kívánt értéken tartására, és a hőmérséklet
emelésével csökkenthető az érzékelő eszköz hiszterézise.

3.3 altézis. Mérésekkel kimutattam, hogy az érzékelő eszköz tipikus válaszideje <6 s,
így versenyképes a jelenleg széles körben elterjedt polimer alapú érzékelőkkel, melyek
esetében ez az érték 8 s vagy annál nagyobb érték.

A tézis és az altézisek a megfogalmazott tartalommal irodalmilag újak, a munkához
kapcsolódó és az eredményeket bemutató publikációkat a fentiekben felsoroltam. A bemutatott
munka és eredmények teljes egészében a doktori képzéshez kötődnek.



6. fejezet

Összefoglalás

Munkám során új, CMOS-kompatibilis rétegkialakítási eljárásokat és rétegszerkezeteket
dolgoztam ki integrált páraérzékelők céljaira. Ezekre támaszkodva új, CMOS-kompatibilis
páraérzékelő eszközt valósítottam meg.

A kidolgozott két rétegkialakítási eljárással alumínium vékonyrétegből nanopórusos alumí-
nium-oxid alakítható ki és munkálható meg CMOS-kompatibilis szilícium szelettechnológiával.
Az első eljárás esetében a szilícium hordozó teljes felületén készül pórusos vékonyréteg,
melynek megmunkálása nedveskémiai marással történik. A bekövetkező alámaródás 2 µm
alatti, ami az érzékelőrétegeknél szokásos méreteknél nem okoz gondot, és szükség esetén
a maszkábra előtorzításával kezelhető. A második eljárás fotoreziszt felületi védelem mellett
végzett szelektív anódikus oxidáción és azt követő szelektív marási lépésen alapul. A szelektív
marószer nem távolítja el az alumínium-oxid réteget, de a pórusok és a pórusosság növekedését
okozza.

A rétegkialakítási eljárások felhasználásával két kapacitív, síkelektródás páraérzékelő réteg-
szerkezetet dolgoztam ki, amelyekben az érzékelőréteg szerepét a nanopórusos alumínium-oxid
vékonyréteg tölti be. Mérésekkel kimutattam, hogy a rétegszerkezetek 0–100% relatív páratar-
talom (RH) tartományban érzékenyek, karakterisztikájuk nemlineáris, átlagos érzékenységük
eléri a 15 pF/RH% (65% RH alatt átlagosan 3,8 pF/RH%, felette 35,7 pF/RH%) értéket. Az
elért érzékenység a kereskedelmi forgalomban lévő diszkrét, kapacitív szenzorok adatlapjain
megadottaknál egy nagyságrenddel nagyobb. Mérésekkel bemutattam a karakterisztika hiszte-
rézisének és ofszetjének kialakulását, valamint a környezeti hőmérséklettől való függését. Az
első rétegszerkezet ultravékony palládium/palládium-oxid–pórusos alumínium-oxid–szilícium-
dioxid–erősen adalékolt szilícium felépítésű, CMOS-technológiai lépéssor részeként, illetve
azt kiegészítő lépésekkel megvalósítható, így integrált páraérzékelő alapjául szolgálhat. Ki-
mutattam, hogy az ultravékony felső elektróda páraáteresztő viselkedésében szerepet játszik
a hőkezelődés hatására bekövetkező agglomerációja. A második rétegszerkezet rácsozatos
fémezés–pórusos alumínium-oxid–titán rétegszerkezeten alapul, és megvalósítható passzivált
felületű, kész CMOS-áramköröket is tartalmazó szilícium szeleten, lehetővé téve integrált
érzékelők megvalósítását.

A kidolgozott technológiai eljárások és az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján meg-
valósítottam egy új, CMOS-kompatibilisen integrálható páraérzékelő eszközt. A szenzor a
bemutatott palládium/palládium-oxid elektródás rétegszerkezeten alapul, és az alatta kialakí-
tott pn átmenet segítségével fűthető, illetve a hőmérséklete meghatározható. Az eszközt egy
nemzetközi projekt keretében továbbfejlesztett tokozási eljáráshoz optimalizáltam, így az ebből
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a szempontból is megfelel a sorozatgyártás követelményeinek. Mérésekkel igazoltam, hogy a
pn átmenet alkalmas a páraérzékelő eszköz reprodukálható kifűtésére, így megszüntethető
a működés során a kapacitás értékében kialakuló ofszet. Az eszköz kialakításának köszön-
hetően a kifűtés mérési körülmények között is elvégezhető. Mérésekkel kimutattam, hogy a
pn átmenet alkalmas az eszköz hőmérsékletének kívánt értéken tartására, és a hőmérséklet
emelésével csökkenthető annak hiszterézise. Autóipari körülmények között végzett demonstrá-
ció során a saját érzékelő linearizált, kalibrált kimeneti jele háromszoros meredekséggel követte
a páratartalom változásait az összehasonlításra használt, polimer alapú ipari érzékelő jeléhez
képest. Az álló levegőben végzett pontosabb vizsgálatok alapján az általam készített szenzorok
tipikus válaszideje <6 s-ra adódott, így azok versenyképesek a széles körben elterjedt polimer
alapú, kereskedelmi fogalomban lévő szenzorokkal (melyek esetében ez az érték 8 s vagy annál
nagyobb érték).

A rétegkialakítási eljárásokkal kapcsolatos munka tovább folytatható a rétegelőállítási para-
méterek további optimalizálásával (pl. nagyobb pórusok létrehozás érdekében) és a pórusok,
illetve a pórusosság növelését okozó marási eljárás részletesebb vizsgálatával. További kutató-
fejlesztő munka lehet a rétegszerkezetek kialakításának optimalizálása (pl. rétegvastagságok
beállításával és a rajzolat változtatásával) és hőmérsékletfüggő működésének pontosabb leírása.
Lehetséges továbbfejlesztési irány a fűtés hatékonyságának javítása pl. MEMS-membrán, -híd,
-félhíd kialakításával. Részletesebben vizsgálható a hiszterézist és az érzékenységet csökkentő
folyamatos fűtés hatása, hőmérsékletének optimális beállítása. Az érzékelő válaszidejének vizs-
gálata kiterjeszthető a pórusátmérő, a pórusosság és a chiphőmérséklet hatásának megismerése
érdekében.

Az értekezésben bemutatott munka utolsó fázisához kapcsolódóan kiolvasó elektronika
és demonstrációs eszköz készült tanszékünkön moduláramkör formájában. A tapasztalatok
alapján megkezdődött az integrált áramköri kivitel koncepciójának kidolgozása, előkészítve
egy lehetséges CMOS-MEMS demonstrátor megvalósítását.
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el a jelenlegi eredményekig, mindegyik sikeréhez egy apró szelettel hozzájárult. Köszönet a
támogató szervezeteknek.
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A függelék

Integrált fűtéssel és hőmérővel ellátott
páraérzékelő eszköz technológiai lépéssora

1. Alapanyag előkészítése

1.1 〈1 1 1〉 orientációjú, n típusú, 2" átmérőjű, 7–10 Ωcm fajlagos ellenállású szilícium
egykristály szelet

1.2 vizes öblítés

1.3 250 ml 1 NH4OH : 1 H2O2 : 5 H2O, 80–95°C, 15 perc (RCA–1 tisztítás)

1.4 250 ml 1 HF : 20 H2O, szobahőmérséklet, 1 perc

1.5 250 ml 1 HCl : 1 H2O2 : 6 H2O, 80–95°C, 15 perc (RCA–2 tisztítás)

1.6 vizes öblítés, szárítás

2. Termikus oxid növesztése diffúzió maszkolására

2.1 1100°C, 100 l/h száraz O2, 10 perc

2.2 1100°C, 100 l/h 90°C-os vízgőzben telített O2, 30 perc

2.3 1100°C, 100 l/h száraz O2, 10 perc

3. Oxidvastagság ellenőrzése kísérőn (>300 nm)

4. Ablaknyitás diffúzió számára

4.1 lakkfelvitel (1) : hátoldal, AZ 1518 fotoreziszt (2900 rpm, 30 s, 2 µm)

4.2 beszárítás (1) : 100°C, 50 s

4.3 lakkfelvitel (2) : előoldal, AZ 1518 fotoreziszt (2900 rpm, 30 s, 2 µm)

4.4 beszárítás (2) : 100°C, 50 s

4.5 megvilágítás: M1/pos jelű maszk

4.6 előhívás: AZ 726 MIF előhívó, 25–30 s

4.7 beégetés: 115°C, 50 s

4.8 maratás: pufferelt oxidmaró (BOE), szobahőmérséklet, szubsztrátig
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4.9 lakkeltávolítás (1) : aceton, izopropil-alkohol (IPA), vizes öblítés, szárítás

4.10 lakkeltávolítás (2) : 65% HNO3, 85°C, 5 perc, vizes öblítés, szárítás

5. Bór diffúziója

5.1 leválasztás: bórtárcsák között, 985°C, 25 perc, 100 l/h N2

5.2 fellazító oxidáció: 985°C, 10 perc, 100 l/h száraz O2

5.3 bórüveg eltávolítása: P-maróban, 3–4 perc (szubsztrátig)

5.4 behajtás: 1100°C, 10 perc, 100 l/h száraz O2

6. Oxidvastagság ellenőrzése kísérőn (40 nm)

7. Diffúzió minősítése kísérőn

7.1 típusmérés

7.2 négyzetes ellenállás ellenőrzése

7.3 pn átmenet mélységének mérése vagy adalékprofil felvétele (szükség esetén)

8. Alumínium vákuumgőzölése érzékelőréteghez

9. Alumínium vastagságának mérése kísérőn (szükség esetén)

10. Alumíniumot védő fotoreziszt felvitele a szelet kerületére

10.1 lakkfelvitel : előoldal, AZ 6632 fotoreziszt (2900 rpm, 60 s, 3,5 µm)

10.2 beszárítás: 110°C, 50 s

10.3 megvilágítás: kerületi védelemre kidolgozott maszk

10.4 előhívás: AZ 726 MIF előhívó, 60 s

10.5 beégetés: 125°C, 50 s

11. Alumínium anódikus oxidációja

11.1 elektrolit : 10 g/g% töménységű kénsavoldat

11.2 feszültség: 15 V

11.3 áramkorlát : 200 mA

11.4 anód-katód távolság: 10 mm

11.5 ideje : az áram (áramerősség meredek csökkenését követő) megszűnéséig

11.6 zárólépés: vizes öblítés, szárítás

12. Alumínium-oxid vastagságának mérése

13. Lakkeltávolítás: aceton, IPA, vizes öblítés, szárítás
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14. Alumínium-oxid és szilícium-dioxid marása

14.1 lakkfelvitel : előoldal, AZ 6632 fotoreziszt (2900 rpm, 60 s, 3,5 µm)

14.2 beszárítás: 110°C, 50 s

14.3 megvilágítás: M2/pos jelű maszk

14.4 előhívás: AZ 726 MIF előhívó, 60 s

14.5 beégetés: 125°C, 50 s

14.6 maratás: 1 NH4OH : 1 H2O2 : 3 H2O, 60°C, 4–6 nm/s

14.7 vizes öblítés, szárítás

14.8 lakkeltávolítás: aceton, IPA, vizes öblítés, szárítás

14.9 lakkfelvitel : előoldal, AZ 1518 fotoreziszt (2900 rpm, 30 s, 2 µm)

14.10 beszárítás: 100°C, 50 s

14.11 megvilágítás: M2/pos jelű maszk

14.12 előhívás: AZ 726 MIF előhívó, 25–30 s

14.13 beégetés: 115°C, 50 s

14.14 maratás: BOE, szobahőmérséklet, szubsztrátig

14.15 lakkeltávolítás: aceton, IPA, vizes öblítés, szárítás

15. Alumínium gőzölése kontaktusnak

16. Alumínium vastagságának mérése (szükség esetén)

17. Alumínium megmunkálása

17.1 lakkfelvitel : előoldal, AZ 1518 fotoreziszt (2900 rpm, 30 s, 2 µm)

17.2 beszárítás: 100°C, 50 s

17.3 megvilágítás: M3/pos jelű maszk

17.4 előhívás: AZ 726 MIF előhívó, 25–30 s

17.5 beégetés: 115°C, 50 s

17.6 maratás: 16 H3PO4 : 1 HNO3, szobahőmérséklet (fémes alumínium lemarásáig)

17.7 lakkeltávolítás: aceton, IPA, vizes öblítés, szárítás

18. Alumínium kontaktusréteg hőkezelése: 450°C, 30 perc, 200 l/h N2

19. Palládium felső elektróda leválasztása

19.1 lakkfelvitel : előoldal, AZ 6632 fotoreziszt (2900 rpm, 60 s, 3,5 µm)

19.2 beszárítás: 110°C, 50 s

19.3 megvilágítás: M4/pos jelű maszk

19.4 előhívás: AZ 726 MIF előhívó, 60 s

19.5 vizes öblítés, szárítás
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19.6 ismételt beszárítás: 110°C, 50 s

19.7 minta és kísérő behelyezése

19.8 katódporlasztás: 50 W RF teljesítmény, 8 nm/min, 1,5 perc

20. Palládium rétegvastagságának mérése kísérőn

21. Palládium „lift-off”

21.1 1 perc meleg aceton

21.2 30 s ultrahangos rezgetés

21.3 1 perc meleg aceton

21.4 1 perc IPA forralás

22. Szeletdarabolás

23. Tokozás

23.1 chip rögzítése aranyozott fémtokra eutektikus kötéssel (>371°C)

23.2 felrögzítés közben hőkezelődés levegőben

23.3 kivezetések ultrahangos kötése
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