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I. Bevezetés

A második világháború mĦszaki laborjai azt a feladatot kapták, hogy a radarok által kibocsátott mikrohullámokat detektálják. Erre a célra az akkoriban széles körben elérhetĘ vákuumdióda nem volt alkalmas, keresni kellett kis kapacitású detektort, melyet Si
kristályból és rátámasztott W-tĦbĘl kialakított kristálydetektor formájában találtak meg.
A háború utáni évekre maradt a Si-dióda mĦködésének tisztázása [1]. Ennek során az
amerikai Bell Laboratóriumban Bardeen és Brattain [2] ezt a W-tĦs elrendezést germániumon újabb tĦkkel és kompenzáló-feszültségekkel kiegészítve, majd méréseket végezve ismerte fel az összeállításuk jelerĘsítĘ tulajdonságát. Ekkor vezették be a tranzisztor elnevezést. A tranzisztor mĦködésének elméletét egy évvel késĘbb közölte le
Shockley [3]. A félvezetĘ mikroelektronika és az integrált áramkörök (IC-k) fejlĘdése a
tranzisztorhatás 1947-es, e módon történt felfedezésétĘl és az 1959-es elsĘ, szilícium
alapú IC megalkotásától [4] számítható. A fejlĘdés dinamizmusára jellemzĘ, hogy a
félvezetĘipar 1996-ra a világ legnagyobb iparágává lépett elĘ, megelĘzve pl. az olajipart.

Az alkalmazások zömének alapanyaga a Si, azonban technológiai megfontolásokból
más anyagok felhasználására is sor került az idĘk folyamán. Megjelentek a széles hĘmérséklettartományban alkalmazható félvezetĘ anyagok és az ezekbĘl gyártott eszközök, az egészen nagyfrekvenciás és nagyteljesítményĦ tranzisztortípusok, sĘt számos
egyéb félvezetĘeszköz is. Térvezérelt tranzisztor, különféle kapcsolók, fényemittáló és
erĘsítĘ diódák jelentek meg, s félvezetĘ alapú részecske és fotodetektorok, mikrohullámú oszcillátorok kifejlesztésére is sor került.
A félvezetĘ anyagokat vegyi összetételük szerint két csoportba lehet sorolni:
- elemi anyagok, melyek közül a szilícium és a germánium a jelenlegi eszközök
legelterjedtebb anyaga,
- két, vagy több elem vegyületjellegĦ ötvözetei, pl. a periódusos rendszer negyedik oszlopára szimmetrikus elhelyezkedésĦ, III-V, IV-IV vagy II-VI oszlopból
választott elemek (galliumarzenid, indiumantimonid, galliumnitrid, szilíciumkarbid, stb.).

A Si nagy ívĦ sikerét a SiO2 alapozta meg. Az eszköztechnológiában széleskörĦen alkalmazott, planáris technológiának nevezett technika a félvezetĘ anyagokon olyan szigetelĘ oxidréteg gyors, pontosan szabályozható, és „tökéletes” kialakítását igényelte,
melyben egyes adalékanyagok több nagyságrenddel alacsonyabb diffúziós sebessé-
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gĦek, mint szilíciumban. Ez pedig egyszerĦ, egylépéses (és nem mellékes szempontként költséghatékony) termikus oxidációval kialakítható szilíciumon, SiO2 formában, sĘt
ez nélkülözhetetlen feltétele volt az integrált áramkörök dinamikus fejlĘdésének is az
elmúlt 40 évben. A hétköznapi „egyszerĦ” alkalmazásokhoz sokáig elég volt a Si alapú
eszközök -40°C és +160°C közötti mĦködési hĘmérséklettartománya, és a Si sok más
paramétere is megfelelĘ volt (pl. 1,12 eV tiltott sáv szélességĦ indirekt sávszerkezet).
Érdemes itt még megemlíteni a germániumot és a GaAs-et, melyeket olyan eszközökben használnak elterjedten, ahol a Si vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon kis hatékonysággal alkalmazható (pl. a GaAs mikrohullámú alkalmazásai).

Az eszközökkel szembeni elvárások, a technológiai lehetĘségek és az anyagi tulajdonságok határozzák meg, hogy egy adott feladathoz mely csoportból, mely félvezetĘ
anyagot választják a fejlesztĘk. Az egyre komolyabb kihívásokkal szembesülĘ alkalmazásfejlesztĘk folyamatosan ösztönzik a kutatókat a mind speciálisabb alkalmazásokhoz egyre inkább illeszkedĘ félvezetĘk technológiai fejlesztésére, míg a fejlettebb
technológiával elĘállított félvezetĘk javuló fizikai tulajdonságokat mutatnak (például
alacsonyabb hibasĦrĦség lassabb degradációt hozhat). Így záródik a kör: növekednek
az elvárások, tágulnak a lehetĘségek és javul az anyagok minĘsége.

Egyes fizikai tulajdonságok nem befolyásolhatók szabadon az elĘállítás folyamán, a
tiltott sáv szélessége például állandó értékĦ adott anyagi összetételre és kristályszerkezetre vonatkozóan tetszĘleges növesztési technológiát választva. Amennyiben tehát
alkalmazáskritikus a tiltott sáv szélessége, úgy elĘször a megfelelĘ anyagot kell megkeresni, majd elĘállítási technológiát fejleszteni. Definiálható egy olyan félvezetĘhalmaz, melynél a halmazba tartozás feltétele, hogy a félvezetĘ tulajdonságokkal rendelkezĘ vegyület tiltott sávjának szélessége a szilíciuménál jóval nagyobb legyen. Ezen
halmaz elemei a széles tiltott sávú félvezetĘk, melyek közül egyesek funkcionális alapanyagként megteremtették a mikroelektronikai eszközök extrém (magashĘmérsékletĦ,
nagyfrekvenciás és nagyteljesítményĦ) alkalmazásainak lehetĘségét. A felgyorsult
technikai fejlĘdés eredményeit olcsón elĘállíthatóvá is kell tennünk, hogy mindenki
számára elérhetĘvé, megfizethetĘvé váljanak. Ez folyamatos technológia-fejlesztést és
ugyanakkor nagyarányú alapkutatást feltételez.

A modern kor kihívásainak megfelelni szándékozó gyártóknak elemi érdekük az eszközök alkalmazási korlátjainak kiterjesztése. Ez gyakran új anyagok bevetését is jelenti,
például a széles tiltott sávú vegyület-félvezetĘket. Ezek közül is a leginkább megfelelĘnek a SiC, III-N anyagok (GaN, AlN), illetve ternér nitridek (GaInN, GaAlN) bizonyultak,
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melyek kutatása mindössze 15-20 évre nyúlik vissza, igaz, hogy az utóbbi 8-10 évben
az erĘfeszítések megsokszorozásával. Eddigi munkám és így doktori dolgozatom is e
fenti anyagokkal foglalkozik.

A széles tiltott sávú anyagokból készült piaci eszközök mennyiségi terjedésének robbanása még várat magára, bár egyre növekvĘ ütemĦ értékesítésrĘl számolnak be a
gyártók. Példának említhetĘ itt a kék színtartományban mĦködĘ félvezetĘ lézereket
alkalmazó, nagysĦrĦségĦ optikai adattároló lemezeket olvasó meghajtók „minden pillanatos” berobbanása (pl. Blue-Ray Disks technológia, mely kék lézert alkalmazó adattárolást tesz lehetĘvé a mai DVD-khez hasonló módon, többszörös kapacitással), a dióda alapú nagy fényerejĦ fényforrások megjelenése (pl. OSRAM és GE gyártmányok),
vagy egyes prototípus PC tápegységekbe és WLAN* alkalmazásokba bekerülĘ széles
tiltott sávú eszközök (pl. INFINEON gyártmányok). Ezen eszközök piaca világszinten
egyenként is milliárd dollárokra jósolhatók. A széles elterjedést akadályozza, hogy az
egyes alkalmazásokhoz talált konkrét széles tiltott sávú félvezetĘ anyagok elĘállítási
technológiája nem elég fejlett ahhoz, hogy a hibasĦrĦség a kívánatos mértékre vagy az
alá csökkenjen.

Ezek az anyagok megteremtik annak a lehetĘségét, hogy klasszikus alkalmazások kerüljenek félvezetĘ alapokra, a félvezetĘ technológiák minden elĘnyével felruházva azokat. Ilyenek a relatíve kis méret, a jelentĘsen alacsonyabb tömegtermelési és mĦködtetési költségek (mind energiafogyasztásban, mind pedig karbantartási igényben), a
nagyfokú integrációs potenciál. Példának említhetĘ itt, hogy egyes új személygépkocsikban nagy fényerejĦ, széles tiltott sávú fényemittáló diódákra cserélték a fényszórók
izzóit, így sokkal alacsonyabb fogyasztású, gyakorlatilag a gépjármĦ élettartama alatt
cserére nem szoruló módon oldották meg a fényszórók mĦködését.

Az elĘállítási technológiák fejlesztései jellemzĘen empirikus alapon zajlanak. Növesztés – vizsgálat – módosított növesztés kvázi ciklus-hurok a jellemzĘk egyre nagyobb
mérési pontosságát igénylik. E téren az elektronmikroszkópia az anyagjellemzésnek az
egyik legmegfelelĘbb módszere. Egy elektronmikroszkóp (analitikai, transzmissziós)
egy vizsgálat alatt képes lehet közel atomi szintĦ minĘségi és mennyiségi analízisre,
elemtérképezéssel. Ez ideális eszközzé teszi a fejlesztési ciklusban születĘ anyagminták vizsgálatára. A különbözĘ növesztési paraméterekkel készített minták elektronmikroszkópos felvételei alapján a növesztési paraméterek optimális módosítására lehet
*

Wireless Local Area Network, egymástól kis távolságban lévĘ (<100m) számítógépek között megvalósí-

tott szabványos, digitális kódolású, rádióhullámú kapcsolat.
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javaslatot tenni, eredményét pedig épp egy következĘ elektronmikroszkópos képen
ellenĘrizni. Bár az elektronmikroszkópiának is vannak korlátai, mégis ez a legáltalánosabban használható anyagvizsgálati módszer a széles tiltott sávú félvezetĘ anyagok
alapkutatásában. Eddigi munkámban és így doktori dolgozatomban is jellemzĘen e
vizsgálati módszerre épülnek eredményeim.

Doktori dolgozatomban tehát széles tiltott sávú félvezetĘ anyagok (GaN és rokon
anyagai, illetve a SiC) növesztéseinek, hibaszerkezeteinek alapvetĘen transzmissziós
elektronmikroszkópiával végzett vizsgálatával, azok növesztési technológiáival kapcsolatos visszacsatolásával foglalkozom. Célul tĦztem ki, hogy
•

elektronmikroszkópos vizsgálatokon keresztül jellemezzem a hibaszerkezeteket,

•

összefüggést keressek a speciális hibák kialakulása és más jellemzĘk között,

•

törekedjek a nitrid rétegek hibasĦrĦségének csökkentésére,

•

meghatározzam, hogy mik a lehetĘségei és a korlátai a CO-ban, Si/SiO2 határon
történĘ SiC növesztésnek, mekkorák az elĘállítható legkisebb szemcsék.

ElĘször a széles tiltott sávú félvezetĘk irodalmát ismertetem olyan saját eredményekkel
együtt, amelyek a tézisek közé nem kerülhettek be. Az alkalmazott méréstechnikák rövid összefoglalója következik, végül két fejezetre és több alfejezetre bontva tárgyalom
az új eredményeket. PhD kutatómunkámat nemzetközi együttmĦködés keretében végeztem. A III-nitrid minták a külföldi partnereknél (THOMSON CSF/THALES TRT,
LUMILOG) készültek, mert Magyarországon az ehhez szükséges technikai háttér nem
áll rendelkezésre. A SiC mintákat a Budapesti MĦszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Atomfizika Tanszékének Felületfizikai Laborjában, e dolgozatban ismertetett módon növesztették. Számos kísérletben kezdeményezĘ voltam és több mintasorozatot
kifejezetten kérésemre készítettek el partnereim. A kutatómunkám egy része
(EURONIM akronímú) EU kutatási keretprogram részeként, ipari résztvevĘkkel zajlott,
mely a publikációs tevékenységet korlátozta.

Fontos megjegyezni, hogy e tématerület oly gyorsan fejlĘdik, hogy a kutatómunkám
megkezdésekor rövid határidĘvel megoldhatatlannak tĦnĘ problémák sora mára már
ipari alkalmazásra alkalmas megoldásokat eredményezett, holott csak egy 4-5 éves
intervallumról van szó.
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II. Széles tiltott sávú félvezetĘk

Dolgozatomban a széles tiltott sávú vegyület-

a

b

félvezetĘk alatt a GaN, InN, AlN félvezetĘket,
a

ezek vegyületeit, valamint a SiC-ot értem. E
c

félvezetĘk politípusosak, azaz több fázisban
is stabil a szerkezetük. Alkalmazástechnikai

a
a

szempontból fontosak a wurtzit rácsú (hexagonális), és a gyémántráccsal rokon szfalerit-

1. ábra: a III-nitridek a) wurtzit és b)

rácsú (köbös) fázisok. Az 1. ábra mutatja a

szfalerit rácsa

két rácsszerkezettípust III-nitridek esetén. Mindkét szerkezet alapja a tetraéderes irányítottságú sp3 kötés. A wurtzit szerkezet két hexagonális alrácsból áll, melyek a hexagonális tengely mentén (3/8)c-vel el vannak tolva (c/a = 1,633). A szfalerit rács esetében a két alkotó elem atomjai külön-külön egy-egy lapcentrált köbös térrácsot alkotnak,
ez a két alrács egymáshoz képest el van tolva az elemi kocka testátlója mentén annak
egynegyedével.

Az 1. táblázat (következĘ oldal) bemutatja a széles tiltott sávú félvezetĘk és más, technológiai szempontból fontos, illetve arra esélyes anyag legfontosabb tulajdonságait. A
táblázatban a politípek közül azok szerepelnek, melyek alkalmazástechnikai szempontból fontosak. Mivel ezen anyagok közül sokat relatíve rövid ideje kutatnak, továbbá
egyes anyagok bizonyos tulajdonságai jelentĘsen eltérnek tömbi és vékonyréteg formában (egyeseket tömbi formában még nem is tudnak növeszteni), sĘt a hibasĦrĦségtĘl is erĘsen függhetnek, ezért az adatokat fenntartásokkal kell fogadni. A dolgozat írásának idĘpontjában az irodalomban megtalálható utolsó értékek szerepelnek a táblázatban. Az adatok összehasonlítása így is igen tanulságos. A széles tiltott sávú félvezetĘ anyagok nagyteljesítményĦ és magashĘmérsékleti alkalmazások szempontjából
fontos tulajdonságai jók. JellemzĘ rájuk a maximális mĦködési hĘmérséklet nagy értéke (>1000K), a terhelhetĘség szempontjából fontos magas letörési feszültség (>3x106
V/cm). Az elektron- és lyukmozgékonysági értékek azonban elmaradnak az elemi félvezetĘk megfelelĘ (Si, Ge) értékeitĘl. A fenti eszközkategória szempontjából a fizikai
tulajdonságokat tekintve a legjobb értékekkel a gyémánt rendelkezik, de n típusú
adalékolása nem megoldott. Az adatok forrása általában [5, 6, 7], azonban néhány,
ezektĘl eltérĘ forrás külön megjelenik a táblázatban.

Makkai Zsolt, PhD értekezés (MTA MFA, 2005)

– 10 / 107 –

3,52
1,05
5,47

Sħrħség (300K) [g/cm3]

Hętágulási együttható [10-6 K-1]

Tiltott sáv szélessége (300K) [eV]

1600
10
20
5,7

Lyukmozgékonyság [cm2/Vs]

Letörési feszültség [106 V/cm]

Hęvezetési tényezę [W/cmK]

Dielektromos állandó

16

0,6
9,7

3,2 [15]

4

40

1000

3103 Ƅ

10,0;9,6

3,6 [15]

3–5

90

600

3103 Ƅ

1580

indirekt

10,4; 9,5

2,1 [16]

5

150

1000
2000 Ƈ

1700 Ƅ

nincs
adat

direkt

3,46 [8]

(a) 5,6
(c) 7,8

(a) 4,3
(c) 4,7
3,03

6,10

3,21

8,5 [17]

3 – 3,3
[16]

1,2 – 1,8

14

300

3273 Ƅ

nincs
adat

direkt

6,2

(a) 5,3
(c) 4,2

3,26

a=3,11
c=4,98

a=3,07
c=15,12

wurtzit

į-AlN ¹

P63mc
a=3,19
c=5,19

į-GaN ¹

P63mc

wurtzit

6H-SiC ¹

15

0,8

nincs
adat
nincs
adat

<3200

1373

nincs
adat

12,8

0,5

0,4

400

8500

1510

760

direkt

1,4

1,89 ƅ [9,
10, 11, 12]
direkt

5,7

5,32

5,65

GaAs

4

6,81

a=3,54
c=5,72

į-InN ¹

4,65

4,13

5,45

11,1

0,8

1

100

350

1740

1250

1,34

4,60

4,81

5,86

12,4

0,7

0,5

nincs
adat
nincs
adat

1333

nincs
adat

direkt

F43m

indirekt

2,3

InP

szfalerit

GaP

9,1[18]

0,18

nincs
adat

30

500

1373

nincs
adat

direkt

2,82

5,26

5,67

ZnSe

Makkai Zsolt, PhD értekezés (MTA MFA, 2005)

– 11 / 107 –

1. táblázat: Széles tiltott sávú félvezetĘk, rokon anyagaik és versenytársaik tulajdonságát összefoglaló táblázat.

Jelmagyarázat: Ɔ Di=diamond=gyémánt, ¸ a vegyületek elĘtti 3C, 6H és Į a politip rácsszerkezetére utal, ƅ Az irodalom 4 különbözĘ, jelentĘsen eltérĘ értékrĘl
tesz említést: 0,7 eV [9]; 1,4 eV [10]; 1,89 eV [11] és 2 eV [12]. Ƅ atmoszférikus nyomáson már alacsonyabb hĘmérsékleten elszublimál, Ƈ vékonyréteg szerkezetekben (2D-elektrongáz)
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III-nitrid vékonyrétegek és SiC nanoszemcsék elektronmikroszkópiája

III-nitrid vékonyrétegek és SiC nanoszemcsék elektronmikroszkópiája

GaN és rokon anyagai, alkalmazások

GaN és rokon anyagain a Ga, az Al és az In nitrogénnel alkotott vegyületeit értjük, öszszefoglalóan (Al,Ga,In)N jelölést használva, ahol a sztöchiometrikus egyensúlyban a
nitrogén mennyisége megegyezik a többi alkotó összes mennyiségével. Ezek közül is
a GaN binér, a GaAlN illetve a GaInN ternérek a leginkább kutatott anyagok. A GaN,
AlN, InN félvezetĘ anyaghármas tiltott sáv szélesség értékei az 1,9*-6,2 eV intervallumba esnek, és jóval kisebb rácsparaméterrel rendelkeznek, mint a szilícium, a kompetitív III-V (pl. GaAs, InP, GaP) vagy II-VI (pl. ZnSe, MgS, MgSe) félvezetĘk (ld. 2. ábra). A GaN nagyfrekvenciás, nagyteljesítményĦ és magashĘmérsékleti alkalmazások
szempontjából fontos tulajdonságai kiválóak vagy jók (ld. 1. táblázat): a termikus vezetés jó, nagy az elektronmozgékonyság (különösen 2D-ben), igen magas a letörési feszültség, kiváló a kémiai és a fizikai stabilitás. Rá-

tetszĘleges kombinációban elegyíthetĘ (folytonos
ötvözetet

alkotnak),

ezért

az

ún.

bandgap-

engineering (tervezhetĘ tiltott sáv szélesség) is
megvalósult a ternér GaAlN és GaInN esetén az

Tiltott sáv szélessége (eV)

adásul a GaN/AlN/InN hexagonális anyaghármas

direkt sávszerkezetĦ
indirekt sávszerkezetĦ

Si

elĘbb említett energia-intervallumban. ElĘállításuk
jellemzĘen vékonyréteg növesztés formájában tör-

Rácsállandó

ténik, melyrĘl a késĘbbiekben bĘven lesz szó. El-

2. ábra: Tiltott sáv szélessége a

sĘsorban optikai eszközök alapanyaga, de újabban

rácsállandó függvényében

a nagyfrekvenciás nagyteljesítményĦ és az ún.

nitridekre és más, technológiai
szempontból fontos félvezetĘre [21]

spintronikai alkalmazások is elĘtérbe kerültek.

Optikai alkalmazások
Pankove és munkatársai demonstrálták elĘször a 70-es
években a GaN fényemisszióját [19]. Akasaki és munkatársai fejlesztették ki az eszközminĘségĦ GaN réteg elĘállításának és adalékolásának technológiáját [20]. Kék (450
nm), kék/zöld, ibolya és ultraibolya (UV) fényemittáló dióda

GaN puffer réteg

és lézer piacképes verziói pedig Nakamura és munkatársainak eredményeihez kötĘdnek [21]. A GaN alapú LEDés lézeralkalmazások jelenlegi generációja a GaInN-re il-

zafír hordozó

3. ábra: Nakamura-féle LD
szerkezete [21]

*

Lásd az 1. táblázat ide vonatkozó megjegyzését
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letve ezen alapuló QW (Quantum-well = kvantum gödör vagy kvantum völgy) struktúrára épül például GaAlN elválasztó rétegek alkalmazásával (3. ábra). A 4. ábra egy többszörös QW (MQW) rendszert mutat be,
melyen keresztül a hibaterjedés és a QW
rétegek kapcsolatát vizsgáltam. Ez esetben 3 QW látható, melyek helyét nyilakkal
jeleztem. A QW-ek nagyon vékony (~35Å)
GaInN rétegek. A csatornák közötti GaN
rétegek vastagsága ~14 nm, a legfelsĘ
4. ábra: GaN/GaInN MQW struktúra TEM képe

pedig ~21 nm.

Az UV tartományban mĦködĘ fényforrásra a fluoreszencián alapuló biológiai és kémiai
vizsgálatok egy részénél alapvetĘ szükség van, ami a hullámhossz-csökkentési erĘfeszítések hajtóereje. Ha a GaInN helyett GaN-bĘl készül a QW struktúra, akkor 350360nm-es hullámhossztartományban emittáló forráshoz* jutunk [22]. Ha a QW struktúrában az emissziót GaAlN-bĘl nyerjük, akkor a hullámhossz 340 nm alá csökkenthetĘ
[23]. Azonban ezek az eszközök a növekvĘ mĦködési hĘmérséklettel erĘsen veszítenek a kimenĘ optikai teljesítményükbĘl. Néhány esetben, a kvaterner GaAlInN-et alkalmazva jelentĘs UV emissziós hatásfok-növekedést sikerült elérni, talán éppen az
aktív réteghez való jobb illeszkedésnek köszönhetĘen [24, 25, 26].

Kék, zöld és fehér, nitrid alapú LED-eket ma
már nagyon sok helyen használnak: közlekedési lámpákban, kültéri képernyĘkben, gépjármĦvek világításánál, egyéb világítási alkal-

LED-ek rövidesen (5-10 éven belül) helyettesíteni fogják a közlekedésben használt fényforrások 90%-át, legalább 50%-os energia megtakarítást téve lehetĘvé. A belsĘtéri megvilágí-

KimenĘ teljesítmény

mazásokban, orvostechnikában, stb. Ezek a

tásoknál (izzók) kicsit bonyolultabb a helyzet,
mert

a

fénypor

beiktatásával

létrehozott

spektrális eloszlás fehér, amelynél az emberi
szemnek kellemesebb sárgás (lágyabb, melegebb) színt még nem sikerült elĘállítani. Jelen-

Áram

5. ábra: KülönbözĘ típusú LED-ek kimenĘ
teljesítményeinek összehasonlítása [28].

*

400 nm fölött kapunk GaInN-bĘl
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leg az átlagos mĦködési idĘ 60 ezer óra (kb.7 év!). Egyéb alkalmazások közé sorolhatjuk a színes scanner-eket és az optikai adattárolást. Az ezekhez szükséges GaN lézerdiódák 1997-re túlléptek az átlagos 1000 óra, míg mára már a 10.000 óra élettartamon [27]. Érdemes megjegyezni, hogy a nitrid LED-ek kb. 100-szor fényesebbek, mint
a SiC alapúak (ld. 5. ábra [28]). Ennek kézenfekvĘ magyarázata, hogy a GaN direkt
sávszerkezetĦ, az optikai átmenet megengedett, míg a SiC indirekt sávszerkezetĦ, azaz optikai átmenet tiltott (SiC esetén szennyezések belsĘ állapotain keresztül alakul ki
az optikai emisszió).

Teljesítményelektronikai alkalmazások
Természetes az ipari és a háztartási elektromos hálózatokban megtalálható teljesítményosztó mechanikai kapcsolók félvezetĘkkel való kiváltására való törekvés [29], ezt
azonban a közelmúltig az általánosan használt Si tulajdonságai erĘsen korlátozták
[30]. SiC és III-nitrid félvezetĘ

a

alapú megoldásokkal kezelhetĘ teljesítmény a Si-hoz képest
legalább egy nagyságrenddel
jobb [31, 32]. Ezeknél az eszközöknél a kulcskomponens a
nagyteljesítményĦ egyenirányító. GaAlN alapú, laterális struktúrájú Schottky és p-i-n egyen-

b

irányítók már 9,7kV-ig mĦködnek

[33].

Bármennyire

is

impresszív ez az érték, a laterális szerkezet miatt az áram

c

erĘsen korlátozott, sĘt, a letörési feszültség erĘsen csökken

d

a növekvĘ hĘmérséklettel [34].
Ez utóbbi magyarázatát a zafírra növesztett heteroepitaxiális
GaN magas hibasĦrĦségében
kell

keresni.

Próbálkozások

persze vannak vertikális geometriára is [35, 36, 37], de mivel ezek mind szabadon álló,
alacsony hibasĦrĦségĦ GaN

6. ábra: GaN HEMT anyagszerkezet a) teljes keresztmetszet, b)
a felület közeli réteg c) a Si hordozó feletti rész d) üreg a GaNben
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szeleteket feltételeznek, ezért elĘbb ezeket kell fejleszteni (hibasĦrĦséget csökkenteni). A másik fontos paraméterben, az átfolyó áram maximális értékében Johnson és
munkatársai 1,65 A-ig jutottak [38].

A nitridek teljesítményelektronikai alkalmazásainak másik növekvĘ területe a mikrohullámú eszközök, melyeket elsĘsorban mĦholdas távközlésben és vezeték nélküli kommunikációs

eszközökben

használnak.

Konkrétan

a

GaAlN/GaN

alapú

nagy

elektronmobilitású tranzisztorok (HEMT) a legígéretesebb eszközök [39, 40, 41]. Illusztrációként a Wu és munkatársai által bemutatott [42] Al0,3Ga0,7N alapú HEMT adatai: töltéshordozók sĦrĦsége 1,5·1013 cm-2 (durván egy nagyságrenddel jobb a GaAs
alapú HEMT-eknél), átlagos frekvencia (fT) 65 GHz, a maximum 180 GHz, a kimenĘ
teljesítmény 8 GHz-nél 9,8 W/mm (47%-os hatásfok), mikrohullámú torzítás 0,6 dB 10
GHz-nél.

A fejlesztések gátja itt is az anyagi minĘség, azaz a magas hibasĦrĦség. E területen
végzett mikroszkópos vizsgálataimból tudok példát mutatni a molekulasugárral szilíciumra növesztett GaN HEMT-ek hibaszerkezetére. A 6. ábra által bemutatott szerkezet:
Si hordozó, 41 nm AlN, 256 nm GaN, 288 nm AlN, 2093 nm GaN, 23 nm GaAlN. Az
ábra a része a teljes keresztmetszetet és a nitrid rétegekben látható nagyszámú
diszlokációt mutatja, míg a b része a felszín közelét 3 diszlokációval, melyek nem hatolnak be a vékony GaAlN fedĘrétegbe. Az ábra c részén a Si-hoz közeli rétegek láthatók nagyobb nagyításban, ahol az alsó GaN rétegben kivehetĘk a rétegszerkezet minĘségét jelentĘsen lerontó üregek. Egy ilyen üreg nagyítva látható az ábra d részén.

Spintronika
A mikroelektronikai eszközök új generációját adják a töltéshordozók spinjében rejlĘ lehetĘségeket kihasználó eszközök, vagyis az ún. spin-transzport elektronikai (vagy röviden: spintronikai) rendszerek [43]. E terület fejlĘdésének kezdetén tart, de új mikroelektronikai eszközosztály kialakulásával kecsegtet, mely olyan eszközöket tartalmaz,
mint például spin tranzisztorok, ultra nagy sĦrĦségĦ és nem felejtĘ félvezetĘ mágneses
memóriák és polarizált optikai emitterek. Ezen a területen a Mn-nal adalékolt III-nitrid
félvezetĘk nagyon ígéretesek. A részletek megismerhetĘk az irodalomból [44, 45, 46,
47, 48, 49, 50], melyekbĘl kiolvasható leglényegesebb eredmény, hogy V, Cr, Mn, Fe
elemekkel adalékolt nagy lyuk-sĦrĦségĦ (p-típusú) GaN-ek ferromágneses tulajdonságokat mutatnak, sĘt megfelelĘ adalékolások mellett szobahĘmérséklet feletti CuriehĘmérsékletek is elérhetĘk. A legjobb eredményeket (Ga,Mn)N-del érték el, melybĘl pl.
spin-LED-et is készítettek [6].
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GaN kristálynövesztés

Alacsony hibahibasĦrĦségú (pl. diszlokációsĦrĦség <106 cm-2) GaN tömbi egykristály
növesztése mind a mai napig nem megoldott, bár próbálkozások vannak. Ilyen például
a lengyel UNIPRESS (TopGaN) [51] vagy az amerikai TDII [52]. Az elĘbbi magas Ga
hĘmérsékletet (1700°C) és nagy nitrogénnyomást (20000 atm) használ, módszerét
ezért HNPS-nek (High Nitrogen Presure Solution) is nevezi, míg az utóbbi olvadékból
túlhĦtéssel próbál növeszteni. A hagyományos növesztési eljárások (pl. Czochralski,
Bridgman), melyeket pl. a Si vagy a GaAs esetén alkalmaznak, itt nem mĦködnek, a
magas hĘmérsékleti és nyomásigények miatt.

Az eszközkészítéshez szükséges minĘséget és nagy felületet vékonyréteg epitaxia
formában lehet elérni, ezért nitridek elĘállításánál széles körben a vékonyréteg növesztési módszereket használják. A legáltalánosabb ilyen növesztési módszer az MOCVD
(Metalorganic Chemical Vapour Deposition – fémorganikus kémiai gĘzleválasztás), e
módszerrel készültek – kivéve ahol azt külön jelzem – az értekezésemben bemutatott
nitrid minták is [53]. Nitrid növesztéseknél széles körben használt technika még a
HVPE (Hydride Vapour Phase Epitaxy – hidrid gĘzfázisú epitaxia) és az MBE
(Molecular Beam Epitaxy – molekulasugaras epitaxia). A részletek elĘtt érdemes megemlíteni a növesztésekrĘl két általános dolgot. ElĘször, hogy ha mindenféle kiegészítĘ
eljárás nélkül növesztünk nitrid epitaxiás réteget (MOCVD-vel), akkor az elérhetĘ legalacsonyabb hibasĦrĦség 109 - 1011 cm-2 diszlokáció. Összehasonlításként GaAs esetén ~102

cm-2 és a homoepitaxiális Si esetében gyakorlatilag nulla a

diszlokációsĦrĦség. Másodszor, hogy a GaN LED-ek és LD-k jól tolerálják a sok rácshibát:

mĦködĘ

LED-ek

készithetĘk

109

cm-2

és

lézerdiódák

108

cm-2

diszlokációsĦrĦségig, vagyis a GaN alapú eszközök jó hibatĦrĘk.

Az elsĘ GaN egykristály epitaxiát gĘztranszporttal készítették [54] (korai HVPE). Ebben
az eljárásban HCl gĘzt vezetnek át Ga olvadékon, GaCl keletkezik, amit a hordozóhoz
vezetve NH3-al kevernek. A kémiai reakció: GaCl+NH3=GaN+HCl+H2 [55]. A növekedési sebesség meglehetĘsen magas (akkoriban 0,5 µm/perc, manapság 2-3 µm/perc),
így lehetĘség van e módszerrel extrém vastag rétegek gyors növesztésére is. A gĘztranszportos technikával növesztett GaN igen erĘs n típusú hordozókoncentrációval
rendelkezik (~1019cm-3). Ma ezt a módszert kombinálják egyéb technikával, és
homoepitaxiával (ld. késĘbb) kvázi-tömb GaN kristályokat növesztenek [56, 57, 58]. Ez
utóbbi kapcsán végzett vizsgálataimból mutat példát a 7. ábra, melyen egy szabadon
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álló, ~0,6 mm vastagságú hexagonális
GaN szelet részletei láthatók. A szeleten lévĘ nagy méretĦ gödrök (a) az
eszközkészítést lehetetlenné teszik, de
a gödrök közötti részeken készült TEM
felvételen csak kémiai-mechanikai csiszolás révén bekerülĘ diszlokációk láthatók (b, c), ami a GaN szelet igen alaa

csony diszlokáció-sĦrĦségére utal.

Az elmúlt években az MOCVD eljárás
(az irodalomban használatos még az
MOVPE

elnevezés

is,

mint

Metalorganic Vapour Phase Epitaxy,
azaz fémorganikus gĘzfázisú epitaxia)
a III-V összetevĘkbĘl készülĘ elektro-

b

mos és optikai eszközök elĘállításában
vezetĘ módszerré lépett elĘ [53, 59, 60,
61].

Az

MOCVD

egy

olyan

nemegyensúlyi epitaxiális növesztési
eljárás, melyben a forró (>500°C, tipikusan ~1100 °C) hordozóhoz a III-as
csoport elemeinek alkáli vegyületeit és
az V-ös csoport hidridjeit vezetik. A
fémorganikus III-as csoport forrásai lehetnek folyékonyak, mint például a
trimetil-gallium (TMGa): Ga(CH3)3 vagy

c
7. ábra: Szabadon álló, polírozott, hexagonális

a trietil-gallium (TEGa): Ga(C2H5)3, és

GaN a) optikai mikroszkópos felülnézeti képe, b)

lehetnek szilárdak is, mint például a

keresztmetszeti TEM képe a felületrĘl és c) a

trimetil-indium (TMIn). A tipikusan hid-

felület alatt ~30 ȝm-rel.

rogén vivĘgázt átbuborékoltatják a forrásokon, majd a felhevített hordozóhoz vezetik.
Az V-ös csoport hidridjei a legtöbb esetben gáznemĦek, nitrid növesztésekhez például
ammóniát (NH3) [62] használnak - ezeket közvetlenül vezetik a felülethez. Adalékolás
esetén szintén fémorganikus vegyületeket (pl. dietil-cink (DEZn)), ciklopenta-dienilmagnéziumot ((C5H5)2Mg) vagy hidrideket (szilán (SiH4) vagy diszilánt (Si2H6)) használnak. A magas hĘmérséklet miatt a hordozó felületénél az odavezetett gázok felbomlanak, és elkezdĘdik az epitaxiális növekedés.
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Már a kezdeti nitrid MOCVD növesztéseknél is TMGa-t reagáltattak NH3-al 1000°C-ra
fĦtött hordozón [63, 64]. KésĘbb a reaktort már kifejezetten a nitridnövesztéshez tervezték, a H2-vel hígított gázokat egy kvarc fúvókával juttatták a növesztendĘ felület
közvetlen közelébe, mely átáramoltatta a forgó hordozó körül [65]. A kulcsfontosságú
rész ebben a rendszerben, hogy a hordozóhoz jutó külön forrású H2 és N2 molekulák
áramával javítják a kölcsönhatást a hordozó és a fúvókán kiáramló H2+NH3+TMGa között. Ma már több cég is gyárt kifejezetten nitridek növesztéséhez különbözĘ MOCVD
reaktorokat (pl. AIXTRON).

Az MOCVD technika hátránya, hogy a hordozó magas
hĘmérsékleten van. Bármilyen hordozót is válasszunk
III-nitrid heteroepitaxiához, a hĘtágulási együtthatók különbözĘek lesznek (ld. 1. táblázat). A lehĦlést követĘ
különbözĘ értékĦ zsugorodások belsĘ feszültségeket és
ezen keresztül hibákat generálnak. SĘt, kellĘen vastag
nitrid réteg esetén a hordozó és/vagy a nitrid réteg szétreped (egy ilyen esetet mutat be a 8. ábra, mely mintában a GaN ~60 µm vastag volt).

8. ábra: A GaN alatti zafír hordozó megrepedt (SEM felvétel)

Részben a hordozóhĘmérséklet csökkentésének igénye
miatt kezdtek GaN rétegeket MBE-vel [66, 67] növeszteni, de az MBE további elĘnye, hogy valós idĘben, közel rétegrĘl-rétegre szabályozható a növesztés folyamata pl. in situ RHEED (Reflection High-Energy Electron
Diffraction) alkalmazásával. Az MBE esetében a reaktív nitrogén jellemzĘen mikrohullámmal gerjesztett plazmából származik, amit egy elektron-ciklotron-rezonancia mikrohullámú plazmaforrás (ECR) szolgáltathat. A GaN növekedésének mértékét korlátozza
az alacsony kinetikus energiájú inert N2 molekulák fluxusa [68]. A növekedés mértéke
meglehetĘsen alacsony, 50 nm/óra környékére esik, viszont jó minĘségĦ a keletkezett
réteg. Nagyobb növekedési sebesség erĘltetésével Ga cseppecskék keletkeznek a
felületen, ami rontja a felületi morfológiát és a GaN réteg erĘs n- típusosságához vezet.
A növekedési sebesség nĘ a mikrohullámú teljesítménnyel, de a nagy teljesítménynél
keletkezĘ nagyenergiájú ionok – a ponthibák mennyiségének növelésével – ronthatják
a növekvĘ nitrid réteg minĘségét. A GaN így félszigetelĘ lesz, mert az alacsonyabb
energiaszintek kompenzálódnak. Az ECR-t használó MBE-vel mára egészen jó minĘségĦ rétegeket tudnak kialakítani [69].
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Hordozó
A kristályos vékonyrétegek elĘállításánál kulcskérdés lehet a hordozó. Különösen igaz
ez az epitaxiális növesztéseknél. Az epitaxiánál, ahol a növesztett rétegre próbáljuk
rákényszeríteni a hordozó kristályszerkezetét, nem csak az a fontos hogy a hordozó jó
minĘségĦ legyen, hanem az is, hogy kristályparamétereiben közel álljon a növesztendĘ
vékonyréteg kristályszerkezetének (rács- és termikus) paramétereihez. Ideális eset
lenne a homoepitaxia, de ehhez igen jó minĘségĦ GaN tömbinek nevezhetĘ egykristályok kellenének, melyekbĘl szeleteléssel, polírozással, tisztítással hordozót lehetne
készíteni. Ilyen azonban nem áll rendelkezésre, bár ahogy már jeleztem (ld. 16. oldal),
próbálkozások vannak.

A nitrid heteroepitaxiához hordozók széles skálája került kipróbálásra, a befutóknak
ezek közül a zafírt és a SiC-ot nevezhetjük (a továbbiakról késĘbb). Elöljáróban annyit,
hogy a nitridminĘség a SiC-on valamivel jobb, de a zafir nagyságrendekkel olcsóbb! A
zafír könnyen hozzáférhetĘ, hexagonális szimmetriájú kristály, könnyen kezelhetĘ, és
elég stabil a nitrid MOCVD hĘmérsékleti tartományban. Azonban a rács-, és a termikus
állandók tekintetében meglévĘ különbségek miatt (a növesztés utáni visszahĦlés során
is) nem kívánt belsĘ feszültségek és hibák keletkeznek. Mindezek ellenére a legjobb
minĘségĦ GaN rétegek között vannak a zafírra növesztett epitaxiális rétegek. A SiC
csak korlátozottan hozzáférhetĘ, nehezebben kezelhetĘ a zafírnál, nehezen elĘállítható
kellĘen jó minĘségben és ebbĘl fakadóan igen drága is. A helyzet azonban változni
látszik, melynek okára a SiC-ot jellemzĘ fejezetekben térek vissza (ld. 41.oldal).

Nézzük meg a hordozó és a reá növĘ réteg viszonyát. A heteroepitaxiális vékonyrétegnövekedés azon múlik, hogy milyen speciális struktúrát határoz meg a szabadenergia
minimuma a fázisátmenetnél. Ez a hordozó és a réteg kristályszerkezeteinek orientációs kapcsolatában nyilvánul meg, de mivel különbözĘ fázisokról beszélünk, a rácsállandók is különböznek, melynek következtében feszültség, illetve illeszkedési hiba alakulhat ki. Az illeszkedés pontosságának leírására az f illeszkedési paramétert használjuk.
f=|dA-dB|/dA, ahol d az egyes fázisok rácsszerkezete, illetve annak orientációja által
meghatározott, a másik fázishoz illeszkedĘ, határfelületre merĘleges rácssíkok távolsága az A és a B fázisban*. Számos heteroepitaxia esetén nem az figyelhetĘ meg,
hogy a hordozó minden atomsíkjához a réteg egy rácssíkja kapcsolódik, hanem minden m-edik hordozósík esik csak egybe a réteg n-edik síkjával (m,n ∈ Z ), vagyis a két
rács koincidenciában van (CSL – coincidence site lattice). Ekkor az egybeesés feltétele

*

Értekezésemben egységesen f-ben a hordozó d-je (dA) a referencia.

Makkai Zsolt, PhD értekezés (MTA MFA, 2005)

– 19 / 107 –

III-nitrid vékonyrétegek és SiC nanoszemcsék elektronmikroszkópiája
a dsub rácssíktávolságú hordozó és a depi rácssíktávolságú réteg között: mdsub=ndepi+İ,
ahol İ egy kis szám (İ ∈ R és İ<<ndepi), amivel azt vesszük figyelembe, hogy m,n∈ Z

miatt mdsub § ndepi. Ha m=n±1, akkor az illeszkedĘ rács minden cellájában egy extra
rácssík van (pl. éldiszlokáció). A valóságban azonban az epitaxiális réteg nincs tökéletes illeszkedésben még ilyen módon sem (tulajdonképpen ezért vezettük be az İ-t), így
itt is felírható egy į illeszkedési paraméter į=İ/mdsub=(mdsub-ndepi)/mdsub alakban. Ezzel
a į eltéréssel jellemezhetjük az átmenetet, mint feszültségforrást.

A zafír a legelterjedtebben használt hordozó hexagonális GaN, illetve ennek ternér vegyületei növesztéséhez. A (0001) orientációjú hexagonális zafír hordozón epitaxiálisan
MOCVD-vel növesztett wurtzit GaN rétegeknek viszonylag jó a minĘsége, melyhez
szükség van a nitridnövesztést megelĘzĘ plussz lépésekre, ugyanis ha direkt ránövesztjük a GaN-et a zafírra, akkor soha nem fogunk eszközminĘségĦ GaN-et kapni
[70, 71]. A díszlokáció-sĦrĦség csökkentésének alapja a kétlépcsĘs növesztés (Two
Step Growth), melynek során elĘször ún. nukleációs réteget (puffer réteget) kell kialakítani: TMAl vagy TMGa és ammónia felhasználásával 450-600°C-on AlN vagy GaN
(polikristályos) réteget kell növeszteni 10-50 nm vastagságban [72, 73, 74]. Ezek után
a hĘmérsékletet felemelik a növesztési hĘfokra (1050-1100°C), mialatt néhány percig
hĘkezelik a nukleációs réteget, végül pedig megindulhat a vastag GaN réteg növesztése (a kétlépcsĘs növesztés fizikájára a következĘ fejezetben térek ki részletesen). Tovább javít a helyzeten, ha a hordozó zafírt kismértékben elorientálják: már 0,17°-os kidĘlés (a [0001] iránytól a felületnormálissal) erĘsen javítja a felületi morfológiát [75].
Ezt a lehetĘséget kevesen alkalmazzák, mert hatására az optikai eszközök kimenĘ teljesítményében nem tapasztaltak érdemleges javulást. További technika, hogy elsĘ lépésként, még a puffer réteg leválasztása elĘtt 1050°C-ra felmelegítik a zafírt, és a
rendszerbe nitrogént engednek [76, 77]. Ekkor AlN szemcsék keletkeznek és néhány
monoréteg AlN nĘ a zafíron. Ez a lépés a nitridizáció. A nitridizációval kiegészített kétlépcsĘs növesztést standard eljárásnak nevezhetjük, melynél ügyelve a kritikus paraméterekre (a nukleációs réteg növesztésének optimalizációja, annak utólagos hĘkezelése, a bemenĘ gázok összetétele, nyomáskörülmények) elérhetĘ a 109 cm-2 hibasĦrĦség tartomány. A hibasĦrĦség további csökkentéséhez egyéb lépéseket is be kell iktatni. Egy ilyen kísérlet-sorozatban azt próbáltuk megmutatni, hogy az alacsonyhĘmérsékletĦ puffer réteg ismétlésével a diszlokációk egy része megállítható. Az eredményeket illusztráló 9. ábra egy olyan mintát mutat be, ahol a zafírra növesztett
pufferréteg után, a GaN réteg növesztésének megszakításaival további két, AlN réteget
növesztettünk alacsony hĘmérsékleten. A felvételekbĘl látható, hogy a diszlokációk
egy része megáll a belsĘ rétegeknél, de legalább annyi új is keletkezik, vagyis ezirányú
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próbálkozásaink kudarcot vallottak. Más, sikeresen alkalmazható hibasĦrĦségcsökkentĘ technikáról késĘbb esik szó (ld. 30. oldal), illetve új eredményeim is ide kapcsolódnak (ld. 65. és 71.oldal).
a

b

9. ábra: A többszörös puffer réteg hatását bemutató minta TEM keresztmetszeti világós látóterĦ
felvételei különbözĘ nagyításokban. A 15 nm-es AlN puffer rétegeket elválasztó GaN tartományok
vastagsága 650 nm. A felvételek g=0004-nél készültek.

Visszatérve a zafír hordozó és a

[0001]GaN, Al O
2

3

GaN rácsának viszonyához, azt
[2110]GaN

találjuk, hogy az epitaxiális össze-

[2110]GaN

aAl O

függés a GaN és a zafír rácsai

2

[1100] Al O
2

között:

3

[1100]Al O
2

3

3

(0001)GaNŒ(0001)Al2O3

és

[11-20]GaNŒ[10-10]Al2O3, (a)
azaz a nitrid a zafírhoz képest

(b)

aGaN

10. ábra: Kristályrácsok viszonya zafir/GaN rendszerben

30°-ot elfordul (ld. 10. ábra). Az
illeszkedési hiba (misfit paraméter)
f = (10-10dGaN -

11-20

dzafír) /

11-20

dzafír = ( 2,76 – 2,359 ) /2,359 = 0,17 lenne, de CSL

illeszkedésel (ld. 11. ábra [78]), ez az érték módosul. A CSL azt jelenti, hogy minden 7
GaN (10-10) síkra 8 zafír (11-20) sík jut. Ezeket figyelembe véve a rácsok illeszkedési
hibája: į = 1 - ( 7

10-10

dGaN / 8

11-20

dzafír ) = 1 - ( 7 · 2,76 / 8 · 2,359 ) = -0,02373,

į = - 2,4%, vagyis az epirétegben ekkora į értékbĘl származó feszültség indukál hibákat. A helyzet persze tovább javul
a nukleációs réteg növesztésével, mely a feszültség jelentĘs
csökkentésével járul hozzá a hibasĦrĦség csökkentéséhez.
GaN zafíron történĘ növesztésekor nitridizáció és puffer réteg hiányában hexagonális alapú piramisok alakulnak ki, melyek átmérĘje néhány ȝm is lehet, vagyis az AlN réteg és a
puffer réteg elĘsegíti és erĘsíti a planáris növekedést [79].

11. ábra: CSL illeszkedés
zafír/GaN rendszerben [78]
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MegjegyzendĘ, hogy az illeszkedési hiba miatt kialakuló feszültségekhez a végsĘ állapotban, amikor a rendszer szoba illetve mĦködési hĘmérsékleten van, egy másik nagyon jelentĘs feszültségtér adódik. Ennek a magyarázata az igen magas elĘállítási
hĘmérséklet (1000°C fölött), majd az azt követĘ lehĦtés ill. a hĘtágulási együtthatók
közti nagy eltérés. A lehĦlés miatt termikus összehúzódás, és emiatt további feszültség
keletkezik az egyes rétegek különbözĘ hĘtágulásainak következtében. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy lehĦtés közben a réteg szétrepedezhet.

A SiC hordozóként való alkalmazása esetén a zafírhoz képest valamivel alacsonyabb
lesz a hibasĦrĦség, bár nagy elĘrelépést nem jelent e tekintetben (~109 cm-2). A zafír
hordozóval összehasonlítva alapvetĘ különbség, hogy a SiC-hoz képest a GaN rácsa
nem fordul el, nincs CSL, valamint, hogy a SiC és a GaN között a misfit 3,5%-os a zafír/GaN 17%-ához képest, illetve, hogy igen jó a SiC hĘvezetése. SiC hordozó esetében is érdemes a növesztést vékony, pl. AlN nukleációs réteg növesztésével indítani
[80]. A SiC elĘállítási technológiájának közelmúltbeli ugrásszerĦ fejlĘdésének köszönhetĘen (ld. 41. oldal), várhatóan mind többen alkalmaznak SiC-ot zafír helyett nitridek
növesztésénél hordozónak. Ahogy már említettem, a zafiron és a GaN-en kívül természetesen sok más hordozót is kipróbáltak. Több-kevesebb sikerrel, de elterjedten próbálkoznak még (111)Si-mal, mivel jelenleg ez a hordozó rendelkezne a legalacsonyabb
hibasĦrĦségĦ (közel hibamentes) kristályszerkezettel és a Si- illetve a nitridtechnológiák integrálási lehetĘségével, vagy a LiGaO2-dal, amely esetén a legkisebb
az illeszkedés hibája, de sajnos a LiGaO2 nem kellĘen stabil az MOCVD növesztésben. Említésre méltó eredményeket produkáltak még MgO-on és GaAs-en. MindezekrĘl egy szép összefoglaló cikk is megjelent Liu és Edgar tollából [81].
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III-nitridek hibaszerkezete

Az MOCVD-vel növesztett III-nitridek hibaszerkezetében mind a ponthibák, mind pedig
a kiterjedt hibák rontják az elektromos és optikai paramétereket. Míg a ponthibák tipikusan az elektromos tulajdonságokat módosítják, addig a kiterjed hibák a szerkezet
tartósságát is befolyásolják. Az MOCVD-vel növesztett, adalékolatlan (NID – Non
Intentionally Doped) GaN éppen a ponthibák miatt n-típusos: beépül sok – végsĘ soron
donorként viselkedĘ – nitrogén, oxigén, H+ vakancia illetve intersticiális Ga. A ponthibákat nem lehet megjeleníteni TEM-en keresztül. A ponthibákkal kapcsolatos részletek
tekintetében itt csak az irodalomra, Boguslawski és munkatársai összefoglalójára utalok [82].

A kiterjedt hibák közül a legjelentĘsebb a TD (Threading Dislocation – fonal
diszlokáció), de e mellett vannak MD-k (Misfit dislocation - illeszkedési diszlokáció), IDk (Inversion domain - inverziós domén) és SF-ek (Stacking fault – rétegzĘdési hibák),
illetve ezekhez kapcsolódó egyéb kiterjedt hibák [78, összefoglaló: 83], melyek menynyiségének általános csökkentése az eszközfejlesztések legnagyobb elvárása. A mintákról készült felvételek és az irodalomban található más eredmények is azt az alapvetĘ tényt mutatják, hogy a kiterjedt hibákból álló hibaszerkezet a puffer rétegbĘl illetve
az esetleges belsĘ határfelületekrĘl származik. Ez nem meglepĘ, hiszen a határfelületek az egyes rétegek növekedési alapállapotát határozzák meg, a puffer réteg szerepe
pedig éppen az, hogy ezeket a határfelületeket olyan állapotba hozza amelyek a magas hĘmérsékleten növesztett rétegnek az ideálist minél jobban közelítĘ kiindulási felületei. Minden, a felületen található szennyezĘ, különbözĘ felületi lépcsĘk, szemcsehatárok mind a hibák forrásai lehetnek. A felület tökéletlensége mellett a rácsok különbözĘ fizikai alaptulajdonságai
is hozzájárulnak a hibák kialakulásához. A kiterjedt hibákat nézzük meg részletesebben is.

Fonal diszlokáció (TD)
A TD-k a határfelülettĘl a következĘ rétegbe nyúlnak be,
esetleg több határfelületen és rétegen érnek keresztül. A
morfológiájuk a felvételekrĘl annyiban olvasható le, hogy
egyes szakaszaik a határfelületre közel merĘlegesen áll12. ábra: TD-k GaN rétegben

nak, határozottan nem egyenesek (ld. 12. ábra). Egyesek
közülük vízszintesbe (a határfelülettel párhuzamosba)
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mennek át és visszakanyarodnak, mások a vízszintes rész kihagyása nélkül kanyarodnak

vissza.

A

(éldiszlokációk)

közel

vízszintes

a=1/3<11-20>

állású

Burgers

TD-k

élkomponenssel

vektorral,

a

rendelkeznek

függĘlegesen

futók

csavardiszlokációk, Burgers vektoruk c=<0001>, a többi diszlokáció a+c tipusú,
1/3<11-21> Burgers vektorú kevert diszlokáció (ld. 13. ábra). Azokat, amelyek „visszakanyarodnak” HDL-nek, azaz diszlokációs fél huroknak, míg a „visszazáródót” DL-nek,
azaz diszlokációs huroknak nevezzük [84]. Standard MOCVD-

a

vel kb. 109 cm-2 diszlokációsĦrĦség érhetĘ el (ld. elĘzĘ fejezet),
jellemzĘen elenyészĘ számú csavardiszlokációval (<1%), és
fele-fele arányú kevert- és éldiszlokációval.

c

c+a

A nagy rácsilleszkedési hibát mutató rendszerek nem mindig
követik a rétegrĘl-rétegre történĘ 2 dimenziós növekedést. A
növekedés kezdeti feltételei gyakran 3 dimenziós nukleációt és
növekedést hoznak létre egyes területeken. MielĘtt egy folytonos réteg alakul ki a hordozón, az egyes szemcsék alacsony

13. ábra: A három TD
típus Burgers-vektora a
GaN egységcellájában

energiás (alacsony indexĦ) síkokon nĘnek. A wurtzit esetében
ezek az alacsony energiás síkok a {0001} és a {1-100} síkok, a szemcsék ideális alakja
hatszög alapú piramis. A nagy misfit a zafír és a GaN (AlN) között olyan nukleációhoz
vezet, melyben az egyes szemcsék egymáshoz képest egy kis dĳ szöggel el vannak
fordulva, az egyes szemcsék orientációi mikroszkópikus fluktuációval rendelkeznek. Ez
az elorientálódás jellemzĘen fél foknál kisebb, így TEM-mel gyakorlatilag nem lehet két
sziget egymáshoz képesti elfordulását mérni. Ilyenkor mindkét szemcse a TEM diffrakciós képen ugyanazon orientációs relációt mutatja. A növekedés során a szigetek tovább nĘnek, és összeérnek a közel párhuzamos {1-100} síkjaik felĘl. A kis elorientálódás miatt ekkor kialakuló hibák eredményezik majd a TD-ket [85].

A TD-k jellege azon múlik, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek az egyes öszszenövĘ szemcsék. A dĳ nagysága összefüggésbe hozható az egyes hibák b Burgers
vektorával, és a köztük mérhetĘ D távolsággal: tg(dĳ)§ dĳ=|b|/D. Ha az egyes szemcsék a c-irány körül fordulnak el egymáshoz képest, akkor a diszlokációs vonalak közel
párhuzamosak lesznek a [0001] iránnyal, a diszlokációk ekkor élkomponenssel rendelkeznek. Amennyiben két szemcse egymáshoz képesti elfordulásának tengelye egy
adott

irányú

(mondjuk

az

<1-100>),

akkor

itt

egy

összetett

ortogonális

csavardiszlokáció rendszer alakul ki a {1-100} határsíkon, melyben az ortogonalitás a
c-irányú Burgers vektorú diszlokációk és az <11-20> irányultságú Burgers vektorú
éldiszlokációk között van. A harmadik, kevert diszlokációtípus kialakulásának feltétele,
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hogy az egyes szemcsék elfordulásának tengelye sem nem c-irányú, sem nem arra
merĘleges. Ekkor szintén ortogonális diszlokáció rendszer alakul ki, párhuzamosan a
[0001] -gyel és a <11-20>-val, de a diszlokációk kevert karakterisztikájúak.

A zafíron nitridizáció során kialakult AlN réteg erĘsen feszített állapotban van. Az erre,
alacsony hĘmérsékleten növesztett GaN vagy AlN atomjainak, illetve molekuláinak
energiája nem elég ahhoz, hogy a felületi atomok tetszĘleges helyre diffundáljanak. A
hibamentes szerkezet kialakulásának feltételei nem biztosítottak, a puffer réteg igen
erĘsen szemcsézett állapotú. Az egyes kristályszemcsék között mindenféle hibatípus
megtalálható, így a TD-k is. A pufferréteg kialakulása során az egyes szemcsék kezdetben 2 dimenziósan növekednek, de a szemcsék összenövésénél számos hiba keletkezik, a fent leírt módon TD-k is igen nagy sĦrĦséggel, a szemcsenövekedés 3 dimenziósra változik. A puffer réteg felülete nem sík. A növesztés következĘ fázisához
1000°C fölötti értékre kell emelni 500°C körüli értékrĘl a hĘmérsékletet – ez az ún.
ramping. A ramping sebessége fontos tényezĘ abban a tekintetben, hogy a puffer réteg
mennyire simul ki. A ramping átlagosan alkalmazott sebessége 50°C/perc. A puffer rétegre növesztett GaN réteg magas hĘmérsékletĦ növekedése elég energiát ad ahhoz,
hogy a réteg növekedésének kezdetén az egyes atomok és molekulák kellĘ felületi
mozgékonysággal rendelkezzenek. Ennek eredményeként a TD-k sĦrĦsége jelentĘsen
csökken az átmenetnél. A további növekedés során ezek a TD-k kis sĦrĦségcsökkenési gradienssel rendelkeznek [86]. A TD-k energiaszintje magasabb, mint a hibamentes
rácsé [87], ezért a növesztés folyamán ezek a TD-k az alsóbb szinteken átrendezĘdhetnek, elszakadhatnak a felülettĘl, alsóbb régióiban a rács esetleges reformálódásával rövidülhetnek, magasabb részeken összekapcsolódhatnak, így a HDL-ek és a DLek kialakulásának a feltételei is biztosítottak.

Doménhatár (DB)
A hexagonális III-nitridek polárosak [88], azaz a GaN Ga vagy N poláros annak megfelelĘen, hogy a kötések hogyan állnak a c-tengelyhez képest. A 14. ábra mutatja a Ga
poláros verziót, melyet a nitrogén poláros esetben a c-tengelyre merĘleges síkra kell
tükrözni. BevezethetĘ egy jelölésrendszer, melyben a különbözĘ szerkezetĦ és
összetételĦ atomsikokat A,a,B,b,C,c betĦkkel jelöljük úgy, hogy a C-t A-ból 180°-os ctengely körüli elforgatással illetve c-t A-ból az atomok típusának felcserélésével kapjuk.
Az A,a,B,b síkok pedig a 14. ábra segítségével definiálhatók. Ezzel a jelöléssel
egyértelmĦen felépíthetĘ mind a hexagonális (…AaBbAaBb…), mind pedig a köbös
(…AaBbCcAaBbCc…) GaN rács.
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A DB-knek alapvetĘen 4 típusát különböztethetjük meg
hexagonális szerkezetben (a határokat vonalak jelzik,

- Ga
b

-N

B

*

ill. nyíl) :

a
A

…AaBbAaBbAaBb…
…aAbBaAbBaAbB…

inverziós domén határ (IDB),

…AaBbAaBbAaBb…
…bAaBbAaBbAaB…

antifázisú domén határ (APB),

…AaBbAaBbAaBb…
…BbAaBbAaBbAa…

kétállású szemcse határ (DPB),

b
B
a
A
14. ábra: Ga poláros, hexagonális

…AaBbAbBaA…

ikerhatár (TB).

GaN sematikus felépitése

A DB-k vizsgálatára a konvergens sugaras mikrodiffrakció† (CBED) [89] alkalmas, illetve jól használható még a megfelelĘen kiépített (analitikai) HRTEM berendezés is. Ikresedés pl. a köbös SiC rétegekben tipikus, míg a DPB hibákat jellemzĘen a köbös GaNben figyelhetjük meg [90]. A wurtzit GaN-ben tapasztalható doménhatár hibák IDB-k.
Az IDB-k megjelenése néhányszor 10 nm átmérĘjĦ, „tĦszerĦ” formában történik úgy,
hogy a doménhatárok közötti rész ellentétes polarizációval rendelkezik, mint a határokon kívüli rész.

A DB-k kialakulásának megértését segítheti a puffer réteg nélkül növesztett GaN rétegek vizsgálata. Ott azt tapasztalták, hogy egyfajta tĦlyukak (pinhole-ok) alakulnak ki,
melyek a SiC-ban tapasztalt mikrocsatornákhoz hasonlítanak. Az IDB-k kialakulása az
elĘbbiek szerint analóg a pinhole-ok kialakulásával, csak itt azok feltöltĘdnek. A
pinhole-ok kialakulása, és így az IDB-k kialakulása is a puffer rétegben lévĘ TD-k és
SF-ekkel, illetve közvetetten a határfelületi lépcsĘkkel van kapcsolatban, az IDB-k
ezektĘl indulnak, néhány 10 nm-re a határfelülettĘl kezdĘdnek. A puffer nélküli növesztés tehát már ezen hibák kialakulása miatt is kedvezĘtlenül befolyásolja a hibaszerkezetet, a pufferréteg optimalizációjával ezek elhanyagolható mennyiségĦre csökkenthetĘk (a TD-k mennyisége ezzel párhuzamosan azonban megnĘ).

*

A határokat vízszintes vonalak jelölik, a valódi kristályokban ezek a szemcsehatárok a c-

tengellyel párhuzamosak, kivéve az ikerhatárt, melynek normálisa esik egybe a 0001-gyel.
†

A CBED kép kiértékeléséhez szimuláció szükséges!
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RétegzĘdési hiba (SF)
Ha köbös esetben az ideális …AaBbCcAaBbCc… szerkezet helyett két extra atomréteg beépülésével (extrinsic típusú) vagy két réteg elmaradásával (intrinsic típusú) épül
fel a struktúra, akkor a pakolási szekvencia: …AaBbCcBbAaBbCc… (extr.), illetve
…AaBbCcAaCcAaBbCc… (intr.). Az aláhúzott részek – itt van beépült, vagy innen hiányzik réteg – egy lokális wurtzit struktúrát mutatnak, mely …AaBbAaBbAaBb… alakú
ideális esetben. Az SF a szfaleritrácsba tulajdonképpen egy kis wurtzit rácsot épített a
sík hibánál. Ez fordított esetben is mĦködik, vagyis az SF a hexagonális rácsban köböset

jelent

a

következĘ

kétféleképpen:

…AaBbAaBbCcBbCcBb…

(intr.)

és

…AaBbAaBbCcAaCcAa… (extr.) Az intrinsic hiba egy réteg elhagyásával alakul ki
(…AaBbAaBbĹBbAaBbAa…), aminek eredményeképpen egy nemstabil szituáció keletkezik, mivel két megegyezĘ rétegpár kerül egymás mellé. Ezt a szerkezet úgy stabilizálja, hogy a kristály a hiba felett elcsúsztatja a réteget 1/3<10-10>-val [91]. GaNekben az intrinsic típusú SF a domináns [92].

Az SF-eket elsĘsorban a határfelületek közvetlen közelében figyelhetjük meg. Ezen
hibatípus kialakulásának az alapvetĘ okai az MD-k (ld. köv. alfejezet) illetve a növesztéskor alkalmazott alacsony hĘmérséklet. Az MD-k miatt kialakuló és a réteg vastagodásával növekvĘ feszültséget a rács SF-ek kialakításával relaxálja. Az MD-k csökkenésével az SF-ek is csökkennek. Az SF-ek más hibák forrásai is lehetnek. Az SF-ek
kialakulására magyarázat, hogy a puffer réteg alacsony növekedési hĘmérséklete miatt
a felületi atomok diffúziós hossza igen kicsi, és ezáltal az egyes atomok nem tudják
elérni a tökéletes pozíciót.

Illeszkedési hiba (MD)
Ez a hibatípus az egymásra növesztett “nagyon” különbözĘ rácsállandóval rendelkezĘ
epitaxiális rétegekben alakul ki, vagyis minden viszonylag nagy illeszkedési hibával
rendelkezĘ heteroepitaxiális rendszerben jelen van. A „viszonylag nagy illeszkedési
hiba” azt jelenti, hogy a rács csak egy bizonyos határig tudja hiba nélkül eloszlatni
szerkezetében az illesztetlenség miatt kialakult feszültséget, az e feletti „misfit”
diszlokációkat kelt. A rácsok növekedés irányával párhuzamos rácssíkjai, a határfelület
közvetlen

közelében,

periodikusan

elcsúsznak

egymáshoz

képest,

azaz

az

epitaxiálisan növĘ rétegben periodikus éldiszlokációk keletkeznek. Ilyen MD-ket jelölnek a csillagok a 11. ábra közepén (21. oldal).
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V-alakú felületi hibák ternér nitridekben

Hexagonális III-nitrid rendszerekben V-alakú felületi hibáknak nevezzük a nyitott, inverz, hexagonális alapú gúlákat (piramisok, gödrök), ennek megfelelĘen IHP-nak
(Invers Hexagonal Piramid) vagy V-pit-nek rövidítjük [93]. Oldalfalai {1011} indexĦ síkok. JellemzĘen terner III-nitridekben vannak jelen (pl. GaInN, GaAlN), de elvétve tiszta GaN rétegekben is elĘfordulnak [94]. Eszközkészítéshez mennyiségi csökkentésük
kívánatos [95].

Az IHP-k jól ismertek a
ternér

nitrid

vegyületek

közül GaInN rendszerekben magas In koncentrációknál [96, 97]. Általam
vizsgált GaInN-del végzĘdĘ rétegrendszerekben is
megtalálhatóak voltak a
felületi gödrök. Egy ilyen
mintát mutat be a 15. ábra
(összetétel:

Ga0,88In0,12N

(145nm) /GaN (600nm)

15. ábra: Zafír/GaN/GaInN rétegszerkezet IHP-vel (fekete nyíl)

/nukleációs réteg (25nm) /zafír hordozó). A különbözĘ kvalitatív vizsgálatok azt mutatják, hogy ezekben az esetekben In felesleg van az IHP-k oldalfalán [96]. A TEM vizsgálatok szerint az IHP-k az alsó csúcsuknál mindig egy-egy GaInN-beli diszlokációhoz
kapcsolódnak [98]. MQW rendszerek (ld. 13.oldal) mikroszkópiája azt mutatja, hogy
GaInN/GaN MQW rendszerekben a GaInN rétegek spontán megszakadnak az ilyen
hibák oldalfalánál (16. ábra) [99]. A rétegben meglévĘ feszültség egy része plasztikus
deformációval csökken e gödrök oldalfalainak deformációjával [100].

A GaInN-ek általános növesztési problémája,
hogy az In csak igen nehezen épül be a rácsba. A magasabb In tartalmú rétegek növesztésénél (>20 at%) ez fokozott probléma mind
az egyréteg GaInN [101], mind pedig GaInN
MQW struktúrák növesztésénél [102]. A beépülés hatékonyságát úgy lehet növelni, hogy
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a növesztés hĘmérsékletét 700-800°C közelébe kell csökkenteni (CVD növesztési
technikánál). Ez viszont csökkenti a növesztéskori mozgékonyságot, InN kiválásokhoz
vezethet. Ezek alapján könnyebben megérthetĘ, hogy az IHP-k kialakulásának magyarázatát GaInN-ben az indium szegregációja adja. A puffer réteg nagy hibasĦrĦséggel
rendelkezik: pl. a GaN puffer réteg diszlokációi a réteg felületén egyenetlenségeket
alakítanak ki. Így a GaN felszíni rácsszerkezete olyan többatomos lépcsĘkkel rendelkezik, melyek akadályozhatják az egyes atomok növesztés közbeni felületi mozgását.
Ez utóbbira biztosan szükség van ahhoz, hogy szabályos rácsszerkezetben növekedjen tovább a ternér réteg. Azonban a nagy lépcsĘfokok oldalai az In atomoknak alternatívát nyújtanak egy energetikailag kedvezĘbb állapot betöltéséhez, amely az In atomok szegregációjához vezet, de a planáris növekedés megmarad. A GaInN-beli IHP-k
tehát

diszlokációkhoz

kötĘdnek,

azok

közül

is

inkább

a

kevert,

mint

az

éldiszlokációkhoz, igen ritkán IDB-hez [103]. Az IHP kialakulása (In szegregációja)
erĘsen függ az In tartalomtól [104] és az MOCVD elĘállítás során alkalmazott
prekurzoroktól is. Saját kísérleti tapasztalataink* azt mutatják, hogy a trietil és a trimetil
gyökĦ prekurzorok különbözĘ módon befolyásolják a növekedést. ValószínĦleg az etilgyökök dekatalizálják a szegregációt. A TEGa pirolízise után az etilgyökök mind a felületrĘl deszorbeálódott, mind a felületet még el nem ért In atomokkal létesíthetnek kapcsolatot TEIn-ot alkotva, melyek ezek után pirolízis útján újra felbomlanak. Ezzel
egyenletesebb In eloszlást adnak a növesztés síkjában az In fluxusának csökkentése
nélkül. A TMIn kapcsolat stabilabb, mint a TEIn, így mind a TMIn felbomlásának mind
pedig újraalakulásának a valószínĦsége kisebb, mert a nagyobb kölcsönhatási energia
kisebb valószínĦséggel áll rendelkezésre. TMGa esetén tehát az In atomok „szabadabbak”, a szegregáció valószínĦsége megnĘ. A TEGa prekurzor alkalmazásával jelentĘsen csökkenthetĘ az IHP-k mennyisége.

Az eredmények között majd a GaAlN rendszerekben tapasztalható IHP-kkel kapcsolatos vizsgálataimat mutatom be.

*

Nem publikált eredmény.
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III-nitridek hibasĦrĦségének csökkentése ELO technikákkal

Az eszközmĦködés szempontjából kritikus diszlokáció-sĦrĦség elérhetĘ értéke zafírra
növesztett GaN esetén, MOCVD technikával, alkalmazva a nitridizációt és az alacsony
hĘmérsékletĦ puffer réteget 109-1010 cm-2. A növesztési paraméterek további
optimalizációja már nem segít, ezért speciális eljárásokra van szükség. Az ún. ELO
(Epitaxial Lateral Overgrowth) technika lehetĘséget ad arra, hogy III-nitrid vékonyrétegekben 107 cm-2 alatti* diszlokációsĦrĦséget érjünk el. Ez szükséges feltétele olyan alkalmazásoknak, mint például a hosszú üzemidejĦ (>10000 óra) és nagy teljesítményĦ
(> 30 mW) GaInN LD-k, vagy például az alacsony sötétáramú GaAlN fotodetektorok.
Mind MOCVD [pl. 105, 106] mind pedig HVPE [pl. 107, 108] növesztéseknél lehet alkalmazni az ELO technikát, sĘt (111)Si hordozón is igen jó eredményeket lehet vele
elérni [109].

Az ELO technika fejlesztésének mozgatóeleme a hibák kialakulási és terjedési természete, alapja a növesztési anizotrópia†. Kato és munkatársai számoltak be elĘször
GaN/zafir rendszerben alkalmazott ún. szelektiv epitaxiáról (SAE – Selective Area
Epitaxy), mely ezen a növesztési anizotrópián alapul [110]. GaN vékonyrétegre olyan
SiNx szigetelĘ réteget vittek fel, mely csak részlegesen fedte be a GaN-et. Ez esetben
azt tapasztalták, hogy beállíthatók olyan növesztési paraméter-értékek (ld. késĘbb),
melyek mellett a GaN oldalirányban is növekszik (a hordozó normálisára merĘleges
irányokban) a szigetelĘben lévĘ réseken történĘ átnövés után. A diszlokációk egy részének terjedése megáll, méghozzá azoké, melyek a maszkoló részek alá estek. Azaz,
ha a növekedés iránya úgy módosítható, hogy a növesztés egy vagy több közbensĘ
szakaszában a rétegek ne felfelé, hanem oldalirányba (is) nĘjenek, akkor a
diszlokációk egy része eliminálható. Az alapötlet nem újkeletĦ, már a 60-as években
ismert volt az MOCVD rendszerekben tapasztalható növesztési anizotrópia [111], sĘt
ELO jellegĦ eljárások GaAs/Si [112] és Si technológiákban [113] alkalmazásra is leltek.

GaN-ben oldalirányú növesztéssel elérhetĘ hibasĦrĦség csökkentés elĘfutára volt az
ún. pendeo-epitaxia [114]. Ebben az eljárásban a zafírra növesztett GaN réteget SiNx
amorf réteggel vonják be, mégpedig úgy, hogy sávokat alakítanak ki, melyek között

*

6

Az 1x10 cm

-2

diszlokációsĦrĦség azt jelenti, hogy egy 10 ȝm x 10 ȝm-es felületen 1 db

diszlokáció halad keresztül!
†

A növesztési technika paramétereivel befolyásolható a növekedési sebesség irányfüggése.
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bemarnak a GaN-be*. Ezek után a növesztési paramétereket az oldalirányú növekedés
sebességének növelése érdekében módosítják, és a sávok alatti GaN-et oldalirányba
összenövesztik. Persze ez a módszer úgy is mĦködik, ha elĘször a hordozóba marnak
be, és csak aztán kezdik növeszteni a GaN-et, így például elérve azt, hogy már kezdetben a (0001)-tĘl eltérĘ irányba növekedjék a GaN [115]. E technika napjainkban is
fejlesztés

alatt

áll,

melynek

célja

a

kialakuló

üregek

és

a

különbözĘ

szemcseösszenövési hibák csökkentése, megszüntetése, illetve a marási technológia
fejlesztése.

Visszatérve az ELO-hoz, nézzük meg az eljárás lépéseit. A hordozó felületét elĘkezelik
a szokásos eljárásokkal, majd növesztenek egy réteg nitridet (ezt a lépést néha elhagyják). Erre maszkoló réteget alakítanak ki pl. a szilícium-technológiából ismert módon, amely csak részlegesen fedi le a nitridet. Ezután a maszk nyílásain keresztül tovább növesztik a GaN-et, végül a növesztési paraméterek megfelelĘ módosításával
oldalirányú növesztésre kényszerítik. Konkrét példaként, zafir hordozón CVD eljárásban (ld. 16. oldal) ez a következĘ lépéseket takarhatja. Az enyhén (0,1-0,3°-ot) elorientált (0001) zafír hordozót tisztítják, nitridizálják, aztán pl. AlN puffer réteget növesztenek
rá kb. 50 nm vastagságban, majd egy kb. 500 nm vastag GaN réteget a tetejére (a kétlépcsĘs GaN növesztésnek megfelelĘen). Erre kerül pl. SiNx maszk Si-litográfiához hasonló módon PECVD-vel, aztán a GaN továbbnövesztése felfelé MOCVD-vel a
maszkperforáción át, utolsó lépésként oldalirányú növesztés módosított növesztési paraméterekkel az összenövésig.

Több, részleteiben kicsit, eredményeiben nagyon különbözĘ ELO technológia fejlĘdött
ki, de mindnek ugyanaz az alapja: a növesztési paraméterek megfelelĘ megválasztásával és növesztés közbeni szabályozásával elérhetĘ, hogy egyrészt a maszkokra nem
nukleálódik semmi, másrészt kihasználják az anizotróp növesztési lehetĘséget. A növesztési paraméterek kritikus tartománya MBE esetén (az ott alkalmazható hĘmérséklettartományban) nem biztosítható, ezért e módszernél nem alkalmazható az ELO
technika [116]. A CVD növesztésnél az oldalirányú növekedést több módon is el lehet
érni, az erĘsen függ pl. a hĘmérséklettĘl, a gĘzfázis Ga/N arányától, a hordozó gáz
összetételétĘl. Így az oldalirányú növesztést erĘsíti a hĘmérséklet emelése 1100°C fölé
[117], a szakaszos ammóniaadagolás (eltolva ezzel a Ga/N arányt a Ga irányába)
[118], (MeCp)2Mg adagolása a rendszerbe [119], illetve a H2 és N2 vivĘgázok arányának változtatása [120]. MegjegyzendĘ, hogy nem csak az a feladat, hogy átlagosan

*

Cl2 és BCl3-os plazmamarással
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alacsony legyen a diszlokációsĦrĦség, hanem az is, hogy a felület közeli régióban a
diszlokációk egyenletes eloszlásúak legyenek, ne legyenek a szerkezetben üregek,
illetve a felület tükrözĘen sík legyen, vagyis az oldalról összenövĘ részek minél inkább
illeszkedjenek. Tehát nem az oldalirányú növekedés maximálása, hanem mindezen
célok szempontjából optimális paraméterhalmaz (és lépéssor) megtalálása a cél.

Egylépéses ELO-nak (1S-ELO) nevezzük azt az ELO technikát, amely esetben a
maszkok között kinövĘ GaN növesztési paraméterei megegyeznek a maszk nélküli növesztési paraméterekkel*. Ez nyilván a <0001>GaN irányú, planáris növekedés optimális
beállításait jelenti. A legjobb eredményeket produkáló mintákban maszknak olyan SiNx
sávokat használtak, melyek az <1-100>GaN irányokkal párhuzamosak voltak [121]. A
növesztési hĘmérsékletet magasan tartva a maszkcsíkok között kinövĘ GaN téglalap
keresztmetszetĦ, (0001)GaN tetĘ- és (11-20) GaN oldallapokkal [122]. A maszkolás szintje
alatt a diszlokációk „szokásos” mennyisége van jelen. A maszkolás megfogja a maszkok alatti régióban lévĘ diszlokációkat, vagyis a maszkok feletti részbe azok nem terjednek tovább. A maszkok közötti részben a diszlokációk akadálytalanul terjednek tovább. A maszkok felett oldalirányban nĘtt GaN a maszkcsíkok hosszanti oldalával párhuzamosan, két oldalról a maszkok felett összenĘ. Az összenövés lokálisan nagy
mennyiségĦ diszlokációt – gyakorlatilag egy diszlokációfalat – generál, de e határ és a
maszkcsíkok oldala közötti tartomány igen alacsony diszlokációsĦrĦségĦ (legalább 2
nagyságrenddel alacsonyabb a maszkolatlan rész feletti GaN-hez képest, ld. 17. ábra).
a

b

c

17. ábra: 1S-ELO fĘbb lépéseinek illusztrációja keresztmetszetben: a) a hordozóra
növesztett GaN réteg b) a maszkolás kialakítása után továbbnövesztett GaN c) oldalirányú összenövesztés.

Az 1S-ELO rétegek legnagyobb problémája a fentiek alapján érthetĘ: a GaN sávosan
váltakozva lesz jobb és rosszabb minĘségĦ, jelentĘsen rontva egy ilyen szelet alkalmazásával elérhetĘ kihozatalt†. A példát a 18. ábra mutatja, melyen egy általam vizs-

*

Azért egylépéses, mert csak egy növesztési lépésben nĘ a felülettel párhuzamos irányban a

nitrid réteg, míg a késĘbbiekben bemutatandó kétlépéses technikában két, különbözĘ növesztési paraméterekkel jellemezhetĘ növesztési szakaszban is oldalirányba nĘ a GaN.
†

kihozatal = a szeleten kialakított eszközök használhatósági aránya
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18. ábra: 1S-ELO minta TEM felvételei teljes keresztmetszetben (a), a maszkolás környéke
keresztmetszetben (b), és felülnézetben (c).

gált, 1S-ELO technikával készült minta TEM felvételei láthatóak. Az ábra a részének
részletei könnyen beazonosíthatóak a 17. ábra alapján. A SiNx sávok közepe feletti
üregek (forditott T alak szára) a tökéletlen összenövés eredményei. A b részen egy
nagy sĦrĦségĦ „diszlokációfal” fedezhetĘ fel a maszk széle felett. A c részen felülnézeti
TEM kép mutatja, hogy az egyes sávok a nagy növesztési vastagság ellenére is jól elkülönülnek. A maszkrétegek ismétlésével tovább javítható a szerkezet, ekkor a növesztés folyamatába újabb lépéseket kell beiktatni (2 maszkréteg esetén 2 fotolitográfiai és
3 rétegnövesztés) [123]. A második maszkrendszer akár el is fordulhat, vagy csak egyszerĦen eltolódhat az <1-100>GaN iránnyal párhuzamosan úgy, hogy a második maszkcsíkok az elsĘ rendszer nyílásai fölé essenek [124]. Szilícium hordozón alkalmazva
nitridnövesztésre e technikát, mintegy három µm vastag réteg növesztése már teljes
összenövéshez vezet a maszkoló csíkok felett, a diszlokációsĦrĦségek pedig a következĘképpen alakulnak: 8·108 cm-2 az ablakok felett, 5·107 cm-2 a maszkok felett [125].
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Elektronikai

szempontból

legfontosabbak a köbös (cinkblende) 3C-SiC, és kétféle hexagoná-

15,12 Å

127].

lis, azaz a 4H-SiC és a 6H-SiC.

c

4,34 Å

A B C A B C A B C

ötvenféleképpen épülhet fel [126,

b

A B C B A B C B A B C B A

a

*

10,05 Å

A SiC rácsszerkezete kb. kétszáz-

A B C A CB AB C A C B A

SiC tulajdonságai, alkalmazások

MegemlítendĘ még a 2H-SiC, és a

19. ábra: A 3 legfontosabb SiC rács sematikusan: a) 6H, b)

kétféle romboéderes a 15R-SiC,

4H és c) 3C. Az üres kör a Si, a kisebbik fekete a szén.

és a 21R-SiC politíp is. Ez utóbbi
három ritkább [128]. A 19. ábra a 6H-, a 4H- és a 3C-SiC sematikus rácsszerkezetét
mutatja. Az összes SiC politípnek a SiC4 illetve a CSi4 tetraéder az alapegysége, mely
síkjainak elemi cellába esĘ száma adja az adott politíp számát (pl. 6 sík van a 6H-SiC
elemi cellájában – ld. 19. ábra a) része). A különbözĘ rácstípusokban a tiltott sáv szélessége is változik: a 3C-SiC-nak 2,2 eV, a 6H-SiC-nak 3,03 eV, a 4H-SiC-nak 3,26 eV,
a 2H-SiC-nak 3,3 eV. A politípek közül a 6H-SiC-t lehet a legegyszerĦbben elĘállítani,
azonban a 3C-nek és a 4H-nak jobbak az elektromos tulajdonságai. 3C-SiC-t csak
epitaxiás vékonyréteg formájában lehet növeszteni, tipikusan Si-ra is.

A politípusos tulajdonság vékonyréteg-növesztéseknél lehetĘséget ad arra, hogy olyan
heteroátmeneteket készíthessünk, amelyek a homoátmenetek elĘnyeit is magában
foglalják. Például a (0001)6H-SiC/(111)3C-SiC átmenet kihasználja a heteroátmenetek
tiltott sáv különbségébĘl adódó elĘnyöket, mialatt a homoátmenet elĘnyei is megvannak, úgymint például a teljes rácsillesztettség. A 6H-SiC/3C-SiC szerkezet viszonylag
egyszerĦen növeszthetĘ: pontosan orientált (0001) 6H-SiC-ra köbös szerkezetĦ (111)
SiC† nĘ [129].

A SiC nagyteljesítményĦ és magashĘmérsékleti alkalmazások szempontjából fontos
tulajdonságai hasonlóan jók, mint a III-nitrideké. JellemzĘ a nagy hĘvezetĘképesség
(politípustól függĘen 3,2-3,7 W/cmK [15]), a magas letörési feszültség (>106 V/cm
[130]), a nagy elérhetĘ áramsĦrĦség (akár 1 kA/cm2), a nagy elektron driftsebesség

*
†

Érdekesség, hogy az elméleti politípszám 93 813 567 [127].
Ha a (0001) 6H-SiC-t annyira elorientálják, hogy az így keletkezett lépcsĘfokok nagyobbak

legyenek, mint az adatomok felületi diffúziós hossza, akkor homoepitaxiális 6H-SiC növekszik.
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(hexagonálisban 2·107 cm/s, köbösben 2,5·107 cm/s), a nagy töltéshordozómozgékonyság (tömbi 6H és 4H esetén 370 és 720 cm2/Vs) [131].
Autóipari alkalmazások

Gyakran általánosságban beszélünk a magashĘmérsékleti, a nagyteljesítményĦ, a nagyfrekvenciás,
stb alkalmazásokról. Most ragadjuk

BelsĘégésĦ-motorvezérlĘ
nyomás-szenzor
Diesel-motor

vezérlĘ,

nyo-

másvezérlĘ

HĘmérséklet-

Élettartamigény

tartomány (°C)

(óra)

200-450

4000

200-450

6000

200-300

6000

400-650

6000

850

4000

ki a „magashĘmérsékleti” jelzĘt, és
Tömegáram-szenzor kipufo-

nézzük meg példákon keresztül,
hogy ez mit is takar. A 2. táblázat
autóipari* alkalmazási példákat so-

gógáz-visszavezetĘben
TurbófeltöltĘ vezérlĘ-szenzor
Gyors kipufogógáz-szenzor

rol fel a kívánatos hĘmérséklettartomány és az eszköz élettartam-

2. táblázat: MagashĘmérsékleti, autóipari szenzoralkal-

igényével együtt [132]. Látható,

mazások mĦködési hĘmérséklettartománya és élettartamigénye [132]

hogy a skála 200°C-tól indul és

900°C alatt marad. Ez a tartomány (illetve ennek is az alsó része) csak néhány speciális esetben érhetĘ el Si-alapú eszközökkel. A 3. táblázat az autóiparban használatos és
fejlesztés alatt álló nyomás-szenzorainak legnagyobb mĦködési hĘmérsékletét mutatja
[132]. Látható, hogy a Si
technológiákkal

(Si

SOI=Silicon

Insulator)

On

és

akár a 700°C is elérhetĘ, de

költség
Chip technológia

Nincs védelem /

Fém védĘ-

VédĘmembrán,

/tokozás

Közvetlen hatás

membrán

közvetitĘelem

Si

150°C

200°C - 250°C

450°C - 500°C

SOI

350°C

400°C - 450°C

650°C - 700°C

SICOIN

500°C

550°C - 600°C

800°C - 850°C

várhatóan a SiC technológia
(SICOIN=SiC On INsulator
[132]) tovább tágítja a hĘmérsékleti intervallumot, miközben a költségek csökkennek.

3. táblázat: Autóipari nyomás-szenzorok termikus terhelhetĘsége
különbözĘ chip-technológiák és különbözĘ költségĦ tokozások
esetén [132]

Kellemes és egyben a SiC kulcstulajdonságai közé sorolhatjuk, hogy termikusan a Sihoz hasonló módon oxidálható. Erre még részletesebben is kitérek (ld. 41.oldal). További érdekes tulajdonsága a SiC-nak, hogy a radioaktív sugárzásoknak is jól ellenáll.
A jó termikus és elektromos tulajdonságok mellett az igen nagy fizikai és kémiai stabilitás tágítja ki az alkalmazási határokat, de nehezíti meg az eszközkészítést. Ez utóbbira
jó példa a marás. SzobahĘmérsékleten nincs nedves marószer, mellyel a SiC-ot ön-

*

Daimler Benz AG vállalattól származó adatok
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magában marni lehetne. Ezért egyrészrĘl a száraz marási technológiák dominálnak
ezen a területen, mint például a reaktív ionmarás, másrészrĘl mechanikai kezelés (polírozás) közben marószereket használva egészen jó eredményeket lehet elérni. Vizsgáltam olyan SiC mintákat, melyeket ez utóbbi módon csiszoltak, políroztak. Az eredmény
közel atomosan sík felület (20. ábra) kevés, ~10nm körüli lépcsĘvel, a felület átlagos
durvasága 0,5 nm alatt marad.

20. ábra: SiC-felület polírozás után rácsfeloldású TEM képen az 11-20 zónából

A széles tiltott sávú félvezetĘ eszközök elĘállításánál általános probléma az
adalékolás. Az ambipoláris adalékolást jóval hamarabb megvalósítottak SiC esetében,
mint például a GaN, a BN vagy a ZnSe-nél. Legelterjedtebben nitrogént és foszfort
használnak donor szennyezĘnek [133], Al-ot, Ga-ot p-típusú adalékanyagnak. Az adalékokat epitaxiális növesztés alatt és ionimplantációval lehet bejuttatni, de eszközkészítésnél nyilvánvalóan csak az utóbbi a járható út. A növesztés alatti nitrogén
adalékolással 1016 cm-3 töltéshordozó-koncentráció viszonylag könnyedén elérhetĘ
[134, 135], ionimplantációnál akár néhányszor 1019 cm-3 koncentráció, de ugyanakkor
jelentĘs sugárkárosodással számolhatunk [136]. A p-típusú adalékolás nagyobb problémát jelent. Az Al és a Ga mellett a B, és a Sc is kipróbálásra került. Nehezen aktiválhatóak, és kivétel nélkül magas hĘmérsékletĦ hĘkezelést igényelnek [137]. Az
akceptorszintek nagy mélysége miatt a lyukkoncentráció erĘsen hĘmérsékletfüggĘ. Az
Al-mal is nehezen érhetĘ el a kellĘ töltéshordozó-koncentráció, és nehezen építhetĘ be
a SiC rácsba. A p-típusú töltéshordozó koncentrációt 4H-SiC-ban akár 1019-1020 cm-3
közé is be lehet állítani TMAl-el CVD-ben [138]. Az adalékok diffúziója nagyon lassú és
igen magas hĘmérsékletet (>1700°C) igényel [139]. Ezért sajnos nem lehet SiC-nál az
oxidmaszkolásos technikát adalékkoncentrációs profil beállítására használni [140].

SiC-ból készülnek nagyfrekvenciás eszközök [141], melyeket elsĘsorban kommunikációs és egyéb szilárdtest URH sugárzó berendezésekbe építenek [142]. SiC nagytelje-
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sítményĦ eszközök közül az energiatermelésben és -elosztásban használt teljesítményelektronikai eszközöket lehet kiemelni [143]. A SiC nagy termikus stabilitása révén alkalmas különbözĘ szenzorok építésére például motorokban [144]. A szennyezĘkön keresztüli optikai emisszió (korábban említettem, hogy a SiC indirekt sávszerkezetĦ) ugyan nem teszi lehetĘvé nagy fényerejĦ emitterek SiC alapú megvalósítását, mégis néhány optoelektronikai alkalmazása létezik mind az emitterek, mind pedig a detektorok között [145, 146]. Fontos egyéb alkalmazási terület a III-nitrid növesztések egy
részénél a SiC hordozóként való használata (ld. elĘzĘ fejezet). Egyre terjedĘ SiC alapú
eszközök:

nagyteljesítményĦ

MOS

tranzisztorok,

rövidhullámú

eszközök,

magashĘmérsékletĦ sugárzásálló JFET-ek, nagyfrekvenciás tranzisztorok, nagyfeszültségĦ Schottky diódák, UV lángérzékelĘk, stb.

SiC kristálynövesztés és oxidálás

A SiC-nak egyik nagy elĘnye más széles tiltott sávú anyagokkal szemben, hogy stabil,
bevált eljárások léteznek viszonylag jó minĘségĦ vékonyréteg és hordozó egykristály
elĘállítására, sĘt újabban a tömbi növesztés problémája is megoldódni látszik. Az elĘzĘ
fejezet alapján látható, hogy nagy mennyiségi igény van SiC vékonyrétegekre, illetve
szeletekre, ennek megfelelĘen máris számos gyártó van jelen a piacon (pl. Cree,
Bandgap, SiCrystal, II-VI, Sterling, Nippon Steel, Sixon, Okmetic, Hoya, hogy csak a
legfontosabbakat említsem). 3 inches átmérĘig lehet a piacon kapni SiC szeleteket
mind n, mind pedig p típusú adalékolással, de laboratóriumi körülmények között 5-7”
méretben is növeszthetĘk.

A SiC olvadékból való növesztését normál légköri nyomáson a folyadék fázis hiánya
akadályozza, ezért ezeket a szeleteket tipikusan szublimációs technikával állítják elĘ
[147] (ennek egy speciális változata a PVT – Physical Vapour Transport – fizikai gĘztranszport növesztési technika [148]). Ekkor viszonylag alacsony hĘmérsékleten gĘzfázisból SiC-ot visznek SiC magra. Tipikus növesztési paraméterek a mag 1800°C és a
gĘzfázis 2000°C hĘmérséklete. A növekvĘ kristályban lévĘ kb. 20 K/cm-es termikus
gradiens kb. 0,7 mm/h növekedési sebességet eredményez. Nagyobb növekedési sebességhez alacsonyabb nyomást (néhány száz Pascal) és 300-400°C-szal magasabb
hĘmérsékletet használnak. A nagytisztaságú egykristály növesztéshez a szublimáltatott SiC-nak porózus grafiton kell átdiffundálna gondosan kontrollált termikus- és
nyomásgradiens mellett. A szublimációs technika kényelmes megoldás az epitaxiális
növesztéshez is [149].
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A kezdeti SiC epitaxiás vékonyrétegeket folyadékfázisú epitaxiával (LPE – Liquid
Phase Epitaxy – folyadék fázisú epitaxia) készítették [150]. A szublimációhoz képest az
LPE növesztés alacsonyabb hĘfokon történik, 1500°C és 1700°C között. A kezdeti
problémák közé tartozott a grafit olvasztótégelybĘl bekerülĘ C szennyezĘdés. Ezt
olyan grafitmentes technikával oldották meg, ahol a Si olvadékot elektromágneses tér
tartja [151]. KésĘbb az LPE és a szublimációs technikát szinte teljesen háttérbe szorította a CVD eljárás [152]. Mind az alacsony [153], mind pedig a normál légköri nyomású CVD-vel [154] jó SiC epitaxiás réteget lehet növeszteni 1200-1600°C hordozóhĘmérsékleten. Alacsony nyomású LPCVD-t (LP-Low Pressure) alkalmaznak, ha jó minĘséget akarnak elérni Si hordozón az általában alkalmazott növesztési hĘmérsékletnél jóval alacsonyabb hĘmérsékleten (~900°C). Kevésbé elterjedten használják az
MOCVD [155], a PECVD (Plasma Enhanced CVD) [155], a HTCVD (HT-High
Temperature) [156] és az RTCVD (Rapid Thermal CVD) [157] növesztési technikákat
is. Használatos még a gáz forrású molekulasugár epitaxia eljárás (GSMBE – Gas
Source MBE) [158], ez esetben a GSMBE-nél alkalmazott alacsonyabb növesztési
hĘmérsékletet használják ki.

Az 1950-es évektĘl ismert tény, hogy a SiC alkalmas lenne a Si teljes kiváltására,
amennyiben a Si-hoz hasonló tisztaságban lehetne elĘállítani, illetve a planáris technológiához hasonlóan „könnyed” technológiai lépéssort lehetne kifejleszteni az eszközkészítéshez [159]. Az ehhez vezetĘ úton a Si és a Si-technológia kétféle módon is használható: egyrészt a Si hordozóként való alkalmazása csökkentheti az elĘállítási költségeket, másrészt a Si és a SiC technológiák elĘnyeinek egyesítésével új lehetĘségek
nyílnak meg az eszközfejlesztések területén [160]. Bár mindkét esetben erĘsen korlátozó tényezĘ a nagy hĘtágulási- (~8%) és rácsállandó-különbség (~20%), mégis sokan
próbálkoznak jó minĘségĦ SiC növesztésével Si hordozón, mely jó választás lehet: a Si
olcsósága mellett hibamentes és nagyméretĦ szeletek is könnyen hozzáférhetĘk [161].
Természetesen több növesztési technikát is kipróbáltak már (pl. CVD, MBE). Nishio és
munkatársai érték el az elsĘ komolyabb sikereket CVD-vel, amikor tiszta Si felületet
szén tartalmú gázzal (0,3% propán H2-ben) kezeltek a növesztési hĘfokon, vagy a felett [162]. Ez egy nagyon vékony monokristályos 3C-SiC réteg kialakulásához vezetett,
ami felvezetĘ (puffer) rétegként szolgált a további epitaxiához.
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A Si-ra növesztett SiC köbös szerkezetĦ, de
a kristályminĘség messze távol van a tökéletestĘl. A legtöbbször elĘforduló hibajelenség,
hogy szabályos (111) kristálytani síkokkal
határolt üregek keletkeznek a Si-ban közvetlenül a SiC alatt (ld. 21. ábra) a szilícium és
a szén közti reakció következményeként
[163]. Ezen gödrök kialakulása a SiC növe- 21. ábra: folytonos SiC réteg Si-on, üregekkel
kedés kezdeti szakaszához köthetĘ, amikor

a Si-ban [166]

a Si hordozó és a leválasztott szén reakciójából az elsĘ SiC magok kialakulnak
(karbonizáció). Ekkor a szilícium felületi és térfogati diffúziója közül az elĘbbi dominál,
melynek aktivációs energiája kicsi: 0,6 eV [164]. Mivel a szilícium tömbi diffúziója (szilíciumban) nagy aktivációs energiát (5 eV) igényel [165], ezért csak 1200°C feletti hĘmérsékleten várható a tömbi diffúzió beindulása és az üregmentes szerkezet kialakulása [166]. A már kialakult üregek utólagos eltüntetésére adnak módszert Panknin és
munkatársai [167]. MOCVD-vel Si-ra növesztett SiC rendszert FLA (Flash Lamp
Annealing – villanófényes hĘkezelés) utókezelésnek vetették alá. A Si a határfelület
közelében 1600°C-ra hevült, megolvadt, majd a visszahĦlés során újrakristályosodott.
A SiC réteg vastagodott, a határfelület közelében csökkent a hibasĦrĦsége és a Si-ban
lévĘ üregek eltĦntek.

Ismertek ma már olyan technikák, amelyek alkalmazásakor a fenti üregek nem alakulnak ki. Az V. fejezetben bemutatott minták is egy ilyen módszerrel készültek: SiC
szemcséket növesztettünk termikus oxidjával fedett Si-ba CO atmoszférában történĘ
hĘkezeléssel [168, 169]. Ebben a technikában legalább 1000°C-ra kell melegíteni a
Si/SiO2-t, hogy a Si-mal epitaxiális viszonyban lévĘ SiC szemcsék kialakuljanak a
Si/SiO2 határfelület Si oldalán, és növekedjenek az oxidvastagságtól független módon
(száz nanométeres és az alatti vastagságú oxidig vizsgálva). A technika jelentĘségét
az adja, hogy így a SiC szemcsenövesztés nagyon olcsón valósítható meg, illetve az
eredményül elĘálló SiC szemcsék több területen is igen jól használhatók. Ilyen például
a magkristályként való alkalmazásuk további SiC rétegnövesztéshez, vagy eszközként:
pl. fényemmitterként Si-technológiájú integrált áramkörbe építve, vagy töltéstárolásra
Floating-gate MOS eszközökben, ahol a belsĘ, lebegĘ kaput szigetelĘvel (oxiddal) kell
körbevenni [170, 171, 172].

SiC szemcsekialakításra a jóval drágábban kivitelezhetĘ impantációs technikával számos eredmény létezik. Például Frangis és munkatársai [173] szenet implantáltak
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950°C-on (001) és (111) Si-ba, majd 1250°C-on hĘkezelték a (111)Si mintákat. SiC
szemcsék alakultak ki a Si-ban. Az utólagos hĘkezeléssel a karbid hibasĦrĦségét
csökkentették a (001)Si-ben nĘtt SiC 104 cm-2 szintjére. Többen rájöttek, hogy egy védĘ oxid a Si-on segítheti a SiC szemcsék kialakulását, ha az elĘzĘ esettel ellentétben
nem a Si felülettĘl távol esĘ részén (mélyen), hanem a Si felületközeli részén kell SiC
szemcséket növeszteni. Ilyen kísérleteket hajtottak végre például Voelskow és munkatársai [174], akik Si/oxid rendszerbe szobahĘmérsékleten szenet implantáltak úgy,
hogy az eloszlás enyhén belelógott (kb.40 nm) a Si-ba, maximuma a Si/SiO2 határtól
kb. 125 nm-re volt az oxid felé, félértékszélessége pedig kb. 200 nm volt. Második lépésként 1100°C-on és 1250°C-on hĘkezelték 30-30 percet a mintákat. SiC szemcsék
alakultak ki a határ Si oldalán az elĘzĘ esetekhez hasonlóan, üregek azonban nem keletkeztek. Az implantációval azt is el lehet érni, hogy a SiC szemcsék ne csak a Si/oxid
határfelület Si oldalán, hanem az oxid határfelületet nem érintĘ rétegében is kialakuljanak. Frey és munkatársai [175] 1000°C és 1100°C-on SiO2-be implantáltak szenet, SiC
alakult ki a SiO2/Si határfelület Si felöli oldalán és kis mennyiségben, inhomogén eloszlásban az oxidban is.

Rövid idĘre térjünk vissza a SiC hibaszerkezetére. Három fajta kiterjedt hiba adódik a
SiC/Si átmenetek tökéletlenségébĘl a SiC rétegben. Egyik ilyen típus a rétegzĘdési
(SF) hiba [176]. Ez nem meglepĘ, köszönhetĘen a SiC politípusosságának. A rétegzĘdési hiba mellett számos diszlokáció is található. A harmadik gyakori hiba a
doménhatárhiba, kétállású szemcsehatár (DPB) és antifázishatár (APB) formában, az
elĘbbi (100)Si-on, míg az utóbbi (111)Si-on (vö. 26.oldal) [177]. A doménhatárhiba a
következĘ módon alakul ki [178, 179]: A növekedés kezdeti szakaszában a Si és a C
alrácsok felcserélhetĘek a Si hordozó felszínének szempontjából. Ha a Si és a C
alrácsok felcserélĘdnek, a kialakult 3C-SiC kristály-domén 90°-ot elfordul és eltolódik
például a hordozó felületi lépcsĘi miatt. Ezen fordított szemcsék és a megfelelĘ állású
szomszédos domének között szükségszerĦen Si-Si és/vagy C-C kötések alakulnak ki,
amelyek módosítják az atomi töltéseloszlást és szórócentrumokká válnak a töltéshordozók számára. Ezek a doménhatárok jól megfigyelhetĘek a TEM felvételeken. A hibasĦrĦség csökkentésében elĘrelépést hozott a már említett puffer réteg, de más módszerekkel is próbálkoznak [180, 181]. A növesztések további komoly problémája – már
nem csak Si hordozón – az ún. mikrocsatornák kialakulása (micropipe) [182]. A
mikrocsatornák olyan hibák, melyek átérnek az egész növesztett kristályon és üresek.
Megfigyelések szerint a mikrocsatorna a magon képzĘdik, mérete keresztmetszetben:
0,1–5 mikron és a keresztmetszete hatszögĦ [183]. Számuk csökkentésében pl. a hordozó egykristály elorientálása jelent segítséget [184].
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ElĘrelépést jelentett, hogy amióta a SiC, mint hordozó elérhetĘvé vált*, egyre több kutatócsoport SiC hordozóra növeszt. A SiC hordozón növesztett epitaxiális SiC-nak jelentĘsen jobb a minĘsége egyéb hordozó alkalmazásához képest, sĘt így jól növeszthetĘ mindhárom fontos SiC politíp [185]. A legjobb kereskedelmi SiC (4H) szeletek 10100 cm-2 mikrocsatorna- és 103-104 cm-2 diszlokációsĦrĦséggel rendelkeznek, mely
értékek még mindig nem elég jók egyes pl. nagyteljesítményĦ bipolár eszközökhöz
[186].

A hexagonális SiC kristályokat tipikusan <0001> (c-tengely) irányba növesztik. A
mikrocsatornák megjelenése azonban teljesen kizárható lenne más irányba történĘ
növesztés révén [187]. Ekkor viszont a rétegzĘdési hibák száma nĘ meg jelentĘsen.
Nakamura† és munkatársai a Toyota kutatóközpontjában‡ ezek alapján arra jöttek rá,
hogyha a növesztést több lépcsĘben hajtják végre úgy, hogy a növekedési irányokat
variálják, akkor a hibák mennyisége is jelentĘsen lecsökken [188]. Magkristályként az
{11-20} a-síkkal párhuzamosan növesztett SiC-ot használtak, majd a kristályt elforgatva egy erre merĘleges másik {1-100} típusú a-síkon növesztettek tovább, majd végül a
{0001} c-síkon növesztették végsĘ orientációra, RAF (Repeated a-face) eljárásnak nevezve el ezt a növesztési lépéssort. Az elnevezés arra utal, hogy tovább lehet ismételni
a merĘleges a-síkok cserélgetését a minél alacsonyabb hibasĦrĦség elérése végett.
Ezzel a módszerrel a hexagonális SiC-ban a diszlokációk sĦrĦségét ~10-100 cm-2 értékre tornázták le, lehetĘvé téve a leghibaérzékenyebb alkalmazások megvalósíthatóságát is SiC rendszerekben. E növesztési eljárás révén rövidesen§ nagy mennyiségben
válik elérhetĘvé alacsony hibasĦrĦségĦ SiC hordozó.

Oxidáció
Különösen jó tulajdonsága a SiC-nak, ami kiemeli a többi hasonló anyag közül, hogy
termikusan oxidálható. Az oxidálhatóság következménye, hogy a szilíciumhoz hasonló
módon készíthetĘ belĘle oxid alapú félvezetĘ pl. MOS (Metal-Oxid-Semiconductor)
eszköz [189, 190]. A termikus SiO2 maszkként szolgálhat ionimplantálásnál, marásnál,
esetleg diffúziós adalékolásnál. Fontos egyéb alkalmazási területe a SiC oxidálásának
a felületpassziválás, illetve a SiC felületének utókezelése polírozás után: az oxid nö*

1989-tĘl vásárolható a Cree Research, Inc.–tĘl 6H-SiC szelet hordozó SiC homoepitaxiához

†

Daisuke Nakamura, aki nem azonos a GaN növesztéseknél jelentĘs eredményeket elért Shuji

Nakamurával.
‡

EgyüttmĦködésben a DENSO-val.

§

Az eljárást ismertetĘ Nature cikk 2004. augusztus 26-án jelent meg [188].
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vesztésével, majd kémiai úton történĘ lemarásával a polírozás okozta károsodások
nagy része eltávolítható.

A SiC oxidációja hasonlatos a Si oxidációjához. Atmoszférikus körülmények között
900°C-nál kezdĘdik el az oxidáció, majd diffúzióval vastagodik az oxidréteg. A tipikusan alkalmazott oxidálási hĘmérséklet 1100°C [191]. A Si oxidációjának vizsgálatakor
az X oxidvastagságra az X2+AX=B(t+T0) összefüggés írható fel [192], ahol A és B hĘmérsékletfüggĘ állandó, T0 a kezdeti feltételektĘl függĘ állandó, t pedig az oxidáció ideje. Bár a Si és a SiC oxidációja nagyon hasonló, mégis fenntartásokkal alkalmazhatjuk
a SiC esetére e fenti összefüggést. Az ok az, hogy a levezetésnél 3 alapfolyamat
(gáz/oxid határfelületre érkezĘ oxigén, oxidon keresztül Si/oxid határfelületre diffundáló
oxigén és az oxidációs felületi reakció) fluxusának stacionárius állapotbeli egyenlĘsége
a kiinduló pont. Azonban a SiC esetén az oxidációkor „felszabaduló” szenet is figyelembe kellene venni, különösen azért is, mert az esetlegesen keletkezĘ CO igen sok
oxigént leköthet. Mind a C mind pedig a CO SiO2-beli diffúziós sebessége igen nagy
[193], ezáltal jelentĘsen csökkenti a határfelületekre érkezĘ oxigén fluxusát.

Vickridge és munkatársai meglepĘ eredményt kaptak nukleáris mélységi profilozással,
amikor

18

O2 és

16

O2 felhasználásával oxidáltak SiC-ot: az oxidálás alatt jelentĘs oxi-

géndiffúziót tapasztaltak a SiO2 külsĘ felülete felé (feltételezésük szerint valamilyen SiO formában) [194]. Hasonló módszerrel megmutatták [195], hogy a száraz oxidációnál
az oxidnövekedés reakció-kontrollált (a Si-nál diffúzió-kontrollált 30-70 nm oxidvastagság felett). A SiC felületi oxidképzĘdésének további érdekes tulajdonsága, hogy polaritás-függĘ: a Si-oldali felületen az oxidáció sebessége fele-tizede a C-

tagság idĘfüggését hasonlítja össze a
Si és a 6H-SiC két orientációja esetén). Hornetz és munkatársai 6H-SiC
oxidációját vizsgálták XPS-sel [197]. A

Oxidvastagság (nm)

oldalinak [196] (a 22. ábra az oxidvasOxidáció ultra-száraz O2-ben,
1100°C hĘmérsékleten,
100 mbar nyomáson

SiC/oxid határon az oxidációt erĘsen
korlátozó Si4C4-xO2-t találtak. Mennyiségben ez a Si-oldalon 1 nm körüli

Oxidáció ideje (óra)

22. ábra: Oxidvastagság idĘfüggése 6H-SiC Si és C
oldal, ill. (100)Si esetén, 100 mbar nyomáson [194]

vastagságot jelent, míg a C-oldalon
ennél jóval kisebbet. Ezzel magyarázzák a különbözĘ oxidációs sebességeket. E tulajdonság kihasználható SiC polaritásának meghatározására Auger-elektron spektroszkópia alkalmazásával [198].
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A fenti eredményeket hexagonális SiC oxidációjának vizsgálatával kapták, melybĘl az
látszik, hogy a hexagonális SiC minden vizsgált irányban jóval alacsonyabb oxidációs
sebességgel rendelkezik, mint a Si. Ez alapján feltételezhetjük, hogy a köbös SiC is
hasonlóan viselkedik: jóval lassabban oxidálódik azonos körülmények között, mint a
szilícium.
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III. Vizsgálati módszerek

Transzmissziós elektronmikroszkópia
A transzmissziós elektronmikroszkópa (TEM) az anyagtudomány széles körében használt vizsgálati módszer,
különösen nélkülözhetetlen a kristályos anyagok strukturális és kémiai jellemzésében. A TEM felépítésében és
mĦködési elvében is nagyon hasonló egy projekciós, az-

23. ábra: JEOL 3010 TEM

az okulárlencse helyett vetítĘ lencsét tartalmazó optikai
mikroszkóphoz. Míg az alkalmazott sugár hullámhossza által befolyásolt felbontóképesség az optikai mikroszkópokban elérhetĘ pontfelbontást 0,2 µm körülire korlátozza,
addig a legnagyobb teljesítményĦ elektronmikroszkópok 0,1 nm alatti felbontást is elérnek. E disszertáció képeit szolgáltató PHILIPS CM20, JEOL 3010 (23. ábra) és JEOL
4000EX [199] TEM-ek adatait a 4. táblázat mutatja.

Típus
Gyorsító fesz. [kV]
Vonalfelbontás [Å]
Pontfelbontás [Å]

PHILIPS CM20
200
2,0
2,4

JEOL 3010
300
1,4
1,7

JEOL 4000EX
400
1,0
1,65

4. táblázat: A disszertáció felvételeit szolgáltató TEM berendezések felbontásadatai

Az elektronhullámok jól kezelhetĘk (fókuszálhatók) elektromágneses terekkel, hasonlóan ahhoz, mint a fény lencsékkel. Ez tette lehetĘvé az elsĘ TEM-ek kifejlesztését is
az 1930-as évektĘl kezdĘdĘen [200], s a gyors siker sem maradt el, 1932-ben már sikerült átlépni az optikai mikroszkópok feloldóképességét [201]. A fejlĘdés töretlenül
haladt, melynek során nem csak a közvetlen elektronoptikát fejlesztették (elektromágneses lencsék leképzési hibái is alapvetĘen befolyásolják az elérhetĘ felbontást), hanem felszerelték különféle analitikai feltétekkel is [202]. Az elektronok anyagon való
áthaladása közben történĘ energiaveszteségeket vizsgáló EELS (elektron energiaveszteségi spektroszkópia) és az elektron indukált röntgenemissziót kihasználó EDS
(energia

diszperzív

röntgenspektroszkópia)

és

WDS

(hullámhossz

diszperzív

röntgenspektroszkópia) a legáltalánosabban használt analitikai feltétek.

Az alkalmazott elektronhullám hullámhossza az elektronokat gyorsító potenciállépcsĘ
nagyságától függ Ȝ = h/(2meU)½ módon (h - Plank állandó, m és e az elektron tömege
és töltése, míg az U a gyorsító feszültség), az elérhetĘ elméleti feloldás pedig a hul-
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lámhossztól a diffrakciós elmosódás elve szerint: r=0,61ǜȜ/sinĮ (Ȝ - hullámhossz, Į objektívlencse nyílásszöge radiánban). Tehát egy 300keV-es elektronmikroszkóp elméleti feloldóképessége (pontfelbontása), Į=0,024 radián mellett r § 0,5 Å. A már említett összefüggés szerint a hullámhossz csökkentésével és Į növelésével a feloldás is
csökken, így a nagyfeloldáshoz a minél nagyobb gyorsító feszültség és Į érték a kívánatos. A lencsék, fĘleg az objektívlencse kromatikus és gömbi hibája jelentĘsen rontja
a feloldást.

Mikroszkópos sugármenet

Elektronforrás

Diffrakciós sugármenet

ElsĘ kondenzor lencse

Második kond. lencse
Kondenzor blende

Objektívlencsék

Minta
Objektív blende
Térhatároló blende
Diffrakciós lencse
KözbülsĘ lencse

ElsĘ vetitĘ lencse
Második vetitĘ lencse

24. ábra: Mikroszkópos és diffrakciós TEM sugármenetek

Az elektronforrásból kondenzorrendszeren keresztül jut a mintára a nyaláb, majd az
objektív és vetítĘrendszeren keresztül a megfigyelĘ ernyĘre, a fotólemezre vagy a
CCD kamerába. A transzmissziós elektronmikroszkóp képalkotási folyamatában mikroszkópos és diffrakciós leképzésekrĘl beszélhetünk. A leképzési módok a vetítĘrendszer különbözĘ beállításaival hozhatók létre (ld. 24. ábra). Míg a mikroszkópos leképzésnél az objektívlencse képsíkját, addig diffrakciós módban az objektívlencse hátsó
fókuszsíkját képezzük le, ez utóbbi esetben diffrakciós képhez jutunk. A képsík leképzésénél használjuk az objektívblendét (kontrasztblendét), amellyel a különbözĘ irányokba diffraktált nyalábokból választjuk ki a leképzésben résztvevĘ sugara(ka)t, növelendĘ a képek kontrasztját. Ekkor a központi nyaláb (eltérülés nélkül keresztülhaladó
sugár) megtartása világos látóterĦ (BF), míg annak elhagyása sötét látóterĦ (DF) képet
eredményez. A diffrakciós felvételeknél használatos térhatároló blendével pedig az ob-
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jektívlencse hátsó képsíkjában lehet kiválasztani a diffrakciót szolgáltató mintaterületet
[203].

Mivel az anyagok rácsszerkezetén az elektronhullámok diffrakciója következik be, ezért
lehetĘség nyílik a TEM-ekben a 3 dimenziós kristályszerkezet feltérképezésére, határolt területĦ diffrakciós képek alapján a kristályos fázisok azonosítására, sötét látóterĦ
üzemmódban azok eloszlásának megjelenítésére. Másik fontos tulajdonsága a TEMeknek kristályos anyagok vizsgálatakor, hogy akár 1 dimenziós hibák is jól megfigyelhetĘek. Ponthibák vizsgálatára a TEM-ek nem (illetve csak nagyon ritkán) alkalmasak.

A diffrakciós felvételeknek igen nagy jelentĘségük van a TEM vizsgálatokban. Ha a
vizsgált anyag kristályainak megfelelĘ reciprokrácsokat egy közös pontból felmérve
elĘállítjuk ezek szuperpozícióját, a vizsgálandó (besugárzott) térfogatra jellemzĘ reciprokrácsot kapjuk meg. Ennek egy síkmetszete – a beesĘ elektronnyaláb irányára merĘlegesen – az elektrondiffrakciós kép. A diffrakciós képben tárolt információkat a maximumok helyzetébĘl és intenzitásából állapíthatjuk meg. Ha figyelembe vesszük a diffrakciós kép finomszerkezetét, az elektrondiffrakció során kialakuló különbözĘ jelenségeket (pl. a Kikuchi vonalakat, melyek a vastag mintában többszörösen rugalmatlanul
szórt elektronok Bragg reflexiója révén keletkeznek), illetve esetleg konvergens sugárral készítjük a diffrakciós felvételt akkor ezeket a felvételeket a következĘ fĘbb területeken alkalmazhatjuk:
-

ismeretlen kristályos (polikristályos) fázisok meghatározása, ismertek beazonosítása,

-

következtetések a minta vastagságának változásáról, görbületérĘl, morfológiájáról,

-

pontos rácsparaméter mérések (akár hĘtágulások is vizsgálhatók),

-

három-dimenziós kristályszerkezet meghatározás,

-

mintavastagság meghatározás a beesĘ nyaláb irányában,

-

kristályhibák azonosítása és azok paramétereinek vizsgálata,

-

pontos mintadöntési feladatok.

Az anyagtudományi (különösen a vékonyrétegfizikai) TEM-re készített minták formáját
alapvetĘen a vizsgálandó minta fajtája befolyásolja. A legjellemzĘbb típus a keresztmetszeti, a felülnézeti minták és a szénhártyára felvitt porminta. Ezek mellett számos
egyéb fajta is létezik, de ezen értekezés keretében vizsgált minták az elsĘ két kategóriába esnek. A keresztmetszeti (XTEM) vizsgálatoknál a minta struktúrája a TEM felvételen a minta felületére merĘleges vékony metszet átvilágításával, míg a felülnézeti
(PV - plan view) felvételek esetén a minta felületének átvilágításával (ilyenkor a TEM
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elektronnyaláb közel merĘlegesen esik be a felületre) jelenik meg. Az átvilágított struktúrában jelenlévĘ és a TEM által vizsgálható hibák a felvételek kontrasztváltozásain
keresztül figyelhetĘk meg. A hibák az átvilágított térfogatrész teljes terjedelmébĘl megjelennek a TEM felvételeken. Ezek alapján XTEM minták esetében csak akkor tudnánk
meghatározni egy adott típusú hiba sĦrĦségét, ha ismerjük az átvilágított térfogatot (és
ténylegesen, elkülöníthetĘen megjelenik az összes hiba*). Sajnos erre csak igen ritkán
van lehetĘség. Szerencsére ezen értekezésben bemutatott minták többségében a kiterjedt hibák olyan típusúak, hogy az érdekes részeken meglévĘ hibák eloszlása és
gyakorisága PV mintákon keresztül meghatározható volt.

Nagyfeloldású transzmissziós elektronmikroszkópia

A leképezésben részt vevĘ primer és szórt elektronnyalábok fázisa a kép síkjában az
útkülönbségek miatt eltérĘ. A nagyfeloldású kép épp az ebbĘl adódó interferenciaképként jelenik meg. Ehhez az szükséges, hogy a vizsgálandó rács legalább egy reflexiója
részt vegyen a leképzésben és a leképezĘ rendszer is elég nagy feloldással rendelkezzen. Ez utóbbi korlátozó eleme dominánsan az objektív lencse (OL), mellyel szemben komoly követelmény, hogy minél kevésbé tegyen különbséget az egyes sugarak
között. A mechanikai stabilitáson túl a feloldást jellemzĘen az objektív lencse hibái
(szférikus és kromatikus aberráció) korlátozzák, de gyakran nem elhanyagolható a
megvilágító nyaláb divergenciája, sĘt a rugalmatlan szórás sem. A feloldóképességet a
minta vastagsága és az objektív lencse fokuszálása is befolyásolja. E különbözĘ hatások miatt a rácsfeloldású kép – annak ellenére, hogy a periodicitási információkat tartalmazza (rácssíkot feloldja) – nem mindig mutatja pontosan a mintában lévĘ potenciáleloszlást (atomi pozíciókat), így intuitíve ezek a felvételek nem értelmezhetĘk. Különbséget kell tenni tehát interpretálható (pont) és rácssík (vonal) feloldás között, melyek
jelentĘsen eltérhetnek egymástól, és melyeket néhány példán keresztül a 5. táblázat
adatai illusztrálnak (az adatok a JEOL vállalattól származnak).

Gyorsító fesz.
[kV]
100
200
300

Gömbi hiba
áll. [mm]
1,9
0,5
0,6

Interpretálható
feloldás [nm]
0,3
0,19
0,17

Rácssík feloldás [nm]
0,14
0,1
0,1

Modell
JEOL JEM-1011HR
JEOL JEM-2010UHR
JEOL JEM-3010UHR

5. táblázat: TEM-ek valós feloldása

*

A kiterjedt hibák nem láthatóak egyes esetekben, pl. ha átlapolnak, ha Burgers-vektoruk pár-

huzamos a sugárral, stb.
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Az interpretálható felbontáshoz az ún. kontraszt átviteli függvényen (CTF) keresztül
juthatunk, mely az adott mikroszkópra (OL-re) jellemzĘ és a leképzendĘ térbeli frekvenciától függ (1/d). A CTF-fel tulajdonképpen a mikroszkóp leképzési hibáit vesszük
figyelembe. Ha feltételezzük, hogy a kromatikus aberráció és a sugárdivergencia
okozta torzítás elhanyagolható a gömbi hiba és az elfókuszálás hatásai mellett
(általában teljesül, különben egy csillapító függvénnyel figyelembe kell azokat is venni),
akkor gyenge fázistárgyat vizsgálva a CTF -1 és +1 közé esĘ, periodikus jellegĦ
függést mutat a leképzendĘ térbeli frekvenciától. A CTF-et használjuk a mikroszkóp
pontfeloldásának definiálásához is, mely épp a CTF elsĘ elĘjelváltásának helye lesz.
Az 5. táblázatban tehát az interpretálható feloldást a CTF korlátozza, míg a rácssík
feloldás a mechanikai stabilitástól függ. Egyes korábban készült mikroszkópok esetén
az interpretálható feloldás a mechanikai stabilitási korlát miatt nem érhetĘ el. Egy mai
modern 300kV-os HRTEM berendezés eléri a 0,1 nm-es rácssík feloldást és a 0,17 nm
pontfeloldást [204].

Mintapreparálás

A transzmissziós elektronmikroszkópia speciálisan kialakított mintákon dolgozik, mivel
az alkalmazott elektronhullám csak vékony mintákat képes kellĘen átvilágítani. A TEM
vizsgálatokra olyan mintát kell készíteni, amely úgy alkalmas a vizsgálatok elvégzésére
(tehát kellĘen vékony), hogy megtartja az eredeti minta szerkezeti sajátosságait.

Ennek bonyolultságát két dolog adja. ElsĘ, hogy a minta maximális (sugáriránnyal párhuzamos) vastagsága 100-200 keV-es elektronok esetén diffrakciós vizsgálatokhoz
200 nm körüli, sĘt, nagyfeloldású vizsgálatoknál még ennél is kisebbnek kell lennie
(10-50nm). Második, hogy a nagyvákuum oszlopba (mely tulajdonképpen maga a TEM
berendezés) a vákuumnak megfelelĘ zsiliprendszerhez is igazodó mintatartót kell behelyezni, amelyhez alkalmazkodik a minta mérete. A minta pontosan 3 mm átmérĘjĦ és
mechanikailag stabil kell legyen, továbbá szükséges, hogy a minta átvilágítható részének mérete lehetĘleg 5-10 ȝm vagy nagyobb legyen a sugárra merĘleges síkban. E
feltételeknek megfelelĘ mintát eredményezĘ eljárások közül a széles tiltott sávú félvezetĘ anyagok szerkezetvizsgálatát lehetĘvé tevĘ megfelelĘ elljárás az ionsugaras vékonyítás, mely olyan eljárások gyĦjtĘneve, ahol ionporlasztással alakítjuk ki az elektronsugár számára is átlátszó mintát.
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Az ionsugaras vékonyítás keresztmetszeti
vizsgálatokhoz a következĘ eljárás szerint
zajlik [205]. A preparálatlan mintákból kb.
d x 0,1 cm × 0,25 cm-es darabokat kell
vágni (vékonyréteg mintáknál a d vastagság általában adott, de az alkalmazott
technika miatt nem lehet nagyobb, mint
1,3 mm, jellemzĘ értéke 0,5 mm), melyhez az eszköz egy gyémántporral bevont
vágókorongos fĦrész. Már a vágásnál fontos szempont a minta orientációja. A hexagonális rácsú széles tiltott sávú félvezetĘk közül az általam keresztmetszetben
vizsgáltakat

jellemzĘen

nagyfeloldásra

25. ábra: A TEM mintapreparálás lépéseinek
szemléltetése

1120 irányba döntjük be. Ezért biztosítani kell már a mintapreparálás elsĘ pillanatától
(mintadarabok vágása), hogy ez megvalósítható legyen, figyelembe véve, hogy a TEM
mintadöntési tartománya erĘsen korlátozott (csak speciális mintatartóval lehet 15˚-nál
nagyobbat dĘlni). Az így levágott darabokból kettĘt össze kell illeszteni úgy, hogy azon
felületeik érintkezzenek, melyek a vizsgálandó rész szempontjából az információt hordozó réteghez közelebb esnek (ld. 25. ábra). Innen titán rögzítĘ gyĦrĦbe kerülnek. A Ti
gyĦrĦ bizonyos részeinek mechanikus deformálásával kell rögzíteni az immár dupla
mintát úgy, hogy az érintkezĘ felületek síkja és a Ti gyĦrĦ síkja közel merĘleges legyen
egymásra. Ezután szénbĘl és aralditból (CIBA-GEIGY) készített 1:4 arányú keverék
olvadékába helyezve a gyĦrĦbe szorított mintapárt, a cseppfolyós keverék behatol a
minták és a Ti gyĦrĦ közti repedésekbe a kapillaritás hatására. Az egész rendszert
ezek után 1 órára egy 160˚C-os kályhába helyezve az araldit szerkezete átalakul,
megszilárdul. Következik a csiszolás 3 lépésben a Ti gyĦrĦ síkjával párhuzamosan. A
három lépés 15 ȝm-es, 9 ȝm-es és 6 ȝm-es szemcsenagyságú gyémántszemcsés csiszolópapíron történik egy bolygófejes csiszológéppel. A végsĘ elérendĘ vastagság 50
ȝm, ahol a mechanikai csiszolást befejezzük. Ezek után a Ti gyĦrĦbe rögzített mintapár
behelyezhetĘ az ionsugaras vékonyítóba. Az általam használt ionsugaras vékonyítók
argon gázzal dolgoztak, mely 2 független, vízhĦtéses, nagyteljesítményĦ ionforráson
áthaladva ionizálódik. Egy rotációs, turbomolekuláris szivattyúrendszer 10-5 mbar-ra
szívja le a vákuumkamrát, melyben a két ionágyú egymással átellenes irányból, alacsony szögben lövi a forgólapra tett minta egyazon oldalát argon ionokkal és atomokkal. Az Ar+ ionnyaláb energiája 9-10 keV, a lövés szöge 1-10˚ a felülettĘl mérve. Az
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ionsugaras bombázás során a minta forgatására van szükség. Ennek oka, hogy az
egyes kristálytani irányokban a minta különbözĘ porlódási hozamokkal rendelkezik. A
mintaforgatás nélkül ez felületi topológiát alakítana ki. A forgatás elĘször 1 fordulat
percenkénti teljes körbeforgás, mely alatt két ágyúval lĘjük a mintát, majd 180˚-os oszcillációval egy ágyús bombázással a porlódás során kialakult felületi egyenetlenséget,
vagyis a felületi lépcsĘket, a topológiát eltoljuk. A minta átfordításával a minta mindkét
oldala vékonyítható és megfigyelhetĘ optikai mikroszkóppal, így a felületi topográfia –
természetesen erĘsen korlátozottan – nyomon követhetĘ a porlasztás során. A minta
oldalait egymásután bombázzuk, a másodikat addig míg a minta nem lyukad – lehetĘleg a két minta összeillesztési határánál. A kis lyuk mentén a minta kellĘen vékony az
elektronok számára. Végül kisenergiával (1-3 keV és 0,25-0,5 keV, 1-2 mA) bombázzuk még tovább a mintát, hogy az erĘsen roncsolt részektĘl megtisztítsuk a felületet.

A felülnézeti vizsgálatok céljára készített minták ionsugaras vékonyítása alapvetĘen
abban különbözik az elĘzĘ eljárástól, hogy ott a minta felülete és a Ti gyĦrĦ síkja párhuzamos, illetve, a mechanikus és ionsugaras lépéseket is csak a minta hátoldalán
végezzük. Ezeknél a vizsgálatoknál kiemelt fontosságú a minta felületének tisztítása is.

Bizonyos anyagok, mint pl. Si hordozón lévĘ aktív réteg felülnézeti vizsgálatánál a Ti
gyĦrĦ teljesen elhagyható úgy, hogy egy ultrahangos berendezéssel teljes egészében
a mintából vágjuk ki a 3mm átmérĘjĦ korongot, így a minta önhordó lesz, de nagyon
sérülékeny is (értsd: könnyen törik).

Az ionsugár – porlasztó hatása mellett – néhány kellemetlen, de esetünkben jól kezelhetĘ problémát okozó mellékhatással rendelkezik. Nagyon fontos, hogy elkerüljük a
mĦtermékek kialakulását és minimálisra csökkentsük a kristályos anyagokon kialakuló
amorf mĦtermék-réteg vastagságát [206]. A sugár általi amorfizálás alapvetĘen nagy
feloldásnál zavaró. Szerencsére mennyiségét elhanyagolhatóra csökkentheti az alacsony energiájú ionsugaras utókezelés [207]. A felületi egyenetlenségek és „dombosodás” ellen a lövési szög gondos megválasztása és a pontos mechanikai elĘvékonyítás
nyújt védelmet. A szelektív porlódás – mely akár komoly vizsgálatakadályozó tényezĘ
lehet – a disszertációban vizsgált minták esetén nem jelentkezett, hasonlóan a kémiai
reakciókhoz. Meg kell említeni még az ionsugár melegítĘ hatását is, de a széles tiltott
sávú félvezetĘk tipikusan olyan anyagok, melyekre ez nincs kimutatható szerkezetbefolyásoló hatással, hiszen a növesztési hĘmérséklet sokkal magasabb.
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Egyes mintacsoportoknál a TEM vizsgálatok SiO2 oxidréteggel fedett felületekre irányultak. Ezekben az esetekben az oxidréteg eltávolítása alapfeltétele volt annak, hogy
értékelhetĘ felvételt nyerhessünk felülnézeti minták esetén. Ilyenkor a félvezetĘtechnológiában megszokott nedves kémiai oxidmarás volt a legkézenfekvĘbb megoldás. 4,3-as pH-értékre beállított, 100 nm/perces marási sebességĦ oxidmarót
(HNO3+HF+KNO2+PVP) használtunk közvetlenül a hátoldali ionsugaras vékonyítás
megkezdése elĘtt.

TEM technikák: elemtérképezés és Moiré-ábra

Elemtérképezés
A disszertációban lévĘ elemtérképek EELS (Electron Energy Loss Spectrometry –
elektron energiaveszteségi spektroszkópia) és EDS (Energy Dispersive Spectrometry –
energiadiszperzív röntgenspektroszkópia) analizátorral felszerelt analitikai elektronmikroszkópban készültek.

Az elektron energiaveszteséget szenved el a mintán belüli rugalmatlan kölcsönhatások
során. A mintán áthaladó elektronok energia-eloszlását mérjük, melyrĘl felvett ún.
EELS spektrum – a számtalan egyéb effektus mellett – lehetĘséget ad elemanalízisre
is, ha az energiaveszteség azon él-ugrásait vizsgáljuk, melyek az atomok törzselektronjain való rugalmatlan szóródás miatt alakulnak ki. A TEM-et pásztázó módban
használva (STEM) a pontszerĦ vizsgálat helyett végigvizsgálható a teljes érdekes terület. Az elemtérkép pl. Al esetén 1510 eV-os (Al K-héj) energiaveszteséggel készül, az
intenzitás-eloszlás pedig a mennyiségi index lesz. Az EDS térképezés szintén STEM
módban történik, de ott az elektronok rugalmatlan szórása során kialakuló röntgen sugárzás spektrumából kiválasztott értékkel pásztázzuk az érdekes területet.

Az EDS és az EELS analízis lehetĘségeit foglalja össze a következĘ táblázat:
Detektálható elemek
Összetétel pontossága
Térbeli felbontás
Detektálási határ

EDS
(B-) Na - U
2-10%
> 1 nm
Kb. 0,1 súly%
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Moiré-ábra
KülönbözĘ rácsállandójú és/vagy orientációjú rács átlapolásával Moiré-ábrát kapunk. A
Moiré-ábra egy periodikus fáziseffektus, amely nagyfeloldású TEM képeken gyakran
egy nagy rácsállandójú anyag nagyfeloldású rácsképére hasonlít, és így megtévesztheti az avatatlan szemlélĘt. A Moiré-ábra nagy segitség lehet egyes esetekben, például
segítségével lehetĘség adódik a mikroszkóp feloldásánál kisebb rácsállandók meghatározására indirekt módon. LevezethetĘ [pl. 208], hogy két d állandójú rács átlapolásával és egymáshoz képesti Į szögĦ elforgatásával D=d/sin(Į/2) periodicitású Moiréábrához jutunk. Hasonlóan levezethetĘ, hogy két, d1 és d2 rácsállandójú (és párhuzamos állású) rács átlapolása D=d1d2/|d1-d2| periodicitású Moiré-ábrát eredményez. A 26.
ábra bemutatja ezt a két esetet.

a
+

=

+

=

b

26. ábra: Moiré-ábra kialakulása: a) két átlapoló, azonos periodicitású rács elfordul egymáshoz képest és b) két különbözĘ periodicitású rács átlapol

A nagyfeloldású felvételeken elĘfordul, hogy a minta összetételébĘl következĘen vastag mátrixban kell megtalálni a vékony értékes fázist. A sugárra merĘleges vastag mátrixból érkezĘ jel gyakran elnyomja (értsd: eltakarja) a vékony fázis jelét. Ilyenkor nagy
segítség a Moiré-ábra, értekezésemben a Moiré-periodicitás ellenĘrzésével azonosítottam be egyes fázisokat.
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Pásztázó elektronmikroszkópia

A pásztázó elektronmikroszkópban (SEM) fókuszált elektronnyalábot irányítunk vákuumban a tömbi minta vizsgálandó felületére [209]. Az elektronoptikai rendszer a
megvilágító nyaláb elĘállítására és mozgatására szolgál, vagyis a TEM-mel ellentétben, itt nincsenek leképezĘ lencsék. A felületre pontszerĦ foltot rajzoló elektronnyalábot úgy mozgatja az elektronoptika, hogy az a számunkra érdekes területet bejárja,
miközben az elektron-minta kölcsönhatásból származó különféle jeleket detektáljuk. A
megjelenítés hagyományos módja, hogy a mikroszkóp elektronnyalábjával szinkron
mĦködĘ katódsugárcsĘ fényintenzitását moduláljuk a detektorok jelével, míg manapság a felvétel digitális formában készül.

A visszavert (BEI – visszavert elektronokkal készült felvétel) vagy a szekunder (SEI –
szekunder elektronokkal készült felvétel) kilépĘ elektronok detektálásával a tömbanyag
felületének morfológiáját képezzük le. Amennyiben az elektronsugár által keltett röntgen jelet detektáljuk, úgy lokális elemanalízisre vagy elemtérképezésre is lehetĘségünk
van a TEM-nél megismert EDS és WDS detektorok alkalmazásával. FélvezetĘk szerkezetének vizsgálatakor az elektronsugár által kiváltott vezetési jelenségek is mérhetĘk
(EBIC), lehetĘvé téve félvezetĘ tulajdonságok (pl.töltéshordozók diffúziós hossza, mobilitása, rekombinációja) lokális mérését illetve térképezését.

Az elsĘ SEM mikroszkópot Zworykin és munkatársai készítették 1942-ben, kereskedelmi forgalomban 1965-ben jelent meg („Stereoscope”). NépszerĦsége elsĘsorban
széles nagyítástartományának ( 10x – 1.000.000x ) és kiváló mélységélességének köszönhetĘ. Kis nagyítások esetén a pásztázó elektronmikroszkóp mélységélessége a
30-40 µm. Szekunder elektron üzemmódban az 10 nm-es laterális felbontás már általánosnak mondható, de ez elérheti akár az 1-5 nm közötti értékeket is a gyorsító feszültségtĘl, az ún. munkatávolságtól és a minta anyagától függĘen. A módszer további
elĘnye, hogy itt nincs szükség hosszadalmas és bonyolult mintapreparálásra: egyedül
a minta szigetelĘképessége korlátozhatja a vizsgálatokat, melyre a porlasztott, vékony
aranyréteg egyszerĦ és gyors megoldás.

Az MTA MFA-ban található LEO 1540XB SEM berendezés esetén ez az érték 1,1 nm
(20kV gyorsítófeszültségnél, szénre párologtatott aranyon mérve). Röntgenvizsgálatoknál a SEM-ek felbontása a µm tartományban mozog. A PhD értekezésemben lévĘ
SEM felvételek a fenti, ill. részben egy régebbi JEOL JSMT-25-ös mikroszkópon készültek.
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IV. Eredmények a III-nitrid anyagrendszerek témakörébĘl

Gödrök GaAlN rétegek és GaAlN/GaN szuperrácsok felületén
b

Annak ellenére, hogy a korábban leírt (ld. 28.oldal),
GaInN-ben tapasztaltakhoz

a

hasonló gödröket (IHP-ket)
már megfigyeltek zafír hordozóra növesztett Ga1-xAlxNben is XAl=0,3 koncentráció-

GaAlN

nál [210], Mg adalékolt [211]

27. ábra: GaAlN rétegbeli IHP keresztmetszetben ( a: XTEM felvé-

és SiC-ra növesztett réte-

tel) és felülnézetben (b: SEM BEI kép)

geknél is [212], még nem elemezték korábban azokat részleteiben.

GaAlN

vékonyrétegeket

és

GaAlN/GaN SL (szuperrács) rétegeket növesztettünk zafír és zafíron
lévĘ GaN hordozókra MOCVD-vel
1150˚C-on. Mindig (0001)-es orientációjú zafírt használtunk hordozóként. A szokásos nitridizációt (ld.
20. oldal) elhagytuk, de a puffer réteg növesztését nem: 500˚C-on vékony GaN-et növesztettünk a zafírra, majd a vastagabb GaN, a
GaAlN vagy az SL következett, a
kétlépcsĘs növesztési technikának
megfelelĘen. A rétegek XAl=6 at%
és XAl=8 at% alumíniumot tartalmaztak, az SL periodicitást pedig 9
nm, 20 nm és 30 nm-re választottuk.
28. ábra: Egy zafír/GaN/SL(GaAlN/GaN)
rétegszerkezetet mutat a felvétel, az inverziós
domének közül kettĘt fehér nyílak jelölnek.
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Ebben az alfejezetben bemutatott minták adatait összefoglaló táblázat:
XAl

Vastagság

Szerkezet

Ábra sorszáma

6%

0,6 µm

egyréteg

27

8%

1,8 µm

egyréteg

29b, 31-34

6%

1 µm

SL, 9 nm periodicitással

28,29a,30

6%

2,1 µm

SL, 30 nm periodicitással

29c

6%

1,4 µm

SL, 20 nm periodicitással

35,36

Az 1,2 µm vastag Ga0,94Al0,06N réteg felületénél hasonló IHP-t figyeltem meg (27. ábra),
mint mások GaInN-ben. Az IHP-k közötti felület egyenletes, és sík, a felület kb. 8%-a
volt IHP a SEM felvételeken megmérve.

A 28. ábra egy zafír/GaN-re növesztett GaAlN/GaN SL teljes keresztmetszeti TEM képét mutatja. Ennél a mintánál 9 nm az SL periodicitás, a
szuperrács 1 µm vastag és az Al koncentráció a GaAlNrétegekben XAl=6 at%. IHP-k vannak jelen a felületen.
Fehér nyilak jelölnek két inverziós domént, melyek a
GaN pufferbĘl indulnak ki, áthaladnak a teljes rétegszerkezeten egészen a felületig, ahol IHP-kben végzĘdnek.
Mazur és társai [212] azt találták, hogy GaN-re növesztett vékony GaAlN rétegekben lévĘ IHP-k diszlokációkból

a

alakulnak ki, épp úgy, mint GaInN esetén. Ez ellentmond
a tapasztalatainknak, miszerint GaAlN-ekben az IHP-k
inverziós doménekhez kapcsolódnak.

A SEM felvételek (29. ábra) jól mutatják a gödrök felületi
hálózatát, a minták felületi morfológiáját. A felületen a
gödrök által elfoglalt területet a rétegek vastagsága és az

b

Al koncentrációja is befolyásolja.

c
29. ábra: SEM képek. a) XAl=6%
SL, b) XAl=8% , nem SL, c)
30. ábra GaN-re növesztett GaAlN/GaN SL TEM képe
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A 30. ábra nagy nagyításnál mutat egy szuperrács réteget (a GaAlN rétegeket nyilak
jelölik), melynek általános minĘségérĘl elmondható, hogy az egyes SL rétegeket elválasztó határfelületek élesek és párhuzamosak a minta alapsíkjával, diszlokációk figyelhetĘk meg az SL részben, azok egy része a
vastagabb GaN rétegbĘl származik (például
a fehér függĘleges csík az ábra közepén).

A gödröket nagyobb nagyításban (HREM),
31. ábra: ID és IHP kapcsolata

keresztmetszetben is vizsgáltam. A nagyfel-

HREM képen

bontású képek tanúsága szerint is inverziós

domének vannak a gödrök közepében (31. ábra és 32. ábra). A 32. ábra két közelesĘ
inverziós domént mutat. Mindkét ID felett keletkezett gödör, melyek átlapolnak. Ezen konfigurációk nem egyediek,
minden gödörnél megfigyelhetĘk, mind
szuperrácsban,

mind

pedig

GaAlN

egyrétegekben. Tehát lényeges különbség a GaAlN és a GaInN rendszerek
között, hogy míg az elĘbbi esetben a
felületi gödrök inverziós doménekhez
kapcsolódnak, addig az utóbbi esetben
diszlokációkhoz (ld. 28.oldal).

A gödrök kialakulásának mechanizmusa

32. ábra: Átlapoló IHP-k HREM felvétele

valószínĦleg a GaInN-deknél tapasztaltakhoz hasonló, nevezetesen az egyik elem - itt
az Al – szegregációja okozza. EELS és EDS elemtérképezés jól mutatja, hogy valóban
alumínium szegregálódott a gödrök aljára, falára (34. ábra és 33. ábra). A szegregáció
mechanizmusának részletei
nem tisztázottak, de valószínĦleg

az

inverziós

domének oldalfala diffúziós
útvonalként szolgál az alumínium számára.
100 nm

34. ábra: Al elemtérkép (EELS)
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A világos látóterĦ felvételek (pl. a 35. ábra)
azt mutatják, hogy a szuperrács egyes rétegei követik a gödrök oldalfalának irányát.
Ez fontos különbség a GaInN rétegekhez
képest, ahol is a gödrök szélein az SL rétegek megszakadnak (vesd össze: 35. ábra
és 16. ábra a 28. oldalról). Mikor szuperrácsot közvetlenül zafírra növesztettünk, a
szuperrács egyes rétegei már az inverziós
domének kezdeténél elhajolnak, közvetlenül a zafír hordozónál (36. ábra). Magyarázat lehet, hogy már a puffer réteg felületén
Al aggregátumok keletkeznek, lokálisan a
planáris növekedés 3D növekedéssé alakul.
A magasabb indexĦ síkok alacsonyabb növekedési sebessége miatt az SL rétegek

35. ábra: TEM kép IHP-nél elhajló SL réte-

vékonyabbak, de jóval feszültségesebbek

gekkel

is, mivel a növekedési ütemet tartaniuk kell.
Ezt a lokálisan durva (felületi) morfológiát
megĘrzi a szerkezet a további növesztés
során is, és a felületen látható, V-alakú gödröt eredményezi.

Kimutattam, hogy GaAlN rétegek felületén
gödrök

alakulhatnak

ki

az

inverziós

doménekbĘl. Akkor is ilyen gödrök figyelhetĘk meg, ha GaAlN/GaN szuperrácsot növesztünk. A gödröknek szabályos formájuk
van. Alumínium szegregálódik a gödrök aljára és oldalfelületére a növekedés során. A
szuperrács egyes rétegei elkanyarodnak a
gödrök oldalfalánál az inverziós domén irányába, majd abba beletorkollnak ellentét-

36. ábra: TEM felvétel zafírra növesztett

ben a GaInN-ekben tapasztalhatókkal, ahol

GaAlN/GaN SL-rĘl

az egyes rétegek síkjai merĘlegesek maradnak a növekedési irányra még a gödrök
oldalfalánál is. Inverziós domének kiiktatásával a felületek minĘségét jelentĘsen lehet
javítani mind GaAlN rétegek, mind pedig GaAlN/GaN szuperrácsok esetén.
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Al koncentráció hatása a GaAlN vékonyrétegek minĘségére

A rácsok illeszkedési hibájának köszönhetĘen a zafír hordozóra felvitt GaN nem lesz
feszültségmentes. Az ebbĘl eredĘ és a növesztés során kialakuló egyéb hibák egy része a GaN rétegre növesztett GaAlN-be is átjut. Megjelennek GaN/GaAlN illeszkedési
hibája miatt kialakuló hibák is, a ternér réteg növesztése során további hibák is kialakulnak. Mindezek együttesen alakítják ki a GaAlN réteg feszültségét. Ez a feszültség
repedéseket generálhat, melyek tönkreteszik a réteg struktúráját. E repedések kialakulását és sĦrĦségét a GaAlN réteg vastagságán kívül annak Al koncentrációja [213] és
az általános növesztési paraméterek is befolyásolják [214].

Hearne és munkatársai különbözĘ vastagságú Ga0,83Al0,17N rétegeket növesztve in situ
MOSS (Multibeam Optical Stress Sensor) mérésekkel megmutatták, hogy a repedések
nem a növesztési hĘmérsékletrĘl történĘ lehĦlés ideje alatt alakulnak ki – mint ahogy
azt többen feltételezték [213, 215] –, hanem már a növesztés ideje alatt [216]. Az Al
koncentrációjától függĘ kritikus hc vastagságig koherens feszültség alakul ki, a réteg
repedésmentes. E vastagság – pl. 17%-os Al arány esetén ~120 nm [216] – felett jelennek meg a repedések. A repedések szélessége alapján már számolható a
feszültségrelaxáció is [217].

Az elĘzĘ fejezetben már megmutattam, hogy a V-alakú felületi hiba GaAlN-ben az Al
szegregációjával együtt alakul ki. Az Al szegregációja összefüggésben kell legyen a
ternér réteg Al koncentrációjával. Ezért érdemes volt megvizsgálni, hogy a felületi gödrök sĦrĦsége hogyan változik az Al koncentrációjának változásával. Ez egyúttal lehetĘséget ad arra is, hogy a repedések kialakulásának okairól szerezzünk információt az Al
koncentrációjának változása esetén.

Zafír/GaN/GaAlN és zafír/GaAlN vékonyréteg rendszerek morfológiáját és az Al koncentráció változásának hibaszerkezetre gyakorolt hatását vizsgálom ebben a fejezetben.

A vastag Ga1-xAlxN rétegeket vastag (zafír hordozóra növesztett) GaN rétegekre növesztettük 1150°C-on fémorganikus kémiai gĘzleválasztás technikával. Pontosan orientált (0001) zafír hordozót alkalmaztunk minden esetben, viszont nem volt
nitridizációs elĘkezelés egyik esetben sem. A kétlépcsĘs növesztési módszert itt is al-
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kalmaztuk. Néhány mintában többszöröztük a puffer réteget, melyeket magas
hĘmérsékleten növesztett, jóval vastagabb GaN réteg választott el. Két különbözĘ sorozatból származó mintákat vizsgáltam. Az elsĘ sorozatban az Al koncentrációja a felsĘ Ga1-xAlxN rétegben XAl=10 at% és XAl=16 at% között változott, ugyanakkor a rétegvastagság sem volt egyforma, az 280 nm és 350 nm közé esett. Itt figyelembe vettem
azokat a mintákat és az azokról kapott adatokat, amelyeknél közvetlen a zafírra növesztettünk GaAlN réteget, s az elĘzĘ fejezetben már bemutattam néhány felvételt róluk. Ezeknél az alumínium koncentráció XAl=6 at% és XAl=8 at% volt. A második csoport mintáiban XAl=18 at% és XAl=28 at% közötti Al koncentrációjú rétegek voltak, a
rétegvastagság 115 nm és 520 nm között változott.

37. ábra: Pásztázó elektronmikroszkópos felvé-

2 ȝm

tel néhány gödröt mutat XAl=6 at% alumíniumot

38. ábra: Pásztázó elektronmikroszkópos felvétel

tartalmazó vastag GaAlN réteg tetejérĘl.

két repedésrĘl és a gödrök hálózatáról XAl=8 at%
GaAlN felületi réteg tetejérĘl.

Ebben az alfejezetben bemutatott minták adatait összefoglaló táblázat:
Ábra sor-

XAl

Szerkezet

6%

Zafír hordozó / 600nm Ga1-xAlxN

37

8%

Zafír hordozó / 1800nm Ga1-xAlxN

38

10%

Zafír hordozó / 1200nm GaN / 350nm Ga1-xAlxN

42

13%

Zafír hordozó / 1200nm GaN / 300nm Ga1-xAlxN

39

16%

Zafír hordozó / 1200nm GaN / 350nm Ga1-xAlxN

40,41

25%

Zafír hordozó / 650nm GaN / 120nm Ga1-xAlxN

44

28%

Zafír hordozó / 650nm GaN / 115nm Ga1-xAlxN

43
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A V-alakú gödrök már a XAl=6 at%-os Al koncentrációnál jelen voltak a GaAlN felületen
(37. ábra), amely mintában a GaAlN réteg 600 nm vastag. A gödrök száma jelentĘsen
növekedett ahogy az Al koncentráció XAl=8-9 at%-ra nĘtt. Ennél az Al koncentrációnál
figyeltem meg a legnagyobb gödörsĦrĦséget. Az Al koncentrációjának növekedésével,
XAl=8 at% -nál és 1,2 µm GaAlN rétegvastagságnál repedések jelennek meg a felületen, ahogy ezt a 38. ábra mutatja. A rács feszültsége a felületi gödrökön keresztül már
nem tudott relaxálódni, ezért repedések keletkeztek.

Az Al koncentrációját tovább növelve a
gödrök sĦrĦsége csökken. A 39. ábra olyan
minta SEM képét mutatja, ahol XAl=13 at%os, sĘt a 38. ábra mintájához képest hatod
akkora vastagságú. A képen néhány IHP
és 3 repedés látható. A 40. ábra pedig
olyan minta felületi elektronmikroszkópos
képét mutatja, ahol az alumínium aránya a
galliumhoz képest XAl=16 at%. Látható,

10 ȝm

hogy itt egy plusz repedési hálózat jelent
meg. (A képeken látható finom csíkozódás

39. ábra: SEM BEI felületi repedéseket és né-

a mérési körülményeket zavaró szórt mág-

hány gödröt mutat XAl=13% Al tartalmú, 300
nm vastagságú GaAlN réteg tetején.

neses tér hatására jelentek meg a felvételeken.)

20 ȝm
A repedési hálózatban két típusú repedés volt megfigyelhetĘ: az egyik típusú
repedés

sekély,

a

GaAlN/GaN határfe-

10 ȝm
40. ábra: XAl=16 at%-os alumínium tartalmú és 350 nm vastagságú GaAlN SEM képe
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lületig ér le, 20-30 nm körüli szélességgel (41. ábra a. része). A másik típus mély, akár
100 nm szélességĦ és általában a hordozóig leér (ebben az esetben a zafírig, ahogy
ezt pl. a 41. ábra b. része mutatja). Ez egy jelentĘs különbség a Hearne és munkatársai által megfigyeltekhez képest [216], akik nem találtak hordozóig leérĘ repedést.

a

b

41. ábra: Sekély (a) és mély (b) repedés GaAlN/GaN/zafír rendszerben

GaAlN
GaN

GaN

zafír
1 ȝm
42. ábra: TEM felvétel a teljes keresztmetszeti struktúrát mutatja XAl=10 at% Al tartalmú, 350 nm
vastagságú AlGaN fedĘréteggel. A baloldali repedés egy belsĘ GaN/GaN határfelületig ér el.
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Két repedést mutat a 42. ábra, ahol az Al sĦrĦsége a legfelsĘ rétegben XAl=10 at%. A
jobb oldali repedés eléri a GaN/GaAlN határfelületet, miközben a bal oldali egy belsĘ
GaN/GaN határfelületig terjed. A repedések kialakulása egyértelmĦen összefüggésbe
hozható az Al koncentrációval. A rácsállandó változik az Al koncentrációjának változásával, ami a rácsok illeszkedési hibájának növekedésén keresztül növekvĘ feszültséget
eredményez a GaN/GaAlN határfelületnél a GaAlN rétegben. A feszültség olyan nagy,
hogy még a GaN réteget is megrepesztheti, amihez persze kellĘen nagy Al koncentrációra és a ternér réteg kellĘen nagy vastagságára van szükség.

A felületi gödrök megjelenése a rétegekben lévĘ inverziós domének sĦrĦségétĘl függ.
Ha az IHP-k sĦrĦségét szeretnénk csökkenteni, akkor nyilván az inverziós domének
mennyiségét kell csökkenteni, vagy megszüntetni ezt a hibát. Adott és szükséges Al
tartalom mellett a növesztési paraméterekkel lehet változtatni a réteg szerkezetét. E
módon el lehet érni, hogy az inverziós doménekbĘl kevés legyen, vagy azok teljesen
eltĦnjenek, jellemzĘen a diszlokációk és repedések megjelenése árán. A repedések
akkor is megjelennek, csak az Al koncentrációt változtatjuk, mint ahogy a mintasorozat
eddigi darabjai mutatják.

Felületi V-hiba- és repedésmentes rétegek

43. ábra: TEM kép és diffrakciós ábra XAl=28 at% alumíniumot tartalmazó, 113 nm vastag GaAlN
rétegbĘl és 710 nm GaN rétegbĘl álló mintáról.
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Nyilvánvalóan törekednünk kell az IHP-k és az inverziós domének számának csökkentésére. Mi abból indultunk ki, hogy az inverziós domének az alacsony hĘmérsékleteken
növesztett átmeneti puffer réteg, illetve a nukleációs réteg lépcsĘin alakulnak ki. Ezért
ezen rétegek javítása általános hibasĦrĦség-csökkenést fog eredményezni, vagyis
olyan puffer réteget kell elĘállítani, amely simább.

A fejezet utolsó 2 ábrájának (43. ábra és 44. ábra) tanúsága szerint a mintasorozat végén lévĘ mintáknál a felület sima, nincsenek sem repedések, sem pedig felületi gödrök.
Ezekhez a növesztési hĘmérsékletet 1190°C-ra, illetve a III/V adagolási arányt optimálisra állítottuk. Ezzel a célunkat elértük, az így növesztett mintákban sem IHP-k, sem
pedig inverziós domének nincsenek. Bár diszlokációk maradtak, azok sĦrĦsége már
jóval alacsonyabb. A 44. ábra mintája kivétel az utolsó minták közül abban az értelemben, hogy a ternér réteg erĘsen feszültséges. A sötét látóterĦ felvétel e feszültségtér
megfigyelését segíti. Ez a feszültség azonban nem elég nagy ahhoz, hogy repedéseket
generáljon.

44. ábra: XTEM sötét látóterĦ (DF) és világos látóterĦ (BF) felvétel XAl=25 at%-os alumíniumtartalmú és 180 nm vastagságú GaAlN-bĘl és 940 nm vastagságú GaN-bĘl álló rétegrendszerrĘl

Megmutattam, hogy a felületi gödrök sĦrĦsége elĘször növekszik a növekvĘ Al koncentrációval. Mikor az Al koncentráció eléri az XAl=9%-ot a tendencia megfordul, és a
gödrök sĦrĦsége csökkenni kezd a növekvĘ Al koncentrációval (ld. 45. ábra). Ezalatt
azonban repedések jelennek meg a felületen, és ezen repedések sĦrĦsége növekszik
az Al koncentrációval. Végül a felületi gödrök elfogynak a repedések pedig eltĦnnek.
Ez utóbbi jelenség magyarázata csak a módosított és pontosított növesztési paraméte-
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rek alkalmazása lehet, melyeket az utolsó mintáknál alkalmaztunk. A felület gödör- és
repedésmentes ezekben az esetekben, sĘt a térfogatban lévĘ hibasĦrĦség is alacsony.

IHP sĦrĦség Al koncentráció függvényében

-2

IHP sĦrĦség [cm ]
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45. ábra: A felületi gödörök sĦrĦsége a XAl függvényében
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ELO GaN rétegek

Kétlépéses ELO (2S-ELO) GaN rétegek
Keresztmetszeti vizsgálatokat végeztem ún. 2S-ELO (Two Step Epitaxial Lateral
Overgrowth) mintákon, melyeknél a hordozón kialakított, sok hibával rendelkezĘ vékony GaN rétegre SiNx sávokat vittünk fel. Ez maszkként szolgált a további növesztéshez. A maszkok alatti GaN réteg tovább nem növekedett, az a nyitott részeknél nĘtt
tovább úgy, hogy a kinĘtt részek oldalirányba ránĘttek a maszkolt részekre, majd módosított paraméterek mellett oldalirányban teljesen összenĘttek, mialatt felfelé is növekedtek. E technika láthatóan az 1S-ELO továbbfejlesztése (ld. 32.oldal), ugyanis itt
egyszerĦen úgy kell módosítani a növesztési paramétereket, hogy oldalirányú növekedés számottevĘ legyen már a maszkok ablakain történĘ átnövéskor is.
a

b

46. ábra: 2S-ELO fĘbb lépései és
a hibaszerkezet illusztrációja. a) a
hordozó és a nukleációs réteg
után növesztett GaN egyenletesen tele van diszlokációval b) a
maszkolás után a GaN háromszög keresztmetszetĦ sávok for-

c

májában nĘ oldalirányban is és
fölfelé is c) a növesztési paraméterek változtatásával a felfelé növekedés laterálisba megy át sima
felületet eredményezve

Kétlépéses ELO technikáról akkor beszélünk, ha az ELO növesztést a következĘ lépések során hajtjuk végre (ld. 46. ábra a – c része) [218]. ElsĘként a maszkoló SiNx réteget visszük fel például úgy, hogy azokból azonos távolságra azonos szélességĦ csíkokat „húzunk” a már valamilyen vastagságban megnövesztett GaN felületére, például az
1S-ELO-nál optimálisnak talált <1-100>GaN iránnyal párhuzamosan. Második lépésként
a GaN-et olyan paraméterek mellett növesztjük tovább, hogy az 3 dimenziósan növekedjék. Ekkor a GaN a SiNx csíkok közt kinĘve keresztmetszetben háromszöget mutat
és oldalirányban csak lassabban nĘ. Ha az elĘbbi maszk-orientációt választjuk, illetve
olyan növesztési paramétereket állítunk be (az elĘzĘ részben említett módok egyikén),
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hogy az (11-20) síkokon a növekedési sebesség a harmada legyen a (0001) síkokon
történĘ növekedésnek akkor a kinövĘ háromszög keresztmetszetĦ sávok {1-212} oldalfalakkal rendelkeznek. Most a maszk szintjétĘl a hordozó felé lévĘ GaN réteg hibasĦrĦsége megegyezik a maszkok között kinĘtt GaN hibasĦrĦségével. A harmadik lépés a
növesztési paraméterek olyan változtatását jelenti, melyekkel azt lehet elérni, hogy a
GaN növekedési sebessége a <0001>GaN irányba a fele legyen az oldalirányú növekedési sebességnek. Ekkor ugyanis a GaN réteg a maszkok felett teljesen összenĘ, ill a
felület összefüggĘen (tükrözĘen) sík lesz. A kétlépéses ELO elnevezés az ELO réteg 2
lépcsĘben történĘ növesztésére utal. A hagyományos ELO-val szembeni elĘnye e
technikának, hogy kellĘen hosszú növesztés után a legfelsĘ felület sík lesz, és mind a
maszkok mind pedig a nyitott részek felett jelentĘsen lecsökken a hibasĦrĦség [107]. A
hibasĦrĦség csökkenése annak köszönhetĘ, hogy a 46. ábra d) részének megfelelĘ
módon a hibák elhajolnak, mindhárom típusú TD (ld.23.oldal) kb. 90-fokot elkanyarodik
[219]. Ezen az ábrán követhetĘ, amint a diszlokációk a szaggatott vonallal jelzett határon elfordulnak a növekedéskor különbözĘ idĘpontokban különbözĘ helyeken lévĘ határfelületeknél (halvány, pontozott vonal).

A III-nitrid 2S-ELO vizsgálataimban általában minta párokkal dolgoztam, melyekbĘl az
egyik 2S-ELO, a másik pedig
azonos körülmények között
növesztett, de maszk nélküli,
referenciaként szolgáló minta
volt. A minták kooperációban
készültek, az EURONIM EU5SiNx

ös projekt keretében.

A 47. ábra keresztmetszetben
mutatja egy 14,6 ȝm vastag,
zafír

hordozóra

kétlépéses

ELO technikával növesztett
GaN rendszer rétegszerkezetét. A maszk alatti réteg vastagsága 2,2 ȝm. A maszkok a
47. ábra: 2S-ELO keresztmetszeti felvételei: az elsĘ felvétel a

felvételeken fehér színĦ sá-

teljes szerkezetet (nyilak mutatják a SiNx helyét), a második a
maszk körüli részt, míg a harmadik a felszínt mutatja
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vokként jelennek meg, azok eredetileg amorfak, az ionsugaras vékonyítás során azonban részben kiporlódnak, üregeket hagyva maguk után a mikroszkópos mintákban. A
47. ábra elsĘ képe a teljes rétegrendszert mutatja keresztmetszetben és kis nagyításban, amelyhez a 46. ábra c részén rajzolt modell jól illeszkedik: a diszlokációk valóban
elhajoltak. A második kép nagyobb nagyításban mutatja a maszkolt részt. Látható,
hogy a maszk közepe felett, az összenövésnél kis üreg alakult ki, amely kisebb méretĦ,
mint amely az 1S-ELO esetben volt tapasztalható (ld. 18. ábra). A harmadik kép a sík
felületet mutatja, ahol az 500 nm-es marker a minta legtetejénél van. Az a fölötti rész
már csak ragasztó, a képen látható apró körök is a ragasztó részét képezik.

A teljes rétegrendszerben láthatóak diszlokációk, melyek sĦrĦsége szignifikánsan alacsonyabb a maszk magassága feletti részen a maszkoktól távoli tartományban
(4-7·107cm-2), mint a minta más részein. Sok diszlokáció elfordul a maszkolatlan
részrĘl a maszkolt rész fölé (ld. 47. ábra második képe, illetve a 48. ábra). A
maszkolt

részek

közepén

egy

diszlokációból álló határ nyúlik fel egészen a legfelsĘ felületig, ez az a határ,
ahol a két laterálisan nĘtt rész összeér.
Ezek a diszlokációk igen rövid, függĘleges üregek tetejétĘl indulnak, mely
üregek a maszkok felett laterálisan
48. ábra: 2S-ELO minta maszkjához közeli, elkanyarodó diszlokáció.

összenövĘ, két GaN „szárny” között
alakulnak ki.

A legfelsĘ felület sík. Egy határvonal látható kb. 280 nm-rel a felület alatt (47. ábra
harmadik képe). Ugyanezt a határvonalat mutatja a 49. ábra is, melyen a felület és a
felületközeli régió látható nagyobb nagyításban. A legfelsĘ réteget erĘsen adalékoltuk
magnéziummal, ez a vonal az adalékolás alsó határa, fölötte a réteg p típusú. Így egy
p-n átmenetet valósítottunk meg, mivel
az adalékolatlan GaN az itt alkalmazott
növesztési technika miatt n típusú (ld. a
GaN kristálynövesztésrĘl szóló fejezetet).
Látható, hogy az adalékolás miatt sok
hiba és ezzel párhuzamosan erĘs feszültségtér keletkezett 80-100 nm vastagságban.
49. ábra: p-n átmenet
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50. ábra: HREM felvétel ELO maszkról

A 50. ábra és az 51. ábra a maszkokat és
a felettük/alattuk lévĘ GaN rétegeket mutatják HREM felvételeken. EzekbĘl két
megfigyelést tehetünk. Egyrészt a maszk

51. ábra: HREM felvétel az ELO mintában al-

feletti GaN kicsit (néhány tized fokkal) el-

kalmazott maszk alatti réteg felületén találha-

orientált a maszk alatti GaN réteghez ké-

tó, V-alakú gödörrĘl

pest. Ez az elorientálódás vagy folytonosan alakul ki az oldalirányú növesztés alatt,
vagy a függĘleges határon, egy lépcsĘben történik, mely magyarázat az ott található
igen nagy hibasĦrĦségre. Más kutatók is hasonló eredményre jutottak: az oldalirányban
nĘtt GaN orientációja noha kis eltérésekkel, de megegyezik az alaprétegével [220]. A
növesztési paraméterek optimalizálásával a dĘlés 0,1º alá csökkenthetĘ. Másrészt a
maszkolás elĘtti rétegfelület sem tökéletes, kis méretĦ gödröket tartalmaz, melyek úgy
néznek ki, mint amilyeneket hasonló, de maszk nélküli GaAlN vagy GaInN rétegekben
láthattunk inverziós domének megléte esetén. A 52. ábra a legalsó átmenetet, a za-

52. ábra: Zafír-GaN határfelület HRTEM képen
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fír/GaN határfelületet mutatja, igen nagy nagyításban. Az átmenet már a nagy illeszkedési hiba (ld. 21.oldal) miatt sem lehet tökéletes.

A 47. ábra - 52. ábra által bemutatott ELO technikával növesztett GaN rétegszerkezethez tartozó referencia minta keresztmetszeti TEM képét mutatja a 53. ábra. A zafír feletti teljes rétegvastagság 4,65 ȝm. Ebben az esetben a hibasĦrĦség számottevĘen
nagyobb (2·109 cm-2), mint a 2S-ELO rétegben. A hibák alapvetĘen diszlokációk, inverziós doméneket nem lehetett megfigyelni. Ebben a mintában a diszlokációk nem fordulnak el jelentĘsen a függĘleges iránytól, jellemzĘen a teljes réteget átszelik, vagyis a
felszínig érnek.

53. ábra: A teljes GaN réteg átnézeti képe az 1120 zónából

Az ELO és a referencia minták keresztmetszeti vizsgálatai mutatják a fémorganikus
kémiai gĘzleválasztással (MOCVD) elĘállított GaN rétegek szerkezetének alapvetĘen
magas hibasĦrĦségét. A látott diszlokációk többsége ELO maszkolás mentes esetben
egészen felér a hordozótól a rétegszerkezet külsĘ tetejére. Az ELO technikában a függĘleges diszlokációk jelentĘs része megszĦnt, vízszintes diszlokációk keletkeztek a
maszkolt tartományok felett.
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ELO-technikával növesztett különösen vastag réteget is vizsgáltam (H07 mintaszámmal). Megállapítható volt, hogy az így növesztett réteg maga nem, ellenben a hordozó
zafírkristály szétrepedezett (54. ábra). A hordozó szelet vastagsága 272 ȝm, míg a rá
növesztett

GaN

teljes

TTii ggyyĦĦrrĦĦ

vastagsága 59 ȝm. A
nitrid rétegben lévĘ hibasĦrĦség alacsony értékĦ

ZZaaffíírr

volt, de a maszkig leérĘ
felületi gödrök jelentĘsen

G
GaaN
N

lerontották

G
GaaN
N

átlagos

hibaszerkezetet. Az 55.
ábra mutatja e minta
részleteit:

egy

felületi

rraaggaasszzttóó

az

ZZaaffíírr

gödröt SEM felvételen
(a), és a maszk körüli
részt nagyobb (b) és ki-

54. ábra: Kis nagyitású SEM felvétel mutatja a H07 minta Ti gyĦrĦbe

sebb (c) nagyítású TEM beágyazott, ionsogaras vékonyitásra elĘkészített, egymással szembe
képen. Látható, hogy a
maszk alatti GaN felülete

fordított két darabját. (A kép közepén látható folt a preparálás során
keletkezett szennyezĘdés, melyet a kiértékelésnél természetesen
figyelmen kívül hagytam.)

meglehetĘsen egyeneta)
c)
1 µm

GaN

GaN
SiNx

GaN
SiNx
zafír

GaN
b)

55. ábra: H07-es minta a) SEM felvétel egy felületi gödörrĘl, b) maszk körüli nitridminĘséget bemutató HRTEM felvétel, c) a hordozó és a maszk körüli rész kisebb nagyításban
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len, a maszk feletti részen pedig rétegzĘdési hibák, illetve vízszintesen futó
diszlokációk vannak. A c) rész látványosan mutatja a diszlokációk csökkenését a
maszk feletti tartományban a maszk alattihoz képest.

ȝ-ELO GaN rétegek
Az ELO technikával növesztett GaN rétegekben a diszlokáció-sĦrĦség a 107 cm-2
nagyságrendjébe csökkenthetĘ. A módszer lépéseinek ismétlésével (pl. 3 lépcsĘs ELO
[221]) természetesen még nagyobb sikerek érhetĘk el a hibasĦrĦség csökkentése terén (az elĘbbi zárójeles példában említett esetben 7·105 cm-2 volt). Ugyanakkor a sok
technológiai lépést tartalmazó eljárások nyilván drágák és nehezen alkalmazhatók.
Ezért igen bíztató az a kooperációs partnerekkel elvégzett kísérletsorozat, amelyben a
GaN puffer réteg növesztése elĘtt szilán és ammónia áramnak kitéve a hordozó szeletet, azon SiNx amorf réteg alakult ki.

56. ábra: ȝ-ELO minta határfelületének nagyfeloldású TEM képe

57. ábra: ȝ-ELO minta több maszkoló SiNx szemcsét mutató HREM képe

A nagyfeloldású felvételek azt mutatják, hogy a GaN és a zafír közötti réteg nem folytonos, hanem amorf SiNx: 10-15 nm vastag és 20-40 nm átmérĘjĦ (pl. 56. ábra), véletlen eloszlású szemcséibĘl áll. Két ilyen szemcsét mutat az 57. ábra, a szemcsék között
GaN található. A szemcsék jelentĘsége abban áll, hogy azok a GaN növesztése során
maszkként viselkedtek. A szemcsék közötti helyeken nĘtt ki a GaN, mely ezen szemcsék felett összenĘtt. Az eredmény mind rácsszerkezetben, mind orientációban

Makkai Zsolt, PhD értekezés (MTA MFA, 2005)

– 71 / 107 –

III-nitrid vékonyrétegek és SiC nanoszemcsék elektronmikroszkópiája
megegyezik a SiNx nélküli GaN-del,

a

de a diszlokációk sĦrĦsége jóval alacsonyabb, esetünkben 7·107cm-2. A
2S-ELO növesztéseknél tapasztaltakkal

megegyezĘ

diszlokációk

nagy

módon
része

a

elhajolt,

mindenféle külön maszkolásos (költséges) eljárás nélkül. A diszlokációk
elhajlására mutat példát az 58. ábra
a és b része, az elĘbbin egy, míg az

b

utóbbin két, ellentétes irányba elhajló
diszlokáció látható. A diszlokációk
azon kis része, melyek a SiNx szemcséktĘl távolabb esnek, nem hajlanak el, kiterjednek egészen a felületig és alacsony hibasĦrĦséget, illetve

58. ábra: ȝ-ELO minta határfelületi tartománya na-

repedésmentes nagy rétegvastagsá-

gyobb (a) és kisebb (b) nagyításban

got eredményeznek (ld. 59. ábra).

Összefoglalásként elmondható, hogy
a GaN rétegek MOCVD növesztésekor vékony, amorf SiNx maszkot alkalmazva

a

GaN-ben

létrejövĘ

diszlokációk mennyisége csökkenthetĘ, azok iránya befolyásolható. Ha a
maszk szintje feletti GaN növekedési
iránya párhuzamos a felülettel, akkor
(megfelelĘ

paraméterek

mellett)

a

59. ábra: ȝ-ELO minta teljes keresztmetszetben

diszlokációk jelentĘs része elfordul, így a maszkréteg szintjétĘl távolodva jelentĘsen
csökken a diszlokációk száma. Ez a csökkenés a két nagyságrendet is elérheti. Zafír
hordozó esetén szilán és ammónia keverékével a puffer réteg növesztése elĘtt kezelve
a hordozó felületét, ott véletlenszerĦen elhelyezkedĘ amorf SiNx szemcsék keletkeznek, melyek maszkként szolgálva a késĘbbi növesztésnél, a diszlokációk jelentĘs részének elfordításával hozzájárulnak a hibasĦrĦség csökkentéséhez.
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V. Eredmények a Si/SiC/SiO2 anyagrendszer témakörébĘl
A SiC növesztési technikáinál már említésre került (ld. 39.oldal) és a következĘkben
részletezett növesztési technikával, különbözĘ paraméterek mellett elĘállított, SiC
szemcséket tartalmazó minták TEM és SEM vizsgálatából keletkezĘ eredményeimet
mutatom be ebben a fejezetben.

A minták alapját olyan szilícium szeletek adták, melyeken elĘzĘleg kb. 50 - 100 nm
vastagságú, amorf SiO2 oxidréteget alakítottak ki a Si termikus, száraz oxidációjával.
Ezt a Si/SiO2 szerkezetet csĘkályhában 1100-1190°C-ra fĦtöttük, majd ezen a hĘmérsékleten tartottuk különbözĘ idĘkön keresztül (az idĘtartomány 20 perctĘl 102 óráig
terjedt, ennek megfelelĘen beszélek 20 perces, 102 órás, stb. mintákról), mialatt 5,4
at% CO-t tartalmazó argon gázt vezettünk a kályhába 100 cm3/perc sebességgel, vagyis a minták a felfĦtés ideje alatt ~54 mbar parciális CO nyomásnak voltak kitéve.
Egyes esetekben vákuumban 112 mbar 100% CO gázt alkalmaztunk. Korábbi, hasonló
módon készült minták megfigyeléseire alapozva a Si-nak és oxidjának határfelületén
SiC szemcsék, vagy akár teljesen összefüggĘ SiC réteg kialakulása volt várható, mely
az oxidrétegen átdiffundáló, magas hĘmérsékleten a Si/SiO2 felülethez jutott CO felbomlásának, majd a C-Si reakciójának köszönhetĘ. E növesztési technika részleteit
Krafcsik és munkatársai közölték le elĘször [222, 223].

A hagyományos ionsugaras vékonyítási technikával ez esetben is sikeresen lehetett
vékony, átlátszó TEM mintákat preparálni. Mind keresztmetszeti, mind pedig felülnézeti
mintákat készítettem, melyeket nagyfeloldású mikroszkópban is vizsgáltam. Egyetlen
problémát kellett áthidalni, nevezetesen, hogy felülnézetben az oxidréteg nagyon lerontja a mikroszkópos képek minĘségét, ezért az oxid réteget le kellett marni kémiai
úton (ld. 51.oldal). A maró anyag, alkalmazásának igen rövid ideje alatt bizonyítottan
nem oldja és nem is károsítja a Si-ot vagy a SiC szemcséket. A marás során a felületi
fényvisszaverĘdés alapján megállapítható, hogy az oxidréteg teljesen leoldódott-e. A
nominális oxidréteg általában 100 nm volt, egyes esetekben azonban 50 nm vastagságút alkalmaztunk.

A SiC szemcsék azonosítása és pozíciójuk Si rácsához képest történĘ meghatározása
a diffrakciós felvételek alapján történt. A szemcseméret, a felületi fedettség, a sĦrĦség
és a kristályhibák vizsgálatára világos látóterĦ és sötét látóterĦ keresztmetszeti és felülnézeti képeket is készítettem.
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HĘkezelési idĘ hatása a 3C-SiC szemcsenövekedésre

102 órás hĘkezelés
ElsĘ körben arra törekedtünk, hogy minél nagyobb szemcséink legyenek a könnyebb
jellemezhetĘség, az egyszerĦbb azonosíthatóság végett. Mivel a hĘkezelési idĘvel a
szemcseméret is növekszik, ehhez a hĘkezelési idĘt 102 órában határoztuk meg.

Az 60. ábra e minta kis nagyítású átnézeti (a), nagyobb nagyítású átnézeti (b) PV TEM
képét és az (a)-részrĘl származó diffrakciót (c) mutatja. E felvételek alapján megállapítható volt, hogy a Si-on SiC szemcsék keletkeztek, de teljesen összefüggĘ 3C-SiC

Si
SiC

a

b

60. ábra: 102 órán keresztül hĘkezelt
minta kisebb (a) és nagyobb (b) nagyítású felülnézeti TEM képe és a hozzájuk tartozó diffrakció (c)

c
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réteg nem alakult ki. A szemcsék közel négyzet alakúak felülnézetbĘl*, néhányuk öszszeér, számuk: 109 cm-2. A szemcsék átlagos területe felülnézetben: 19310 ± 5210 nm2
- átlagosan 139 nm oldalhosszal, amely 83,5 ± 0,5 % fedettségnek felel meg.

A szemcsék orientációja: (001)Si || (001)SiC és [100]Si || [100]SiC, amely epitaxiális növekedést jelent. Az ide tartozó második, keresztmetszeti
mintán készült diffrakciót a 61. ábra mutatja.

A keresztmetszeti képek (különbözĘ nagyításokban:
62. ábra, 63. ábra és 64. ábra a része) alapján elmondható, hogy a SiC felületei nem síkok, az egyes
szemcsék formája metszetben változatos, nem szabályos. A SiC szemcsék átlagos vastagsága ~40 nm (lokálisan akár 60 nm-t is elérhetik), üregek nincsenek
alattuk. A Si/SiO2 határfelület alatt helyezkednek el, a
62. ábra jobb oldalán nyíl jelöli az eredeti határfelületet

61. ábra: Diffrakciós felvétel
(63. ábra területérĘl), a SiC és
a Si reciprok rácsát is mutatja

62. ábra: BF XTEM felvétel 102 órán keresztül hĘkezelt mintáról

Párhuzamos, egyenes vonalak láthatók a SiC szemcséken belül (63. ábra és 64. ábra
a része). Ezek rétegzĘdési hibák, melyek a diffrakciós képen is megjelennek (64. ábra
b része).

*

Fontos megjegyezni, hogy a TEM felülnézeti képeken a szemcsék felülettel párhuzamos sík-

vetületét látjuk. Például egy négyzet alapú gúla ugyanúgy jelenik meg, mint egy trapezoid, ha a
hossztengelyeik a felületre merĘlegesek.
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A rétegzĘdési hibák síkjai a diffrakciós kép alapján meghatározhatók: párhuzamosan futnak az
{111} síkokkal. Ezek a hibák általában megtalálhatóak a köbös
SiC szemcsékben, kialakulásuk a
illeszkedési hiba miatt létrejövĘ
feszültséggel magyarázható.

A 64. ábra világos látóterĦ keresztmetszeti felvételen mutat két
összeérĘ és átlapoló SiC szemcsét és a hozzájuk tartozó diffrakciót. Moiré-ábra látható a BF

63. ábra: BF – DF XTEM felvételpár 102 órán keresztül
hĘkezelt mintáról. A DF felvétel a SiC reflexiójával készült.

képének középsĘ részén annak következményeként, hogy itt a Si és a SiC is vékony
és átlapolnak az elektronmikroszkóp nyalábjának irányában. Ez a Moiré-rajzolat rácsszerĦ képet ad, ami nagyon hasonló egy HREM felvételhez, de a pontok (vonalak) távolsága az 52. oldalon szerepeltetett képletnek megfelelĘen számolható. A SiC szemcsék alsó felén, a SiC/Si határon folytonos és világos határvonal látható.

a
b

64. ábra: BF XTEM nagy nagyítású kép SiC szemcsékrĘl (a) és a diffrakciós ábra (b), mely rétegzĘdési hibák miatt vonalakat is tartalmaz

A SiC/Si határfelület mutató nagyfeloldású felvételek alapján elmondható, hogy a világos határfelületi kontúr, mely a 64. ábra a) részén jól látható megjelenik a HREM felvételeken is. Ez a határvonal egy nagyon vékony, kb 4-8 nm vastagságú, amorf réteg. A
kis nagyítású képek alapján teljesen elhatárolja a két fázist.
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A 65. ábra egy SiC szemcse alsó élének egy részletét mutatja (HRTEM felvétel). Tisztán kivehetĘ, hogy ennek a sávnak a képen jobb oldalra esĘ része amorf. A bal oldalon
viszont rácsíkokat is láthatunk ebben az átmeneti tartományban. Ez a rácskép a minta
vastagságából eredĘen is megjelenhet az amorf rész mögött vagy elĘtt, azok átlapolhatnak a TEM minta vastagságában, vagyis a HRTEM felvételekkel az átlapolások miatt nem igazolható, hogy az amorf sáv teljesen elválasztja a SiC-ot és a Si-ot. Összetétel szempontjából ez az amorf sáv lehet SiO2, amorf Si vagy amorf SiC, esetleg valamilyen Si-C-O komplex, azonban a kis méretek miatt az analitikai mérések nem adnak
egyértelmĦ eredményt.

65. ábra: Rácsfelbontású kép egy SiC szemcse V-alakú alsó sarkáról.

Az amorf sáv kialakulására a szemcsék kialakulása után került sor, a módjára több hipotézist is felállíthatunk:
•

Az egyes rácsok feszültsége a rácsillesztetlen határfelületbĘl ered. Bár egy része relaxálódik a rácshibákon keresztül, a határfelület közelében ez a feszültség viszonylag nagy marad. A mintapreparálás során a nagy energiájú argon
ionok könnyedén amorfizálják ezt a területet. Tehát az amorf sáv csak mĦtermék, a minta eredetileg nem tartalmazza azt. Ebben az esetben inkább amorf
Si és esetleg kevés amorf SiC alkotja az amorf sávot.
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•

Magyarázat lehet az amorf sáv kialakulására a feszültség indukált amorfizációs
mechanizmus, pl. fémeknél: [224]. Ebben az esetben a „gyengébbik” anyag,
nevezetesen Si az amorf sáv.

•

A CO felbomlása után a szén a Si-mal karbidot alkot. Az oxigén pedig az oxidon keresztül távozik. Az oxigén egy része a SiC/Si határfelületen keresztül diffundálhat és oxidálhatja a Si határfelülethez közeli részét. Ez elĘször lerontja,
végül megszünteti a Si/SiC határt, a folyamatban az oxigén egyre kisebb intenzitással amorfizál. Ebben az esetben az amorf rész alacsony széntartalmú
SiO2.

Az elsĘ eset mellett szól, hogy a késĘbb bemutatandó, rövidebb hĘkezelési idejĦ mintáknál ez a sáv nem volt megtalálható. Ellene szól viszont Barna és munkatársai eredménye [207], akik megmutatták, hogy az ennél a mintánál is alkalmazott 250 eV-os
„tisztító” Ar+ ion-kezelés nem amorfizál, sĘt a korábban keletkezett amorf réteg egy
részét eltávolítja, vagyis az amorf sáv nem mĦtermék.

A második hipotézis vizsgálatához végezzünk el két számítást: elsĘként nézzük meg,
hogy a keletkezĘ SiC szemcse és a Si üreg (amelyben a szemcse ül) milyen viszonyban van egymással, másrészt vizsgáljuk meg az illeszkedési hibát is. Ha a karbid
szemcse pontosan kitölti az üreget (értsd: annyi Si alakul SiC-dá, amennyinek hely
van), akkor emiatt feszültség nem keletkezik. A következĘ számítás arra vonatkozik,
hogy a Si mennyisége hogyan változik abban a V térfogatban, amelyben a SiC szemcse kialakul.
Rácsállandók:

aSi = 0,543102 nm

aSiC = 0,43596 nm

Egységcellák térfogata:

VSi = aSi3 = 0,160193 nm3

VSiC = aSiC3 = 0,082859 nm3

Egységcellák Si tartalma:

nSi = 8 db

nSiC = 4 db

Si egységcellák száma ebben a térfogatban:

kSi = V / VSi

Si atomok száma összesen ezekben a cellákban:

qSi = kSi ǜ nSi

SiC egységcellák száma ebben a térfogatban:

kSiC = V / VSiC

Si atomok száma összesen ezekben a cellákban:

qSiC = kSiC ǜ nSiC

A SiC-ba ebben ez esetben beépült Si aránya:

qSiC k SiC ⋅ nSiC
=
qSi
k Si ⋅ nSi

V ⋅ nSiC
V ⋅n
0,160193 ⋅ 4
V
= SiC = Si SiC =
= 0,96667  3,333%
V ⋅ nSi VSiC ⋅ nSi 0,082859 ⋅ 8
VSi

Tehát a V térfogatból kikerülĘ Si helyére ugyanekkora térfogatú SiC ~3,3%-kal kevesebb Si-ot igényel. A kérdés, hogy mi történik a ~3,3% többlet Si-mal. Három eset le-
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hetséges: többlet oxidot képez, vagy SiC-dot képez úgy, hogy a többlet Si-ból keletkezĘ SiC feszültségmentesen beépült SiC tetejére nĘ az oxid oldalon, illetve hogy a SiCszemcse nagyobb térfogatot foglal el a Si-on belül. Ez utóbbi (a legnagyobb feszültséget okozó) esetben a keletkezĘ többlet vSiC térfogat:

v SiC =

q Si − q SiC V ⋅ n Si VSiC
V ⋅8
0,082859
⋅
⋅
= 0,03333 ⋅
⋅
= 0,03448 ⋅ V ,
q Si
VSi nSiC
0,160193
4

ahol az elsĘ tört a többlet Si arányát, a második a V térfogatú Si rács Si tartalmát, vagyis e két tényezĘ szorzata a többlet Si mennyiségét jelenti. A relatív térfogatnövekedés tehát 3,45%. A Si-ban ez okból adódó relatív megnyúlás becslésére ennek
az értéknek a harmada jó közelítés*: İ = 1,15%. Figyelembe kell továbbá venni, hogy
az illeszkedésbĘl eredĘ relatív megnyúlás (koincidencia

figyelembevételével

–

ld.

66.

ábra):

į111=(5·2,52/4·3,1355)–1=0,0046=0,46% az (111) síkok mentén. EbbĘl számolható į100=į111, tehát
į100=0,46% a Si rácsához viszonyítva. A fenti feltételezésekkel és egyszerĦsítésekkel a feszültség e két,
legfeljebb (į100+İ)/2 = 0,805%-os† eredĘ megnyúlásból ered, mely átszámítva 1,5 GPa feszültséget jelent
[225]. Ekkora feszültség mellett nincs mechanikai

66. ábra: A Si és a SiC rácsának

eredetĦ amorfizáció, mivel a degradáció feltétele a

koincidenciája: 4 db (111)Si sík
csatlakozik 5 db (111)SiC síkhoz

legalább 3,4 GPa-os érték [226].

A harmadik lehetséges amorfizációs magyarázat három (egymással kapcsolatban lévĘ) tapasztalatra építkezik, melyek a korábbi vizsgálatokból adódtak [168]. (1) a Si-on
lévĘ szilíciumdioxidban a CO diffúziós állandója nagy (gyorsan keresztül diffundál az
oxidon). Ez arra utal, hogy az oxidban nem lesz szén, amely megkötné a felesleges

*

3

3

3

2

2

3

3

1,03448 = (V+dV)/V = (a+ȟ) /a = (a +3a ȟ+3aȟ +ȟ )/a § 1+3ȟ/a, ahol ȟ egy oldal megnyúlását

jelöli, illetve felhasználtuk, hogy a>>ȟ, tehát İ=ȟ/a=1,149%
†

s1

Az összefüggés levezetéséhez a mellékelt ábrán lévĘ modellt használom,
ahol a felsĘ és az alsó rúd ill. rugó a SiC különbözĘ eredetĦ deformáló hatását hivatott szimbolizálni, míg a középsĘ rugó a deformációt elszenvedĘ Si.
Nyugalomban a Si-ra ható eredĘ erĘ zérus, ezért írható, hogy
(s-s0)D+(s-s1)D1-(s2-s)D2=0. Feltesszük, hogy jó közelítéssel: D<<D1, és

D1

D
D2
s0

s

D2=D1, ezért a fenti egyenlet jelentĘsen egyszerĦsödik: s=(s1+s2)/2, mindkét oldalból kivonunk

s2

s0-t, majd végigosztunk s0-lal, így kapjuk, hogy: (s-s0)/s0=((s1-s0)/s0+(s2-s0)/s0)/2, vagyis a relatív
megnyúlás éppen az egyes deformációk számtani átlaga.
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oxigént. (2) oxid nélküli rendszerben hasonló körülmények között növesztett SiC szemcsék esetén egy kb. 20 nm-es oxidréteg alakul ki 1190°C-on 3 óra alatt, miközben ha
50 vagy 100 nm oxiddal fedett Si-on alkalmazzuk a hĘkezelést CO gázban, akkor nem
tapasztalható oxidvastagodás. Ez azt jelenti, hogy a SiC kialakulása után visszamaradó (kevés) oxigén inkább eldiffundál a SiO2-ban, minthogy a Si-mal oxidot alkosson. (3)
a CO molekula a SiC/Si határfelületen bomlik fel SiC-t képezve, illetve feltételezhetĘen
az oxigén egy bizonyos diffúziós út befutása után SiO2-t alakít ki*. E három tapasztalat
mellett tudjuk, hogy a Si oxidációja viszonylag gyors, ezért jellemzĘen diffúziókontrollált a folyamata, míg a SiC oxidációja reakciókontrollált, vagyis igen lassan alakul csak át oxiddá (ld. 41.oldal). Tehát a SiC/Si határon lévĘ oxigén ha oxidál, akkor
inkább a Si rácsát bontja, mint a SiC-ét, de már minimális oxid megléte esetén gyorsan
kidiffundál a határból. Az oxigéndiffúzió tehát gyors a SiC/Si határon, és az amorf oxid
választósáv csak igen lassan nĘ (102 óra alatt 4-8 nm-t). FeltételezhetĘen ez utolsó
hipotézis a helyes. Alátámasztja ezt egy oxidációs kísérlet is, melyet a 88.oldalon mutatok be.

Eddig igazoltam, hogy az ismertetett növesztési technika alkalmazásakor SiC szemcsék

nĘnek

a

Si-hoz

képest

epitaxiálisan,

azaz
9

orientációs

relációjuk:

-2

(001)Si || (001)SiC és [100]Si || [100]SiC, sĦrĦségük: 10 cm , jellemzĘen rétegzĘdési
hibákat tartalmaznak. A 102 óra karbonizációs idĘ után kialakuló SiC szemcsék a Si
felületét 83,5±0,5%-ban fedték be, de mint az látható volt, a szemcsék morfológiája
csak felülnézetbĘl közelíti a szabályos, <100> irányokkal párhuzamos oldalakkal határolt alakot. OldalnézetbĘl a szemcsemorfológia szabálytalan.

Valós feszültség számítása Moiré-kép
alapján
3 órára csökkentve a CO atmoszférában
végrehajtott hĘkezelési idĘt, a diffrakciós
képek és a mikroszkópos felvételek alapján megállapítottam, hogy a várt SiC
szemcsék alakultak ki a Si-on, természetesen jóval kisebb fedettséggel. A szemcsék ez esetben is közel négyzet alakúak
felülnézetbĘl (a 67. ábra felülnézetben
mutatja a mintát növekvĘ nagyításban).

67. ábra: 180 perces karbonizáció után a Si
felületén kialakult SiC szemcsék

*

4(CO)gáz + 6<Si>szilárd  4<SiC>szilárd + 2(SiO2)szilárd [168]
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A szemcsék átlagos területe felülnézetben: 1167 ± 58 nm2 (átlagosan 34 nm oldalszélességgel), a fedettség: 7,1 ± 0,5%, sĦrĦségük 5x109cm-2. Látható, hogy a szemcsék
jól orientáltak és közel azonos méretĦek, csak igen ritkán érnek össze.

A 68. ábra egy teljes szemcsét, míg a
69. ábra két, sarkaikon összeérĘ SiC
szemcsét mutat nagy felbontásban. A
szemcséken Moiré ábra látható. Mint
ahogy már ismertettem (ld. 52.oldal), a
Moiré periodicitása a SiC és a Si rácsparaméterérĘl hordoz információt. Ha ismerjük az egyik rácsot, akkor a másikat
igen pontosan meg lehet határozni, a
Moiré periodicitásából nagyon pontosan
lehet így rácsállandót számítani. A felvételeken

a

(mért)

Moiré

periodicitás

0,811±0,013 nm-nek adódik, melyet a
diffrakciós ábrák alapján a (220) reflexiók

68. ábra: Nagy feloldású TEM felvétel 180 perces karbonizáció során kialakult SiC szemcsérĘl

adnak. A számított Moiré-periodicitásnak
D220 = dSidSiC / ( dSi-dSiC ) =
1,9201x1,5411/0,379 = 7,81 Å = 0,781
nm felel meg. Az eltérés 3,84%-os a feszítetlen rácsokból számított és a mért
Moiré periodicitás között, hasonlóan a
Si-ban implantálással és hĘkezeléssel
elĘállított, eltemetett SiC szemcsékhez
[173]. A valóságban ez a deformáció
69. ábra: Két karbid szemcse sarkaiknál ösz-

okozta feszültség oszlik meg a Si és a

szeér 180 perces karbonizáció után

SiC rácsa között. Ha a mért Moiré periodicitásból visszaszámoljuk a dSi-t azzal a feltételezéssel, hogy a teljes feszültséget a Si
veszi fel, akkor dSi=0,19027 nm-t kapunk, ami 0,91%-os csökkenést jelent a (220) síkok periodicitására vonatkozóan. Ez az <100> irányban szintén 0,91%-os távolságcsökkenést, rácsállandó-csökkenést jelent. Nem bizonyított tehát, hogy az elĘzĘ alfejezetben számolt deformációnál tett feltételezés – miszerint a többlet Si többlet SiC-ot
képez – megállja-e a helyét, hiszen az elĘbbi eredmények a rácsállandók csökkenését
mutatják, míg a feltételezésben kiszámolt maximum 0,805%-os érték a rácsállandó növekedésére vonatkozik.
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Az 70. ábra SiC szemcséket mutat kis
nagyításban, keresztmetszetben. Az
alsó határfelület nem sík, üregek sem
a SiC alatt sem a Si más részein nin-

70. ábra: Keresztmetszeti TEM felvétel a 180

csenek. A szemcsék átlagos vastag-

perces karbonizáció során kialakult SiC szemcsékrĘl

sága 15-25 nm.

71. ábra: 3 órás minta keresztmetszeti TEM képe

A 71. ábra nagy feloldásban mutatja a 3 órás mintában kialakuló SiC keresztmetszeti
képét az 110 zónából nézve. A Si/SiC határfelületen nem látható oxidréteg, de ennek
oka lehet, hogy az átlapoló Si rácsa miatt az nem látszik. Ugyanakkor a szemcsék ré180 perces

50 perces

100 nm

30 perces

100 nm

100 nm

72. ábra: 180, 50 és 30 perces minták PV TEM felvételei

Makkai Zsolt, PhD értekezés (MTA MFA, 2005)

– 82 / 107 –

III-nitrid vékonyrétegek és SiC nanoszemcsék elektronmikroszkópiája
tegzĘdési hibáktól mentesek, míg a 102 órás esetben számos rétegzĘdési hibát figyeltem meg. A szemcse morfológiája azt mutatja keresztmetszetben, hogy a szemcse felülete nem sík, hanem csúcsos, a csúcs teteje a Si felsĘ síkjába esik.

Szemcseméret csökkentése a 6-12nm tartományba
A további vizsgálatokhoz a hĘkezelési idĘket
50, 30, 25, 20, 15 és 10 percnek választottuk. A 72. ábra az 50 és a 30 perces minta
felülnézeti TEM képét hasonlítja össze a ko-

elektron-sugár
SiC
c

SiC
d

Si

rábbi 3 órás mintával. Látható, hogy a hĘkezelési idĘ csökkentésével a szemcsék átlagos mérete is csökken. Ezt a tendenciát a

73. ábra: A felülnézeti TEM képeken az 1-es po-

30 percnél rövidebb hĘkezelési idĘknél nem zícióban lévĘ SiC szemcsét a Si mátrixa eltakartudtam megerĘsíteni.

ja, míg a 2-es pozícióban lévĘ SiC szemcse
megfigyelhetĘ marad

Ezeknél a mikroszkópos vizsgálatoknál metodikai korlátba ütköztem. A problémát a 73.
ábra segítségével próbálom megvilágítani, mely sematikusan mutatja a rövid hĘkezelési idejĦ PV minták ionsugárral vékonyított, az elektronsugár számára kellĘen vékony
mintarészét az elektronsugárral párhuzamos síkmetszetben. A mintát átvilágító elektronnyaláb mikroszkópos képeken látható intenzitás-eloszlásában a mintavastagságoknak jelentĘs szerepe van, ezért a felületen elhelyezkedĘ karbid szemcsék leképzésének lehetĘségét erĘsen korlátozza az alattuk lévĘ Si vastagsága. Amennyiben nagyon
vastag a Si a SiC-hoz képest (az ábrán az 1-es pozícióban lévĘ karbid szemcse), úgy
a mikroszkópos képen a SiC csak igen gyengén, vagy egyáltalán nem lesz látható. Ha
a vékony SiC alatt a Si is vékony (az ábrán a 2-es pozícióban lévĘ karbid szemcse),
akkor úgy a SiC a mikroszkópos képeken egyértelmĦen beazonosítható. Ez a keresztmetszeti mintákra is vonatkozik. A 30 perc és az alatti hĘkezelésĦ minták esetén a
szemcsék vastagsága már oly mértékben
lecsökkent (kb. egyenlĘ a felülnézetben
négyzetnek tekintett szemcse oldalhosszának felével), hogy ez az effektus erĘsen korlátozta a vizsgálatokat, azok egyre kisebb
területen (a mintában lévĘ perforáció széle
felé) voltak láthatóak. Ez megakadályozta a
felületi sĦrĦségek meghatározását is. Minden esetben sort kellett keríteni a Moiré periodicitás ellenĘrzésére.
74. ábra: kis méretĦ SiC szemcse 30 perces
minta PV HRTEM képén
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Visszatérve a SiC szemcse-

75. ábra: 25 perces

méretekhez, 30 perc és az

minta felülnézeti (a)

alatti

és keresztmetszeti

hĘkezeléseknél

mért

laterális méretek (laterálisan

a

(b) nagyfeloldású
TEM képe

négyzet

alakúnak

tekintett

szemcsék oldalhosszai) a felülnézeti képeken átlagosan
20 - 30 nm. Például a 30 perces minta esetén 30 nm-es

b

átlagot jelent, de van olyan
szemcse, mely csak 6 x 9 nm
méretĦ (ld. 74. ábra). A 75.
ábra a 25 perces minta felülnézeti és keresztmetszeti ké-

pét mutatja. Ennél (és a 20 percesnél is) a fent leírt vastagsági effektus miatt csak nagyon kevés szemcse volt beazonosítható, azokból átlagos szemcseméretet nem lehetett megállapítani. A 75. ábra a része 25 perces mintáról készült felülnézetben, míg a
76. ábra 20 percesrĘl. Az elĘbbi esetben a szemcse oldalhossza ~15nm, míg az utóbbi
esetben ~14nm. A 15 és 10 perces minták
felülnézeti vizsgálataikor egyáltalán nem találtam SiC szemcséket a felületen. A SiC
szemcsék vastagságban csökkenést mutattak: míg a 30 perces mintáknál a vastagság
12-20 nm intervallumban mozgott, a 25 perces esetben (ld. 75. ábra b részét, ahol az
egyik szemcse vastagsága közel kétszerese
a másikénak) ez 6-15 nm-es intervallumra
csökkent. A 20 perces és rövidebb hĘkezeléseknél szemcsék nem voltak láthatóak a

76. ábra: 20 perces minta PV HRTEM képe

keresztmetszeti mintákban (XTEM képeken).

Összefoglalásul elmondható, hogy a hĘkezelési idĘ csökkentésekor 30 perces hĘkezelésig a szemcsesĦrĦség mérhetĘ, az a 1-8x109 cm-2 tartományban marad (ld. 77. ábra). A hĘkezelési idĘ csökkentésével a szemcseméret csökken (ld. 78. ábra). A SiC
szemcsék méretének szórása igen nagy, 30 perces esetben >60%, de az 50 perces és
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az annál hosszabb hĘkezelésĦ mintáknál az átlagos szemcseméret szórása lecsökken
~15%-ra. 15 perc vagy az alatti hĘkezeléseknél nem alakulnak ki SiC szemcsék.

SiC szemcsék felületi sĦrĦsége
1,00E+10

SzemcsesĦrĦség [cm-2]

9,00E+09
8,00E+09
7,00E+09
6,00E+09
5,00E+09
4,00E+09
3,00E+09
2,00E+09
1,00E+09
10

100

1000

10000

HĘkezelési idĘ 5% CO atmoszférában [perc]

77. ábra: SiC szemcsesĦrĦség a hĘkezelési idĘ függvényében

SiC szemcsék térfogata
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78. ábra: SiC szemcsék térfogata a hĘkezelési idĘ függvényében
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A Si orientációjának hatása a SiC szemcsenövekedésre

Az eddigiekben vizsgált karbonizáció mindig pontosan orientált (100)Si hordozón történt. Az ipari félvezetĘgyártás elsĘsorban ilyen Si szeleteket használ, ezért a mi célunk
is ezen hordozón történĘ tervezhetĘ SiC szemcsekialakítás. A Si orientációjának változása azonban hatással van a karbonizációs folyamatra. Eddigiekhez képest tisztább
CO gázban (korábban 5%-os CO koncentrációjú argont használtunk, most 100% COt), 112 mbar nyomáson, de a korábbiakhoz képest alacsonyabb hĘmérsékleten (korábban 1190 ºC-on, most 1100ºC-on) végeztünk növesztéseket annak vizsgálatára, hogy
azonos körülmények között növesztett (100)Si és (111)Si hordozón végbemenĘ
karbonizáció milyen minĘségi különbségeket eredményez. Itt tárgyalom a tiszta CO
ugyanakkor alacsonyabb hĘmérséklet hatását is a magasabb hĘmérséklettel és az Ar
vivĘgázzal szemben.

A mintákat 24 órás hĘkezelésnek vetettük alá
mind az (100)Si mind pedig az (111)Si esetén.
Mind keresztmetszeti, mind pedig felülnézeti
TEM felvételeket készítettem. A 80. ábra az
(100)Si hordozó esetét mutatja felülnézetbĘl. A
SiC krisztallitok láthatóan véletlenszerĦ eloszlást
mutatnak, felülnézetbĘl a mérettartományuk 311
– 1665 nm2, a Si felületét mindösszesen 14,9 ±

001

0,5%-ban fedik be. Ezek az értékek mintegy
80%-al

elmaradnak

az

1190ºC-on

történĘ

karbonizációtól, vagyis a szemcseépülés sebes-

80. ábra: PV TEM képen lévĘ minta
hordozója (100)Si

sége alacsonyabb. Ez magyarázható azzal, hogy ilyen körülmények között a CO és a
Si (illetve oxidja) közötti reakció sebessége alacsonyabb (lásd bĘvebben: Krafcsik és
munkatársai [223]) és ezt a még rendelkezésre álló többlet CO sem tudja pótolni (vagyis a karbonizáció reakciókontrollált). A
79. ábra mutatja keresztmetszetben a
karbid szemcséket, melyek sík felülettel
rendelkeznek, és nem emelkednek ki a
szilícium síkjából.
79. ábra: XTEM felvétel a 80. ábra mintájáról
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(111)Si hordozóra növesztett SiC szemcséket
mutat felülnézetben a 81. ábra. A szemcsék nem
négyzet alakúak, mint az (100)Si hordozóra nĘtt
karbid szemcsék, sĘt konkrét általánosan jellemzĘ alakot sem lehet felfedezni. Ráadásul a várt
szemcseméretet sem éri el, a mért szemcseméret tartomány: 234 – 892 nm2. A Si felületét 5,6 ±
0,5%-ban fedik be, mely érték kb. 38%-a az
(100)Si hordozóra azonos körülmények között
növesztett mintán mért értéknek. Tehát az orien-

81. ábra: PV TEM képen lévĘ minta
hordozója (111)Si

táció nemcsak a növekedési sebességet, hanem
a morfológiát is érintette. A 82. ábra nagyfeloldásban, keresztmetszetben mutat egy
szemcsét ugyanezen mintából. A képen egy G (=grain) betĦ jelöli a SiC szemcse helyét, amely a Si mátrixával fedésben
Moiré rajzolatot ad. E szemcse oldalfalai
párhuzamosak az (111) és a (002) Si síkokkal. A Moiré rajzolatban felfedezhetĘ
periodicitás szintén a Si (111) síkjaival
párhuzamos. A morfológiák összehasonlításából adódik, hogy a SiC növekedési
sebessége irányfüggĘ, az <111> irányba
82. ábra: Nagyfeloldású keresztmetszeti kép a
81. ábra mintájáról

nagyobb, mint az <100> irányba. Ez irodalmi adattal nem alátámasztható.

Ebben az alfejezetben megmutattam, hogy jobb minĘségĦ és nagyobb SiC szemcsék
nĘnek (100) orientációjú Si hordozón 1190ºC-on, mint (111)Si hordozón 1100ºC-on. A
SiC legnagyobb növekedési sebessége <111> irányban tapasztalható mind (100) mind
pedig (111) orientációjú hordozón.
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Si/SiC „gombák” oxidban

Az

elĘzĘekben

alkalmazott

technológiát további lépésekkel
egészítettük ki az eszközkészítésnél elvárt, oxiddal körülhatárolt (eltemetett) SiC szemcsék
kialakítása végett [pl.172]. Ennek során elĘször a már ismertetett módon SiC szemcséket
növesztettünk a Si-ba, melyek
a korábban látottak szerint a Si
felületénél

helyezkednek

el,

benĘve a Si-ba. Ezek után a
mintán termikus oxidnövesztést
hajtottunk végre, azt várva,
hogy a SiC alig oxidálódik, miközben a Si-on jelentĘs oxidnövekedés történik (ld. 41.old.).

A 83. ábra egy olyan mintasorozatot mutat, amelyet a 90
perces karbonizáció után 0, 10,
20 és 30 perces termikus oxidálásnak tettük ki 1100°C-on.
Az oxidáció ideje és a kezdeti
50 nm-es oxid vastagodása
között lineáris összefüggés figyelhetĘ meg, ami a reakciókontrollált esetnek felel meg
[227]. A 83. ábra c és d részén
igen érdekes dolog látható: a
SiC szemcsét és a Si-ot egy
vékony, 1 nm ill. 2 nm vastag
amorf réteg választja el egymástól. Visszautalva a 77- 80.

83. ábra: az utóoxidáció hatását bemutató HRTEM képsorozat 90 perces mintával és a) 0, b) 10, c) 20 ill. d) 30 perces
hĘkezelések után
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oldal közötti diszkusszióra, az oxigénnek be kell

ragasztó

jutnia a Si/SiC határára (ez a karbonizáció alatt
CO formában történik meg, késĘbb az oxigén
SiC/oxid határfelületi diffúziójával kell hogy oda
jusson), ahol oxidot képez a Si-mal.

A 84. ábra egy olyan minta struktúráját mutatja,
ahol az eredetileg 50 nm (névleges) oxiddal fedett
Si 150 perces karbonizációját követĘen 20 perces
oxidációt hajtottunk végre. Az oxidációt közvetlenül a karbonizáció után, a minta azonos hĘmérsékleten tartása mellett végeztük. A termikus oxidáció következtében a karbonizáció alatt kialakult
köbös SiC szemcséket oxid választja el a szilíciumtól. A Si oxidációja (a Si felületi rétegének oxiddá alakulása és így a fedĘ oxidréteg vastagodása)

84. ábra: DF TEM kép a Si (111) reflexiójával mutatja a poszt-oxidáció
után kialakult nanostruktúrát

csak kevéssé érintette a SiC
szemcséket, azok a helyükön maradtak. A SiC szemcsék a poszt-oxidáció során
maszkként leárnyékolták az
alattuk lévĘ szilíciumot. SiO2
alakult ki a karbid szemcsék
alatt is, a Si izotróp oxidációja miatt változó vastagságban. A karbid szemcsék is
oxidálódtak valamelyest, de
köszönhetĘen a Si-hoz képest nagyságrendekkel alacsonyabb oxidációs sebességüknek, megtartották eredeti alakjukat. A kialakult
Si/SiC nanostruktúra a keresztmetszeti TEM felvételeken gombára emlékeztetĘ
formájú.

85. ábra: a) 20 perces termikus oxidáció hatására kialakult szerkezet b) A Si és a SiC együttes rácsfeloldású BF képe (a) alapján
Fourier-transzformációval rekonstruált diffrakció. c) az (a) kép
tovább nagyítva
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A SiC szemcsék e fenti poszt-oxidáció után 3-8 nm távolságban vannak az alattuk lévĘ
Si piramisok csúcsától, vagyis teljesen szeparáltak. Ezt mutatja a 85. ábra a) része is,
ami egy nagyfeloldású TEM kép egy Si piramisról és a felette, oxiddal elválasztott és
azzal teljesen körbevett SiC szemcsérĘl. A Si piramisok íves oldalfala az izotróp oxidáció eredménye. Az orientációs kapcsolat nem változott, melyet a nagyfeloldású kép
Fourier-transzformációja mutat a 85. ábra b) részén. Ugyanezen ábra c) részén az a)
részen látható „gomba” látható tovább nagyitva a Si csúcsnál.

A 86. ábra olyan minta mikroszerkezetét
mutatja, ahol a poszt-oxidációval kiegészített SiC szemcsekialakítási eljárást
egyazon mintán egymás után kétszer is
végrehajtottuk. A technikai lépések a kö86. ábra: A megismételt növesztési eljárás

vetkezĘk voltak:

eredményeképpen kialakult mikroszerkezet

1) 130 perces karbonizáció, mely során a

BF TEM képe az [110] zónából. A betük jelen-

végsĘ szerkezet felsĘ szintjén elhelyez-

tése: A) Si hordozó B) Si piramis oxidban C)

kedĘ

SiC

szemcséket

alakítottuk

ki

1190°C-on,

másodszorra növesztett SiC szemcsék zónája
D) elsĘnek növesztett SiC szemcsék zónája,
E) eredeti oxid

2) 30 perces oxidációval a Si felsĘ szintjét és a SiC elsĘ szintjét eltávolítottuk egymástól 1100°C-on,
3) 130 perces karbonizáció 1190°C-on: a
végsĘ szerkezet alsó szintjén lévĘ SiC
szemcséinek kialakítása,
4) 30 perces végsĘ oxidáció 1100°C-on,
melynek során a Si felülete az alsó SiC
szemcse alá süllyedt.
Tehát a végsĘ szerkezet két szinten elhelyezkedĘ SiC szemcserendszerbĘl áll,
az idĘben elĘbb nĘtt szemcsék vannak

87. ábra: BF TEM felvétel a 86. ábra által bemutatott kétszintes mintáról kisebb nagyításban

messzebb a Si felülettĘl. Az összesen 60
perces oxidáció a felsĘ szinten elhelyezkedĘ SiC szemcsék morfológiáját már szignifikánsan módosította. A 87. ábra a szerkezetet kisebb nagyításban mutatja. Az oxidvastagodási anomália a parametrikus instabilitás (pl. termikus), és ezen keresztül a gyenge reprodukálhatóság következménye.
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Ezen elrendezést eredményezĘ technológiai lépéssor további fejlesztése oxidban eltemetett SiC kvantum pöttyök kialakításának lehetĘségét ígéri, mely várhatóan jól
adaptálható lesz a kiforrott Si félvezetĘ technológiákba. E módon az egyébként indirekt
sávszerkezetĦ SiC néhány nanométeres szemcseként a kvantum effektusok megjelenésével optikai emissziót adhat. A struktúra pedig - további fejlesztéssel - új típusú
multivalens* töltéstároló eszköz alapja lehet.

Ebben az alfejezetben megmutattam, hogy oxigén atmoszférában végzett utólagos hĘkezeléssel a Si termikus oxidációja révén a SiC szemcsék elszigetelhetĘk a Si felülettĘl. A szemcsék alatt Si kúpok maradnak, amelyek azt igazolják, hogy a SiC szemcsék
maszkként árnyékolják a Si felületét. A kúpok csúcsának SiC szemcsétĘl mért távolsága az idĘ függvényében változik, pl. egy 30 perces oxidálás 1100ºC-on 2-5 nm-es távolságot eredményez. A SiC szemcsekialakítás és Si felület elválasztási algoritmusának ismétlésével több szinten elhelyezkedĘ szemcserendszer alakítható ki.

*

többértékĦ: a bináris rendszerben kétféle érték lehet (0;1), míg egy többértékĦ rendszerben 3

vagy több is (de nem fuzzy, ahol az értéktartomány tetszĘleges helye megengedett)
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VI. Összefoglaló
Az elmúlt 10-12 évben intenzíven kutatták a széles tiltott sávú félvezetĘ anyagokat. Ez
annak köszönhetĘ, hogy a belĘlük készíthetĘ, különleges tulajdonságokkal rendelkezĘ
eszközök fejlesztésének igénye megnövekedett, de a fokozott eszközfejlesztés csak az
alapkutatás erĘsödésével mehet végbe e téren.
A széles tiltott sávú félvezetĘ anyagok közül a legfontosabbnak a SiC-ot, illetve a IIInitrid anyagcsoportot tekinthetjük, mely utóbbiból a GaN, a GaInN és a GaAlN
epitaxiális vékonyrétegek vizsgálatával illetve SiC nanoszemcsékkel foglalkoztam.
Ezen anyagok alkalmazási területe elsĘsorban a nagyteljesitményĦ, nagyfrekvenciás,
magas hĘmérsékleten is mĦködĘképes félvezetĘ eszközök, illetve az optoelektronikai
félvezetĘ alkalmazások. Bár mĦködĘ eszközök készülnek belĘlük, a jelenleg elĘállított
rétegszerkezetek további jelentĘs fejlesztésre szorulnak a bennük lévĘ nagyszámú
kristályhiba miatt.
A SiC esetében a kristálynövesztéssel kapcsolatos kutatás fĘbb irányai: a mikrocsövek
(micropipe) számának jelentĘs csökkentése/megszüntetése, a doménhatár hibák kiküszöbölése, jó felületi homogenitás elérése. A GaN esetében a tömbi növesztés még
messze nem kellĘen megoldott. A kutatások fĘ területe hexagonális GaN kielégítĘ minĘségĦ elĘállítása heteroepitaxiális rétegek formájában.
A doktori munkám során feladataim közé tartozott a mintapreparáció és a transzmiszsziós elektronmikroszkópia elsajátítása. CélkitĦzéseim az egyes rétegek hibaszerkezetének feltárása, a hibaszerkezetek kialakulási okainak elemzése, az egyes rétegszerkezetek növesztési paramétereinek optimalizálása voltak. Jártasságot szereztem a
Philips CM20 típusú, 200 keV-os és a JEOL 3010-es (nagyfeloldású), 300 keV-os
elektronmikroszkópok kezelésében. A szükséges mintapreparálás ezen eszközök
használatának egyik Achilles-sarka. Igen nehéz ugyanis „szép” mintát preparálni (különösen a rácsfeloldású vizsgálatokhoz), ez nagy gyakorlatot és türelmet követel. A félvezetĘ mintákat ionsugaras eljárással vékonyítjuk a végsĘ vastagságra, ahol már jól
átlátható az elektronnyaláb számára, de valósághĦ és elegendĘ információt hordoz a
preparálás elĘtti mintából.
Zafír hordozóra GaN puffer réteg után fémorganikus kémiai gĘzleválasztással
(MOCVD) növesztett vastag (legfeljebb néhány µm) GaN rétegeken végzett transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálataim mutatják ezen rétegek jellemzĘ hibarend-
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szerét: általában diszlokációk, kisebb mértékben domén határok jelennek meg a GaN
szerkezetben. A heteroepitaxiás növesztések velejárói az illeszkedési diszlokációk,
illetve a határfelület közeli rétegzĘdési hibák is megfigyelhetĘek voltak.
Transzmissziós

és

pásztázó

elektronmikroszkóppal

vizsgáltam,

zafírra

heteroepitaxiálisan MOCVD-vel növesztett III-nitrid rétegrendszereket (GaAlN vékonyrétegeket és GaAlN/GaN szuperrácsokat), azok hibaszerkezetének feltárására összpontosítottam. Ennek során megállapítottam, hogy GaAlN vékonyrétegek felületén
gödrök találhatóak 0,1 µm mérettartományban. Ezek a gödrök igen szabályos, lefele
álló, hatszög alapú piramisok. A TEM felvételekbĘl igen jól látszik, hogy minden ilyen
inverz piramis alatt egy ún. inverziós domén (ID: a GaN-ben és ötvözeteiben gyakori
hibatípus) található. Ezek az ID-k végigérnek a hordozótól egészen a rétegek felszínéig, ahol is az elĘbb említett, Al-ban feldúsult gödrökben végzĘdnek. GaN/GaAlN szuperrács (SL) struktúrájú rendszerekben is megfigyelhetĘ volt a fent említett gödör hibaszerkezet a felületen. Az SL struktúra TEM felvételeken tapasztalható kontrasztvonalai
lehetĘséget adtak arra, hogy a fent leírt gödrök kialakulásáról következtetéseket vonjak
le. Az egyes SL rétegek elhajlási kontrasztja arra engedett következtetni, hogy már a
nukleációs folyamatnál, illetve a növekedés kezdeti szakaszában kialakulnak ezek a
gödrök. A felismerés lényege éppen az ID-k és az inverz piramisok közötti kapcsolat.
EgyértelmĦ kapcsolódásuk az ID-khez adja a kiküszöbölésükre szolgáló megoldást is,
hiszen a diszlokációk és az ID-k aránya a növesztési paraméterekkel befolyásolható.
Az Al koncentráció közvetlen hatását vizsgálva a kristályhibák kialakulására, azaz
ternér rétegekben (Ga1-xAlxN) változtatva az alumínium koncentrációját arra a következtetésre jutottam, hogy a felületi gödrösödés 9-10 at%-os Al-koncentrációnál éri el
maximumát, azután csökkenni kezd. Ezzel párhuzamosan azonban repedések jelennek meg a felületen, melyek sĦrĦsége folyamatosan növekszik az Al koncentrációval.
A növesztési paraméterek optimalizációjával sikerült az ID-k kiküszöbölése, melynek
hatására mind a felületi gödrök, mind pedig a repedések eltĦntek. Meghatároztam azt
az Al koncentrációt, melynél a ternér réteg repedezni kezd. Ezen eredményeket a
THOMSON LCR (THALES R&T) igen hasznosnak ítélte.
Kutatási kooperáció résztvevĘjeként olyan III-nitrid vékonyrétegeket elemeztem, melyek késĘbbiekben nagy elektronmobilitású tranzisztorok, kék és UV tartományban mĦködĘ LED-k, egyéb speciális mikroelektronikai eszközök alapszerkezetét képezik.
Elektronmikroszkópos vizsgálatokkal sikerült igazolnom, hogy GaN réteg MOCVD
technikájú növesztésénél egy vékony, amorf SiNx maszkrendszer felvitelével és a növesztési paraméterek optimális változtatásával a GaN-ben lévĘ diszlokációk iránya be-
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folyásolható (kétlépéses oldalirányú növesztés). Ha a GaN növekedési irányának a
felülettel párhuzamos komponense is van a maszkréteg fölött, akkor a diszlokációk jelentĘs része elfordul, így a maszkréteg szintjétĘl távolodva jelentĘsen csökken a
diszlokációk sĦrĦsége, mely elérte a két nagyságrendet, 2-4x109 cm-2-rĘl 4-7x107 cm-2re. Hasonlóan jó eredményeket sikerült elérni, mikor a SiNx maszkcsikok helyett a hordozót egyenletesen, de csak részlegesen fedĘ, vékony amorf SiNx réteg kerül kialakításra. Sikerült igazolnom, hogy ekkor a SiNx maszkként funkcionál, melynek eredményeképpen a diszlokációk egy része az elĘbbi technikánál tapasztaltakhoz hasonló
módon elfordul és a 2 nagyságrendet ez esetben is eléri a hibasĦrĦség-csökkenés.

Az eredményeket több vállalat (Thomson, Lumilog, Osram, Novasic, stb.) hasznosította
rétegnövesztési folyamataik optimalizációjában, eszközeik élettartamának növelésében.
Részt vettem-veszek egy olyan SiC kutatásban, melynek alapfeladata 10 nm-nél kisebb, SiC szemcsék elĘállítása Si-on. A növesztés során SiO2-vel fedett Si szeletet
magas hĘmérsékleten (1190°C) CO atmoszférában hĘkezelve a Si/oxid határfelületnél
SiC szemcsék alakulnak ki. Ilyen minták vizsgálatával megmutattam, hogy a szemcsék
epitaxiálisan nĘnek a Si-hoz képest, illetve hogy a rácsállandó és egyéb rácsjellemzĘk
igen nagy különbözĘsége miatt kialakuló erĘs feszültségtér egy bizonyos szemcseméret-tartomány felett hibák kialakulásával és a szemcsemorfológia erĘs romlásával jár
együtt. Jobb minĘségĦ és szabályosabb alakú SiC szemcsék nĘnek (100) orientációjú
Si szeletre 1190ºC-on, mint (111) orientációnál, 1100ºC-on. Fontos felismerésnek tartom, hogy a SiC leggyorsabban az <111> irányba nĘ mind (100), mind pedig (111) orientációjú Si-on. Az eljárás fejlesztése során tevékeny részvételemmel eljutottunk egy
olyan elĘállítási lépéssorozathoz, mely esetben a SiC szemcséket elválasztjuk a hordozó Si-tól, a karbid szemcsék az oxidban „lebegnek” (akár több szinten), alattuk kisebb-nagyobb Si piramisokkal. A technológia nagyon ígéretes, hisz a klasszikus Sitechnológiába könnyen integrálható (ezáltal olcsón alkalmazható).
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Az értekezés új tudományos eredményei (tézispontok)

1. GaN/GaAlN rétegszerkezetek vizsgálata [R1,R2]

Zafírra epitaxiálisan, fémorganikus kémiai gĘzleválasztással növesztett GaN rétegrendszerek, GaAlN vékonyrétegek és GaN/GaAlN szuperrácsok hibaszerkezetét vizsgáltam.

a., Kimutattam, hogy adott paramétertartományban növesztett GaAlN vékonyrétegek
felületén gödrök találhatóak 0,1 µm mérettartományban. Ezek a gödrök igen szabályos,
lefele álló, hatszög alapú piramisok. ElĘször mutattam ki, hogy minden ilyen inverz piramis alatt egy inverziós domén található. Ezek az inverziós domének a hordozótól indulnak. A felületi gödrök egyértelmĦ kapcsolódása az inverziós doménekhez adja a
kiküszöbölésükre szolgáló megoldást is, hiszen a diszlokációk és az ID-k aránya a növesztési paraméterekkel befolyásolható.

b., Igazoltam, GaN/GaAlN szuperrács (SL) struktúrájú rendszerekben is megtalálható a
fent említett gödrösödés. Az egyes SL rétegek elhajlása azt mutatja, hogy ezek a gödrök már a nukleációs folyamatnál, illetve a növekedés kezdeti szakaszában kialakulnak.

c., Bizonyítottam, hogy az inverziós domének és az inverz piramisok közötti kapcsolat
különbözik a GaInN-ben tapasztalhatóétól, ott ugyanis ezek a gödrök egy-egy
diszlokációhoz kötĘdnek. Alumínium szegregációját mutattam ki a gödrök alján, míg
GaInN-ben In szegregálódik a gödrök oldalfalára.
2. Al koncentráció hatása a hibaszerkezetre GaAlN-ben [R5]

Az alumínium-koncentráció változása és a kristályhiba-szerkezet kapcsolatát vizsgáltam fémorganikus kémiai gĘzleválasztással elĘállított Ga1-xAlxN ternér vékonyrétegekben.

a., Kimutattam, hogy a felületi gödrösödés (gödörsĦrĦség) az Al koncentráció változtatásával nem lineárisan változik, XAl=9-10 at%-os Al-koncentrációnál maximummal rendelkezik, azután erĘsen csökkenni kezd. A felületi gödrök az XAl § 15 at%-nál teljesen
eltĦnnek.
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b., Igazoltam, hogy XAl =10 at% Al koncentráció felett repedések jelennek meg a felületen, melyek sĦrĦsége folyamatosan növekszik az Al koncentrációval.

c., Bizonyítottam, hogy a növesztési paraméterek optimalizációjával az inverziós
domének kiküszöbölhetĘk, melynek következtében mind a felületi gödrök, mind pedig a
repedések elkerülhetĘk.
3. DiszlokációsĦrĦség csökkentése SiNx vékonyréteg alkalmazásával [R3,E2]
a., Megmutattam, hogy GaN réteg fémorganikus gĘzleválasztás technikájú növesztésénél egy vékony, amorf SiNx maszkrendszer felvitelével és a növesztési paraméterek
optimális változtatásával a GaN-ben lévĘ diszlokációk jelentĘs részének iránya befolyásolható. Ha a GaN növekedési irányának a felülettel párhuzamos komponense is
van a maszkréteg fölött, akkor a diszlokációk jelentĘs része elfordul, így a maszkréteg
szintjétĘl távolodva jelentĘsen csökken a diszlokációk sĦrĦsége.

b., Igazoltam, hogy a hordozóra véletlenszerĦ eloszlással leválasztott amorf SiNx
szemcsék maszkként funkcionálnak, melynek eredményeképpen a diszlokációk egy
része elfordul.

c., Kimutattam, hogy a diszlokációk sĦrĦségének csökkenése mindkét esetben elérheti
a 2 nagyságrendet. Az általam vizsgált esetekben a fenti technikák nélkül kapott
2-4x109 cm-2 diszlokációsĦrĦség 4-7x107 cm-2-re csökkent.
4. Eltemetett SiC szemcsék vizsgálata [R4, R6, E1]

SiO2-vel fedett, (111) és (100) orientációjú Si szeleteket különbözĘ hĘmérsékleteken és
idĘtartamokig CO atmoszférában hĘkezelve a Si/SiO2 határfelületnél SiC szemcsék
alakulnak ki, melyeket TEM és SEM módszerekkel vizsgáltam.

a., Igazoltam, hogy a Si-hoz képest epitaxiálisan nĘtt SiC szemcsék sĦrĦsége:
1-10 x 109 cm-2, a szemcsék jellemzĘen rétegzĘdési hibákat tartalmaznak. Megmutattam, hogy jobb minĘségĦ és szabályosabb alakú SiC szemcsék nĘnek (100) orientációjú Si szeletre 1190ºC-on, mint (111) orientációnál, 1100ºC-on. A SiC leggyorsabban
az <111> irányba nĘ mind (100), mind pedig (111) orientációjú Si-on.
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b., Bizonyítottam, hogy oxigén atmoszférában történĘ utólagos hĘkezeléssel, a Si oxidációja révén a Si felület a SiC szemcséktĘl eltávolodik. A szemcsék alatt Si kúpok maradnak, mert a SiC szemcsék maszkként árnyékolják a Si felületét. Megállapítottam,
hogy a kúpok csúcsának SiC szemcsétĘl mért távolsága a hĘkezelési idĘvel változtatható.

c., Igazoltam, hogy a SiC szemcse növesztésének és Si felület oxidálásának többszöri
ismétlésével több szinten elhelyezkedĘ, amorf SiO2-ba ágyazott SiC szemcsék rétegei
alakíthatók ki.
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Summary (Angol nyelvĦ összefoglaló)

The wide band gap compound semiconductor family (SiC, GaN and its ternary alloys
like GaInN and GaAlN) has proven high performance in high-speed, high-frequency
electronics, optical emitters, (i.e. laser diodes (LDs) and light emitting diodes (LEDs))
and detectors. However, for efficient operation, high crystalline quality is required.
Growth technologies for large-scale substrates are currently very advanced for Si (and
to a less extent, GaAs) and less advanced for InP and other III-V substrates. For GaN,
bulk crystals are not readily available. Bulk GaN is intrinsically very difficult to grow because of the high vapour pressure of nitrogen at the melting point of GaN. GaN single
crystals are, however, produced in poor quality by high temperature and high-pressure
growth. GaN thin films are very defective with high density of dislocations and domain
boundaries. In the case of SiC the problems are similar, but the SiC technologies are a
bit more advanced.

In my PhD work I investigated these materials mainly by transmission electron microscopy (TEM). I used Philips CM20, 200 keV and high resolution JEOL 3010, 300keV
microscopes. The aims of my work are
•

the investigation of defect structure of these materials,

•

the analysis of special defects and their connection to other parameter,

•

the optimisation of growth conditions of wide band gap semiconducting thin layers to decreasing the defect concentration,

•

and assign the possibilities and limits of SiC growth on Si/SiO2 interface in CO
atmosphere at high temperature.

I investigated GaAlN thin layers by scanning electron microscopy and transmission
electron microscopy after cross-sectional sample preparation. I observed pits on the
surface which are in the range of 0.1 microns in diameter. The following conclusions
can be drawn from the images: these pits are very regular, inverted, hexagonal based
pyramids. The TEM images showed that inversion domains (ID: common defect in GaN
and related alloys, in which the polarity is changed) can be found consequently under
the pits. These IDs originate at the substrate and traverse through the whole layer to
the top surface, where they end at the above mentioned pits. Furthermore, I assigned
the crystal planes of sidewalls of pits from the TEM images. Both the electron energy
loss spectrometry and the energy dispersive spectrometry mappings show Al segregation onto the sidewall of these pits. I investigated GaN/GaAlN superlattice (SL) struc-
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tures. I observed the same surface pit defect structure just like in the previous case.
The individual layers of the superlattices are bent at inversion domains already close to
the sapphire substrate, which means that these pits are set already at the nucleation
and in the starting phase of the growing, respectively.

GaAlN grows with stress on GaN due to lattice mismatch. The stress can promote
crack generation, which restricts the device structures. Crack generation depends on
the thickness of GaAlN layer, concentration of Al and the growth conditions (grown by
metalorganic chemical vapour deposition). I have shown that, at first, the pit density
increases with the increasing Al concentration. When the Al concentration reaches
about 9% the tendency changes and the pit density decreases with the increasing Al
concentration. However, cracks appear simultaneously on the surface, and the density
of those cracks increases with the increasing Al concentration. Finally, the pits run out
and the cracks disappear, when inversion domains are suppressed. This is explained
by the improved growth technique.

An other part of my results is the reduction of defect concentration in GaN thin films by
two special techniques. GaN/sapphire layers have been grown by metalorganic vapour
phase epitaxy. An amorphous silicon nitride mask layer was deposited using a
SiH4/NH3 mixture onto a thin GaN film. Through the openings the GaN was made grow
further. At first the growth conditions coerce the GaN to grow 3 dimensionally. In this
case the GaN grows regularly towards the [0001] direction, while it has a low growth
rate in the (0001) plane. As a second step, the growth condition was modified in order
to increase the lateral growth rate. Finally the surface got flat, and the defect density
falls down near the surface thanks to the bending of dislocations (originally threading to
the surface). This technique is called Two Step ELO (Epitaxial Lateral Overgrowth). In
the case of so-called maskless ELO the silicon nitride layer is grown prior to the growth
of the low temperature GaN buffer layer. Such a process induces a 3D nucleation at
the early beginning of the growth, resulting in a kind of process with random opening
sizes. This produces a significant decrease of the threading dislocation density, as well.
GaN layers grown with both techniques were obtained with TD density as low as 47x107cm-2 as I determined on TEM images.

There are great possibilities in the integration of SiC and Si technologies. For that reason there have been many efforts to grow high quality SiC layers onto Si despite their
large lattice misfit. Although many techniques have been tried most of them produce
voids at the Si/SiC interface. The samples investigated by me were prepared by a new
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technology which eliminates this problem: SiC grains have been formed in Si under a
SiO2 capping layer by annealing in a CO atmosphere. The method provides cubic SiC
grains which are epitaxial to the silicon substrate on both (100) and (111) oriented Si
wafers. Formation of voids in silicon was completely avoided when annealing was carried out in the temperature range of 1100°C - 1190°C.

I have confirmed that epitaxial SiC grains are formed in Si due to annealing in a CO
environment. The grain size of the formed SiC and the SiC coverage of Si were determined for different annealing temperatures. Higher quality and more regular shaped
SiC grains were grown on (100) oriented Si wafer at 1190°C than on (111) at 1100°C.
The fastest growth direction of SiC is <111> on both (001) and (111) oriented silicon.
An amorphous strip was found at the interface of SiC/Si(100) when the annealing temperature was 1190°C and the annealing time was 102 hours.

I also introduce a simple method, compatible with conventional silicon technology, to
generate SiC nanocrystals, embedded in SiO2 on Si, and aligned parallel with the interface. The nanometer-sized SiC grains were grown into SiO2 close to the Si/SiO2 interface by a two-step annealing of oxide covered Si: first in a CO, than in a pure O2 atmosphere. The first (carbonization) step creates epitaxial SiC crystallites grown into the
Si surface, while the second (oxidation) step moves the interface beyond them. Conventional and high resolution cross sectional electron microscopy shows pyramidal Si
protrusions at the Si/SiO2 interface under the grains. The size of the grains, as well as
their distance from the Si/SiO2 interface (peak of pyramids) can be controlled by the
annealing process parameters. A possible application, which could push the advancement of this structure, is the charge storage in floating-gate-type MOS device, where
the floating-gate must be surrounded by an insulator.
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