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1 BEVEZETŐ
Az elmúlt évtizedek az optoelektronikai eszközök gyors fejlődését hozták. A
fénykibocsátó dióda alapú (Light Emitting Diode – LED) fényforrások megjelenése a
háztartásokban és az autóiparban az eszközök hatékonyságának növelésére és
költséghatékony gyártástechnológia kifejlesztésére ösztönzi az iparágat. Ezért az
anyagtudományban egyre intenzívebben kutatott terület a különböző félvezető oxidok és
vékonyrétegeik felhasználhatósága optoelektronikai célokra.
A félvezető cink-oxid (ZnO) az elmúlt néhány évtized intenzíven kutatott anyaga. Közel
150 éve ismerjük és használjuk fehér festék gyártásához, de már az ókorban is ismert volt a
bronzgyártás egyik alapanyagaként. Megtalálhatjuk por formájában a kozmetikai,
gyógyszeripari, fogászati termékekben, kenőanyagok adalékaként és a fehér fluoreszcens
fényporokban is. Az 1950-es években számos új fizikai tulajdonságát ismerték fel, de csak az
egykristály ZnO előállítását követően vált igazán lehetővé vizsgálata optikai és félvezető
szempontból. Többek között piezoelektromos és fotokonduktív tulajdonságai teszik
alkalmassá szenzorok készítésére. Széles direkt tiltott sávú (3,437 eV 2 K-en) félvezetőként
ígéretes optoelektromos tulajdonságai miatt alkalmazható ultraibolya (UV)/kék fényt
kibocsátó eszközökben, átlátszó vezetőként vagy akár spintronikai alkalmazásokban.
Exciton kötési energiája különösen nagy (~60 meV), mely keskenyebb spektrumot és
alacsonyabb küszöbfeszültséget biztosít LED-ek számára, lehetővé teszi a
szobahőmérsékletű lézerműködést és napelem alkalmazásokban növeli a hatásfokot [1]. Jó
minőségű vékonyréteg formában is előállítható olcsóbb hordozóra, alacsony hőmérsékletű
leválasztással. Egyik különösen fontossá vált felhasználása az átlátszó vezető oxidként
leggyakrabban használt indium-ón-oxid kiváltása különböző optoelektronikai eszközökben,
pl. szilícium alapú napelemeknél, ugyanis annál lényegesen olcsóbb, és könnyebben
előállítható. A ZnO felhasználhatósági körét általában két megközelítéssel szokták bővíteni:
adalékolással és nanostrukturálással.
A ZnO az előállítása során képződött O-vakanciák és H-tartalma miatt természetes ntípusú félvezetőként viselkedik, azonban a stabil elektromos tulajdonságok eléréséhez
további adalékolás szükséges. Ezen kívül ötvözéssel a tiltott sáv hangolása is lehetségessé
válik: Csökkenteni lehet akár ~3 eV-ig pl. CdO-dal vagy növelni ~4 eV-ig pl. MgO-dal. A
legelterjedtebb adalékanyag az ellenállás csökkentésére az alumínium, amely viszont
beépülésekor a ZnO kristályszerkezetét kissé lerontja. A gallium egy az utóbbi években
előtérbe került, ígéretes adalékanyag, amely ezeket a problémákat is megoldhatja. Az
atomi rétegleválasztás (Atomic Layer Deposition - ALD) egy az elmúlt évtizedben gyors
fejlődésnek indult vékonyréteg-leválasztási technológia, amely a kívánt filmeket molekuláris
rétegenként építi fel, így igen jól kontrollálható vastagságú és összetételű vékonyrétegek
leválasztását teszi lehetővé. Ezzel a módszerrel akár az ipar számára is egyre könnyebben,
alacsonyabb költséggel növeszthetők tiszta, vagy akár adalékolt ZnO rétegek. Egy másik
előnye a módszernek, hogy lehetővé teszi epitaxiális rétegek leválasztását is, különösen a
napjainkban egyre olcsóbban elérhető zafír és GaN/zafír hordozókra.
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ZnO nanoszerkezetek kutatása 2008-ban indult az MFA-ban témavezetőm, Volk János
irányításával. Vékonyréteg ZnO és Al:ZnO magnetronos reaktív porlasztással már korábban
is, illetve ALD-vel 2010-től foglalkozunk. Az ALD-vel készített ZnO rétegek között Ga-mal, Tinal és Al-mal adalékoltak is megtalálhatóak. 2009 óta foglalkozom a ZnO-dal előbb önálló
labor, diplomatéma, majd doktori témaként. Jelen disszertációban a ZnO vékonyrétegek és
vékonyrétegekre növesztett ZnO struktúrák készítésével, minősítésével és alkalmazási
lehetőségeivel foglalkozom főként optikai, ill. optoelektronikai alkalmazások számára. A
ZnO oszlopokat, rudakat, szálakat nedves kémia módszerrel készítjük alacsony
hőmérsékleten. Átmérőjük általában mikrométer alatti, magasságuk néhány mikrométer.
Különböző litográfiai eljárásokkal lehetőségünk van a hordozóra merőlegesen álló ZnO
oszlopok pontos helyét meghatározni, így pl. szabályos optikai rácsba is rendezhetjük őket.

C ÉLKITŰZÉSEK
A doktori munkám fő célja olyan új technikák kidolgozása és kutatása volt, mellyel a ZnO
vékonyréteg vagy nanoszerkezet tulajdonságai adott optoelektronikai alkalmazások
számára alkalmasabbá tehetők. A dolgozat tárgyát képező négy téma kiválasztását részben
a kutatócsoport érdeklődése, részben külső akadémiai, ill. ipari projektek határozták meg. A
disszertáció az Irodalmi áttekintéssel (2. fejezet) kezdődik, amely a ZnO általános,
elektromos és optikai tulajdonságait, ZnO nanoszerkezetek készítési módjait és
felhasználhatóságát, és a ZnO vizes bázisú nedves kémiai növesztését írja le. Az alkalmazott
kísérleti technikák sokszínűsége és az érthetőség miatt rendhagyó tagolást választottam. A
3-6. fejezetek az egyes tézisekhez tartozó témák kifejtését tartalmazzák külön-külön az ott
alkalmazott kísérleti módszerek, eredmények és konklúzió levonásával együtt. Az egyes
témák bár önállóan is megállják a helyüket, valójában egymással összefűzhetőek, egymást
követő technológiai lépéseket írnak le, és egymásra épülő részeredményeket tartalmaznak.
A 3. fejezetben részletezett témával a tajvani Epistar LED-gyártó cég felkérésére
kezdtünk el foglalkozni. A projektben annak a lehetőségét vizsgáltuk, hogy az általuk
használt átlátszó vezető indium-ón-oxid (Indium Tin Oxide - ITO) réteget lehet-e
helyettesíteni ALD módszerrel létrehozott Ga-mal erősen adalékolt ZnO (GZO) bevonatra. A
félvezető iparban elterjedt ITO mellett a GZO megfelelő elektromos és optikai
paraméterekkel költséghatékonyabb lenne. Munkám során az volt a célom, hogy 4”-es
szeleten hozzak létre olyan GZO-rétegeket ALD leválasztással, melyek helyettesíthetik a
LED-eknél alkalmazott felső átlátszó vezető ITO réteget. Ehhez egész szeleten homogén
vastagságú, homogénen jó vezetőképességű (<10-3 cm), átlátszó GZO-réteget kell
előállítani. További kihívás a GZO és LED felső rétegét alkotó p-típusú GaN közötti kontakt
ellenállás minimalizálása volt.
A következő, 4. fejezet témáját szintén a fénykibocsájtó eszközök (LED-ek és félvezető
lézerek) inspirálták. A nedves kémiai eljárással növesztett ZnO nanostruktúrák rendezett
formában fotonikus kristályt alkotnak. Célul tűztem ki annak vizsgálatát, hogy a LED-ek felső
felületére növesztett rendezett ZnO oszlop szerkezet képes-e növelni a fénykicsatolás
hatásfokát, ill. amennyiben igen, akkor hogyan függ a kicsatolás hatásfoka a hatszöges
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mintázat rácsállandójától. Ehhez első lépésként a csoportunk által korábban egykristályos
ZnO

hordozóra kidolgozott

rendezett

nanorúd növesztési eljárást

lézerablációs

leválasztással (Pulsed Laser Deposition - PLD) készített ZnO-rétegre alkalmaztam. A
következő feladat az átlátszó hordozóra növesztett különböző geometriájú (rácsállandó,
átmérő, magasság) 2D fotonikus kristályok diffrakciós és transzmissziós tulajdonságainak
kísérleti és számítógépes szimulációval támogatott elméleti vizsgálata volt. A ZnO
nanorudakkal ellátott LED-ek vizsgálatát Prof. Hadis Morkoc és Dr. Umit Özgür csoportjával
(Virginia Commonwealth University) együttműködésében végeztük.
A harmadik téma (5. fejezet) célja egy olyan eljárás kidolgozása volt, mellyel a ZnO
nanorudak szubmikronos rácsállandójú hatszöges mintázatba rendeződve nagy felületen,
litográfiai maszk alkalmazása nélkül, gazdaságosan hozhatók létre. Az általam javasolt
technika a nanogömb fotolitogáfiával (Nanosphere Photolithography, NSPL) támogatott
nedves kémiai növesztés. Az önszerveződő nanorészecskés filmek előállításának és az ezen
alapuló litográfiának jelentős előzményei vannak az intézetünkben [2], [3]. Ami újdonságot
jelent az én esetemben, hogy ezt a technikát sikerült ötvözni a fotolitográfiával és a nedves
kémiai növesztéssel egyaránt. Ebben a témában is nagy szerepet kap az időtartománybeli
véges

differenciák

(Finite-Difference

Time-domain,

FDTD)

módszerével

végzett

számítógépes szimuláció.
A

nagy

fajlagos

felület

több

fém-oxidokhoz

kapcsolódó

alkalmazásban

is

elengedhetetlen. Az utolsó kutatási témám (6. fejezet) tárgya egy olyan többlépéses nedves
kémiai növesztési módszer kidolgozása volt, mellyel ún. háromdimenziós vagy gyakran
hierarchikusnak nevezett nanoszerkezet hozható létre. Bár a hierarchikus ZnO
nanoszerkezet a nemzetközi szakirodalomban már ismert, elsőként alkalmaztam ALD
magréteget az oldalágak növesztésére és használtam rendezett nanorudakat elsődleges
szerkezetként. Célom volt, hogy az így előállt ideális modellanyag fajlagos felületét festékadszorpciós méréssel kísérletileg is kimérjem, ill. azt egyszerű geometriai számolásokkal
vessem össze. Egy potenciális alkalmazásként az így előállt szerkezetből festékérzékenyített
napelemet készítettem. A különböző geometriájú szerkezeteken elvégzett összehasonlító
mérés motivációja az oldalágak aktív szerepének igazolása volt. A témát Prof. Serdar
Sariciftci (LIOS-JKU, Linz) kutatócsoportjával közösen elnyert osztrák-magyar mobilitás
projekt (OMAA-84öu13) keretében végeztem.
A dolgozat végén egy közös összefoglalásban (7. fejezet) egyesítem az eredményeket,
majd a 8. Tézispontok, 9. Saját publikációk és 12. Irodalomjegyzék következnek. Végül a 11.
Függelékben kapott helyet néhány egyéb olyan részeredmény kifejtése, mely nem
kapcsolódik szorosan a tézisekhez, vagy terjedelme miatt nem kaphatott helyet a
dolgozatban.
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2 IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1 A ZNO ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGAI
A 20. század eleje óta intenzíven kutatják a cink-oxidot, és keresik a felhasználási
lehetőségeit. Sok elektronikai alkalmazási lehetőség előtt gátat szabott a megfelelően tiszta
ZnO előállításának nehézsége. Manapság a tiszta egykristályt, és epitaxiális vékonyréteget is
képesek vagyunk nagyon jó minőségben előállítani.
A ZnO egy II-VI típusú vegyületfélvezető, tiltottsáv-szélessége szobahőmérsékleten
viszonylag magas, 3,37 eV, így ideális anyag a félvezető elektronika, kék-UV optoelektronika
számára. Viszonylag nagy exciton kötési energiája szobahőmérsékleten 60 meV körüli, mely
rendkívül jó optikai alkalmazások számára, pl. a szobahőmérséklet feletti lézerműködéshez.
Optoelektronikai tulajdonságai alapján jól alkalmazható szenzor, UV dióda, illetve kijelző
alkalmazásokban.

a)

b)

1. ábra A wurtzit kristályszerkezet és a ZnO számított energiasáv-szerkezete:
direkt tiltott sáv, 3,37 eV [4].

Kristályszerkezetét (1. ábra/a) a kétszeresen töltött Zn2+ és O2- ionok alkotják hatszöges
wurtzit rácsba rendeződve. A Zn2+ ionok által alkotott tetraéderek középpontjában egy-egy
O2- ion helyezkedik el, és fordítva. Az atomok között kialakult kovalens kötést ionos karakter
is erősíti. A wurtzit kristályszerkezetre jellemző [0001] irányú deformáció következtében
spontán polarizáció alakul ki emiatt a (0001)-es kristálylap cinkkel fedett pozitív töltésű, a
(0001̅)-es lap oxigénnel fedett negatív töltésű, és a (112̅0), (101̅0) lapok semlegesek. A
spontán polarizáció hatással van a kristálynövekedés és a marás folyamatára, valamint
piezoelektromos tulajdonságokkal ruházza fel a kristályt [5].
Energiasáv-szerkezetén (1. ábra/b) látható, hogy a ZnO egy széles tiltott sávú direkt
félvezető, a vegyértéksáv maximuma és a vezetési sáv minimuma egyaránt a -pontnál
5

található. Szobahőmérsékleten 3,37 eV-os tiltottsáv-szélességével a kék-UV tartománybeli
optoelektronikai eszközök készíthetőek belőle. Tiltottsáv-szélessége viszonylag könnyen
hangolható a növesztés során alkalmazott ötvözőanyagok segítségével. CdO-dal adalékolva
2,9-3,37 eV [6] között, MgO-dal 3,37-4 eV között [7], BeO-dal 3,37-4,13 eV között [8]
változtatható. Az ötvözéssel folytonosan tudjuk hangolni a tiltottsáv-szélességet mindaddig,
amíg a ZnO az adott anyaggal elegyedni képes. CdO-dal 0-100% tartományban ötvözhető,
BeO-dal 28% Be tartalomig, MgO-dal kb. 33% Mg tartalomig elegyedik, a fölött elkezd
kiválni a köbös MgO fázis.
Elektronikai iparban egyelőre csak a napelemiparban átlátszó vezető kontaktusként
alumíniummal adalékolva (AZO) használják, de a jövőben akár a fénykibocsátó kék-UV
diódákban is alkalmazhatják majd a GaN mellett. Ezen kívül intenzív kutatások alapját
képezi a biológiai, kémiai, gáz szenzorok, az optikai és a felületi akusztikus hullámvezető
rétegek, az integrált optoelektronikai alkotóelemek (adó, vevő, fényvezető, fényeltérítő), a
fotonikus kristályok, a fotodetektorok, az újszerű napelemek, és a piezoelektronika
területein is. Nanostruktúrák (oszlopok, rudak, szálak, csövek) formájában a kibontakozó
nanoelektromechanika alapjait képezheti [9].

2.2 A ZNO ELEKTROMOS TULAJDONSÁGAI
A ZnO n-típusú félvezető a benne mindig jelenlevő intrinsic adalékok: az intersticiális Zn
atomok (Zni), az oxigén vakanciák (VO) és a hidrogén miatt. Az irodalomban napjainkban is
élénk vita folyik arról, hogy ezek közül melyik a legvalószínűbb donor a ZnO kristályban. [10]
szerint a Zni a legvalószínűbb donor, [1] szerint azonban mind a Zni, mind a VO inkább mély
nívót hoz létre, és csak a hidrogén képes megfelelő sekély donor nívót létrehozni [11], [12].
Minőségétől függően, a tiszta ZnO vezetőképes elektronjainak sűrűsége 1015 −
1
[13], Ga-mal adalékolva elért szabad
𝑐𝑚3
1
1,41021 𝑐𝑚3 [14], Sb-nal elért lyuksűrűség p-típus

1016

elektronsűrűség

n-típus

esetén

1

esetén 1,71018 𝑐𝑚3 [15]. Ohmikus

kontaktus kialakítása n-típusú ZnO-hoz viszonylag egyszerű, de megbízható Schottkyátmenetet kevés fém alkot vele. A ZnO elterjedését mindezidáig akadályozza, hogy nem
lehetséges megbízható, stabil p-típusú adalékolása. Ennek fő oka, hogy a fentebb említett,
mindig jelenlevő donorok (VO, Zni) kompenzálják a bevitt p-típusú szennyezők hatását,
viszont a lehetséges p-adalékoknak általában alacsony a szilárd oldhatóságuk ZnO-ban. A N,
P, As adalékok az O-szubsztitúciós helyeken mélynívókat alkotnak, csak XZn-2VZn komplex
formában alkotnak sekély nívókat, amit nehéz elérni. A LiZn, NaZn, KZn adalékoknak nagy a
kötéshosszuk, ezért hibahelyeket generálnak, amik újabb kompenzáló n-típusú adalékként
jelennek meg [16]. A két legelterjedtebb megközelítés a nitrogénnel [17] és az antimonnal
[18] való adalékolás, ám mindezidáig egyik sem bizonyult stabilnak. Egyik hipotézis szerint a
megvilágítás hatására megnövekedő donorkoncentráció elnyomja a N-adalékolás hatását,
ami akár napokig is fennmaradhat (tartós fotokonduktivitás) [19]. Egy másik elmélet pedig a
hidrogénatomok utólagos bediffundálásával magyarázza az akceptorok utólagos, lassú
kompenzálódását [20].
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Optikai tulajdonságait tekintve a ZnO egy ígéretes alapanyag átlátszó kontaktus
kialakítására, ami a modern napelemgyártás egyik intenzíven kutatott területe. Olcsósága
miatt sok területen előbb-utóbb kiszoríthatja az indium források szűkössége miatt egyre
költségesebb ITO-t, ehhez azonban az elektromos tulajdonságainak pontos beállítása is
szükséges. Az n-típusú ZnO vezetőképességét legelterjedtebben Al adalékolással szokták
növelni. Az Al hatékonyan tud beépülni a ZnO rácsszerkezetébe, a szilárd oldhatósága 1-2%
(Al/Zn). Ekkor a bevitt adalék valóban szubsztitúciós helyekre tud beépülni [21]. Az
irodalomban ismert, hogy az Al-mal adalékolt ZnO rétegek vezetési tulajdonságainak,
kristályszerkezetének és transzmissziójának szempontjából is a 2% adalékolás az optimális.
Az adalékolással azonban a kristályszerkezet leromlik: a bevitt adalékatomok egyrészt
ionizált szennyezőként szórócentrumokat képeznek, így csökkentik a töltéshordozók
mozgékonyságát, másrészt mivel az Al-O kötéshossz (1,78 Å [22]) nem pontosan egyezik
meg a Zn-O kötéshosszal (1,92 Å) [23], így kompresszív feszültséget okoz a kristályrácsban
és rontja a krisztallitok orientációjának homogenitását. Ezen kívül az adalékolással a
kristályszemcsék mérete is változik. Ruske és tsai. szerint az Al atomok beépülését a
kristályszerkezetbe segítheti egy hőkezelés is, azonban ha ennek célja a vezetőképesség
növelése, akkor meg kell akadályozni, hogy oxigénatomok jussanak a kristályba, azok
ugyanis semlegesítik az oxigén vakanciákat és a hidrogén szennyezőket, így rontják a
vezetőképességet. Mivel minden vákuumrendszerben jelen van valamennyi maradék
oxigén, így ez csak egy felületi bevonattal akadályozható meg kellően hatékonyan. Erre a
célra szerintük egy amorf Si vékonyréteg bevonat leválasztása ideális, amivel akár
60 cm2/Vs mozgékonyság értékeket is elértek 1020 cm-3 töltéshordozó koncentráció
tartományban [24].
Az alumínium mellett a gallium a legelterjedtebb n-típusú adalékanyag. Mindkettő
kitűnően átlátszó látható fényben és kicsi a fajlagos ellenállásuk, de a galliummal adalékolt
ZnO (GZO) elektromos tulajdonságaiban stabilabb magasabb hőmérséleten [25]. Mivel a
gallium szilárd oldhatósági határa ZnO rácsban 1,5 at% [26], ez alatt nem szegregálódnak az
adalékatomok a határréteg közelében [27], és nem képeznek másodlagos fázisokat az
anyagban. Továbbá a Ga-O és Zn-O atomok közötti kovalens kötések hossza közelebb van
egymáshoz (rendre 1,92 Å és 1,97 Å [23]), mint a már említett Al-O (1,78 Å [22]). Emiatt a
ZnO rács deformációja ugyanolyan mértékű adalékolás mellett lényegesen kisebb Ga
esetén, mint Al felhasználásával [28]. Továbbá a GZO már számos esetben [29]–[31]
megfelelt InGaN/GaN LED-ek áram-szétterítő TCO (Transparent conductive oxides – átlászó
vezető oxid) rétegként, de ezekben az esetekben PLD-t és molekulasugaras epitaxiát
(Molecular Beam Epitaxy - MBE) alkalmaztak, ami az ipari termelésben nem állja meg a
helyét
A szakirodalom néhány esetben a GZO ellenállására 10-5 Ωcm nagyságrendű értéket
jelöl meg, mint pl. 8,12×10−5 Ωcm a [32]-ben és 5,1×10−5 Ωcm a [33]-ban. A közölt szabad
elektronkoncentrácók meglepően magasak. Például [33]-ban a 0,75 at%-s Ga adalékolás
n=2,9×1021 cm−3 szabad elektron koncentrációt eredményezett, ami 9,3 szabad elektront
jelent Ga atomonként, 4,15×1022 cm−3 atomsűrűséget feltételezve. Ezt nem lehet
magyarázni a mind ez idáig használatos szubsztitúciós (GaZn) adalékolási mechanizmussal. A
másik [32] esetben a mért ellenállás (=8,12×10−5 Ωcm), a töltéshordozó koncentráció
(n=1,46×1022 cm−3) és a mozgékonyság (30,96 cm2/Vs) értékei nem teljesítik a =(ne)-1
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összefüggést, (ahol e az elektron töltése). A legjobban reprodukálhatónak vélt fajlagos
ellenállásértékeket (1,2-1,3x10-4 cm) PLD-vel [14] és MBE-vel [34] leválasztott
vékonyrétegekkel érték el. Azonban ezekkel a leválasztási technikákkal nem lehet ipari
gyártásban hatékonyan standard 4”-es vagy 8”-es LED szeletre leválasztani. Az ALD technika
erre jelenthet megoldást, ugyanis megfelelő konstrukcióban gyártósorba is illeszthető,
könnyedén skálázható nagyobb szeletméretre, akár több szeletre való hatékony egyidejű
leválasztásra, és a leválasztott rétegek minősége is megfelelő. A vezető GZO-rétegek
alkalmazásánál az egyik nagy nehézség akkor jelentkezik, hogy ha a GZO-t egy LED felső ptípusú GaN-rétegére választjuk le, nem-ohmos elektromos kontaktust kapunk. Ezt a
viselkedést különböző okokra próbálták visszavezetni: a p-GaN nem elegendően nagy
dopolási szintje, GZO/p-GaN határán képződő ZnGa2O4 szigetelő fázis [35], vagy a
határréteg hibahelyei [36].
A ZnO igen ígéretes anyag spintronikai felhasználásokra is, mivel megfelelő
adalékolással ferromágnesessé tehető, és a Curie pontja is kellőképpen magas, elméleti
számítások szerint meghaladhatja a 300K-t is [37]. A ferromágnesség eléréséhez a
legelterjedtebb a Mn adalékolás.

2.3 ZNO VÉKONYRÉTEGEK
A ZnO vékonyrétegek legelterjedtebben átlátszó vezető oxidként (TCO) kerülnek
felhasználásra. Ezek a filmek széles körben használatosak fotovoltaikus, fénykibocsátó
eszközökben és vékonyréteg tranzisztorok (Thin Film Transistor - TFT) körében. A még
mindig a leginkább elterjedt ITO helyett egy lehetséges alternatíva az n-típusú adalékolt
ZnO, amely a látható fény számára átlátszó, valamint elektromos vezetőképessége is
hasonlóan jó [38]. Számos fizikai és kémiai vékonyréteg-leválasztási eljárással készítik: DC
magnetronos és reaktív porlasztás, spray pirolízis, PLD, MBE és ALD [39]. Az
adalékolásmentesen leválasztott ZnO vékonyréteg anyagi és elektromos tulajdonságai
függenek a leválasztási paraméterektől: az adalékolatlan rétegek n-típusú félvezetők,
vezetőképességük 10-2 és 103 cm között változik, de megfelelő adalékolással 10-310-4 cm-re csökkenthető.
A ZnO vékonyrétegek növesztésénél fontos kérdés a réteg kristályszerkezete. A
kristályhibák száma, a rács feszültsége, és így a töltéshordozók szóródása is minimalizálható
jó minőségű epitaxiális rétegekben, amihez kritikusan fontos a megfelelő, rácsillesztett
hordozó választása. A ZnO kristályszerkezetéhez általában hexagonális rácsszerkezetű
hordozókat szoktak választani, amelyekre a réteg a [0001] Miller indexszel jelölt irányban
nő. A legelterjedtebben használt hordozó a zafír és a GaN. A zafír (0001) hexagonális
szimmetriájú lapjára növesztett ZnO 30%-os c-tengely menti elforgatással illeszkedik a
legjobban, de a rácsállandó-különbség így is jelentős, 18,4%. Ez a feszültség mozaicitást
eredményez, vagyis a réteg oszlopos szerkezetű, ahol az egyedi oszlopok egymáshoz képes
elforgatva és c-tengelyeik a függőlegestől és egymástól is kissé eltérő szögben állnak. Erre
lehet megoldás a ZnO-nak a zafír a-síkjára való növesztése, mivel az a-síkbeli rácsállandó
0,08% pontossággal megegyezik a ZnO c-síkbeli rácsállandójával (2. ábra) [40].
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2. ábra ZnO illeszkedése a különböző orientációjú zafír hordozókon [40].

A GaN és a ZnO hexagonális kristályrácsa közötti rácsállandó-különbség csupán 1,8%,
ezért a GaN az optoelektronikai alkalmazások számára egy elterjedt hordozó. Ezeken kívül
lehetséges epitaxiális ZnO rétegek növesztése hexagonális szilícium-karbidra (6H-SiC) [41],
gyémántra [42], LiNbO3-ra [43] és szkandium-alumínium-magnézium-oxidra (ScAlMgO4 –
SCAM) [44] is. Epitaxiális növesztésnél ezen kívül fontos lehet még a felület kezelése
növesztés előtt: Oxigénplazma kezeléssel például megkönnyíthető a ZnO nukleációja zafír
felületen, mivel így az első monoréteg ZnO a zafír oxigén síkjához kapcsolódhat, viszont így
oxigénben gazdag ZnO rétegeket kapunk. Ellenben egy hidrogénes felületkezelés cinkben
gazdagabb filmeket eredményez. GaN felületen fontos lehet növesztés előtt a Ga2O3 felületi
réteg eltávolítása, mert ez egy rendezetlenebb felület, ami nem kedvez az epitaxiális
növekedésnek. Ez megtehető kémiai marással, vagy egy Zn plazma kezeléssel, ami
rendezett GaN felületet hoz létre [45].
A vékonyrétegek készítésére a legelterjedtebb módszer a porlasztás, olcsósága,
egyszerűsége, és az alacsony leválasztási hőmérsékletnek köszönhetően. Adalékolás együttporlasztással (co-sputtering) vagy adalékolt céltárgy alkalmazásával lehetséges. A
leggyakrabban magnetronos porlasztással ZnO targetből választják le a ZnO rétegeket inert
plazma felhasználásával, vagy reaktív porlasztással Zn targetből inert gáz és oxigén
keverékével. A porlasztott rétegek általában polikristályosan növekednek, de a megfelelő
leválasztási paraméterek és hordozó megválasztásával orientált, vagy akár epitaxiális filmek
is készíthetők. Orientált rétegek készítésénél kritikus fontosságú leválasztás közben a
hordozó fűtése, amely akár a 400°C-ot is elérheti. Emellett az inert gáz-oxigén arány is
hatással van a sztöchiometriára, az oxigén vakanciák képződésére, illetve ezen keresztül a
kristályszerkezet minőségére. Nagyon pontos és egyenletes rétegvastagság eléréséhez nagy
felületű targetre, valamint egyenletes és stabil plazmateljesítményre van szükség [46].
Az AZO rétegek leválasztására is a legelterjedtebb módszer a porlasztás, ami már
alkalmazásokra talált például a napelemiparban átlátszó vezető elektróda készítésre. A
megfelelően nagy vezetőképesség eléréséhez a kb. Al2%/Zn98% arányú targetekből
porlasztott rétegek bizonyultak optimálisnak. P-típusú ZnO-ot is sikerült porlasztással
készíteni, ekkor általában nitrogénnel adalékolják a réteget. Ding és szerzőtársai [47]
azonban emellett kihasználták azt is, hogy az erősen n-típusúan adalékolt szilíciumból a
porlasztás közben az 500°C-os hordozóhőmérséklet mellett elegendő foszfor diffundál a
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ZnO-ba, hogy az így kétszeresen adalékolt réteg kellő p-típusú adalékoltságot mutasson.
Mindemellett itt is elmondható, hogy a p-típusú rétegek adalékolása nem eléggé stabil,
idővel degradálódik.
Az MBE nagy előnye a leválasztási paraméterek igen precíz kontrollálása, vagyis pontos
sztöchiometriájú, alacsony hibakoncentrációjú és kiváló kristályszerkezetű rétegek hozhatók
létre vele. A ZnO MBE leválasztásához általában fémes cinket és oxigént használnak. Előbbit
egy Knudsen cellából párologtatják, az oxigénforrás pedig akár plazma is lehet, ami
reakcióképessége miatt alacsony oxigénnyomás mellett is jól használható. A növekedési
sebességet a Zn áram (Knudsen cella hőmérséklete) vagy az oxigén parciális nyomása
korlátozza. Ettől függően cinkben vagy oxigénben gazdag lesz a réteg [48].
Egyre elterjedtebb módszer ZnO vékonyrétegek leválasztására a PLD, melynek során
nagyenergiájú lézernyalábbal párologtatjuk el a target anyagát, majd a leszakadt
nagysebességű részecskék csapódnak a hordozó felületére. A módszer előnye, hogy a
nagyenergiájú részecskéknek köszönhetően kiváló kristályszerkezetű rétegek hozhatók
létre, a céltárgy sztöchiometriájának és adalékkoncentrációjának megtartása mellett.
Hátránya azonban a magas hordozó hőmérséklet (akár 800-1000 °C) és hogy a
szeletméretben homogén rétegek készítéséhez a hordozót pásztázni kell. Adalékolt réteg
készítéséhez a céltárgyat kell a kívánt arányban adalékolni. A megfelelő rétegtulajdonságok
kialakítása a leválasztási paraméterek változtatásával befolyásolható. Jó kristályszerkezet
eléréséhez elengedhetetlen a hordozó fűtése. Tipikusan oxidok esetén jelentkezhet mégis
oxigénhiányos összetételű réteg, ami az elektromos és optikai paramétereit is
meghatározza. A leválasztás közben az oxigén parciális nyomásának szabályzásával a réteg
sztöchiometriája helyreállítható. A filmek elektromos és optikai tulajdonságai általában
alacsonyabb oxigénnyomásnál kedvezőbbek (nagyobb töltéshordozó-koncentráció és
mozgékonyság), a kristályszerkezet viszont magasabb nyomásnál. Kétlépéses leválasztási
eljárás alkalmazásával viszont ezek a tulajdonságok ötvözhetők, és így epitaxiális vezető
rétegek is előállíthatók [49].
Az ALD manapság egyre népszerűbb leválasztási módszer, kitűnően használható ZnO
rétegek leválasztására. A módszer elve hasonló a kémiai gőzfázisú leválasztáshoz (Chemical
Vapor Deposition - CVD), a rétegek itt is reagensek kémiai reakciójának eredményeként
épülnek fel, de itt ezek a reagensek időben egymástól elválasztva kerülnek a reaktorba,
közöttük inert gáz öblítésekkel, így csak a hordozó felületén kemiszorbeálódott részük
reagálhat egymással. A rétegek ennél a módszernél lépésről lépésre, atomi rétegenként
épülnek fel. Előnye egyrészt az atomi szinten kontrollált növekedés, másrészt az adalékolás
könnyedsége. Ilyenkor ugyanis csak be kell illeszteni az adalékanyag prekurzorpulzusait a
cink és oxigén prekurzorok ciklusai közé. A módszer hátránya a lassú rétegnövekedés, így
mikronos vastagságú filmek leválasztására már nem alkalmas. A ZnO leválasztására a
leggyakrabban használt Zn-tartalmú prekurzor a dietilcink, oxidánsként a legelterjedtebb a
víz, de lehetséges oxigén vagy akár oxigénplazma használata is [50]. A tipikus leválasztási
hőmérséklet-értékek 100 °C és 300 °C között változnak, de akár szobahőmérsékleten is
lehetséges ZnO rétegek leválasztása. Utóbbi esetben a rétegek kristályszerkezete rosszabb
minőségű, és a beépült szennyezők koncentrációja is magasabb. Az ALD-vel készült ZnO
rétegek jellemzően n-típusú félvezetők, a leválasztási paraméterektől függően 10-2-102 Ωcm
10

fajlagos ellenállással. A rétegek tulajdonságait leginkább meghatározó paraméter a
leválasztási hőmérséklet. Az alacsony
hőmérsékleten
leválasztott
rétegek
(szobahőmérséklettől 100 °C-ig) növekedési sebessége lassú, ellenállása magas,
polikristályosak és a szemcseméretük is igen kicsi. 100 °C és 180 °C leválasztási hőmérséklet
között a filmek jellemzően az [101̅0] orientációt követik. 180 °C-250 °C tartományban
vegyes orientációjú rétegek nőnek, amelyeknek a fajlagos ellenállása igen alacsony
(~10-2 Ωcm), töltéshordozó koncentrációja magas. E fölött a hőmérséklet fölött a ZnO
fajlagos ellenállása újra növekedni kezd, viszont a kristályszerkezet a növekedő
hőmérséklettel egyre javul: a [0001] orientáció válik jellemzővé, és 300 °C-on lehetséges
epitaxiális rétegek leválasztása is. A rétegek kristályszerkezete természetesen függ a
megfelelő hordozóválasztástól is: jó minőségű egykristályos rétegeket sikerült már
leválasztani zafír [51] és GaN hordozóra is [52].
Az ALD módszer nagy előnye az adalékolás flexibilitása. ZnO esetében a legelterjedtebb
adalék az alumínium, amit pl. trimetil-alumínium (TMA) és víz reagensekkel lehet
megoldani. Az alumínium-oxid leválasztás az ALD módszer egyik legelterjedtebb, és
legkiterjedtebben kutatott eljárása. Ráadásul TMA prekurzor a legtöbb ALD berendezésben
jelen van, mivel ezt használják a reaktorfal passziválására is reaktortisztítások után. Az
alumínium adalékolásra az ALD módszernél is a ~2% adalékkoncentráció bevitele bizonyult
a leghatékonyabbnak, vagyis a leválasztás során minden negyvenkilencedik DEZ+H2O ciklust
egy TMA+H2O ciklus követ [53]. Általában a növekedési front érdessége összemérhető az
adalékrétegek távolságával, így lényegében homogén eloszlást kapunk. Az elektromos
mérések is azt mutatják, hogy az alumínium atomok hatékony elektrondonorként épülnek
be a kristályrácsba. Az alumínium-adalékolás azonban nagyban rontja a ZnO
kristályszerkezetét: csökkenti a rétegek orientációját és a szemcseméretet, így epitaxiális
rétegek létrehozása ezzel az eljárással nem lehetséges. Erre jelenthet megoldást az Al
helyett a Ga-adalékolás. A Ga bevitele a kristályszerkezetet kevésbé rontja, mint az
alumínium adalékolás, így a megfelelő leválasztási paraméterek megválasztásával jól
orientált, vagy akár epitaxiális vezető rétegeket is lehet készíteni ezzel a módszerrel.
Néhány esetben már közöltek ALD-vel készített GZO-rétegeket, de lényegesen nagyobb
fajlagos ellenállással (1,2x10-3 cm [54], 8,0x10-4 cm [55] és 3,7x10-4 cm [36]), mint PLDvel. Amíg az ALD GZO-rétegek mért töltéshordozó-koncentrációi a PLD-vel leválasztott
legjobb rétegekhez hasonló értéket (1,46×1021 cm−3) [14] mutatnak, addig a nagy ellenállást
magyarázhatjuk a viszonylag alacsony elektron mozgékonysággal (1,4-11,5 cm2/Vs [54], 1129 cm2/Vs [55] és 11-16 cm2/Vs [36]). Az ALD-nek megvan az az előnye is, hogy akár
nagyméretű szeletre, viszonylag alacsony hőmérsékleten (300 °C) képes jó minőségű
homogén rétegek leválasztására.
A p-típusú adalékolásra is vannak példák ALD módszerrel. Az egyik lehetőség a nitrogénadalékolás, ilyenkor vagy NH3 az adalék prekurzora [56], vagy az oxidánsként használt víz
helyett használnak ammónium-hidroxidot [57], így oxigén szubsztitúciós helyre épül be a
nitrogén adalék. Ez az eljárás sikeresnek bizonyult, bár az így készített rétegek idővel
veszítenek az elektromosan aktív adalékkoncentrációjukból, és csak akkor stabilak, ha
azonnal egy záró réteget (capping layer) is leválasztanak rájuk. Ferromágneses ZnO rétegek
leválasztása Co- és Mn-adalékolással lehetséges, mindkettőnek megvan a kidolgozott ALD
mechanizmusa [58].
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2.4 ZNO NANOSZERKEZETEK
Bár a ZnO vékonyréteg formában is alkalmas szenzor, aktuátor, katalizátor
alkalmazásokra, kvázi-egydimenziós formában (szál, rúd) ill. bonyolultabb struktúrában a
relatív fajlagos felület megnövekedése, méretcsökkentésből eredő effektusok (pl. keskeny
vezetési csatorna) miatt még alkalmasabb ezekre a célokra és új lehetőségek nyílnak meg a
megváltozott elektromos, kémiai, mechanikai és optikai tulajdonságai miatt. A ZnO wurtzit
kristályszerkezete és felépítő atomjainak nagy elektromechanikus csatolása miatt erős
piezo- és piroelektomos tulajdonságokkal is bír, nagy direkt tiltott sávja alkalmassá teszi
látható fény tartományban működő optoelektronikai eszközök céljára. Sokféle alakban
képes előállni, mint például nanoszalag, nanovezeték, fésűszerű elrendeződés, gyűrű, spirál,
stb. Ezek mérete függ az előállítás módjától, paramétereitől és az egyéb kristálynövekedést
befolyásoló adalékanyagoktól.
A ZnO morfológiai diverzitását a számos előállítási módszere is elősegíti. A
legelterjedtebb eljárások a párologtatás [59], a CVD és a ciklikus CVD [60], a szol-gél
leválasztás [61], az elektrokémiai leválasztás [62], a nedves kémiai növesztés [63], és a
növekedést gátló segédanyaggal segített (capping agent assisted) növesztés [64].

3. ábra Hatszög keresztmetszetű VS technikával növesztett egykristály ZnO rudak pásztázó
elektronmikroszkóp (SEM) (a), transzmissziós elektronmikroszkóp (TEM) felvétele (b) és nagy
nagyítású TEM felvétele a korlátozott területű diffrakciós ábrával (c) [65].

A nanovezetékek és rudak (3. ábra) egyik legelterjedtebb párologtatásos leválasztási
módszere a gőz-folyadék-szilárd (Vapor-Liquid-Solid – VLS) [66], [67], és a gőz-szilárd
(Vapor-Solid - VS) [68]–[70] leválasztási módszer. A VLS folyamat során a hordozóra
leválasztott fém nanorészecskék lokálisan katalizálják a növekedést. A gőzfázisú reagensek
beleoldódnak a fém nanorészecskékbe, melyben a túltelítettség elérése után kiválik a
növesztendő anyag. A növekedés 1D-ban folytatódik maga előtt tolva a katalizátort. A
növesztett szál átmérőjét a fém nanorészecskék átmérője határozza meg, hosszúságát
pedig a növesztési idő. A tipikus katalizátorok az Au, Sn, Cu és Co. Ezzel szemben a VS
technika katalizátormentes, az elpárologtatott anyag a hidegebb hordozóra kondenzálódik.
Kevésbé kontrollálható a növekedés, mint a VLS-nél, de a paraméterek hangolásával sokféle
struktúra előállítása lehetséges. Érvényes itt is az az általános szabály, hogy a túltelítettség
szükséges a növekedéshez, az alacsony fokú túltelítettség kedvez a szálszerű növekedésnek,
a közepes a tömbi növekedésnek és nagyfokú túltelítettség nanorészecskéket eredményez.
[65]
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a)

b)

4. ábra ZnO nanocsövek SEM felvétele. Az a) képen szereplő mikrocső VLS technológiával [71], a b)
képen levő (saját minta) utólagos KOH-s marással készül.

Nanocsövek készíthetők alacsony (65 °C) hőmérsékletű nedves kémiai növesztéssel
cink-nitrát és hexametilén-tetramin vizes oldatából [72], vagy mikrométeres csövek fémgőz
leválasztási módszerrel NiO nanorészecskékel borított zafír hordozóra Zn és ZnO porok
keverékéből 950 °C-on (4. ábra/a, [71]). Utóbbi esetben valójában néhány szomszédos
helyen nukleálódott ZnO szál áll össze hatszöges formává, aminek belseje nem töltődik ki a
hosszirányú növekedés dominanciája miatt. Arra is van lehetőség, hogy a nedves kémiai
növesztéssel előállított ZnO rudakat utólag lyukasszuk ki 0,3 M-os KOH oldatban tartva
80 °C-on 1 h-ig (4. ábra/b). A szelektív marás a rudak fedő és oldallapjainak eltérő marási
sebessége miatt lehetséges [73].
A nanoszalagok (5. ábra bal oldali kép) nagy tisztaságú ZnO por párologtatásával
növeszthetők 1400 °C-on. A nanogyűrűk (5. ábra jobb oldali kép), melyek a szalagok sűrű
felcsavarodásából alakulnak ki, a szalagokhoz hasonló módon készíthetők ZnO, indium-oxid
és lítium-karbonát por 20:1:1 keverékéből [74], [75]. Az ilyen módon készített szalagok XRD
és HRTEM vizsgálatából kiderül, hogy teljesen hibamentesek, hosszuk elérheti a 100 µm-t is.
̅̅̅̅0) és ±(011̅0) lapok határolnak. A szabadon
A növekedés iránya [0001], melyet ±(211
álló gyűrűk ezzel szemben [101̅0] irányban növekedő szalagokból épülnek fel, palástjuk
±(12̅10), alsó és felső lapjuk ±(0001) [75].

5. ábra Nanoszalagok TEM felvétele a bal oldali képen [76] és nanogyűrűk kis nagyítású (a) és egy
kb. 4 µm átmérőjű hibamentes nanogyűrű nagy nagyítású (b) SEM felvétele a jobb oldali képen [75].

További csillag, virág, többlábú ikerkristályok készíthetőek ciklikus CVD-vel kb. 450 °C-on
dietil-cink és O2 prekurzorokból. A leválasztási paraméterek mellett a hordozó orientációja,
anyaga is befolyásolja az eredményt.
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A hierarchikus struktúráknak sok formája létezik. Mindegyik alapját egy mikroszkopikus
alapstruktúra képezi, a finomstruktúrát pedig a ránövesztett kisebb méretskálán levő
nanoszál erdő vagy más forma alkotja. Az alap és a finomstruktúra lehet ugyanaz, vagy
különböző anyagú is. Hierarchikus ZnO szerkezetnek azokat tekinthetjük, amiknek legalább
a finomstruktúráját, tehát a nagy külső aktív felületét ZnO alkotja. Ezeket a szerkezeteket
általában egy lépésben nem lehet elkészíteni, hanem legalább 2 egymást követő, különböző
paraméterekkel elindított növesztéssel, vagy közbülső magréteg leválasztással. Az első
esetre egy remek példa a nedves kémiai növesztéssel készített ZnO oszlopok oldalára
második növesztéssel készített korongok előállítása (6. ábra). A második növesztés cinknitrát és hexamin mellett nátrium-citrátot is tartalmazott, mely blokkolja az egyébként
domináns [0001] irányú növekedést, és így az oszlopok oldalfalán szeparált nukleációs
centrumokból kiindulva oldalirányban epitaxiálisan növekedő korongok képződtek [77].

6. ábra Kétlépéses nedves kémiai növesztéssel készített, oszlopokból és nanokorongokból álló
hierarchikus ZnO szerkezet SEM felvétele oldal és felülnézetből [77].

Több lépésben is létrehozható szálas jellegű hierarchikus szerkezet (7. ábra) ZnO
nanokristály szuszpenzió felvitele és nedves kémiai növesztés ciklikus ismétlésével. A
szerkezet előnye festékérzékenyített napelemek (Dye-sensitized Solar Cell - DSSC) esetén a
nagy relatív fajlagos felület, és ezen keresztül rövidebb útvonal a töltéshordozók számára a
ZnO szálakon keresztül az alsó kontaktusig, és az olcsó előállíthatóság egyszerű nedves
kémiai módszerekkel [78].

7. ábra ZnO „nanoerdő” SEM felvételei [78].

Az ALD leválasztásnak nem csak a hierarchikus struktúrák közbülső magrétegének
készítésénél lehet jelentősége, hanem önállóan is megállja a helyét 0 dimenziós, 1
dimenziós vagy bonyolultabb nanostruktúrák előállításnál. A megfelelő leválasztási
paraméterek lehetővé teszik, hogy a filmképződés ne tudjon túlhaladni a szigetes
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növekedési fázison, így nanopöttyök (nanodot) keletkeznek [79]. Ezeket a szigeteket
használhatjuk magrétegként is nedves kémiai növesztés vagy más paraméterű ALD
növesztés számára, hogy jól szeparált pontokból kiindulva rudakat növesszünk a felületre
[80]. Az egyenletes fedésének és a póruskitöltésnek köszönhetően lehet használni más
módon elkészített nanostruktúrák bevonására, például anodizált alumínium-oxid nagyon
mély, akár 103 alaki tényezővel (aspect ratio) bíró függőleges pórusait ki lehet tölteni
nagyon jó minőségű ALD ZnO-dal. Visszamarva az alumínium-oxid mátrixot jó minőségű,
hosszú, vékony ZnO szálakat kapunk [81]. Nagyobb porozitású áldozati réteg használatával
megállhatunk a ZnO-növesztéssel azelőtt, hogy a pórusok kitöltődnének, így csöveket
kapunk [82]. Más jellegű polimer alapstruktúrára jó példa a szoros illeszkedésű polisztirol
nanogömbök vastag rétege, melyek közti teret tökéletesen ki lehet töltetni alacsony
hőmérsékleten leválasztott ALD réteggel, majd acetonnal kioldva a gömböket, egy inverzopál struktúra marad vissza [83]. Tovább lehet menni ezután egy nedves kémiai ZnOnövesztéssel, ami az eredeti gömbök helyét sugárirányú nanoszálakkal tölti meg és így egy
nagy relatív fajlagos felületű, kompakt inverz-opál alapú hierarchikus szerkezetet
eredményez, ami ideális akár festékérzékenyített napelemek számára is.

2.5 ZNO SZERKEZETEK NEDVES KÉMIAI NÖVESZTÉSE
A nedves kémiai ZnO-növesztésnél egy cink-sóból és egy aktivátorból készített vizes
oldatból indulunk ki. A cink só legtöbbször cink-nitrát (𝑍𝑛(𝑁𝑂3 )2 ), esetleg cink-klorid
( 𝑍𝑛𝐶𝑙2 ). Az aktivátor lehet hexametilén-tetramin ( 𝐶6 𝐻12 𝑁4 ), vagy dietilén-triamin
(𝐶4 𝐻13 𝑁3 ), esetleg 𝑁𝑎𝑂𝐻. Mindkét komponens jól oldódik vízben, és szobahőmérsékleten
nem indul meg a reakció. 55-60 °C körül kezd az oldat zavarossá válni, de a stabil növekedés
80-100 °C között zajlik. Az oldat általában 1:1 arányban tartalmazza a cink-nitrátot és a
hexametilén-tetramint, koncentrációjuk 0,004 − 0,1

𝑚𝑜𝑙
𝑑𝑚3

. Egyéb hozzáadott vegyület

segítségével is szabályozni tudjuk a növekedést, például polietiléniminnel a nanorudak
átmérőjét csökkenthetjük le, nátrium-citráttal az egyébként domináns c-tengely irányú
növekedést lehet lelassítani. A növesztés ideje általában 0,5-20 óráig tarthat, amit alulról a
vizes oldat felmelegedési ideje, felülről az oldat kimerülése korlátoz. A növesztés
eredményét meghatározza az oldat koncentrációja, a növesztési hőmérséklet, és az idő
mellett a hordozó minősége, felületének kristályszerkezete, mérete, hogy a növesztéshez
használt edény zárt-e vagy nyitott, alkalmazunk-e keverést, milyen eszközzel melegítjük az
oldatot, stb. Ezen recept alkalmazásával ZnO egykristály, vagy ZnO vékonyréteggel borított
hordozón 10-500 nm átmérőjű, akár több mikron hosszú ZnO egykristály rudak, szálak,
oszlopok nőnek. A hordozó minőségétől függően ezek az oszlopok állhatnak jól
meghatározott irányban vagy véletlenszerűen, szorosan összenőhetnek vagy
elektronsugaras litográfiával pontosan meg is határozhatjuk a helyüket és bizonyos határon
belül az átmérőjüket is. A növekedés sebessége anizotrop, [0001] irányban gyorsabban
zajlik. Emiatt a növesztéshez ZnO (0001) egykristály hordozót, epitaxiális ZnO(0001)
vékonyrétegeket vagy c-texturált vékonyrétegeket használunk.
A ZnO keletkezésének kémiai reakciója alapvetően egy cserereakcióra épül, amely során
a 𝑍𝑛(𝑁𝑂3 )2 -ból 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 keletkezik. Az oldatból a polarizált növekedési felületre ezután
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felváltva, rétegről rétegre válik ki a Zn+ és a OH-. A viszonylag magas hőmérséklet miatt a
hidrogén távozik az oldatból és visszamarad a ZnO. A reakcióegyenletek [84]:
(1)
𝐶6 𝐻12 𝑁4 + 6𝐻2 𝑂 → 6 𝐻𝐶𝐻𝑂 + 4 𝑁𝐻3
+
−
(2)
𝑁𝐻3 + 𝐻2 𝑂 ↔ 𝑁𝐻4 + 𝑂𝐻
2+
2+
(3)
𝑍𝑛 + 4𝑁𝐻3 → 𝑍𝑛[(𝑁𝐻3 )4 ]
(4)
2𝐻2 𝑂 ↔ 𝐻3 𝑂+ + 𝑂𝐻 −
+2
−
(5)
𝑍𝑛 + 2𝑂𝐻 ↔ 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2
−
2+
(6)
2 𝑂𝐻 + 𝑍𝑛
→ 𝑍𝑛𝑂(𝑠) + 𝐻2 𝑂
A szakirodalomban közölt eredmények arra is rámutatnak, hogy az oldat pH-ja a
növesztési hőmérséklet növelésével csökken, ami valószínűleg az ammónia oldatból való
távozása miatt történik. A pH csökkenésével viszont a növesztett nanorudak átmérője is
csökken. A kisebb ammóniamennyiség korlátozhatja a 𝑍𝑛(𝑁𝑂3 )2 átalakulását, és ez
eredményezhet vékonyabb és rövidebb nanorudakat. Növelve a komponensek
koncentrációját szintén nagyobb átmérőjű rudakat kapunk. Az ammónia párolgását
valamennyire korlátozhatjuk, ha lezárható üvegben végezzük a kísérletet [85].
A növesztés eredményét befolyásolja az oldat összetétele, a hőmérséklet lefutása és
további környezeti paraméterek is. Az oldat mennyisége legyen bőven elég a növeszteni
kívánt anyagmennyiséghez képest, hogy a kikristályosodó anyag fogyása ne változtassa meg
drasztikusan az oldat összetételét, koncentrációját. A növesztéshez használt edény, palack,
csésze, kád más-más geometriával rendelkezik, ami szintén hatással lehet a reakcióra.
Különösen a lezárható és nem lezárható edények között van jelentős különbség a párolgás
miatt. Problémát okozhat, hogy a reakció során keletkező oldhatatlan komponensek miatt
keverés nélkül kialakulhat egy függőleges irányú koncentrációgradiens, ami az eltérő
magasságokba helyezett hordozókon más-más növesztési paramétereket határoz meg. A
lehulló csapadék ellen legjobb úgy védeni a mintát, hogy magréteggel lefele rögzítjük.
Érdemes a vízszinteshez képest kissé ferdén beállítani a hordozót, hogy az oldatból kiváló
levegőbuborékok ne tapadjanak meg a növesztési területen.

8. ábra Nedves kémiaian növesztett ZnO nanorudak átmérőjének
és hosszának változása a növesztési idő függvényében [86].

A növesztési idővel a nanorudak átmérője és hossza is növekszik (8. ábra). Azonban az
oldat idővel ki is merülhet, a növekedés üteme ilyenkor lelassul. A nagyon rövid ideig tartó
(megszakításos) növesztés általában homogén vastagságú, de végükön lekeskenyedő,
egyenetlen, tüskés tetejű rudakat eredményez. Ez a növekedés mechanizmusára mutat rá,
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miszerint előbb nagyon vékony szálak indulnak el a preferált növekedési iránynak
megfelelően, majd ezek összenőnek, és összefüggő, sima felszínt alkotnak. Egy a
szakirodalomban fellelhető eredmény azt mutatja, hogy egy ZnO nanokristályokkal borított
szilícium hordozón nagy területen növesztett nanoszálak átmérője és hossza is a növesztési
idővel arányosan nő. A hossz és az átmérő nanométerben mért aránya mindig közel 10,
vagyis a hosszirányú növekedés sebessége kb. 10-szerese az átmérő növekedésének [86].
(Az idézett műben a kísérlet 90 °C-on, 25 mM-os oldatban, nyitott kristályosító csészében
zajlott 0,5-6 órás növesztési idővel).

9. ábra Nedves kémiai növesztő oldat pH-ja (kék kör) és hőmérséklete
(fekete négyzet) gyors fűtés és lassú hűtés közben [87].

Ahhoz, hogy megértsük a nedves kémiai növekedés mechanizmusát, érdemes
megfigyelni a növesztő oldat hőmérsékletének és pH-jának időfüggését, és egymással való
kapcsolatát (9. ábra). Chae és tsai. [87] kísérletükben 100 mM cink-nitrátot és 100 mM
hexamint tartalmazó növesztő oldatot használtak és a fűtéshez programozható
szárítószekrényt. A növesztő oldat pH-ja kezdetben szobahőmérsékleten 6,81 volt. A kb.
30 perces felfűtés alatt a pH 5,42-re esett vissza, mire a hőmérséklet elérte a 90 °C-ot.
Másfél óra elteltével kontrollált hűtéssel 8 óra alatt elérte szobahőmérsékletet, és a pH
lassan szaturálódott a kezdeti érték alatt, 5,91-nél. Először 90 °C-on a nanorudak gyors
növekedésnek indulnak dominánsan a c-tengely irányában a nagyon magas 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2
kolloid koncentráció miatt. Ezen a ponton az oldat pH-ja sokkal alacsonyabb, mint a ZnO
izoelektromos pontja (~8,7-10,3), emiatt a felülete pozitívan töltött, ami vonzza a negatív
töltésű reagenseket, ezzel gyorsítva a növekedést. Mikor az oldat hőmérséklete 60 °C alá
esik, túltelítetté válik, megnövekszik a 𝑂𝐻 − koncentráció, vagyis a pH. Az alacsony
hőmérséklet miatt a diffúzió mérséklődik, a 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 koncentráció alacsonyabb az oldat
kimerülése miatt, tehát a növekedés üteme lelassul, de a túltelítettség miatt továbbra is
zajlik. Amennyiben a növesztést úgy végezzük, hogy magas hőmérsékleten kivesszük a
mintát a növesztő oldatból, a növekedett rudak teteje egyenetlen, szálas szerkezetű vagy
csúcsosan végződik, a méretüktől függően. A megszakítás miatt nem tudott lejátszódni az a
lassú növekedési szakasz, ami a hűlés közben következik be a gyengébb túltelítettség miatt.
A szobahőmérsékletre kihűlt oldatban a növekedés fokozatos lassulása miatt gyengül a ctengely növekedés dominanciája, a rudak vagy oszlopok fölső (0001) lapja kisimul. Amikor
a hűtést lassan végezzük (pl. 10 órán keresztül) és a pH megnövekszik 60 °C alatt, még
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mindig a ZnO izoelektromos állandója alatt marad, tehát a rudak továbbra is pozitív
töltéssel bírnak. A még lassabb diffúzió és a 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 nagyon alacsony koncentrációja miatt
a növekedés mechanizmusában domináns szerep jut a rudak felületi töltésének. Mivel a
(0001) lap élein nagyobb az elektromos térerősség, mint a közepén, a növekedés
csőszerűen fog folytatódni. Ebből a példából is látszik, hogy a nedves kémiai növesztés
mennyire összetett, dinamikus folyamat, melyet nem elég az oldat kezdeti
koncentrációjával beállítani, de a hőmérséklet időbeli lefutása, és legfőképpen a megfelelő
időzítése is meghatározó szerepet játszik.
A hordozó, vagy a növesztő magréteg kristályszerkezete egyértelműen meghatározza a
növekedő nanokristályok orientációját, ugyanis az egyes egykristály ZnO rudak epitaxiálisan
folytatják a magréteg kristályszerkezetét. A növekedés c-tengely irányában domináns, ezért
a hordozóra leginkább merőlegesen induló rudak győznek a versengő növekedésben. Minél
kisebb a magréteget alkotó krisztallitok c-tengely irányú orientációjának szórása, annál
alacsonyabb porozitású, kompaktabb lesz a szabadon növesztett szerkezet.
Lehetőség van a nedves kémiai növesztést korlátozni a kívánt mintázatra valamilyen
maszkolóréteg alkalmazásával. A legkézenfekvőbb a fotolitográfiai lakk, ami a növesztés
körülményeit is elviseli és utána acetonos mosással eltávolítható, miközben a növesztett
szerkezet sértetlen marad. A hordozók (üveg, szilícium) hátoldalára és a fotolakk felületére
nem nő a ZnO, viszont a fotolitográfiával nyitott ablakokban igen. Hasonlóan jól
használható az elektronsugaras litográfia is mikrométer alatti felbontású ábrák
készítéséhez. A maszkolt növesztésnél figyelembe kell venni, hogy a sűrű ábrák szélén és
belsőbb részein eltérő lehet a növekedés sebessége a növesztőoldat lokális
koncentrációesése miatt, ugyanis a lakkra nem nő a ZnO, nem fogyasztja a prekurzort [88].
Homogén mintázat érhető el kissé távolabb elhelyezett nagyobb méretű elszívó területek
definiálásával, ami a mintázat széleinél szimulálja a mintázat belsejének
koncentrációviszonyait.
Hierarchikus szerkezetek növesztésénél az előzőleg elkészített 3 dimenziós struktúra
felületén egy nagyságrenddel kisebb méretű szerkezetet hozunk létre. Az alapszerkezet
lehet pl. mély reaktív ionmarással (Deep Reactive Ion Etching - DRIE) elkészített Si struktúra
vagy ZnO oszlopokból álló szerkezet is. Egy köztes, rendezetlen nanokristályos magréteg
leválasztása után újabb nedves kémiai növesztési lépés következik. A hierarchikus
szerkezetek előnye a nagy relatív fajlagos felület, mely pl. a festékérzékenyített
napelemeknél elengedhetetlen, de a katalizátorok hatásfokát is lehet vele növelni. (A
poroknál definiált fajlagos felület [cm2/g] mennyiségtől kissé eltérő módon relatív fajlagos
felületként definiálom a hierarchikus szerkezet felületének és az azonos alapterületű sík
referencia felületének arányát.)
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2.6 ZNO ALAPÚ OPTOELEKTRONIKAI ESZKÖZÖK
A ZnO legegyszerűbb optoeektronikai alkalmazásának tekinthető az LCD/TFT
kijelzőpanelekben és napelemekben használt, üveg hordozóra leválasztott átlátszó vezető
réteg. Bár legismertebb az ITO, az indium magas ára miatt egyre inkább átadja helyét az
olcsóbb, és akár jobb alternatíváknak. A TFT-k átlátszó vezető rétegét alkotó amorf szilícium
helyett már amorf indiummal és galliummal adalékolt ZnO-ot (IGZO) használnak, aminek
jóval kisebb a szivárgási árama és jobb a vezetőképessége, ami lehetővé tette a képpontsűrűség növelését. Az alumíniummal adalékolt ZnO (AZO) a napelemek átlátszó vezető
rétegeként már sok napelemtípusnál leváltotta az ITO-t.
A kutatócsoportunkban korábban már sikerült demonstrálni, és mára már rutinná vált,
hogy ZnO egykristályon definiált helyekre ZnO rudakat növesszünk [89], és ez alapján inverz
tervezéssel ZnO nanooszlop-lencsét is sikerült készíteni [90]. Az egykristály ZnO hordozónál
olcsóbb zafírra is van lehetőség áttérni megfelelő epitaxiális ZnO pufferréteg leválasztásával
PLD-vel, vagy GaN vékonyrétegen ALD-vel is. Ezzel egy olcsó, átlátszó hordozóval tudunk
dolgozni, ami elengedhetetlen az optoelektronikai fejlesztésekhez. A mikro- és
nanoszerkezetek kutatása nagyon népszerű manapság a lehetséges optikai alkalmazások
számára is. A nanooszlop (nanopillar) elnevezést azokra a hosszúkás, kvázi-egydimenziós
anyagokra használjuk, melyek átmérője kb. 100-500 nm és a hordozóra merőlegesen állnak
[91]. Néhány optikai alkalmazás számára megfelelőbb ez a mérettartomány, ahol a látható
fény manipulálása a cél. Szilíciumból vagy II-VI vegyületfélvezetőből felépülő oszlopos
struktúrákra találhatunk eredményes példákat a napenergia hasznosítása területén. Ezek a
3D-s struktúrákat tartalmazó napelemek a planáris felépítésűeknél jobb hatásfokkal nyelik
el a fényt [92], olcsóbb, esetleg hajlékony polimer hordozókkal is kompatibilis
technológiával készíthetőek [93], kevesebb aktív anyagra van szükség és alacsonyabbak a
minőségi követelmények. [94] Más részről, hasonló geometriájú ZnO oszlopok ultraibolya
(UV) tartományban működő optikai eszközök számára alkalmasak lehetnek a ZnO széles
tiltott sávja (3,37 eV) és a magas exciton kötési energiája miatt. Zimmler és tsai.
rávilágítottak, hogy a szakirodalomban sok esetben hibásan lézelésként (lasing) hivatkozott
eredmények a vékony nanoszálak esetén valójában csak erősített spontán emisszió
(Amplified Spontaneous Emission - ASE). Valódi lézelés csak vastagabb (D>150 nm) átmérőjű
rezonátoroknál tapasztalható, ahol megfigyelhető a karakterisztikus küszöbérték a felette
levő lineáris szakasszal együtt [95]. A ZnO rúd lézerüregként zárja be a fényt, mivel a végeit
határoló hatszöglapoknál a ZnO/levegő törésmutató-kontraszt féligáteresztő tükörként
viselkedik. A rezonátor reflexiós vesztesége a rúd átmérőjével fordítottan arányos, ugyanis
minél kisebb az átmérő, annál kisebb az elektromágneses tér lézerüreg belsejébe eső része.
Más optoelektronikai alkalmazások is kezdtek feltűnni a szakirodalomban a p-típusú ZnO
elérhetővé válásával (bár még nem egészen stabil), mint például a ZnO p-n átmenetből álló
UV fotodióda [96], az UV LED [97] és a lézerdióda [98]. Mindezek az alkalmazások igénylik
az olcsó, gyors eljárásokat nagy felületen rendezett ZnO struktúrák előállítására.
A nanostruktúrák optikai felhasználásának egyik lehetősége a LED-ek fénykicsatolásának
javítása. A LED-ek fénykicsatoló ablakán, esetünkben átlátszó vezető rétegen a fény egy
része visszaverődik, másik része a fénytörésnek megfelelően kijut az eszközből. A TCO és a
levegő törésmutatójának függvényében csak a teljes visszaverődés határszögén belüli
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kúpból érkező fény jut át a határátmeneten. A TCO vastagságának finomhangolásával, mint
antireflexiós réteggel csökkenthető a veszteség egy része, de ez befolyásolhatja a homogén
áramszétterítést. A TCO felületére létrehozott rendezetlen nanoszerkezettel folytonos
törésmutató-átmenetet lehet létrehozni a TCO és a levegő között, ami megnöveli a teljes
visszaverődés kúpszögét. A szakirodalomban találhatunk rá példát, ahol rendezetlen ZnO
rudak [99], kúpok [100], szemcsék és szálak [101], [102] nedves kémiai növesztésével
hozták létre a folytonos törésmutató-átmenetet a LED-ek felületén. Egy másik megközelítés
szerint a fénykicsatoló ablaknál létrehozott fotonikus kristály (a törésmutató periodikus
modulációja), mint diffrakciós rács csatolja ki a LED-rétegszerkezet vezetési módusaiba zárt
fényintenzitás egy részét [103]. A LED felépítésében több eltérő törésmutatójú és
vastagságú réteg található, így az ideális megoldás az egész rétegszerkezetbe benyúló 3D-s
fotonikus kristály lenne, de annak megvalósítása nagyon nehéz. Azonban a LED felületén
elkészített fotonikus kristály szerkezetre láthatunk példát a szakirodalomban: a GaN-be
mart oszlopos és rácsos szerkezet [104], [105], nanoimprint technikával készített ZnOszemcsék [106] és felső TCO-ba mart periodikus mintázat és ránövesztett rendezetlen ZnO
szálak [107].

10. ábra Festékérzékenyített napelemek (DSSC) működésének sematikus ábrája.

A festékérzékenyített napelem (DSSC) tipikusan olyan alkalmazás, amihez
elengedhetetlen a nagy relatív fajlagos felületű, nanostrukturált hordozó. A DSSC
működését a 10. ábra szemlélteti. A legelterjedtebb félvezető anyag DSSC-ben a TiO2
nanorészecskék szuszpenziójából készített néhány mikron vastag réteg. A szerves festék (pl.
a ruténium alapú N719, Sigma-Aldrich) monomolekuláris rétegben tapad a félvezető
felületére. A beérkező és a festékmolekulák által elnyelt fotonok gerjesztett állapotba
hozzák azokat, amelyek így gerjesztett elektronjaikat a félvezetőbe injektálják. A félvezető
vezetési sávjába került elektronok diffúzióval érik el az átlátszó vezető elektródát és a külső
terhelést. A másik oldalon egy – legtöbbször jodid vagy kobalt – elektrolit oldaton keresztül
pótolják a leadott elektronjaikat az ionizált festékmolekulák. Az elektrolit oldali kontaktus
legtöbbször platina vagy az újabb eszközökben kobalt-szufid réteg. A kedvező hatásfok
érdekében a festékkel érzékenyített nanostrukturált rétegnek több mikron vastagnak kell
lennie, és a relatív fajlagos felületének több százszorosnak, vagy több ezerszeresnek. A
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DSSC-k ígéretes alternatívái a szilícium napelemeknek, mert előállításuk olcsóbb,
környezetbarátnak tekinthetők és hatásfokuk mára elérte a 13%-ot [108].
A kutatások egy része arra összpontosít, hogy minél hatékonyabbá tegye a DSSC-ben a
fotoelektron-transzportot elkerülve az elektron-lyuk rekombinációt. A hagyományosnak
tekinthető TiO2 nanorészecskék szuszpenziójából készített filmek esetén bár a relatív
fajlagos felület óriási lehet (1000×-10000×), gondot jelent a részecskék közötti töltésátadás,
mely csak a nanorészecskék héján keresztüli ugrási (hopping) mechanizmuson keresztül
valósulhat meg rekombináció nélkül [109]. Kézenfekvő, hogy a TiO2 nanorészecskékből álló
rendezetlen rétegnél kedvezőbb vezetési tulajdonságokat lehetne elérni rendezett 3D-s
struktúrákkal, pl. nanorudakkal, szálakkal, csövekkel, stb. és ezek kombinációjával, ugyanis
ezek a hosszúkás, 1D-s nanorészecskék biztosítani tudják azt, hogy kevés szemcsehatáron
keresztül jusson el a töltéshordozó keletkezési helyétől a kontaktusig. (Pl. invertált SnO 2
opál struktúrával elért 5,8% hatásfok [83]). Ezt meg lehet valósítani jól vezető ZnO
oszlopokkal és a köztük lévő teret kitöltő nagy relatív fajlagos felületű nanostruktúrával is.
Habár a TiO2 kétségtelenül a legelterjedtebb és legjobban kutatott DSSC-elektróda anyag,
rendelkezik kedvezőtlen tulajdonságokkal is. A már említett domináns hopping vezetési
mechanizmus alacsony mozgékonyságot és nagy rekombinációs valószínűséget
eredményez. Találhatunk más hasonló, vagy jobb elektromos paraméterekkel rendelkező
félvezető anyagokat, melyek szintén alkalmasak sokszínű nanostruktúrák létrehozására.
Ilyen a ZnO is, melynek tiltott sávja hasonlóan széles, de mozgékonysága egy
nagyságrenddel jobb, mint az anatáz kristályszerkezetű TiO2-nak [110]. Egyelőre a ZnO
alapú DSSC-k hatásfoka elmarad a hagyományosnak tekinthető TiO2 alapúakétól, de ez a
jövőben változhat. A sokféle előállítási technikának és különféle növekedési formájának
köszönhetően a szakirodalomban eddig megjelent ZnO alapú festékérzékenyített
napelemek alapjául szolgáltak nanorudak [111], nanoszálak [112], kaktusz-szerű struktúrák
[78], [113]–[115] és egyéb formák [116], [117] is.
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3 ÁTLÁTSZÓ VEZETŐ GZO-RÉTEG LED-EK SZÁMÁRA

3.1 FELHASZNÁLT KÍSÉRLETI MÓDSZEREK
A LED-ek felső átlátszó vezető rétegének fejlesztését az Epistar cégtől kapott 2”-es
InGaN/GaN LED szeleteken végeztem. A cég által teljesen elkészített LED chipek szolgáltak
referenciaként, ezen kívül polírozott zafír szeleteken és a LED gyártás korábbi szakaszaiból
származó GaN rétegszerkezeten teszteltem az általam ALD-vel leválasztott GZO-rétegek
elektromos paramétereit. A szigetelő zafírhordozóra leválasztott GZO-rétegek felületi
töltéshordozó-koncentrációját, négyzetes ellenállását és töltéshordozó-mozgékonyságát
Hall-méréssel határoztam meg. A GaN rétegszerkezetre leválasztott GZO-rétegeken ún.
TLM (Transmission Line v. Transfer Length Measurement) módszerrel mértem meg a GZO
fajlagos ellenállását és a GaN/GZO átmenet kontaktus-ellenállását. A zafírra ALD-vel
leválasztott GZO-rétegek jellemzően texturált polikristályosak, a GaN-en viszont elérhető az
epitaxiális növekedés is, ezért vélhetően a kétféle hordozóra leválasztott GZO-rétegek
elektromos tulajdonságaiban lehet némi eltérés. A rétegvastagság és az elektromos
paraméterek homogenitásának vizsgálatához nagyméretű, 4”-es boroszilikát üvegszeletet
használtam. Azokon a félkész LED-szeleteken, amelyeken fizikai marással már kialakították a
LED-chipeket, de még a TCO és a fémezés hiányzott, GZO leválasztással, litográfiai, marási
és fémleválasztási lépésekkel készítettem el a LED-eket. Így a GZO-rétegek minősítését
működő LED-ek fényintenzitásának mérésével is kiegészítettem. A felhasznált
hordozótípusok, az alkalmazott mérési módszerek és meghatározott jellemzők
összefoglalását mutatja a 1. táblázat.
hordozó

mérési módszerek

zafír

Hall, vastagság

meghatározott paraméterek

töltéshordozó-koncentráció,
mozgékonyság, fajlagos ellenállás
GaN-rétegszerkezet
TLM, vastagság
fajlagos ellenállás, GaN/GZO és GZO/fém
kontaktus-ellenállás
félkész LED
I-V, elektrolumineszcencia
I-V és áram-fényintenzitás karakterisztika
4”-es boroszilikát
ellipszometria, örvényáram
vastagság- és fajlagos ellenállás-térkép
1. táblázat A felhasznált hordozók, az alkalmazott mérési módszerek és a
meghatározott jellemzőik.

3.1.1 ALD VÉKONYRÉTEG LEVÁLASZTÁS
A GZO-rétegek egy Picosun SUNALE TM R-100 típusú ALD reaktorral készültek. A Zn és a
Ga prekurzorai a dietil-cink (C4H10Zn, DEZ) és a hexakis(dimetilamino)gallium (C12H36Ga2N6)
voltak, míg az oxidáló ágensük egyaránt 18 MΩcm-es ioncserélt víz. Vivő és öblítő gázként
minden prekurzor esetében 99.999% tisztaságú nitrogént használtam. A leválasztás 5 hPa
nyomáson és 300 °C-os hőmérsékleten zajlott. A prekurzorok 0,1 s-os impulzusokban
érkeztek a reaktortérbe. A DEZ és a Ga prekurzor pulzusok után 3 s, víz után 4 s-os öblítés
következett. A cink-oxid rétegek ioncserélt víz és DEZ prekurzorok ciklikus váltogatásával
növekednek kb. 0,3 réteg/ciklus sebességgel. A GZO-rétegek esetén minden n-edik
ciklusban levő DEZ lépést gallium-prekurzorral helyettesítjük, így az adalékolás mértéke
c=(100/n)%. Az alkalmazott prekurzorok közül a Ga-prekurzor szobahőmérsékleten fehér
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por, 130-140 °C-ra melegítve rendelkezik elegendő gőznyomással a párolgáshoz. A
szobahőmérsékleten folyékony víz és cink prekurzorok nem igényelnek melegítést.
A Ga-adalékolás hatásának vizsgálatához először c-zafír hordozókra választottam le
különböző adalékolással azonos vastagságú GZO-rétegeket. A GaN hordozókról közvetlenül
a rétegleválasztás előtt HCl-dal távolítottam el a natív GaO réteget, a zafírhordozókat
füstölgő salétromsavban tisztítottam.

3.1.2 HŐKEZELÉS
GZO vékonyréteg minták hőkezelését AST SHS 1000 típusú gyorshőkezelővel (Rapid
Thermal Annealing – RTA) végeztem. A mintatérbe egy 3”-es szilíciumszeletet helyeztem el,
aminek hőmérsékletét a szelet hátoldalára rögzített termoelemmel méri a berendezés, és
ez alapján szabályozza a fűtőlámpák teljesítményét ebben a konfigurációban. Erre a
tartószeletre helyezem a kisméretű, 1×1 cm2-es mintákat. (Ezzel az elrendezéssel a GZO
minták hőkezelési hőmérséklete csak közelítőleg ismert, ugyanis erősen függ a minta
optikai tulajdonságaitól, de a fix termoelem használatával az alkalmazott fényteljesítmény
reprodukálható.) A hőkezelések során a 10 perces nitrogénes öblítést követően 10 s-os
felfűtés következik majd 5 perces hőkezelés 300-800 °C-on. Végül a folyamatos
nitrogénáram kb. 3 perc alatt 100 °C alá hűti a mintát.

3.1.3 ELEKTROMOS MINŐSÍTÉS (VDP, HALL, TLM)
A zafír (szigetelő) hordozóra leválasztott GZO vékonyrétegek szobahőmérsékletű
vezetőképességének,
mozgékonyságának
és
töltéshordozó
koncentrációjának
meghatározását Van der Pauw (VdP) és Hall méréssel végeztem el. A házi építésű
mérőberendezésünk (11. ábra) kombinálja a két mérési módszert, ahogy az elterjedt a
méréstechnikában [118]. Négyzetes Van der Pauw konfigurációban [119] elhelyezett indium
kontaktusokat használtam, mely ohmos kontaktust ad a GZO-n. (11. ábra)

1

B

4
3
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Van der Pauw:

Hall:

𝑉43
𝐼13 → 𝑉24−𝐻𝑎𝑙𝑙
⁄𝐼
12
𝐼24 → 𝑉31−𝐻𝑎𝑙𝑙
𝑉
𝑅𝑏 = 14⁄𝐼
23
𝑅𝑠 : 𝑒 −𝜋𝑅𝐴 ⁄𝑅𝑆 + 𝑒 −𝜋𝑅𝐵⁄𝑅𝑆 = 1
𝑅𝑎 =

11. ábra Hall-mérési összeállítás (bal oldali fotó) és az elektromos mérés négyzet alakú mintán Van
der Pauw kontaktus-konfigurációban (jobb oldali ábra) a töltéshordozó koncentráció, a
vezetőképesség és a mobilitás meghatározására.
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Két egymás melletti kontaktuson áramot átfolyatva mérjük a feszültséget a másik két
kontaktus között, majd a kontaktusok szerepét 90°-kal elforgatjuk. Ha vesszük az
összetartozó feszültség és áram értékek hányadosát, belátható, hogy ezek között egy
exponenciális összefüggés van, melyben az ismeretlen Rs a rétegellenállás (11. ábra) [118].
A rétegellenállást (sheet resistance, Rs [/□]) a réteg vastagságával (d) megszorozva a
fajlagos ellenállást kapjuk: 𝜌 = 𝑅𝑠 ∙ 𝑑.
A minta síkjára merőleges mágneses tér alkalmazásával a vezető rétegben a Halleffektus miatt az átfolyó áramra merőleges feszültséget mérhetünk. Ilyenkor az egymással
átlósan szemben levő kontaktusok között folyatunk át áramot és a másik két kontaktus
között mérjük a feszültséget, miközben változtatjuk a mágneses tér nagyságát -0,5 T és
0,5 T között. A Hall-feszültség csak az áram (I), a mágneses tér (B), a töltéshordozó
töltésétől (q) és a töltéshordozó felületi koncentrációjától (ns) függ az alábbi módon:
𝑉𝐻 =

𝐼𝐵
𝑞𝑛𝑠

A mért paraméterekből a felületi töltéshordozó koncentráció számolható, amiből a
vezető réteg vastagságának ismeretében a térfogati töltéshordozó koncentráció is
meghatározható (𝑛 = 𝑛𝑠 /𝑑). Az előbb meghatározott fajlagos ellenállás és töltéshordozó
koncentrációból a töltéshordozók mozgékonysága kiszámolható: 𝜇 = 1⁄𝜌𝑞𝑛. A mérést a
mágneses tér oda-vissza pásztázásával és több mérés átlagolásával pontosítjuk.
A GaN-re leválasztott GZO vékonyrétegek töltéshordozó-koncentrációjának és
mozgékonyságának szétválasztására nem alkalmas a Hall-mérés, ugyanis a GaN nagy
mozgékonysága miatt a GaN rétegből származó Hall-effektus elnyomja a GZO-ét. Helyette
TLM módszert alkalmaztam, amely viszont képes a rétegellenállás mellett a fajlagos
kontaktus-ellenállást is meghatározni. A méréshez a GZO felületén elkészítettem egy Ti/Au
kontaktusábrát fotolitográfia, fém párologtatás és lift-off alkalmazásával, mely lehetővé
teszi, hogy csak a kívánt helyeken tapadhasson a fém a szelet felületére, amit a többi
helyről a lakkal együtt eltávolítható acetonban áztatva (lásd 11.1 függelék). A kontaktusábra
geometriája a 12. ábra bal oldali fotójáról leolvasható. A 10 kontaktuspár ellenállásának
mérését automatikus (saját fejlesztésű és összeállítású) tűsmérővel és a számolást saját
készítésű kiértékelő szoftverrel végeztem. Az egyre növekvő kontaktusközök (d)
függvényében ábrázolt mért ellenállás-értékek egy egyenesbe esnek. Mivel a mérési
elrendezésben a fémkontaktus és a GZO-réteg között nem elhanyagolható a kontaktusellenállás, ezért a mért ellenállásokra illesztett egyenes a d=0 kontaktusközre extrapolált
értéke nem 0 . Ez a megmaradó ellenállás a GZO és a fémezés közötti fajlagos kontaktusellenállás kétszerese. Az illesztett egyenes meredeksége pedig a GZO-réteg négyzetes
ellenállásának és a kontaktus szélességének (w) hányadosa [120].
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12. ábra A mintákon litográfiával és Ti/Au fémleválasztással elkészített TLM ábra mikroszkópos
felvétele a geometriai paramétereivel. A kontaktustávolság és a mért ellenállások közti
összefüggést szemlélteti a grafikon.

A 4”-es üvegszelet 1 mm-es felbontású rétegellenállás-térképezését egy érintésmentes
örvényáramú mérőfejjel (Eddy-current) felszerelt Semilab WT-2000 típusú mérőrendszerrel
végezte Buday Csaba és Basa Péter (Semilab).

3.1.4 A RÉTEGEK EGYÉB FIZIKAI TULAJDONSÁGAINAK MÉRÉSE
A rétegvastagság mérésére Bruker DektakXT típusú profilométert használtam nedves
kémiai marással kialakított lépcsőkön. A 4”-es üvegszelet rétegvastagság-homogenitásának
térképezését Semilab SE-2000 spektroszkópiai (300-1500 nm) ellipszométerrel végezte Basa
Péter és Buday Csaba (Semilab) [121]. A térképezés kb. 1 cm-es felbontással készült
körszimmetrikusan elhelyezkedő 81 mérési pontban. Az alkalmazott rétegmodell
félvégtelen üveghordozót, GZO vékonyréteget és néhány nanométer vastagságú kevert,
GZO-levegő felületi réteget tartalmazott a felületi érdesség modellezésére.
A GZO-rétegek elemi összetételvizsgálatát egy Bruker Quantax energiadiszperzív
röntgen spektrométerrel (EDS) végeztük, ami egy JEOL JSM25 SIII típusú pásztázó
elektronsugaras mikroszkópra van felszerelve. Az alkalmazott gyorsítófeszültség 20 keV,
mintavételezési idő kb. 1 óra volt mintánként a jobb jel/zaj viszony elérése érdekében.
Az ALD-rétegek transzmissziós elektronmikroszkópia képei és a határolt területű
diffrakciós ábrák a JEOL JEM-3010 HREM berendezéssel készültek. A keresztmetszeti
csiszolatok ionsugaras vékonyítással készültek egy Technoorg Linda berendezéssel 10 keVes Ar+ ion sugárral 5°-os beesési szöggel.
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3.1.5 A LED-EK FELSŐ KONTAKTUSÁNAK KIALAKÍTÁSA
A tajvani Epistar LED gyártó cégtől kapott félkész állapotban lévő 2”-es LED-szeleteken
dolgoztam ki az általuk használt felső átlátszó vezető ITO réteg GZO-val való helyettesítését.
A LED chipeket mesa-típusú eszközként alakították ki. A mesa elnevezés a portugál és
spanyol asztal szóból származik, ami földrajzi értelemben fennsíkot is jelenthet. A félvezető
technikában a mesa-típusú eszköz kiemelkedik a hordozó síkjából, melyet esetünkben a
zafír szeletre leválasztott InGaN/GaN alapú LED rétegszerkezet fizikai visszamarásával
hozták létre. A hiányzó technológiai lépéseket, azaz a GZO leválasztást, marást és a
fémkontaktusok kialakítását már magam végeztem el. A cég rendelkezésemre bocsátotta a
litográfiai maszkterveket, így a szükséges 3”-es maszkokat az általunk használt
tervezőprogramban (Clewin) újrarajzoltam és legyártattam. A LED szerkezet sematikus
ábráit és az ITO-s referencia LED-ek térképező profilométerrel mért topográfiai képét
mutatja a 13. ábra.
Ti/Au
ITO
p+-GaN
p-GaN
MQW
n-GaN

a)
Ti/Au

puffer

b)

nGaN

Ti/Au

Ti/Au
ITO

zafír

c)

13. ábra Epistar LED rétegszerkezete (a), sematikus felülnézeti ábrája a mesaszerkezettel (b) és
térképező profilométerrel felvett 3D-s ábrája (c).

Az n-típusú GaN-hez félkör alakú, a platón levő p-típusú Mg adalékolt GaN-hez a GZO-n
keresztül egy kör alakú kontaktust alakítottam ki, melynek keskeny meghosszabbítása
lehetővé teszi az egyenletesebb áramszétterítést. A mesaszerkezetre ALD-vel leválasztott
GZO-réteget nedves kémiai marással szobahőmérsékletű alumíniummaróban kb. 10-30 s
alatt távolítottam el a nem kívánt helyekről. (A marószer összetétele:
16 foszforsav (85%, aq.) : 1 ecetsav (99%) : 1 salétromsav (70%, aq.) : 2 ioncserélt víz.) A
platón lévő részeket a marás ellen a litográfiával mintázott fotolakk védte. A maradék lakk
eltávolítása és szárítás után szintén fotolitográfiával lift-off ábrát alakítottam ki. A 10 nm Ti
és 100 nm Au fémkontaktust párologtatással választottam le egy AJA Orion sorozatú
ultranagy vákuumú kombinált porlasztó és párologtató rendszerben.
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3.1.6 LED-EK ELEKTROMOS KARAKTERIZÁLÁSA
Az elkészített LED-ek elektromos karakterizálásához Keithley 2635a típusú kombinált
forrás-mérő egységet (source-measurement unit - SMU), a spektrum és fényintenzitás
mérésére Avantes AvaSpec-2048 spektrométert használtam optikai szállal és 6 mm-es
kollimátor lencsével. Az egyes LED-chipek kontaktálását saját készítésű kéttűs mérővel
végeztem, mely felrögzíthető goniométerre a szögfüggő intenzitásméréshez.
Egy 12 lábú tranzisztortokra (TO-5) rögzített és kikötött LED chipeken (14. ábra)
elektronsugár által indukált áram (Electron Beam Induced Current - EBIC) méréseket JEOL
JSM-25 típusú pásztázó elektronsugaras mikroszkóppal végeztem. Az egyedi LED chipre
kötött kis impedanciájú áramerősítő kimenő feszültségjelét használva detektorbemenetnek
a felvett kép a pásztázó elektronsugár által keltett töltéshordozók mennyiségével arányos.
Ezzel láthatóvá tettem a LED felső GZO-rétegének vezetőképesség-eloszlását,
krisztallithatárokat, hibahelyeket.

14. ábra Kontaktált LED-chipek TO-5 tokban.

3.2 EREDMÉNYEK
3.2.1 GA ADALÉKOLÁS HATÁSA
Az optimális Ga-koncentráció megtalálásához először nominálisan 1, 2, 3, 4, 5 és 10%os, 85 nm-es GZO-rétegeket választottam le 1x1 cm2-es c-zafír-hordozókra. Az EDS mérések
jó egyezést mutattak a nominális adalékkoncentrációval. Ilyen mértékű adalékolás
degenerált félvezetőt eredményez. A Hall mérésekből számított elektromos paraméterek a
15. ábra grafikonjain láthatóak. Növekvő Ga-koncentrációval javul a vezetőképesség
=3,3∙10-4 Ωcm-ig, 3% felett pedig megfordul a trend. Ez a töltéshordozó koncentráció
változásának köszönhető, mely 3%-nál éri el maximumát (n=1,38∙1021 cm-3). A 3%-os réteg
Ga atomsűrűsége 1,24∙1021 cm-3, ha a sűrűséget (5,61 g/cm3) és a moláris tömeget
(81,38 g/mol) is a tiszta ZnO sűrűségével és moláris tömegével közelítjük. Tehát ebben a
tartományban a Ga atomsűrűsége közel van a szabad töltéshordozók mért
koncentrációjához, vagyis majdnem tökéletes, kompenzálatlan Zn-szubsztitúciós
adalékolással (GaZn) állunk szemben. További Ga hozzáadásával monoton csökkenni kezd a
töltéshordozó koncentráció. Ezzel szemben az elektron mozgékonyság a teljes (1-10%)
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tartományban folyamatosan csökken 17-től 11 cm2V-1s-1-ig. Ezt a jelenséget a növekedő
ionizált hibahelyeken történő elektronszóródásnak tulajdonítom [122], és részletesen
foglalkozom a kérdéssel a 3.2.2 alfejezetben. Az optimális 3%-os Ga adalékolás összhangban
van Yu és társai eredményével [123] is.

15. ábra Töltéshordozó koncentráció, szabad elektron mozgékonyság és
fajlagos ellenállás változás a Ga koncentráció függvényében.

3.2.2 RÉTEGVASTAGSÁG HATÁSA
A GZO filmek elektromos tulajdonságainak vastagságfüggése nem elhanyagolható. A
töltéshordozó koncentráció elsősorban az adalékolástól függ, ami 3%-os Ga adalékolás
mellett 1,24∙1021 cm-3 (lásd 3.2.1). Az EDS mérések igazolták, hogy a rétegbe valóban
beépült a névleges Ga mennyiség. A Hall mérésből meghatározott töltéshordozó
koncentráció értékek (0,8-1,2∙1021 cm-3) pedig hibahatáron belül (alulról) közelítik a
névleges adalékkoncentrációt, ami azt jelzi, hogy kompenzálatlan degenerált félvezető
rétegeket vizsgálunk. Egy lehetséges természetes akceptor, a VZn esetünkben
elhanyagolható koncentrációban van jelen. Azonban az elektron mozgékonyság és ezen
keresztül a vezetőképesség erős rétegvastagság-függést mutat, melyet 4 különböző
vastagságú (50, 80, 110 és 198 nm), 3% adalékolású, zafírra leválasztott rétegnél mutatok
be. A fajlagos ellenállás (16. ábra/a kék görbe) csökken a rétegvastagsággal, így a sorozat
legvastagabb, 198 nm-es GZO-rétegén mért fajlagos ellenállás elérte a 2,610-4 cm-es
értéket, ami a szakirodalomban megjelent ALD-vel leválasztott GZO fajlagos ellenállások
között kiemelkedőnek számít. A töltéshordozó-koncentráció (16. ábra/b) közvetlenül nem
függ a vastagságtól, csupán az adalékkoncentrációtól. A szórást több hatás is okozhatta: a
2.2 fejezetben említett fotokonduktivitás vagy hidrogén bediffundálása által generált
többletdonorok is okozhattak esetenként eltérést, illetve a 80 nm-es minta és a többi 3
leválasztás közötti reaktortisztítás és prekurzorcsere is lehetett ilyen hatással.
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b)

a)

16. ábra Zafír hordozóra leválasztott 3%-os GZO-rétegek mozgékonysága (fekete), fajlagos
ellenállása (kék) (a), és a szabad töltéshordozó koncentrációja (b) a vastagság függvényében. A
piros görbék az elektron mozgékonyság és a töltéshordozó-koncentráció esetén is illesztett görbék.

D. C. Look és tsai. [124] szerint a mozgékonyságot három szórási mechanizmus
határozza meg, melyek közül a fononokon (ph) és az ionizált szennyezőkön (ii) való szórás
csak az adalékkoncentrációtól (ND, NA), a töltéshordozó-koncentrációtól (n) és a
hőmérséklettől (T) függ, a krisztallithatárokon (bdry) történő szórás ezeken kívül a
rétegvastagságtól (d) és egy, a leválasztásra jellemző dimenziótlan C paramétertől is. Ennek
oka, hogy a leválasztási paraméterek (alkalmazott technológia és paraméterei, utólagos
hőkezelés, stb.) felelősek a kristályszerkezetért, szennyező koncentrációért, stb. A
degenerált GZO-rétegek töltéshordozóira felírható mozgékonyság elméletének részletei a
11.3 függelék alfejezetben megtalálhatóak. A mozgékonyság vastagságfüggését csak a
szemcsehatárokon történő szórásból származó mozgékonyság-komponens tartalmazza
(lineárisan), így az eredő mozgékonyság a következőképpen függ a vastagságtól:
−1

𝜇(𝑁𝐷 , 𝑁𝐴 , 𝑑, 𝐶, 𝑇) = [𝜇𝑖𝑖 (𝑁𝐷 , 𝑁𝐴 )−1 + 𝜇𝑝ℎ (𝑛, 𝑇)−1 + 𝜇𝑏𝑑𝑟𝑦 (𝑑, 𝑛, 𝐶)−1 ]
1
1
=[ +
]
𝐴 𝐵∙𝑑

−1

=

=

𝐴𝐵 ∙ 𝑑
𝐴+𝐵∙𝑑

Az ionizált szennyezőkön való szórásból származó mozgékonyságot (µii) és fononokon
való szórásból származó mozgékonyságot (µph) összevonva A-val jelölve, a
krisztallithatárokon való szórásból származó mozgékonyságot (µbdry) pedig B/d
összefüggésként felírva egy egyszerűsített kétparaméteres függvényt illesztettem a
vastagságfüggő mozgékonyságra (16. ábra/a piros görbe). A mérési pontokra való illesztés
paraméterei: A=37,2 cm2/Vs és B=0,253 cm2/Vs/nm. Az illesztés láthatóan nagy hibával bír,
ami annak köszönhető, hogy a modell alapján konstansnak vélt C paraméter látszólag nem
független a rétegvastagságtól az általunk vizsgált 0-200 nm vastagságtartományon belül. Az
idézett műben a szemcsehatárokon történő szórás a vizsgált epitaxiális rétegeknél főleg a
réteg felső és alsó határfelületére vonatkozik. Az általam vizsgált, 200 nm alatti rétegeknél a
szemcsehatáron történő szórás jelentősnek bizonyult a másik két mechanizmus mellett,
ugyanis a zafírra ALD-vel leválasztott GZO-rétegek texturált polikristályosak. Így jelentős a
belső krisztallithatárokon történő szórás is. A rétegvastagság növelésével a versengő
növekedés miatt az átlagos krisztallitméret, és emiatt az eredő mozgékonyság is nő. A GZO
mozgékonyság modell alapján a K=0 donor-akceptor kompenzációs paraméter mellett a
donor koncentráció megegyezik a mért töltéshordozó koncentrációval (Nd=n), az akceptor
koncentráció pedig elhanyagoljuk (Na=0), ezekből pedig µii számolható. A mérés
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szobahőmérsékleten történt, így T=300 K választással meghatároztam a µph mozgékonyság
komponenst és ezek ismeretében a µbdry-t, és a C paramétert a különböző vastagság
értékekre (2. táblázat). A C paraméter változása is jelzi, hogy D.C. Look GZO mozgékonyság
modellje ezekre a vékonyrétegekre nem alkalmazható teljes körűen.
vastagság
(nm)
50

mért
mozgékonyság
(cm2/Vs)
6,4

szabad
töltéshordozó
koncentráció (cm-3)
7,40E+20

Nd
(cm-3)

µii
(cm2/Vs)

µph
(cm2/Vs)

µbdry
(cm2/Vs)

C

7,40E+20

70

290

7,2

37,6

80

13,9

1,10E+21

1,10E+21

60

260

19

19,6

110

18,9

7,60E+20

7,60E+20

69

280

29

20,7

198

20

1,20E+21

1,20E+21

58

260

35

26,4

2. táblázat Különböző vastagságú 3% adalékolású GZO/zafír rétegek mért és származtatott
elektromos paraméterei.

Az egyes mozgékonyság komponenseket logaritmikus skálán ábrázoltam (17. ábra). Az
ionizált szennyezőkön és a fononokon való szórásból származó mozgékonyság
komponensek kis vastagságok esetén kevésbé számottevőek a szemcsehatáron való
szórásból származó mozgékonyság mellett, ha arra gondolunk, hogy a replusz műveletben a
legkisebb érték felülről korlátoz. A µbdry lineáris függés helyett láthatóan telítésbe megy,
illetve nem növekszik jelentősen 200 nm feletti rétegvastagság esetén. Nagyobb vastagság
esetén a μii már nem hanyagolható el, kb. 60 cm2/Vs-nál felső határt szab az eredő
mozgékonyságra. Éppen ezért kompromisszumot köthetünk és megelégszünk akár 100 nmes rétegvastagsággal is, ha jelentős elektromos paraméter javulásra már nem számítunk a
leválasztási költségek további növekedése mellett. Meg kell jegyezni továbbá, hogy bár a
zafírhordozó használata tette lehetővé a fajlagos ellenállásban megjelenő töltéshordozó
koncentráció és töltéshordozó mozgékonyság értékek független meghatározását a Hallméréssel, kristálynövekedési szempontból nem túl kedvező választás. Láthatóan a
szemcsehatárokon való szórás jelentős szerepet tölt be a mozgékonyság és a fajlagos
ellenállás alakulásában. Ezért a zafírhordozóra leválasztott GZO-rétegek jellemzésével a pGaN-ra növesztett epitaxiális rétegek mozgékonyságára alsó, a fajlagos ellenállására felső
becslést adtam.

17. ábra A 3%-os GZO-rétegek mozgékonyságkomponenseinek vastagságfüggése.
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3.2.3 HOMOGENITÁS VIZSGÁLATA
A 3%-os GZO-rétegek vastagsága és vezetőképessége 4”-es szeletméretben
ellipszometriás térképezéssel és örvényáramú méréssel történt. Az elektromos mérés miatt
szigetelő boroszilikát üvegre történt a leválasztás. (Ez okozhatott eltérést a vastagságban és
vezetőképességben a GaN szeletekre leválasztott rétegekhez képest, de a homogenitás
mértékét hűen tükrözi.) A spektroszkópiai ellipszometriás adatok kiértékeléséhez egy
kétrétegű optikai modellt alkalmaztunk. Egy alsó ismeretlen komplex törésmutatójú
(n=n+ik) tömbi GZO-t és egy felső réteget, ami a felületi érdességet (d=2,9 nm) szimulálja. A
szelet közepén felvett és illesztett ellipszometriás spektrumokat a 18. ábra mutatja. Ahogy
a 18. ábra b) görbéjén látható, a réteg törésmutatójának képzetes része (extinkciós
tényező) a =435-1100 nm hullámhossz tartományban alacsony értékek adódott (k<0,1),
tehát az ALD-vel leválasztott GZO-réteg alkalmasnak tűnik InGaN/GaN kék LED-ek felső
átlátszó elektródájának. Az extinkciós együttható értékének növekedése 1000 nm feletti
hullámhossztartományban a GZO tömbi plazmafrekvenciájához tartozó abszorpciós csúcs
közelségére utal, ami a réteg töltéshordozó-koncentrációját (n=1,38∙1021 cm-3), a tiszta ZnO
relatív permittivitását (εr=10,8) és a degenerált GZO töltéshordozóinak effektív tömegét
(m*=0,35∙m0) felhasználva 1740 nm-nél várható.

18. ábra Mért és illesztett ellipszometriás szögek (a) és komplex törésmutató komponensek (b) a
hullámhossz függvényében.

A mérési eredményekből számított vastagságeloszlás térkép az 19. ábra/a képen
látható. Az átlagos GZO vastagság 53,4±1,1 nm, ami 2,1%-os relatív szórásnak felel meg. Az
örvényáramú vezetőképesség térképezés az egész szeletre hasonló homogenitást (2,0%)
mutat (19. ábra/b), ahol az átlagos négyzetes ellenállás 137,1±2,7 Ohm/sq. A két mérési
eredményből pontonként számítható a GZO fajlagos ellenállás térképe, melyet a 19. ábra/c
mutat. Látható, hogy a rétegellenállás kisfokú inhomogenitása a rétegvastagsággal
összhangban van, és így a belőlük származtatott fajlagos vezetőképesség 0,8%-os relatív
inhomogenitása a 4”-es szeletméreten is kitűnő. Az esetleges fennmaradó inhomogenitás a
gáz és prekurzor beáramlási pontoknál fellépő lokális hűlés miatt lehetséges.
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19. ábra Üvegszeletre leválasztott 3%-os GZO-rétegről készített vastagság (a), rétegellenállás (b) és
a számított fajlagos ellenállás térképek (c).

3.2.4 GZO/P-GAN ÁTMENET ELEKTROMOS OPTIMALIZÁLÁSA
Az első elkészült LED-chipek, melyek felső vezető ITO rétege az optimalizált 3%-os GZOval lett lecserélve, lényegesen rosszabb I-V karakterisztikát mutattak, mint a gyári
referenciák. Az akár 2 V-tal megnövekedett küszöbfeszültséget és nagy soros ellenállást a
GZO/p-GaN átmenet nemlineáris jellegének és nagy kontakt ellenállásának tulajdonítottam.
A felső elektróda-szerkezet valójában két átmenetet tartalmaz, a fém/GZO és a GZO/p-GaN
átmenetet. Ezen átmenetek fajlagos kontakt ellenállásának meghatározásához a LED
rétegszerkezetét tartalmazó hordozóra 50 nm-es GZO-t választottam le és TLM mintázatot
alakítottam ki fotolitográfiával és Ti/Au fémezéssel. Abban az esetben, ha a GZO/p-GaN
átmenet nagy fajlagos kontakt ellenállással bír és a GZO jó vezetőképességű, a p-GaN
rétegben folyó áram elhanyagolható. Ekkor a Ti/Au fémezés és a GZO-réteg közti fajlagos
kontakt ellenállás és a GZO-réteg négyzetes ellenállása meghatározható. Ahhoz, hogy a GZO
és a p-GaN közti (vélhetőleg nagy és nemlineáris) fajlagos kontakt ellenállást
meghatározzam, néhány másodperces nedves kémiai (híg HCl) marással távolítottam el a
GZO-réteg egy részét. A marási időt úgy választottam meg, hogy a TLM ábra fémezése még
maszkolja a GZO-t de a fémmel nem fedett helyeken a GZO lemaródjék. Az ezt követő TLM
mérés már a GaN rétegellenállását adja, és mivel a fém/GZO átmenet fajlagos kontakt
ellenállása elhanyagolható a GZO/p-GaN átmenethez képest, a TLM mérés kontakt
ellenállása a GZO/p-GaN átmenetet jól közelíti. A GZO marása előtti és utáni elektromos
mérést és az áram útját a 20. ábra illusztrálja.
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20. ábra TLM mérés GZO-réteggel a fém/GZO fajlagos kontakt ellenállás és a
GZO négyzetes ellenállás meghatározására, és GZO marás után a GZO/p-GaN
kontakt ellenállás meghatározására.

A GZO marás előtti és utáni minták TLM ábráinak azonos résszélességű kontaktusai
között mért tipikus I-V görbék a 21. ábra grafikonján láthatóak. A GZO marás előtt és után
mért I-V görbék meredekségéből leolvasható, hogy a p-GaN rétegellenállása lényegesen
nagyobb, mint a GZO rétegellenállása, több mint 4 nagyságrenddel, így a TLM méréssel
meghatározott fajlagos kontakt ellenállás valóban jól közelíti a fém/GZO fajlagos kontakt
ellenállását (kb. 10-4 cm2). Az 50 nm vastag GZO fajlagos ellenállása 4,310-4 cm, ami kb.
1/3-a a zafír hordozóra leválasztott hasonló vastagságú GZO-réteg fajlagos ellenállásának.
Másrészről látható, hogy a GZO/p-GaN átmenet nemlineáris. A nemlineáris átmenet
általában hőkezeléssel javítható, így N2 atmoszférában 5 percig tartó 700 °C-os
gyorshőkezelést végeztem, melynek eredményeképpen valóban lineárissá vált a GZO/pGaN átmenet (21. ábra/b grafikon piros görbe). A hőkezelést egy hasonló mintán végeztem
el közvetlenül az ALD leválasztás után, a TLM ábrakészítés és fémezés előtt.

a)

b)

21. ábra Tipikus I-V karakterisztika görbék a hőkezelés előtt (a) és hőkezelés után (b). A jó
láthatóság kedvéért a p-GaN rétegeken mért I-V görbéket (piros) felnagyítottam, a nagyítás
mértéke a görbék mellett található.

Zafírhordozóra és p-GaN-hordozóra leválasztott 50 nm vastag, 3%-os GZO mintákon
500 °C, 700 °C és 800 °C-os 5 percig tartó hőkezeléseket alkalmaztam N2 atmoszférában
gyorshőkezelővel. A p-GaN-ra leválasztott mintákon ezután elvégeztem a TLM ábra
kialakítását és fémezését, majd a kontaktussorozatok ellenállásának mérése után
meghatároztam a GZO rétegellenállás-, GZO eltávolítás utáni méréssel pedig a GZO/p-GaN
fajlagos kontaktus-ellenállás-értékeket. A zafírhordozóra leválasztott mintákon Hall
méréssel határoztam meg a töltéshodozó-koncentrációt és a mozgékonyságot. A hőkezeléssorozat eredményét a 22. ábra foglalja össze.
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a)

b)

22. ábra Az a) grafikonon GaN-hordozó esetén a GZO/p-GaN fajlagos kontakt-ellenállásának
(fekete) és a GZO fajlagos ellenállásának (kék), a b) grafikonon zafírhordozó esetén a GZO
töltéshordozó-koncentrációjának (fekete) és mozgékonyságának (kék) alakulása a hőkezelés
hatására.

LED-ekben alkalmazott áramszétterítő vezető rétegek (current spreading layer)
tekintetében az az elvárás, hogy a TCO/GaN átmenet kis ellenállású, ohmos kontaktus
legyen, ugyanakkor laterális ellenállása ne legyen számottevő. A p-GaN-hordozóra
leválasztott hőkezelt mintasorozat (22. ábra/a) fajlagos kontaktus-ellenállása az alkalmazott
hőmérséklettel csökken, a 800 °C-os hőkezeléssel 274 cm2-ről 0,012 cm2-re, amely már
elfogadható érték. A fajlagos ellenállás eközben 4,310-4 cm-ről leromlott 1310-4 cm-re.
Mivel már a 700 °C-os hőkezeléssel is lényegében elegendően alacsony fajlagos kontakt
ellenállást el lehet érni, így a felesleges hőterhelés elkerülése miatt a későbbiekben 700 °Cos hőkezeléseket alkalmaztam. A zafírhordozóra leválasztott hőkezelt mintasorozat
töltéshordozó-koncentrációjában csökkenést, mozgékonyságában növekedést láthatunk a
hőkezelés hőmérsékletének függvényében. Ez arra utal, hogy az elektromosan aktív Gadonorok koncentrációja és egyben az ionizált Ga-atomokon történő szórásmechanizmus
hatása is egyaránt csökkent. A GZO-rétegek mozgékonyságmodellje alapján számított
mozgékonyságkomponensek közül a μii 70 cm2/Vs-ról 95 cm2/Vs-ra nőtt, a μbdry pedig
7,2 cm2/Vs-ról 25 cm2/Vs-ra. Utóbbi a kristályszerkezet javulására, a krisztallithatár-sűrűség
csökkenésére utal.
Kérdéses, hogy mi okozhatja a hőkezelés nélküli esetben a GZO/p-GaN átmenet
nemlineáris karakterisztikáját. Az elektromos paraméterek drasztikus változását a
határrétegben megjelenő Zn2Ga2O4 fázissal magyarázta Park és tsai. [35]. Ennek ellenére a
mi esetünkben új fázisnak nem találtunk nyomát HRTEM vizsgálattal sem a leválasztott,
sem a hőkezelt rétegek esetében (23. ábra). Eszerint az elektromos paraméterek változását
valószínűleg a GZO-ból p-GaN-rétegbe diffundált Zn-nek köszönhetjük. Továbbá a Mg
adalékolt p-GaN-réteg akceptor koncentrációja csökkenhetett a Mg-kiürülés miatt a felső
néhány atomi rétegben, de ezt kiegyenlítette és meghaladta a GZO-ból érkező Zn-diffúzió
így létrehozva egy p+-GaN átmeneti réteget. Érdemes megemlíteni, hogy a nyitó irányban
előfeszített LED rétegszerkezetben a degenerált GZO pozitív előfeszítésben van a p-GaN-hoz
képest, és így valójában egy záró irányban előfeszített (és letört) diódán keresztül
kontaktáljuk a p oldalon a LED-et.
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23. ábra GaN/ALD-GZO rétegszerkezet HRTEM felvétele a hőkezelés előtt (as deposited) és a 700 °Cos hőkezelés után (annealed 700 °C). A hőkezelés nem változtatta meg a kristályszerkezetet és
egyik képen sem látható kisebbségi (pl. Zn2Ga2O4) fázis. A TEM felvételek jobb felső sarkában levő
Fourier transzformált képek mutatják a GaN és GZO-rétegek epitaxiális illeszkedését mindkét
esetben.

Ahhoz, hogy a megfelelő fajlagos kontakt ellenállást elérjem, de a GZO laterális
vezetőképessége ne romoljon, két lépéses leválasztást alkalmaztam. Először egy ~15 nm-es
3%-os GZO pufferréteget választottam le és hőkezeltem 5 percig 700 °C-on N2
atmoszférában majd egy második ALD GZO leválasztással értem el a végső 45 nm-es
rétegvastagságot. Ezzel a TCO réteg p-GaN-on mérhető fajlagos kontaktellenállása
lecsökken, de az erre leválasztott kiegészítő réteg továbbra is biztosítja a jó
vezetőképességet. Az így elért GZO/p-GaN kontaktus-ellenállás 1,33x10-2 cm2, az átmenet
ohmos és a GZO fajlagos ellenállása 5,2x10-4 cm.

3.2.5 LED-EK VIZSGÁLATA
A LED chipeket tűsmérővel kontaktáltam az elektromos mérésekhez. Az I-V mérést
feszültséggenerátor üzemmódban mértem 100 mA-es áramkorlátozással. A tűsmérőben
kontaktált és mérés alatt lévő világító LED-chip fényképét mutatja a 24. ábra a) és b) képe.

a)

b)

24. ábra Tűsmérőben kontaktált (a) és mérés alatt lévő LED-chip (b) fényképe.

Az előzőekben optimalizált, hőkezelt puffer réteget tartalmazó GZO-réteget LED-ek
TCO-jaként is teszteltem ~45 nm-es vastagságban. A gyári ITO réteget tartalmazó LED
mellett a hőkezelés nélküli, és a két lépésben leválasztott hőkezelt GZO-s LED-ek I-V
karakterisztikáját és áram-intenzitás görbéjét tartalmazza a 25. ábra a) grafikonja. A két
lépésben leválasztott hőkezelt minta lényeges javulást mutat a hőkezelés nélkülihez képest,
kisebb soros ellenállással, és magasabb fényintenzitással bír. A hőkezelés nélküli GZO-val
készített LED-eknek akár 1-2 V-tal is magasabb lehet a nyitófeszültsége, mint a referenciáé,
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mivel a GZO/p-GaN átmenet fajlagos kontakt ellenállása lényegesen nagyobb és
nemlineáris. Ennél a hosszú időn át tartó szimultán I-V és fényintenzitás mérésnél a
hőterheléstől is formálódhat a kontaktus, ezt jelzik a görbén lévő törések. A nyitófeszültség
definíció szerint a 20 mA-nél mért feszültség: a referenciánál 2,09 V, a hőkezelés nélkülinél
2,6 V, a hőkezeltnél 2,16 V és a két lépésben leválasztott hőkezelt pufferűnél 2,18 V. A LEDchipek soros ellenállása az I-V görbék meredekségéből határozható meg. Nagyobb
meghajtó áram (100 mA) mellett a soros ellenállások különbsége még látványosabb eltérést
mutat. A hőkezelés nélküli LED fényintenzitása azonban 1-1,5 nagyságrenddel kisebb, mint
a hőkezelt vagy a két lépésben készített LED-eké. A két lépésben készített LED-ek
fényintenzitása jobb az egy lépésben készítettnél is. A jobb laterális vezetőképesség
egyenletesebb áramszétterítést és nagyobb fényintenzitást eredményez. A két lépeses LED
6 mA-es meghajtó áram mellett felvett spektruma a 25. ábra b) grafikonján látható. (Az I-V
görbék mindegyikén pontosan 20 mA-nél látható törés az SMU automatikus méréshatár
váltásánál tapasztalható illeszkedési probléma miatt jelenik meg).

a)

b)

25. ábra Az a) grafikonon a hőkezelés nélküli (piros), a hőkezelt (kék), a két lépésben leválasztott
hőkezelt (zöld) és a gyári ITO-val (fekete) elkészített LED-ek feszültsége (bal függőleges tengely) és
elektrolumineszcencia intenzitása (jobb függőleges tengely) az áram függvényében. A b)
grafikonon a két lépésben leválasztott hőkezelt LED spektruma látható 6 mA-es meghajtó áram
mellett.

Meg kell jegyezni, hogy a LED-készítésnél használt maszkok az eredeti gyári ITO felső
átlátszó elektróda számára optimalizált geometriával rendelkeznek. Az ITO réteg laterális
geometriája és a vastagsága együttesen a kijutó fényteljesítmény maximálására és az áram
egyenletes felületi eloszlásának homogenitására van tervezve. Ahhoz, hogy a GZO-rétegünk
LED felső elektródaként felülmúlja a jelenleg használt ITO-t, a geometria átdolgozását és a
vastagság pontos beállítását javaslom. Ennek meghatározásához el lehet végezni numerikus
szimulációs számításokat a GZO törésmutatója és a vezetőképessége felhasználásával.
Ehhez hasonló számolást Kim és tsai. végeztek a laterális áramvezetés és fénykeltés
homogenitásához szükséges TCO geometria tervezésével kapcsolatban [125].
EBIC alapú leképzéssel láthatóvá lehet tenni a félvezető eszközünk komponenseit, azok
inhomogenitását. A 26. ábra/b képen látható EBIC felvételen (összehasonlítva a bal oldali
szekunder elektron képpel) jól láthatóak az egyes komponensek az eltérő kontraszt miatt. A
pásztázó elektronnyaláb a p-n átmenetben elektron-lyuk párokat hoz létre, amik a tértöltési
tartománytól hajtva áramot indukálnak a p-n átmenetre kötött árammérőben. A GZOrétegen áthatoló pásztázó elektronnyaláb kisebb intenzitású képpontokat eredményez, a
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mesaszerkezet szélén azonban GZO-réteg hiányában közvetlen gerjesztődik a p-n átmenet,
ezért világosabb a kontúr. A GZO-réteg textúrája is láthatóvá válik, ami a szemcsehatárok és
pontszerű hibahelyek eltérő elektronnyaláb áteresztőképessége, kontaktellenállása okoz.

a)

b)

26. ábra Ultrahangos huzalkötéssel kontaktált LED-chip SEM felvétele szekunder elektron (a) és
EBIC üzemmódban (b).

3.3 KONKLÚZIÓ
Jó vezetőképességű, átlátszó GZO-rétegeket választottam le ALD reaktorral és
vizsgáltam számos módszerrel. A Ga/Zn prekurzorok ciklusszámát változtatva a GZOrétegek leválasztása közben, megtaláltam az optimális Ga koncentrációt a legjobb
vezetőképességű TCO eléréséhez. Az optimális Ga koncentráció 3%-nak adódott, amely
mellett a réteg vezetőképessége a lehető legnagyobb. Az örvényáramú négyzetes ellenállás
térképezés, ellipszometriás vastagság térképezés és ezek alapján számolt vezetőképesség
eloszlás rendkívül jó homogenitást (rendre 2,1, 2,0 és 0,8%) mutat 4”-es üveg szeleten. Ezek
alapján az ALD leválasztási módszer ígéretesebb módszernek bizonyul az MBE-vel és PLDvel szemben, melyeknél a nagy felületen történő gazdaságos leválasztás nem megoldott.
Korábbi vizsgálatokkal összhangban bebizonyosodott, hogy a hőkezelés javítani tudja a
GZO/p-GaN határátmenet elektromos tulajdonságait, ugyanakkor rontja a TCO
vezetőképességét, ezáltal a LED hatásfokát. Ezért a vezetőképesség megőrzése és a
határátmenet kontakt ellenállásának csökkentése érdekében egy kétlépéses GZO
leválasztási eljárást javasoltam és validáltam, melyben az első vékonyabb pufferréteg
kontakt ellenállását gyorshőkezeléssel javítottam meg és egy második GZO leválasztási
lépésben értem el a kívánt ~45 nm-es vastagságot. Az így készített GZO alkalmasnak
bizonyult az ITO leváltására InGan/GaN LED-eken, további vastagság vagy egyéb geometriai
optimalizálás nélkül is
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4 RENDEZETT ZNO SZERKEZETEK KÉSZÍTÉSE ÉS OPTIKAI
VIZSGÁLATA

4.1 FELHASZNÁLT KÍSÉRLETI MÓDSZEREK
A rendezett ZnO nanoszerkezetek optikai vizsgálatát egy modellstruktúrán végeztem el,
és a transzmissziós optikai eredményeket összevetettem számítógépes szimulációval. A
modellszerkezet hatszögrácsba rendezett függőleges ZnO oszlopokból állt, melyet
elektronsugaras litográfiával meghatározott növesztési ablakokból növesztettem nedves
kémiai növesztéssel. A hordozó két oldalon polírozott zafírszelet volt, melynek előoldalát
PLD-vel leválasztott ZnO-réteg fedte.
Az Epistar által gyártott LED-ek zafír hordozójának felülete a zafír/GaN átmenetnél
tartalmaz egy izotrop marással előállított periodikus mintázatot, mely a hátoldali fényszórás
növelésével javítja fénykicsatolás hatásfokát. Ezeken a LED-chipeken a további
fénykicsatolást elősegítő fotonikus kristályszerkezetet hatásának vizsgálata nehézkes lenne,
ezért egy másik forrásból származó szintén GaN-alapú LED-eken végeztem el az erre
irányuló kísérleteket. Az egyszerű LED-rétegszerkezet MOCVD-vel készült és a felső átlátszó
vezető rétege MBE-vel leválasztott GZO. A mintákat szakmai együttműködés révén a
richmond-i Virginia Commonwealth University-n működő LED-labortól kaptunk.

4.1.1 ELEKTRONSUGARAS LITOGRÁFIA
Az elektronsugaras litográfiával (pontosabban direkt írással) azokat a mintákat
készítettem elő ZnO-növesztésre, amik nagyon pontos pozicionálást és mérettartást
igényeltek, és ahol egy szeleten különféle geometriájú, vagy korlátozott méretű, pozícionált
területet kellett litografálni. Az alkalmazott rendszerek egy JEOL-848 & RAITH és egy
fejlettebb RAITH 150 típusú berendezések voltak. Utóbbi téremissziós katóddal rendelkezik,
így sugárátmérője néhány nm-es. Az elektronsugárra érzékeny lakkrétegben létrehozható
mintázat felbontását a legfinomabb beállítások (alacsony áram, jól fókuszált sugár) már
nem a sugár átmérője, hanem a réteg kémiai és mechanikai tulajdonságai határozzák meg.
Poli(metil-metaktrilát) (PMMA) esetén ez az érték 20 nm körüli. A hasonló hordozón
elvégzett felbontásvizsgáló és dózisbeállító tesztek után készítettem el a megfelelő
paraméterekkel a hatszögrácsba rendezett kb. 150-200 nm átmérőjű kör alakú növesztő
ablakokat. Az optikai transzmissziós méréshez 740 nm rácsállandójú 200200 μm2 területű
hatszöges mintázatot készítettem.

4.1.2 NEDVES KÉMIAI ZNO-NÖVESZTÉS
A nagyfokú rendezettséget mutató ZnO rudakat nedves kémiai növesztéssel készítettem
a két oldalon polírozott zafír szeletre. A felhasznált c-zafír hordozón PLD-vel leválasztott,
270 nm vastag ZnO pufferréteg található [126]. A rendezett ZnO oszlopok csak a
litográfiával meghatározott növesztési ablakokból indulnak ki a magrétegből, a zafírhordozó
hátoldalára és a fotorezisztre nem növekszik ZnO nedves kémiai módszerrel. A növesztést
250 ml-es lezárható üvegpalackban (27. ábra/b) végeztem. A 200 ml ioncserélt vizes oldat
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4-4 mM koncentrációban tartalmazott cink-nitrátot (𝑍𝑛(𝑁𝑂3 )2 ) és hexametilén-tetramint
(𝐶6 𝐻12 𝑁4 ). A növesztés programozható szárítószekrényben 1 órás felfűtést követően 2 órán
át 85 °C-on zajlott. Szabad hűlést követően (30 min) vizes öblítés, és a reziszt eltávolítása
következett. A szárítószekrény hőmérsékletprogramját és a növesztőoldat hőmérsékletének
időbeli lefutását a 27. ábra/c mutatja [127], míg a teljes mintakészítés sematikus
folyamatábráját a 27. ábra/a.

a)

b)

c)

27. ábra A rendezett ZnO rudak készítésének sematikus ábrája (a): 1. lakkterítés, 2. litográfiás ábra
kialakítás, előhívás, 3. ZnO nedves kémiai növesztésem, 4. lakkeltávolítás. Fotó a növesztő
palackról benne a teflon mintatartóval (b), valamint a szárítószekrény és a növesztőoldat
hőmérsékletlefutása (c) [127].
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4.1.3 ZNO NANOSZERKEZETEK KARAKTERIZÁLÁSA ÉS FDTD SZIMULÁCIÓJA
A nanorúd struktúra diffrakciós mérésénél az átlátszó zafír mintát hátoldalán keresztül
világítottuk meg kollimált, 100 µm átmérőjű Ar (=488 nm) és He-Ne (=633 nm)
lézernyalábbal (28. ábra/a). A diffrakciós kép a minta túloldalára helyezett matt üveglapra
mint ernyőre vetült. Minden egyes diffrakciós csúcs intenzitását integráló gömbbel mértük
meg. Az egyenesen áthaladó nyaláb transzmissziós mérését hasonló elrendezéssel
végeztük, a lézer helyett halogén lámpával és monokromátorral. A transzmissziós
spektrumot a minta túloldalán Si fotodetektorral rögzítettük 8 nm-es lépésközzel 3 s-os
integrálási idővel. (28. ábra/b).

28. ábra A diffrakciós és transzmissziós mérések optikai elrendezése

Az optikai mérések 3 dimenziós FDTD szimulációját CrystalWave szoftverrel végeztem
el. A számolásokat kb. 10×10×5 µm3-es téglatest alakú számítási térfogatban (29. ábra)
valósítottam meg 30 nm-es rácsfelosztással. A számítási térfogat laterális méreteit a
rácsperiódus egész számú többszörösére állítottam be, ahol a szélekre félhengereket
definiáltam a periodikus illeszkedés miatt. A modell tartalmazta a hordozó felső részét, a
henger, vagy csonkagúla alakú nanooszlopokat és felettük lévő levegőréteget. A szimulációs
tér alsó és felső része tökéletesen elnyelő rétegben végződik (Perfectly Matched Layer –
PML), a négy oldalsó határoló lap periodikus határfeltételt kapott. A zafír hordozó felől
érkező fényforrás Gauss jellegű impulzus, mely spektrumában lefedi a látható tartományt. A
távoltéri intenzitás számításához szükséges síkszenzor a nanorudak felett helyezkedett el.

29. ábra Az FDTD szimulációban használt hatszöges
szimmetriájú geometria 3D-s sematikus ábrája.
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4.1.4 PÁSZTÁZÓ ELEKTRONMIKROSZKÓP
A nedves kémiai növesztéssel készített ZnO mikro- és nanostruktúrák, valamint az
előhívott
fotolakk
ábrák
morfológiájának
kvantitatív
mérésére
pásztázó
elektronmikroszkópot használtam. Az általam használt Zeiss LEO 1540XB típusú mikroszkóp
téremissziós katóddal rendelkezik, ami kis sugárátmérőt (2-10 nm), nagy felbontást tesz
lehetővé és kéttengelyű dönthető, forgatható mintatartóval van felszerelve. Legtöbbször az
ún. Inlens detektor üzemmódban 2-5 keV-os gyorsítófeszültség mellett lehet ZnO
szerkezetekről megfelelő képet készíteni 10, 20, 50 és 100 ezerszeres nagyítással. Az Inlens
detektor előnye, hogy alacsony gyorsítófeszültség mellett is nagy kontrasztú képet lehet
készíteni kis munkatávolság mellett. A morfológiai információn túl a kilépési munka
különbségeiből eredő anyagi információt is tudunk nyerni nagy laterális felbontással [128].
Szigetelő minták (zafír, üveg hordozó) vizsgálatánál gondoskodni kell a minta vezető ZnO
felületének földeléséről (legegyszerűbben vákuumbiztos alumínium ragasztószalaggal) a
feltöltődés elkerülése miatt. A mintatartó asztal 30-45°-os döntésével kedvezőbb
kontrasztot kaphatunk és jobb rálátást a szerkezetre. Lehetőség van a vertikális ZnO
oszlopok magasságának megmérésére, figyelembe véve a megdöntés szögét és pásztázás
irányát a számolásban.

4.1.5 NANORUDAKKAL ELLÁTOTT LED-EK KÉSZÍTÉSE ÉS VIZSGÁLATA
A fénykicsatolási hatásfok növeléséhez felhasznált referencia és nanorúddal ellátott
LED-ek optikai mikroszkópos felvételét és a LED-rétegszerkezet felülnézeti sematikus rajzát
mutatja a 30. ábra. A GaN rétegszerkezet MOCVD-vel, a felső átlátszó vezető GZO-réteg
MBE-vel készült. Az epitaxiális GZO-réteg alkalmas függőleges egykristályos ZnO rudak
növesztésére. A LED-ek kör alakú GZO-rétegére 200, 350, 500 és 600 nm-es rácsállandójú, a
körlapba illeszkedő hatszög alakú mintázatot definiáltam e-sugaras litográfiával. (Mivel a
tervezőprogram képes hierarchikus objektumszervezésre, a hatszög alakzatot 6 db
szabályos hármoszögből állítottam elő, így elég volt csak egy háromszög alakban definiálni a
növesztő ablakok pozícióját és dózisát. A direkt szerkesztési mód a tervező és rajzoló
számítógép számára sokkal erőforrásigényesebb lett volna.) A rudak növesztése 4-4 mM-os
növesztő oldatban, 95 °C-os hőmérsékleten, 2 óráig tartott.

a)

b)

30. ábra A referencia (REF_1-4) és a nanorúddal ellátott LED-ek (NR_200-650) optikai
mikroszkópos felvétele (a) és felülnézeti sematikus rajza.

A LED chipeket 0,1%-os kitöltési tényezőjű, 250 A/cm2-es árammal (kb. 6,7-6,8 V)
meghajtva vizsgáltuk. A mintatartó Peltier-hűtése biztosította az állandó
mintahőmérsékletet. A LED-ek által kibocsátott fényt üvegszálon keresztül rögzítette a
spektrofotométer a merőlegeshez képest 0°, 30° és 60°-os szög alatt.
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4.2 EREDMÉNYEK
4.2.1 NANORÚD GEOMETRIA
Mivel a c-tengelyű zafír hordozóra PLD-vel készített ZnO vékonyréteg jó minőségű és ctexturált, a növesztett oszlopok merőlegesek és nagyon homogének. A rudak hatszög
keresztmetszete kollektíven egy irányba mutat, ez is jelzi a jó minőségű epitaxiális
magréteget. (31. ábra)
a)
a)

b)

31. ábra ZnO oszlopokról készített SEM felvétel felül- (a) és oldalnézetből (b).

Az oszlopok geometriája elég homogénnek tekinthető a mintázat közepén, de a szélek
néhány 10-15 mikronos sávjában kb. másfélszer magasabbak és nagyobb átmérőjűek. A
széleken levő oszlopok alakja is sokkal inkább csonka gúlára hasonlít, vagyis a PMMA-ban
meghatározott lyukból kilépve hirtelen kiszélesednek 350 nm-re majd a 3,3 µm-es
magasságig elvékonyodnak 150 nm-re. Ugyanakkor a mintázat közepén 2,1 µm magasak az
oszlopok, aljuknál 260 nm-esek, csúcsukban 160 nm. (3. táblázat) A mintázat szélének ilyen
mértékű eltérését a transzport-korlátolt kristálynövekedés okozza, amit ZnO esetén
Boercker és szerzőtársai tárgyalnak [88]-ben. A változó oszlopgeometria által okozott
effektív optikai úthossz-változás az optikai mikroszkópos felvételen is látható (32. ábra).
Pozíció
Szélén
Közepén

Magasság [nm]
3320 ±60
2130 ±60

Max/min átmérő [nm]
350/150 ±20
260/160 ±20

3. táblázat Nanorúd geometria a mintázat közepén és szélén

32. ábra A 200×200 µm2-es ZnO mintázat
sötétlátóterű optikai mikroszkópos felvétele.
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4.2.2 OPTIKAI TRANSZMISSZIÓS MÉRÉS
A várakozásnak megfelelően hat mellékcsúcs és egy főnyaláb vetült a minta
megvilágítással átellenes oldalán elhelyezett ernyőre (33. ábra/b). Ar-lézer (=488 nm)
esetén az elsőrendű diffrakciós szög 54±4° és a mellékcsúcsok nulladrendűhöz viszonyított
intenzitása 0,15. He-Ne lézer (=633 nm) esetén ezek az értékek 70±4° és 0,13. A ZnO
vékonyréteg és az oszlopos struktúra transzmissziós spektruma az 33. ábra/a grafikonján
látható rendre fekete folytonos és fekete szaggatott vonallal. A ZnO film spektrumában levő
hullámosság a vékonyréteg-interferencia eredménye, a nanoszerkezet spektrumának
karakteresebb jellege a mintázat periodicitása miatt jelentkezik. A transzmissziós mérésnél
a referencia a minta nélküli intenzitásmérés volt.

a)

b)

33. ábra ZnO vékonyréteg (folytonos vonal) és a nanoszerkezet (szaggatott vonal) mért
transzmissziós spektruma (a) és a 488 nm hullámhosszú lézerdiffrakció eredménye matt
üvegen.
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4.2.3 SZIMULÁCIÓS SZÁMÍTÁS ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁS
Az FDTD szimuláció távoltéri intenzitás szögeloszlásából (34. ábra) meghatároztam az
elsőrendű diffrakciós csúcsok helyét és relatív intenzitását. A számolt elsőrendű diffrakciós
szögek 488 nm (Ar lézer) és 633 nm (He-Ne lézer) hullámhossz esetén 49°, ill. 76°, amik jó
egyezést mutatnak a kísérleti 54° és 70° eredményekkel. A diffrakciós csúcsok
nulladrendűhöz viszonyított összintenzitása 0,38 (Ar lézer) és 0,05 (He-Ne lézer).

a)

b
)
34.

ábra A szimulált ZnO oszlopok periodikus elhelyezkedése által létrejövő távoltéri
intenzitáseloszlások 488 nm-es (a) és 632,8 nm-es (b) lézerrel mérve. A 488 nm-es hullámhosszú
főnyaláb mellett a 6 diffrakciós melléknyaláb 49°-os elhajlásnál, a 632,8 nm-es főnyaláb mellett
76°-nál jelenik meg.

Először a ZnO-vékonyréteg transzmissziós spektrumát számítottam ki először a névleges
200 nm-es vastagsággal, majd ±10 nm-es lépésekkel közelítettem a mért transzmissziós
görbét. A legjobb egyezést a 272 nm-es vastagságnál kaptam (35. ábra folytonos vonalak). A
ZnO oszlopokból álló rendezett mintázat transzmissziós spektrumának FDTD
szimulációjához először az előbbiekben meghatározott ZnO-réteg vastagságát és a
szerkezet pásztázó elektronmikroszkópos felvételek alapján meghatározott nanooszlop
geometriai méreteit használtam fel, majd az oszlopmagasság és az átmérő kis
változtatásaival létrehozott 16 különböző kombinációval előállított geometriával is
megismételtem a számítást. A magasságot ±150 nm, az átmérőt ±25 nm lépésközökkel
változtattam. Ami a hullámos spektrum lokális maximum/minimum helyeit illeti, a kísérleti
és számításból származó görbék L=2230 nm magasságú és homogén D=232 nm átmérőjű
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hatszög keresztmetszetű oszlopok esetén mutatták a legjobb egyezést (35. ábra szaggatott
vonalak). Ugyanakkor a görbe hullámosságának amplitúdóját már nem lehet egyszerű L és D
változtatásokkal jobban közelíteni a kísérleti görbéhez, további finomhangolás mellett is
marad a kb. 70/10 maximum/minimum transzmisszió arány. A magyarázat a valódi
mintázat hosszú távú inhomogenitásában keresendő, ugyanis a mintázat széleinél átlagosan
magasabb és szélesebb, de átmérőben rendkívül inhomogén ZnO oszlopok találhatóak,
mint a középső régióban.

35. ábra A ZnO vékonyréteg (folytonos fekete vonal) és a nanoszerkezet
(szaggatott fekete vonal) mért és számított (piros folytonos és szaggatott
vonal) transzmissziós spektruma.

Megfigyelhető a fényintenzitás koncentrálódása a nanorudakban. A keresztmetszetbe
helyezett szenzorral rögzítettem a szerkezeten áthaladó elektromágneses komponensek
intenzitását 488 nm hullámhosszú folytonos gerjesztés mellett (36. ábra). Ez nem felel meg
teljes egészében a keresztmetszetben mérhető pontos intenzitáseloszlásnak, de így is
láthatóvá teszi a rudak fénygyűjtő, tölcsérező (funneling), fénymegvezető hatását. A rudak
hullámvezető tulajdonságát a méreteik okozzák. Átmérőjük a fény hullámhosszánál kisebb,
de azzal összemérhető, hosszuk pedig csak néhányszorosa.

36. ábra A szimulációs tér keresztmetszetén áthaladó fényintenzitás a
rudakban koncentrálódik.
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4.2.4 LED-EK FÉNYKICSATOLÁSÁNAK JAVÍTÁSA
A LED-chipek felső TCO-rétegére növesztett különböző rácsállandójú periodikus ZnO
rudak egy nedves kémiai növesztési lépésben készültek. A rudak geometriája ennélfogva
eltérő, függ a növesztési ablakok méretétől és sűrűségétől. A 200 és 300 nm-es
rácsállandóval 125-125 nm átmérőjű és 800 nm magasságú oszlopok növekedtek. Az 500 és
650 nm-es rácsállandójú mintázatot nagyobb expozícióval készítettem a nagyobb
rácsállandó miatt, ezért a rudak rendre 180 és 250 nm átmérőjűek valamint 960 és 1600 nm
magasságúak lettek. A rudak minden esetben egykristályosak és függőlegesen nőttek a
hordozóra, ahogy a SEM felvételeken is látszik (37. ábra/a-d). A litográfiai lépés előtti alapos
oxigénplazma tisztítás ellenére a ZnO-növesztés foltokban egyenetlen, hiányos lett.

a)

b)

c)

d)

37. ábra A LED chipekre növesztett NR_200 - 200 nm (a), NR_350 - 350 nm (b), NR_500 500 nm (c) és NR_650 - 650 nm (e) rácsállandójú ZnO rudak SEM felvételei.

A különböző szög alatt felvett elektrolumineszcencia spektrumokat a 38. ábra mutatja.
A referencia LED-ek spektrumához képest a periodikus struktúrát tartalmazó LED-ek
mindegyike lényeges intenzitásnövekedést mutat, különösen a spektrum rövidebb
hullámhossztartományában és nagyobb szögek esetén.
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38. ábra A referencia LED chipek (vékony vonalak, REF1-4) és a nanorudakat
tartalmazó LED chipek (vastag vonalak, NR200-650) 0°, 30° és 60° szög alatt
felvett elektrolumineszcencia spektrumai.

A ZnO rudakat tartalmazó LED chipek közül az 500 nm-es rácsállandójú mutatja a
legnagyobb fényintenzitást. Az elektrolumineszcencia spektrumainak csúcsintenzitása a
referencia chipek átlagos csúcsintenzitásához képest mintegy 11, 14 és 27%-os növekedést
mutat rendre a 0°, 30° és 60°-os szögek esetén.
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A referencia LED-ekhez viszonyított integrális intenzitásban (39. ábra/a) 0°, 30° és 60°os mérési szögeknél is az 500 nm-es rácsállandójú LED-chip mutatja a legnagyobb javulást:
17%, 19% és 32%. A nagyobb betekintési szögeknél tapasztalt jelentősebb
intenzitásnövekedés a fényintenzitás valamivel egyenletesebbé váló szögeloszlását jelzi. Az
500 nm rácsállandójú mintázattal ellátott LED spektrumának (39. ábra/b) alakjában is
láthatunk az eltérést a referenciához képest, mely jelzi a kisebb hullámhossztartományban
jelentősebben megnövekedett fénykihozatal hatásfokát.

a)

b)

39. ábra A 200, 350, 500 és 650 nm-es rácsállandójú fotonikus kristályt tartalmazó LED-ek
referencia LED-ek átlagához viszonyított relatív integrális intenzitása a mérési szög függvényében
(a) és az 500 nm-es rácsállandójú mintázat intenzitás-spektruma a referenciák átlaga mellett (b).

4.3 KONKLÚZIÓ
A precíz elektronsugaras mintázatkészítéssel és nedves kémiai növesztéssel sikerült
létrehozni egy hatszögrácsba rendezett ZnO egykristály oszlopokból álló struktúrát. A
mintázat ZnO egykristályos hordozó helyett jó minőségű epitaxiális ZnO vékonyréteggel
fedett c-zafírra készült, mely egy olcsó alternatívát nyújt az egykristály hordozó leváltására.
A struktúra jelentős transzmisszióval (60-75%) bír a látható tartományban. A 3 dimenziós
FDTD szimuláció kvalitatív egyezést mutat a kísérleti transzmissziós eredményekkel és
diffrakciós mérésekkel, habár a nagyobb egyezés eléréséhez a modell további finomítására
lenne szükség a hosszú távú inhomogenitás figyelembe vételével vagy az optikai mérést
lehetne kisebb nyalábátmérővel elvégezni. A vékonyréteg ZnO hordozó alkalmazásának a
ZnO egykristállyal szemben további előnye a nagyobb optikai transzmisszió a látható
tartományban. A ZnO oszlopok hosszirányú fénybezáró hatását az alsó zafír/ZnO és felső
levegő/ZnO határátmeneteknél fellépő nagy törésmutató-kontrasztnak köszönhetjük. A
GaN alapú LED rétegszerkezet felső átlátszó vezető GZO-rétegére kialakított hatszögrácsba
rendezett periodikus ZnO oszlopok javították a LED chipek fénykihozatalának hatásfokát. A
200 nm, 350 nm, 500 nm és 650 nm-es periodicitású minták közül az 500 nm-es
rácsállandójú, 100-160 nm átmérőjű, 600-1800 nm magas ZnO oszlopokat tartalmazó LED
chip mutatta a legnagyobb fénykihozatali hatásfokot a szögeloszlás kiszélesedése mellett.
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5 RENDEZETT ZNO NANORUDAK NÖVESZTÉSE NANOGÖMB
FOTOLITOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

Rendezett, függőlegesen álló ZnO oszlopokat általában úgy készítünk, hogy a növesztő
magréteget lakkréteggel vonjuk be, amiben általában szabályos hatszög rácsban elhelyezett
növesztő ablakokat nyitunk. Amennyiben a növesztő ablakok mérete mikrométer alatti, a
hagyományos fotolitográfia eléri felbontásbeli határait, nem alkalmas erre a célra. A
probléma két részből is áll: El kell készíteni a króm maszkot általában lézeres direkt
levilágításon alapuló eljárással, amit utána sorozatgyártásban lehet használni hagyományos
litográfiai levilágító berendezéssel. Mindkét levilágítási lépésben torzul a felbontáshatárközeli ábrák geometriája az elhajlás miatt, így a végeredmény már teljesen torzult.
Kézenfekvő megoldás az elektronsugaras litográfia, melynél akár 5-10 nm átmérőre
fókuszált elektronnyalábot használunk az ábra kialakítására direkt írással. A technika akár
10 nm csíkszélességre is képes, azonban nagyon lassú, éppen ezért csak kis területeken való
ábrakialakításra használjuk, lehetőleg kombinálva a fotolitográfiával. Egy teljes 3”-es szelet
100 nm-es ablakokkal való telerajzolása 500 nm-es rácsállandóval, még ha nem is
lehetetlen, de évtizedekig is eltarthat elektronsugaras írással. Ennek a problémának a
megoldását a szilika és polisztirol nanogömbökben láttam meg, melyek önszerveződő
monorétege kitűnően tudja helyettesíteni a nagyfelbontású maszkokat akár stencilként
fémleválasztásnál [129] vagy ionimplantációnál [130], de akár lencseként is viselkedhetnek
hagyományos litográfiai levilágításnál [131].
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5.1 FELHASZNÁLT KÍSÉRLETI MÓDSZEREK
5.1.1 NSPL – NANOGÖMB FOTOLITOGRÁFIA
A nanogömb fotolitográfia nagy előnye, hogy a technológia nagyban hasonlít a
megszokott fotolitográfiához, azzal a különbséggel, hogy a kontakt krómmaszk helyett
feláldozandó szubmikronos szilícium-dioxid (szilika) vagy polisztirol gömbök rendezett
filmjét használjuk. Az általam kidolgozott mintakészítési eljárás lépéseit a 40. ábra mutatja.
A nanogömb fotolitográfia felbontásvizsgálatához szilíciumszeleteket, a rendezett ZnO
rudak létrehozásához ZnO (0001) orientációjú egykristály szeleteket (Crystec GmbH) és
porlasztott ZnO-dal borított szilíciumszeleteket (MFA) [132] használtam. A szeletek alapos
tisztítása és dehidratálása után 10:7 (S1805:Thinner) arányban hígított fotolakkot terítettem
el rajtuk szeletcentrifugával. A vékonyított lakkra a felbontási határ kiterjesztése miatt van
szükség.

40. ábra Mintapreparációs lépések sematikus ábrája: (a) lakkterítés, (b) nanogömbök
felvitele Langmuir-Blodett technikával, (c) UV expozíció, (d) gömbök eltávolítása.

A hígítás következtében a névleges 500 nm-es vastagság helyett ~200 nm-es
vastagságban terül el a lakk a szeleteken 6000 RPM fordulatszám mellett. A vékonyítás
miatt előzőleg meg kellett határozni a normál alkalmazáshoz szükséges megvilágítási dózist.
Normál expozíciós dózisnak tekinthetjük azt az esetet, amikor kb. 40-60 s alatt az
előhívószerben tökéletesen előtűnik az a mintázat, aminek csíkszélessége nem kisebb, mint
kb. 5 µm. (Ilyenkor a diffrakciós hatások biztosan nem játszanak szerepet.) Míg az eredeti
S1805-ös lakk optimális dózisa 100 mJ/cm2, a vékonyított lakké 20 mJ/cm2. A lakkot a
terítést követően 110 °C-os fűtőlapon szárítottam meg 60 s alatt. Az így előkészített
lakkozott szeletekre, fénytől mindvégig gondosan elzárva, vittem fel a szilika vagy polisztirol
gömbök monorétegét Langmuir-Blodgett technikával. A munkát nagyban megkönnyítette a
Langmuir-Blodgett kádat körülvevő narancs színszűrővel borított plexi doboz, mely
garantáltan megakadályozza, hogy a napfény vagy a laborvilágítás exponálja a lakkot. A
szilika gömbök Stöber-eljárással [133], [134] készültek kolloidika laborunkban. A polisztirol
gömböket ( 180, 350, 430, 500, 700 nm) pedig a MicroParticle cégtől vásároltuk. A minták
levilágítását a tisztaterünkben levő rezisztlaborban végeztem Quintel Q-4000
maszkillesztővel manuális üzemmódban. Az expozíciót a maszkillesztő időzítőjének
segítségével
0,4-0,6 s-os
tartományban
változtattam,
amely
20 mW/cm2-es
2
lámpateljesítmény mellett 8-12 mJ/cm -es dózisnak felel meg. Előhívás előtt a mintákat
néhány másodpercre oxidmaróba mártva, eltávolítottam a szilika gömbök rétegét. Ezután
szabaddá válik a gömbök alatt levő fókuszfolt, ami megkönnyíti az előhívást, valamint
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biztosan nem marad hátra szilika gömb a felületen. Polisztirol gömbök esetén erre nincs
lehetőség (esetleg ragasztószalaggal, vagy ultrahangos tisztítással), de tapasztalat szerint az
előhívó valamennyire oldja őket, vagy legalábbis kellőképpen mobilizálja, hogy könnyedén
leússzanak a felületről. Az előhívót 1:2 arányban vegyítettem vízzel, hogy a standard 1:1-es
keverési arányúnál lassabban, kézben tarthatóbban történjen az előhívás, ezzel kb. 40-60 s
alatt kinyílik a fókuszfoltban exponált lakk. Ezután 110 °C-os kályhában 10-15 percig
szárítottam az előhívott lakkot és 1-2 perces oxigénplazmás kezeléssel tisztítottam a mintát,
amely eltávolítja az esetlegesen hátramaradt lakkhártyát az előhívott részekről.

5.1.2 NSPL SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓJA
Az NSPL technológia fényterjedésének FDTD szimulációját CrystalWave szoftver
segítségével végeztem el. A programban megalkotott 3D modell számítási térfogata függ a
beállított nanogömbök átmérőjétől, esetemben kb. 2×2×0,75-4×4×1,2 um3 közötti volt (41.
ábra).

41. ábra A szimulációs modell sematikus rajza. A nanogömbök
(szürke) monorétege alatt a fotolakk (bordó), a ZnO-réteg
(zöld) és a szilíciumhordozó (kék) látható.

A szilíciumhordozó 500 nm, a fotolakk 200 nm vastag, a nanogömbök rétege az
átmérőnek megfelelő vastagságú és végül a záró levegőréteg 100 nm. A CrystalWave
szimulációs szoftver különlegessége, hogy a modellt a valóságos fizikai és kémiai
rétegleválasztási és marási lépések sorozatával lehet megalkotni. Ilyen módon a gömbök
szoros illeszkedésű monorétegét úgy építettem fel, hogy egy levegőréteget a hatszögrács
középpontjaiban martam ki félkör mélységprofil szerint hengerszimmetrikusan és töltöttem
fel szilikával. A különböző anyagok vastagságait és optikai paramétereit a 4. táblázat
tartalmazza.
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sorszám
1.
2.
3.
4.

réteg megnevezése
levegő
gömbréteg
fotoreziszt
hordozó

anyag
levegő (AIR)
levegő,szilika
fotoreziszt
szilícium

vastagság
100 nm
100-1000 nm
200 nm
500 nm

törésmutató
nlev=1
nlev=1, n nSiOx=1,56
nreziszt=1,62
nSi=3,47

4. táblázat Az FDTD modellt rétegeinek vastagsága és optikai paraméterei.

Mivel a program nem tud hatszög szimmetriájú periodikus határfeltételekkel számolni,
téglalap alaprajzú a modell. X és y irányban a széleken félgömbökkel zártam le a szimulációs
teret, így ezekben az irányokban periodikus határfeltételekkel végtelenné tehető a modell.
(A periodikus határfeltétel belevisz a számolásba egy ismeretlen eredetű hibát, ami miatt
nem lehet korlátozni egyetlen vagy néhány gömbre a számítási térfogatot.) Az UV fény
planáris sugárzóból érkezik a modell legfelső határfelületéből, hullámhossza 405 nm (ahogy
a maszkillesztő Hg-lámpájának h-vonala), a felületen homogén az intenzitása, folytonos
síkhullám. Az alsó és felső határfelületek tökéletesen elnyelőek (PML). Két planáris szenzort
helyeztem el a fotolakk tetején és alján, valamint egy harmadikat a rétegszerkezet
keresztmetszetében. Ezek regisztrálják a rajtuk áthaladó fényintenzitást a szimuláció futási
ideje alatt.

5.2

EREDMÉNYEK

5.2.1 NSPL SZIMULÁCIÓJA FDTD MÓDSZERREL
Elsőként a nanogömbök átmérőjének hatását vizsgáltam FDTD szimulációval. A
megvilágító UV fény terjedési irányába eső keresztmetszetben felvett intenzitásértékeket
mutatja a 42. ábra különböző gömbátmérők esetén. (A szenzor csak a rajta áthaladó
elektromágneses intenzitást regisztrálja, a vele párhuzamosan haladót nem, ezért az ábra
nem kvantitatív, csak érzékelteti a fókuszálóhatást.) A gömbök átmérője 300, 350, 400, 450,
500, 700 nm. A felülről belépő fény a gömbökön áthaladva fókuszálódik a lakkrétegben,
lehetővé téve az előhívószerrel történő szelektív kioldást. Mivel a fókuszfoltok a gömbök
átmérőjénél kisebb méretűek, így hatszögrácsba rendezett lyukakat kapunk, azonban a
megvilágítás hullámhosszánál, =405 nm-nél kisebb átmérőjű gömbök esetén már nem
kaptam jól definiált, egymástól megkülönböztethető fókuszfoltokat a 200 nm vastagságú
fotolakkban.
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42. ábra FDTD számolással meghatározott intenzitáseloszlás illusztrációja a modell
keresztmetszetében különböző átmérőjű nanogömbök esetén: 300, 350, 400, 450,
500, és 700 nm rendre (a)–(f). (A színskála sötétkéktől világos zöldig lineárisan jelzi
az elektromágneses tér növekvő intenzitását.

A hullámhossz feletti átmérővel a gömbök által generált fókuszfolt határozott, jól
elkülönülő a teljes rezisztvastagságban. A gömbök alatt, a fotolakk közepébe helyezett
laterális szenzor által rögzített fényintenzitás-eloszlást különböző átmérők mellett (400700 nm) a 43. ábra/a grafikonja mutatja. Mint látható, a nanogömbök fókuszáló hatása az
átmérő növelésével erősödik, vagyis a fotolakkban mért fényintenzitás-eloszlás egyre
inkább a gömbök alatti területre koncentrálódik. A nagyobb átmérők használatával a
fókuszfolt átmérője (FWHM, félértékszélessége) telítésbe megy ~205 nm környékén (43.
ábra/b).
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a)

b)

43. ábra A különböző átmérőjű gömbök alatt létrejött fényintenzitás-moduláció a fotolakk
felületének síkjában (a) és a különböző intenzitáscsúcsokhoz tartozó félértékszélességek (b).

A fotolakk adatlapján [135] található kontraszt görbével összevetve az eredményeket
láthatjuk (44. ábra), hogy a névleges dózis (1,9 mJ/cm2) 63%-ánál (1,2/1,9=0,63)
alacsonyabb mértékben besugárzott reziszt gyakorlatilag oldhatatlan a hívójában.

44. ábra Shipley S1800 sorozatú fotolakk kontrasztgörbéje [135].

Tehát a lakkban történő mintázatkialakításnál a teljes mélységig exponálni kívánt és
megőrzendő területek között elegendő csupán 1,6-szoros intenzitáskülönbséget létrehozni
a megvilágításnál. Ezt a legalább 1,6-szoros különbséget közelítőleg FWHM szélességben
biztosítja az fókuszfolt intenzitáseloszlása (43. ábra/a grafikon).

5.2.2 GÖMBÖK MÉRETÉNEK HATÁSA, A FELBONTÁS HATÁRA
Az FDTD szimuláció eredményét kísérletileg is bizonyítottam. A SEM képeken (45. ábra)
láthatóak a különböző méretű nanogömbökkel készített litográfiák. A már említett
megvilágító UV lámpa hullámhosszánál kisebb átmérővel (350 nm) a fotolakkban
véletlenszerű mintázat alakul ki, nagyobb átmérőkkel (430 nm-től) a szoros illeszkedésű
gömbökkel konzisztens mintázatot láthatunk. A kísérleti eredmények egybevágnak a
szimulációval. A kisebb-nagyobb szabálytalanságokat a nem teljesen monodiszperz
nanogömb szuszpenzióknak köszönhetjük, ami a lakkban keletkező lyukak méretének
(esetleg alakjának) inhomogenitásában jelentkezhet. Nagyon szűk méreteloszlású
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700±10 nm-es polisztirol nanogömbökkel készített litográfia látható az 45. ábra/e képén kis
nagyításban is, ahol egy nagy (>20 µm!), szinte hibátlan domén figyelhető meg.

45. ábra Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek 350 nm, 430 nm, 500 nm-es szilika és 700 nmes polisztirol nanogömbökkel készített litográfiákról nagy nagyításban (a-d rendre) és 700 nm-es
nanogömbökkel kis nagyításban (e). A skála 500 nm-es (a-d) és 2 µm-es (e) hosszúságot jelöl.
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5.2.3 REZISZTVASTAGSÁG , EXPOZÍCIÓS ÉS ELŐHÍVÁSI IDŐ HATÁSA
Az NSPL technológia korlátjának 400 nm-es rácstávolságot határoztam meg a 200 nm
vastag fotolakk és 405 nm megvilágító hullámhossz használata mellett. Míg 1 µm vagy
afölötti gömbátmérővel a fókuszmélység jóval nagyobb, mint a lakkvastagság, 400 nm alatt
már nem hanyagolható el a kiszélesedése. A fotolakk vastagságának további csökkentésével
ugyan el lehet érni azt, hogy a fókuszfolt ne szélesedjen ki számottevően a lakk tetejétől az
aljáig érve, de a kontraszt már így is számottevően romlik. Ez azt jelenti, hogy bár szabályos
hatszögácsba rendezett lyukakat kapunk, a lakk elő is hívódik a teljes mélységben, nincs
éles pereme a lyukaknak, ami ellehetetleníti a további technológiai lépések
alkalmazhatóságát. Fém vagy más vékonyréteg leválasztás és lift-off technológia
alkalmazásához szükséges az éles határvonal és a lehetőleg függőleges lakkél. Szerencsére a
nedves kémiai ZnO-növesztés ebből a szempontból nem annyira kritikus, ugyanis nincs
szükség függőleges falú maszkolásra, csupán fedni kell a magréteget legalább néhány nm
reziszttel.
Megfelelően vastag (pl. 1,3 µm) lakk alkalmazásával, ami nagyobb, mint a
fókuszmélység, kirajzolódhat a térbeli interferenciaábra, ami előhívást követően térbeli
üreges szerkezetet ad (46. ábra).

46. ábra Vastag (1,3 um) fotolakkban NSPL technikával kialakított 3D-s üreges szerkezet 45°-os és
keresztmetszeti SEM felvétele.

Az expozíciós idő pontos beállítása és az előhívás ideje egyaránt kritikus az NSPL-nél.
Amíg a klasszikus fotolitográfiában, ahol króm árnyékmaszkot használunk, és a maszk
vonalszélessége nem kisebb néhány mikrométernél, a többszörös túlexponálás, vagy a
többszörös előhívási idő nem jelent különösebb gondot, hiszen a nem exponált lakk több
nagyságrenddel lassabban oldódik. Az éldiffrakció ilyen esetekben elhanyagolható, nem
okoz problémát a későbbi technológiai lépések során. Kisebb méretek esetén azonban ez a
hatás már jelentős lehet. Az éldiffrakció hatására a krómréteg alatt is éri fény a lakkot, a
krómmal nem fedett részen pedig részleges kitakarást tapasztalhatunk (47. ábra). Utóbbit
hosszabb előhívási idővel el lehet nyomni, viszont ez megnöveli a krómréteg alatti rész
hibáját. Ennek vizsgálatára és szemléltetésére végeztem egy kísérletsorozatot (11.2 fejezet),
mely arra is alkalmas lehet, hogy pontos modellt alkossunk a fotolakk oldékonyságának
expozíciós energiafüggésére.
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47. ábra Éldiffrakció által okozott mintázat keresztmetszetének SEM felvétele: bal szélen teljesen
kitakarva megmaradt a teljes rezisztvastagság, jobb szélen a névleges expozíciós energia 75%-ával
megvilágítva az eredeti rezisztvastagság kb. 60%-a hívódott elő. Az átmeneti részen kirajzolódik az
interferencia és a lakk érzékenységi görbéjének konvolúciója által kialakult intenzitásgörbe.

Mivel NSPL-nél folytonos intenzitáseloszlással kell dolgozni, mint ahogy az éldiffrakciós
példa mutatja, nagyon fontos az expozíciós idő pontos beállítása. Szükség van arra, hogy
előhívási időben nagy különbség alakuljon ki a fókuszfolt és a fókuszfolt melletti területek
között, amit a fotolakk kontrasztgörbéjének meredeksége tud biztosítani. Az expozíciót el
lehet végezni az optimális expozíciós energiánál valamivel kisebb vagy nagyobb energiával
is. Ekkor az optimális előhívási időnél többre, vagy kevesebbre lesz szükség. A nagy
mintázatoknál ennek nincs nagy hatása, de kisebb mintázatoknál a mintázat széleinél
minőségbeli különbségek lehetnek. Az ideális paraméterpárosokat 200 nm-es fotolakk és
500 nm átmérőjű szilika golyók esetén Si hordozón elvégzett kísérletekkel határoztam meg.
A nagy expozíciós energia nem megfelelő, mert a nagyon rövid előhívási idő (<10-20 s)
nehezen kézben tartható. A rezisztfilm ilyenkor könnyen leválik a hordozóról. Nagyon rövid
expozíciós idővel az előhívódott lyukak lefele beszűkülnek, nem hívódik elő a lakk teljes
mélységben, nagyon inhomogén a mintázat. A rezisztben fentről lefele haladva a fókuszfolt
tágul, vagyis a mélységgel csökken az intenzitássűrűsége és növekszik a félértékszélessége.
Mivel a rezisztnek éles a kontrasztgörbéje, az egyszerűség kedvéért egy küszöbenergiát is
meghatározhatunk, ami felett előhívódik, alatta nem. Ha mélységben csökkenő és
szélesedő intenzitáseloszlások esetén berajzoljuk ezt a küszöbenergiát, akkor
meghatározhatjuk, hogy ez előhívott lyukak mélységprofilja hogyan alakul. Belátható, hogy
ha a lakk kontrasztgörbéjéhez megfelelően választjuk meg az expozíciós energiát, akkor az
előhívási idővel nem csak beszűkülő vagy kiszélesedő profilú lyukat tudunk létrehozni,
hanem az optimális, közel függőleges falú lyukakat is. A kísérletsorozat alapján a megfelelő
expozíciós energia a standard expozíciós energia 40-60%-a, azaz 8-12 mJ/cm2, amivel így
20-40 s az előhívási idő 1:2 arányban hígított előhívóval. Az optimális és a szélsőséges, de
még működő paraméterekkel készített minták SEM felvételeit mutatja a 48. ábra.
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48. ábra NSPL-lel készített mintázatok SEM felvétele 200 nm-es fotolakkban, kb. 520 nm-es szilika
gömbökkel. Balról jobbra haladva az expozíciós energia és az előhívási idő párosok: (8 mJ/cm2,
10 s); (12 mJ/cm2, 20 s); (16 mJ/cm2, 40 s).

5.2.4 HOMOGENITÁS VIZSGÁLATA
Rendezett oszlopos ZnO struktúrákat készítettem az optimalizált NSPL technikával ZnOdal fedett szilícium és egykristályos ZnO szeleteken. Miután a szeletekre terített lakkban
elkészítettem a hatszöges mintázatot 700 nm-es nanogömbökkel, a mintákat 10 mM-os
nedves kémiai ZnO növesztő oldatba merítettem. Az 49. ábra a) és b) képén rendre látható
a kétféle hordozóra növesztett hatszögrácsba rendezett ZnO oszlopok erdeje. Mivel a
nedves kémiai növesztés a magréteg kristályszerkezetét átörökli [136], az egykristály
mintán hatszög keresztmetszetű hibátlan, c-tengelyű oszlopok emelkednek ki. Ezzel
szemben a 460 nm vastagságú porlasztott ZnO vékonyréteg mintán a polikristályos jelleg
egykristályos rudak laza csokorszerű növekményeiben nyilvánul meg. Utóbbi minta
fényképén jól látható a fotonikus kristály irizáló színe (49. ábra/c).

49. ábra ZnO egykristályra (a) és porlasztott polikristályos ZnO rétegre (b) növesztett ZnO
oszlopok SEM képe. A képek jobb felső sarkában levő felvételek a mintázott fotolakkot mutatják a
növesztés előtt. A skála hossza 1 μm. Alul egy kb. 55 cm2-es üvegminta porlasztott ZnO rétegére
növesztett ZnO oszlopos szerkezet fényképe látható, mely optikai rácsként irizál a fényben.
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A mintázat-átvitel jóságának kvantitatív elemzésére a nanogömbökről, az NSPL-lel
mintázott fotolakkról és a növesztett ZnO rudakról készített hasonló nagyítású SEM képeket
használtam. Az ImageTool képelemző szoftver segítségével készítettem statisztikát az egyes
képeken látható gömbök, körvonalak és rudak átmérőjéről és szórásáról (50. ábra). A
Langmuir-Blodget technikával felvitt nanogömbök 691±11 nm átmérőjűek, a segítségükkel
készített NSPL mintázat 379±5 nm-es lyukakat eredményezett. A lyukakból növesztett ZnO
rudak 460±22 nm átmérőjűekké nőttek. A növekedő oszlopok, amíg a lakk által korlátozott
területen fejlődnek, kitöltik a rendelkezésükre álló térfogatot, a lakk feletti térrészben pedig
a diffúzió által korlátozott mértékben képesek kiszélesedni, illetve képesek felvenni az
energetikailag kedvezőbb hatszög keresztmetszetet.

50. ábra Felülnézeti SEM felvételek a 700 nm-es polisztirol nanogömbök monorétegéről (a), NSPLlel készített mintázatról fotolakkban (b), növesztett ZnO oszlopokról (c) és az alsó sorban rendre a
hozzájuk tartozó átmérőeloszlások oszlopdiagramjai (d-f). A skála hossza 1 μm. Érdemes
megfigyelni az „önjavító mechanizmust” az eredeti nanogömbök és az általuk eredményezett
fotolakk-ábra monodiszperzitásának javulásán.

A nanogömbök kisfokú inhomogenitásán képes még tovább javítani az NSPL technika,
ugyanis a fotolakkban létrehozott mintázat átmérőinek szórása kedvezőbbnek mutatkozik,
mint a nanogömbök átmérőjének szórása. Az előhívott mintázat átmérője természetesen a
gömbök átmérőjénél kisebb, a szimulációs számítások 205 nm-es telítésbe menő
fókuszfoltátmérőjénél (43. ábra) lényegesen nagyobb, 380 nm-nek adódott. Az expozíciós
és előhívási paraméterek még precízebb finomhangolásával ez az átmérő lejjebb
csökkenthető, de ilyenkor veszíthetünk a homogenitásból. Továbbá a lyukak átmérőjét
lehet változtatni utólagos oxigénplazmás kezeléssel, vagy az expozíciós és előhívási
paraméterek finomhangolásával is. Ugyanakkor a szimulációban csak szilíciumot
használtam hordozónak, de egyéb hordozóanyag, illetve a hordozóra leválasztott ZnO
vékonyréteg is rendkívüli módon tudja befolyásolni a litográfia kimenetelét ilyen
mérettartományban. A modell csupán a fény útját követi, nem rendelkezik a fotolakk
molekuláinak fragmentációjára és az oldhatóságára vonatkozó számításokkal [137].
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5.3 KONKLÚZIÓ
Szabályos hatszögrácsba rendezett lyukakat sikerült létrehozni fotolakkban, mely jól
funkcionál rendezett ZnO oszlopok növesztésénél szükséges maszkolórétegként. A
szakirodalom szerint először használtam a nanogömb fotolitográfiát nagy területű
rendezett ZnO rudak készítésére. Ezzel a technikával kiváltható szinte tetszőlegesen nagy
szeletméret esetén is a lassú elektronsugaras litográfia vagy a költséges maszkot igénylő
fotolitográfia. A hatszöges mintázat rácsállandója tetszőlegesen változtatható az
alkalmazott nanogömb átmérőjével néhány mikrométeres rácsállandótól egészen ~400 nmig. Speciális vékony, kisebb megvilágító hullámhosszra kifejlesztett fotolakkal nagyobb
felbontást is el lehetne érni. Ezzel a technológiával hagyományos fotolitográfiás
mestermaszk készítése is lehetséges, azonban a mikrométer alatti lyukak a krómrétegben
nem rendelkeznek azzal a fókuszáló hatással, mint a szilika vagy polisztirol gömbök. Így egy
ilyen maszkkal a kívánt eredményt csak kb. 1 µm-es rácsállandó felett lehet biztosítani, ahol
hagyományos árnyékmaszkként viselkedik.
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6 HIERARCHIKUS ZNO SZERKEZETEK KÉSZÍTÉSE ÉS
VIZSGÁLATA

6.1 FELHASZNÁLT KÍSÉRLETI MÓDSZEREK
A hierarchikus ZnO szerkezetek alapstruktúráját korábban legyártott, nedves kémiai
növesztéssel készített periodikus ZnO oszlopokat tartalmazó minták adták. A minták egy
részének litográfiai mintázatkialakítása NSPL technikával készült, másik része
elektronsugaras direkt írással. Az alapstruktúrát és az oldalágakat két egymást követő
nedves kémiai ZnO növesztéssel hoztam létre. Az alapstruktúra és az oldalágak készítésénél
a növesztő oldat 4-4 mM, 10-10 mM vagy 25-25 mM cink-nitrátot és hexamint tartalmazott,
és a növesztés 12 órán át tartott 95 °C-on. A hígabb növesztő oldat ritkább, vékonyabb,
rövidebb oszlopokat és oldalágakat eredményezett, a töményebb növesztő oldat sűrűbb,
vastagabb, hosszabb oszlopokat és oldalágakat. A második nedves kémiai ZnO-növesztés
előtt az oszlopos szerkezet felületét nanokristályos magréteggel borítottam be.
Kétféleképpen is készítettem másodlagos magréteget: szol-gél technikával és ALD-vel. Az
NSPL technikával készített oszlopos ZnO alapstruktúrákra szol-gél technikával és nedves
kémiai növesztéssel létrehozott hierarchikus szerkezetek relatív fajlagos felületét kétféle
módszerrel is megbecsültem és teszteltem DSSC napelemekben való hatékonyságukat. Az 5.
táblázat tartalmazza a különböző vizsgálatok céljára elkészített mintasorozatok készítésénél
alkalmazott preparációs és minősítő technikákat.
vizsgálat célja

hordozó

alapstruktúra

magréteg

mérések

szol-gél magréteg
AZO/üveg
NSPL
szol-gél
SEM
ALD magréteg
PLD-ZnO/Si
e-sugaras litográfia
ALD
SEM, TEM
relatív fajlagos felület
AZO/üveg
NSPL
szol-gél
SEM, relatív fajlagos felület
felhasználás DSSC-ben
AZO/üveg
NSPL
szol-gél
SEM, I-V
5. táblázat Hierarchikus ZnO szerkezetek vizsgálatához felhasznált mintakészítési és
vizsgálati technikák.

6.1.1 MÁSODLAGOS MAGRÉTEG LEVÁLASZTÁSA
Vékonyréteg-leválasztás és újabb nedves kémiai ZnO növesztéssel a periodikus,
mikroméretű ZnO oszlopok oldalára egy nagyságrenddel finomabb szerkezetű, rendezetlen
oldalágakat tudunk növeszteni. Rendezetlen nanokristályos bevonatokat két módszerrel
készítettem: alacsonyabb hőmérsékleten (300 °C-on) hőkezelt szol-gél technikával és ALDvel leválasztott GaO/ZnO vagy ZnO/ZnO kétrétegű bevonattal. A szol-gél technikánál cinkacetát-dihidrát (𝑍𝑛(𝐴𝑐)2 ∙ 2𝐻2 𝑂) tömény oldatát terítettem el szeletcentrifuga (5004000 RPM) segítségével egyenletes vékonyrétegben (50-200 nm) a mintákon, majd 300500 °C-os fűtőlapon égettem ki. A szol oldószere 96 V%-ban 2-metoxi-etanolból és oldódást
elősegítő 4 V% etanolaminból áll, amibe 157 g/l 𝑍𝑛(𝐴𝑐)2 ∙ 2𝐻2 𝑂 -ot kevertem el [138]. A
mintapreparációk során minden esetben frissen elkészített vagy legfeljebb pár napos szolt
használtam a reprodukálhatóság miatt.
Mivel az oszlopok viszonylag jó minőségű ZnO egykristálynak tekinthetőek, a szokásos jó
minőségű ALD vékonyréteg leválasztással könnyen epitaxiális rétegnövekedést érünk el és
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így az ezután következő nedves kémiai ZnO-növesztéssel folytatólagosan növekedne tovább
a ZnO oszlop. Az oldalágak növesztéséhez nanokristályos magrétegre van szükség, amit
ALD-vel különböző vékonyrétegek leválasztásával kíséreltem meg elérni: alumíniummal
adalékolt ZnO, alacsony hőmérsékleten (100 °C-on) leválasztott ZnO, egy 100 °C-on és egy
200 °C-on leválasztott ZnO-réteg együttesével és egy Ga2O3 és egy ZnO-réteg együttesével.

6.1.2 HIERARCHIKUS SZERKEZETEK KÉSZÍTÉSE
A relatív fajlagos felület méréssel való meghatározását különféle geometriával
elkészített mintasorozaton végeztem el, ahol szol-gél technikát alkalmaztam a másodlagos
ZnO-magréteg leválasztására. Két minta esetén, a véletlenszerűen álló nanoszálak
készítésére nem alkalmaztam periodikus mintázatot, a többi 8 minta esetén NSPL
technikával kb. 500 nm-es hatszöges rácsba növesztettem a ZnO oszlopokat. Egyes
mintáknál az oszlopok növesztését két egymást követő nedves kémiai növesztéssel
készítettem el, ezzel kb. kétszer olyan hosszú és valamivel nagyobb átmérőjű oszlopokat
kaptam. Az oldalágak növesztése előtt szol-gél technika alkalmazásával készítettem el a
magréteget. Az rövid oldalágak nedves kémiai növesztéséhez 10 mM-os, a hosszabb
oldalágakhoz 25 mM-os növesztő oldatot használtam. Az elkészített mintasorozat
technológiai paramétereit és az elkészült szerkezetek elnevezését tartalmazza a 6. táblázat.
minta
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

mintázatkialakítás
NSPL
NSPL
NSPL
NSPL
NSPL
NSPL
NSPL
NSPL

alapstruktúranövesztés
10 mM
10 mM
210 mM
210 mM
210 mM
210 mM
10 mM
210 mM

magréteg
szol-gél
szol-gél
szol-gél
szol-gél
szol-gél
szol-gél

oldalágnövesztés
25 mM
25 mM
10 mM
4 mM
4 mM
10 mM

eredmény
rövid oszlopok
rövid oszlopok + porózus bevonat
hosszú oszlopok + hosszú oldalágak
hosszú oszlopok + hosszú oldalágak
hosszú oszlopok
hosszú oszlopok + rövid oldalágak
rövid nanoszálak
hosszú nanoszálak
rövid oszlopok
hosszú oszlopok + hosszú oldalágak

6. táblázat Mintázat nélküli nanoszálas, periodikus oszlopos és hierarchikus ZnO szerkezetek
elkészítési lépései és az elkészült szerkezetek megnevezései.

6.1.3 RELATÍV FAJLAGOS FELÜLET MÉRÉSE
A hierarchikus minták relatív fajlagos felületének mérését a ZnO alapú DSSC
napelemeknél használatos D149 (beszerzés: Sigma-Aldrich) nevű festék monomolekuláris
adszorpciója és visszaoldása révén valósítottam meg. A D149, vagy más néven lila festék
(indoline dye, purple dye) egy tisztán szerves festékmolekula, tehát nem fém-komplex
szerkezetű, ahogy sok más DSSC-kben használatos festékmolekula (pl. a ruténiumtartalmú
N719). A visszaoldott festékoldatok abszorpcióját Agilent 8453 típusú spektrofotométerrel
mértem meg az oldószert (1 M NaOH) használva referenciaként. Ismert koncentrációjú
festékoldatokat használtam kalibrációs sornak, és sík ZnO vékonyréteg mintát az egységnyi
relatív fajlagos felület referenciájának. A ZnO szobahőmérsékleten kismértékben oldódik
NaOH-ban, azonban néhány percig tartó ultrahangos rázatással elérhető, hogy a ZnO
felületéről deszorbeálódjon a festékmolekula.
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6.1.4 FESTÉKÉRZÉKENYÍTETT NAPELEMEK KÉSZÍTÉSE
A festékérzékenyített napelemek készítésére mintázat nélkül szabadon növesztett
nanoszálas és különböző hosszúságúra növesztett oszlopos és hierarchikus ZnO-struktúrát
használtam, melyeket NSPL technikával készítettem el. A hordozó minden esetben vastag,
400 nm-es porlasztott AZO-réteggel borított üvegszelet volt. Ilyen vastagságban a versengő
növekedés miatt közel c-texturált lesz a magréteg, aminek optikai transzmittanciáját és
vezetőképességét 400 °C-os 2 órás hőkezeléssel javítottam nitrogén atmoszférában. A ZnO
oszlopok közel merőlegesen állnak a hordozóra. A mintákat 1:1 arányú acetonitril és tercbutil-alkohol keverékében oldott D149 szerves festék 0,5 mM-os oldatába mártottam
1 órára, majd tiszta etanollal öblítettem le. Az oldathoz 1 mM kólsavat kevertem, ami
megakadályozza a festékmolekulák aggregációját. A mintákat a festékbe mártás előtt
30 percre 100 °C-os fűtőlapon tartottam. Elektrolitnak úgynevezett szilárd lyukvezetőt (Hole
Transport Material, HTM) használtam, spiro-OMeTAD-ot (beszerzés: Sigma-Aldrich),
melynek előkészítő receptje a következő [139]: A spiro-OMeTADot 270 mg/ml
koncentrációban kevertem el 60 °C-os klórbenzolban, majd hűtést követően folyamatos
keverés mellett terc-butil-piridint és lítium-só oldatot adtam hozzá az OMeTAD tömegéhez
viszonyított 1:26 μl/mg és 1:12 μl/mg arányban. A lítium-só oldat acetonitrliben oldott
170 mg/ml koncentrációjú lítium-bis(trifluoro-metán-szulfonil)-imidet tartalmazott. A
mintára szeletcentrifugával terítettem el 1000 RPM mellett. Szárítás után elektronsugaras
párologtatással vittem fel a felső Au fémezést stencilmaszkon keresztül. A teljes
mintapreparációs lépéssorozatot az NSPL mintázatkészítés és ZnO-növesztési lépésekkel
együtt mutatja a 51. ábra.

51. ábra DSSC mintapreparációs lépései: a) AZO üveg hordozó, b) NSPL
expozíció, c) előhívás, d) ZnO oszlopok növesztése, e) oldalágak készítése,
f) festék adszorpció, g) HTM felvitele, h) fémkontaktusok kialakítása.

A napelemek elektromos minősítését házi készítésű napszimulátor berendezéssel
végeztem. Az áram-feszültség karakterisztikákat sötétben és a földfelszíni napsugárzással
ekvivalens (AM1.5) fényintenzitás mellett is felvettem. Az infravörös szűrővel ellátott
halogénizzó fényintenzitását fotodióda segítségével kalibráltam.
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6.2 EREDMÉNYEK
6.2.1 MÁSODLAGOS MAGRÉTEG LEVÁLASZTÁSA 3D-S SZERKEZETRE
Kétféle technikával készítettem másodlagos magréteget oszlopos ZnO szerkezetek
bevonására. Egyik esetben szeletcentrifugával cink-acetátból álló szol-gélt oszlattam el a
mintákon, másik esetben ALD-vel választottam le a garantáltan egyenletesen fedő AZO, ZnO
valamint GaO és ZnO rétegek kombinációját.
A szol-gél technikával készített hierarchikus struktúra alapjául egy 500 nm rácsállandójú,
NSPL technikával mintázott és 10 mM-os növesztő oldattal elkészített ZnO oszlopos
szerkezet (52. ábra/a-b) szolgált. Az üveghordozóra porlasztott AZO magréteg kb. 370 nm
vastag c-texturált volt, ezért bár dominánsan függőleges oszlopok növekedtek,
inhomogénebb az eredmény, mint epitaxiális ZnO réteg vagy ZnO egykristály hordozó
esetén.

a)

b)

c)

52. ábra NSPL technikával és nedves kémiai növesztéssel készített oszlopos ZnO szerkezet SEM
felvétele felülnézetből (a) és 30°-os szögből (b), és újabb növesztéssel létrehozott oldalágak
oszlopos ZnO szerkezeten (c).

A szol a szeletcentrifugás terítést követően beborította az oszlopos alapstruktúrát. A
kiégetést és nedves kémiai ZnO-növesztést követően az oszlopokat kb. 10-50 nm átmérőjű
kb. 100-300 nm hosszúságú ZnO oldalágak borították be. Az oldalágak geometriája erősen
függ az oszlopokra leválasztott magréteg minőségétől. A szolban öregedés közben ZnO
nanokristály-agglomerátumok képződnek. Minél régebbi a szol, annál nagyobb
kristályszemcsék képződnek a leválasztott magrétegből hőkezelés közben. Ha pedig a
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magréteg nem fedte be tökéletesen az oszlopot, akkor azok a felső felületükről tovább
növekednek, és így a tetejükön egyetlen újabb oszlop alakul ki. A szol-gél technika
eredményességét a felületi feszültség miatt a különböző geometriájú alapstruktúrák
befolyásolhatják. Például nagyon kis rácsállandójú szerkezet oszlopait már nem lehet szolgél technikával egyenletesen bevonni, ugyanis a felületi feszültség miatt az oszlopok közti
teret is kitölti a szol. Vékony magréteg-bevonat helyett a kiégetés után egy laza szerkezetű,
pórusos mátrix képződik az oszlopok között és fölött. Az atomi rétegleválasztás ezzel
szemben alkalmasabbnak tűnik, mivel meghatározható vastagságú, egyenletes rétegben
vonja be a különféle geometriájú szerkezeteket is, függetlenül azok méretétől és alakjától.
Az ALD technikával készített másodlagos magrétegek tesztelésére 8 µm rácsállandójú
fotolitográfiával előkészített nedves kémiai eljárással növesztett oszlopos szerkezet szolgált
(53. ábra a-c). A legeredményesebb magréteget elektronsugaras litográfiával mintázott
2 µm rácsállandójú szerkezetre is elkészítettem (53. ábra/d). A magréteg minden esetben
PLD-vel leválasztott jó minőségű ZnO vékonyréteg volt.
a)

b)

c)

d)

53. ábra Különböző ALD vékonyréteggel bevont oszlopos szerkezetek nedves kémiai növesztés
eredménye: (a) AZO – lemezes növekedés, (b) ZnO – kevés oldalág, erős továbbnövekedés, (c)
ZnO+ZnO – sűrű oldalágak, tetején továbbnövekedés, (d) GaO+ZnO – sűrű oldalágak.
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A 7. táblázat tartalmazza a különböző ALD bevonatokkal fedett minták nedves kémiai
oldalág-növesztésének eredményét. A cél a rendezetlen nanokristályos fedőréteg
létrehozása a rudak oldalán és fedőlapján. Az Al-mal adalékolt (feszített) ZnO nem jó
választás, mert a nedves kémiai növesztést befolyásolja az Al jelenléte és az eredmény
hosszúkás szálak helyett ritka, lapos lemezes szerkezet (53. ábra/a).
minta

ALD leválasztás

nedves kémiai
növesztés

eredmény

(a)

AZO (1+(15+1)x3+5) 200°C

4mM 4h 95°C

ritka lemezes

(b)

80xZnO 100°C

4mM 4h 95°C

alsó részén kevés oldalág, továbbnőtt

(c)

60xZnO 200°C + 60xZnO 100°C

4mM 4h 95°C

a paláston oldalágak, tetején mikrokristályosan folytatódott

(d)

50xGaO 300°C + 50xZnO 150 °C

4mM 4h 95°C

homogén borítású oldalág

7. táblázat Különböző ALD vékonyréteg bevonatok tesztelése oldalágnövesztés céljából.
A minták a)-d) jelölése megfelel az 53. ábra jelöléseinek.

Az alacsony hőmérsékleten (100 °C) ALD-vel leválasztott ZnO réteg valószínűleg
epitaxiálisan növekedett a rudak oldalfalára, ahogy sík hordozóra is jellemzően 〈101̅0〉
irányokban növekszik alacsony hőmérsékleten (lásd 2.3). Az ezt követő nedves kémiai
növesztés során egy-két száltól eltekintve az oszlopok csak tovább gyarapodtak oldal és
magasság irányban (53. ábra/b). Egy 200 °C-on és egy 100 °C-on egymás után leválasztott
réteg ideális a rudak oldallapján, de a fedőlapon nagyobb méretű kristályok alakulnak ki,
amik oszlopszerűen növekednek tovább a nedves kémiai növesztés során (53. ábra/c). Az
első réteg jobb fedést eredményez, a második tovább rontja a kristályszerkezetet. A
kétrétegű nanokristályos bevonatok között a jellemzően amorf módon növekvő Ga2O3 és
ZnO párossal értem el a legjobb eredményt, ami után a nedves kémiai növesztéssel teljesen
homogénen ZnO nanoszálak nőttek az eredeti oszlopos szerkezetre (53. ábra/d). A minta
egy rúdjáról készített TEM felvételen (54. ábra) jól látható az eredeti ZnO rúd c-textúrájú
oszlopos szerkezete, a kb. 10 nm vastag polikristályos Ga2O3/ZnO magréteg, és a
magrétegből kiinduló rendezetlen oldalágak.

a)

b)

54. ábra Oldalággal rendelkező ZnO rúd függőleges keresztmetszeti TEM felvételei. A rúd
polikristályos oszlopos szerkezetű, az oldallapjára leválasztott Ga2O3 és ZnO magréteg néhány nm
vastag, polikristályos, amiből rendezetlen oldalágak nőttek ki. Az a) felvételen a ZnO rúdról (A) és a
magréteg és oldalágak együtteséről (B) készült határolt területű diffrakciós ábrák a jobb szélen
láthatóak. A nagy nagyítású (b) felvételen jól látszik a polikristályos ZnO/Ga2O3 réteg és a belőle
kiinduló egykristályos oldalágak.
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6.2.2 HIERARCHIKUS

ZNO

STRUKTÚRÁK

RELATÍV

FAJLAGOS

FELÜLETÉNEK

MEGHATÁROZÁSA

Az oszlopos és a hierarchikus struktúrák relatív fajlagos felületét egy egyszerű
geometriai közelítéssel számoltam ki (55. ábra). A hexagonális mintázatot, és a lyuk
átmérőjét jól definiálja a nanogömb litográfia. Az oszlopok középpontjának távolságát
jelöljük L-lel, az átmérőjüket D-vel, és a merőlegesen álló oszlopok magasságát H-val! A d
átmérőjű oldalágak merőlegesen állnak az oszlopokra, az oldalfalakat szoros illeszkedésű
hexagonális eloszlással borítják be, ahol a szálak távolsága l. Az oldalágak hossza h. A
hexagonális rácsban a hatszögeket választva primitív cellaként (Wigner-Seitz cella), a
felületnövekedés könnyen kiszámítható.

55. ábra A hierarchikus szerkezetek geometriáját bemutató vázlat. Az ábrán
jelölt méretek: ZnO oszlopok távolsága (L), oszlopátmérő (D), oszlopmagasság
(H), oldalágak távolsága (l), oldalágak átmérője (d), oldalágak hossza (h).

A relatív fajlagos felület növekedése (vagyis az érdességi faktor) a fentiek szerint
oszlopokra és oldalággal rendelkező oszlopokra rendre a következő:
𝐺1 = 1 +

2𝜋 𝐷𝐻
√3 𝐿2

𝐺2 = 1 +

2𝜋 𝐷𝐻
2𝜋 𝑑ℎ
∙ (1 +
)
2
√3 𝐿
√3 𝑙 2

A második egyenlet jobb oldali, utolsó tagja jelzi, hogy a sor könnyen folytatható a
hierarchikus struktúra tetszőleges, többszörös összetettsége esetén. Két különböző
szerkezet: egy egyszerű oszlopos és egy hierarchikus szerkezet SEM képét mutatja az 56.
ábra. A gyakorlatban a d és l paraméterek értékét vehetjük ugyanakkorának, mivel a
másodlagosan növesztett szálak szoros illeszkedésűek, és egymáshoz igen közel
növekednek. Az oszlopos szerkezet (56. ábra/a) SEM felvétel alapján leolvasott geometriai
paraméterei: L=570 nm; D=340 nm; H=2000 nm; d=l=h=0 nm és számított relatív fajlagos
felülete G1=8,6. A hierarchikus szerkezet (56. ábra/b) geometriai paraméterei: L=500 nm;
D=350 nm; H=7000 nm; d=l=60 nm; h=200 nm és számított relatív fajlagos felülete G2=466.
A számított relatív fajlagos felület értékek hibáját az egyszerű oszlopos szerkezetnél ~10%ra, a hierarchikus szerkezetnél ~40%-ra becsülöm. A hibaterjedés becslésénél
felhasználtam, hogy a SEM felvételek alapján a rácsállandót nagy pontossággal (ΔL=5%)
meg tudtam határozni, azonban a növesztés inhomogenitása miatt az oszlopok átmérője és
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magassága kevésbé egyenletes (ΔH=ΔD=10%), valamint az oldalágak geometriai
paraméterei már lényegesen nagyobb (Δl=Δd=Δh=20%) szórást mutatnak.

56. ábra Két minta SEM képei a relatív fajlagos felület számításhoz: az a) képen látható minta:
alacsony oszlopok, számított relatív fajlagos felülete 8,6. b): alacsony oszlopok oldalágakkal,
számított relatív fajlagos felülete 466. A hierarchikus minta esetében az oszlopok között egy rés
volt látható, innen könnyen leolvashatóak voltak a méretek.

Ha azzal a közelítéssel élünk, hogy az oldalszálak hossza legfeljebb akkora lehet, hogy
összeérjenek, azaz ℎ𝑚𝑎𝑥 = (𝐿 − 𝐷)⁄2, akkor meghatározhatjuk az ideális oszlop átmérőt a
rácsállandó függvényében, ahol a legnagyobb a relatív fajlagos felület értéke. A G2
összefüggését az átmérő (D) szerint parciálisan deriválva keressük a szélsőértéket. A
műveletek elvégzése és egyszerűbb alakra hozás után:
𝐷=

√3 𝑙 2 1
+ 𝐿
2𝜋 𝑑 2

Mivel az oldalágak átmérője és rácsállandója kb. egy nagyságrenddel kisebb az oszlopok
rácsállandójától, ezért a kapott összefüggést egyszerűsíthetjük 𝐷 ≈ 𝐿⁄2 -re. Tehát
közelítőleg akkor kapjuk a legnagyobb relatív fajlagos felületet, ha az elsődleges oszlopok
átmérője a rácsállandó fele. Ezt későbbi tervezésnél figyelembe lehet venni.
A különböző mikro- és nanostruktúrákat tartalmazó hordozók relatív fajlagos
felületének eltérését jól illusztrálja a felületen monomolekuláris rétegben adszorbeálódott
festék színének telítettsége (57. ábra).

57. ábra A különböző egyszerű és hierarchikus struktúrát tartalmazó
minták fényképe a D149 festék adszorpciója után. A betűjelek megfelelnek
a 6. táblázatban alkalmazott jelölésnek.
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A festékérzékenyített mintákról visszaoldott festék mennyisége egyenes arányos a
relatív fajlagos felületükkel, mivel a festékmolekulák csak a ZnO felületére adszorbeálódnak.
A relatív fajlagos felület festékabszorpción alapuló meghatározásához először is kalibrációs
sort készítettem D149 festék ismert koncentrációjú oldataiból. Ehhez a NaOH oldatot
használtam referenciának, és három különböző bemért festék oldat (0.25 µM, 2.5 µM,
25 µM) szolgált kalibrációs sorozatként. A lila festékre jellemző 390nm-es abszorpciós csúcs
magassága arányos a festék koncentrációjával. A mért abszorpciós spektrumokat az 58.
ábra mutatja.

58. ábra A kalibrációs sorozat (szürke szaggatott vonalak), és a visszaoldott
festékoldatok abszorpciós spektruma (színes görbék). Rövidítések: TF –
vékonyréteg, SP – rövid oszlopok, LP – hosszú oszlopok, SB – oldalágak, NW –
rendezetlen nanoszálak, PL – pórusos réteg, short – rövid, long – hosszú.

A mért abszorpciós csúcsok, a számított festékkoncentrációk, a minták felülete és az
ezekből számított relatív fajlagos felület értékek az 8. táblázatban láthatóak. A számolásnál
feltételeztem, hogy a festék monomolekuláris rétegben adszorbeálódik (azonos térbeli
gátlással, steric hindrance) a ZnO vékonyréteg és a ZnO nanostruktúra felületére is
egyaránt.
Hordozó felület
Festék koncentráció
Relatív fajlagos felület
2
mm
µM
×
sík vékonyréteg
1654
1.230
1
rövid oszlopok
91.0
0.604
8.9
hosszú oszlopok
83.8
1.163
18.7
hosszú oszlopok rövid oldalággal
83,8
2,191
35,2
nanoszálak szol-gél magrétegen
70.8
2.959
56.2
rövid oszlopok porózus bevonattal
66.0
3.601
73.3
hosszú oszlopok hosszú oldalággal
87.3
6.896
106.2
8. táblázat A mért abszorpciós csúcsmagasságok, hordozófelületek, számított festék koncentrációk
és érdességi faktorok.
MINTA

Az eredmények ellenőrzéseképpen ugyanezen minták esetén a leegyszerűsített modell
alapján is kiszámoltam a relatív fajlagos felület értékeket. A mintákról készült SEM
felvételek alapján meghatároztam a nanoszerkezetek számításhoz szükséges geometriai
paramétereit. Egyes minták esetén az alkalmazott számítási modell már jelentős
egyszerűsítéseket tartalmaz, de nagyságrendi egyezésben van az abszorpciós méréssel. A
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“rövid oszlopok” elnevezésű minta számított és a mért relatív fajlagos felülete a SEM
képekből (pl. az 56. ábra/a kép) meghatározható geometriai méretek alapján 8,6-szoros,
ami jó közelítése az abszorpciós spektrumból számított 8,9-es értéknek. További számított
relatív fajlagos felület értéket tartalmaz a 9. táblázat.

-

Számított relatív
fajlagos felület
6,2
10

Mért relatív
fajlagos felület
8.9
18.7

115

140

46,4

35,2

-

-

-

44,5

56.2

1600

-

-

-

n.a.

73.3

5000

75

75

150

153

106.2

MINTA

L

D

H

l

d

h

rövid oszlopok
hosszú oszlopok
hosszú oszlopok
rövid oldalággal
nanoszálak szol-gél
magrétegen
rövid oszlopok
porózus bevonattal
hosszú oszlopok
hosszú oldalággal

580
570

270
270

1800
3000

-

-

570

250

3000

115

200

200

2400

570

270

570

330

9. táblázat Nanoszerkezetek SEM felvételekből meghatározott geometriai paraméterekkel,
ezekből számított és az abszorpciós méréssel meghatározott relatív fajlagos felület
értékekkel.

6.2.3 HIERARCHIKUS DSSC NAPELEMEK VIZSGÁLATA
Az elkészült festékérzékenyített napelemek mért I-V görbéi (59. ábra/a) mutatják a
megnövekedett relatív fajlagos felület hatását. A napelemek megvilágítás hatására
áramgenerátorként működnek, és a rövidzárási áramértékek jelzik a fotonok elnyeléséből
és hasznosításából eredő fotoáramot. A rövidzárási áram értékei a szerkezet
összetettségével, a relatív fajlagos felülettel javulnak (59. ábra/b).

a)

b)

59. ábra Különböző ZnO struktúrákkal felépített DSSC napelemek AM1.5 megvilágítás mellett mért
I-V görbéi (a) és a rövidzárási áramértékek a relatív fajlagos felület függvényében ábrázolva (b).
Rövidítések: NW – rendezetlen nanoszálak, SP – rövid oszlopok, LP – hosszú oszlopok, SB –
oldalágak, long-SB – hosszú oldalágak.

Az I-V görbék V=0 körüli tartományának nemnulla meredeksége véges párhuzamos
ellenállásra utal, ami ideális esetben végtelen nagy lenne. A véges párhuzamos ellenállás az
I-V görbe kitöltési tényezőjét és egyben a hatásfokot is csökkenti. Ezt a túl hosszú ZnO
oszlopok okozzák, amelyeknek a végét már nem borítja a lyukvezető anyag, így közvetlenül
vagy nagyon vékony HTM-rétegen keresztül érintkeznek a fölső arany elektródával. Az I-V
görbék nyitó irányú meredeksége a nagy soros ellenállásra utal, melyet okozhat a
megnövekedett számú krisztallithatárokon való szórásmechanizmus. A rövidzárási áram
növekszik a relatív fajlagos felülettel, de láthatóan (59. ábra/b) elmarad az egyenes
arányosságtól és telítésbe megy. A szerkezet bonyolultságával és az oldalágak nagy
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sűrűségével a relatív fajlagos felület és a térkitöltés is növekszik, emiatt a HTM számára
nehezen elérhető pórusok, zárványok is keletkezhetnek. A spiro-OMeTAD póruskitöltési
képessége viszkozitásánál fogva nem ideális, hígabb oldatként elkészítve pedig az oldószer
eltávolítása nehézkes. A hagyományosnak tekinthető jodid-elektrolit és platina katód
alkalmazásával a póruskitöltés problémája, a ZnO rudak inhomogenitásából származó
átvezetések és egyéb káros következmények valószínűleg kiküszöbölhetőek lettek volna.

6.3 KONKLÚZIÓ
Szol-gél és ALD vékonyréteg leválasztással készítettem rendezetlen nanokristályos
bevonatot ZnO oszlopos szerkezetre, majd nedves kémiai növesztéssel oldalágakat
készítettem rájuk. Hat különböző geometriájú hierarchikus szerkezet relatív fajlagos
felületét határoztam meg monomolekuláris festékbevonat visszaoldásával és optikai
abszorpciós méréssel. A relatív fajlagos felület mérése hibahatáron belüli egyezést mutatott
a SEM felvételek alapján meghatározott geometriával számított értékkel, még a bonyolult
hierarchikus szerkezeteknél is, amiknek a geometriája különösen nehezen határozható meg
a SEM felvételekből. A hierarchikus szerkezet nagyobb relatív fajlagos felületének előnyét
festékérzékenyített napelemek rövidzárási áramértékeinek összehasonlításával igazoltam.
Az elkészített napelemek egyébiránt alacsonynak mondható hatásfokát az oszlopok
egyenetlen magassága, vagy esetleges pontszerű rövidzárak okozhatják. A spiro-OMeTAD
szilárd fázisú lyukvezető anyag egyenletesebb felépítésű kevésbé sűrű porózus rétegek
kitöltésére alkalmasabb, bonyolultabb hierarchikus szerkezetek kitöltésénél zárványok
keletkezhetnek.
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7 ÖSSZEFOGLALÁS
A ZnO-dal való munkám során vizsgáltam annak alkalmazási lehetőségeit különböző
optoelektronikai eszközök számára. Vékonyréteg formában atomi rétegleválasztással
állítottam elő, melynek során galliummal adalékoltam. Bebizonyosodott, hogy a GZOrétegek alkalmasak LED-ek felső átlátszó vezető rétegét helyettesíteni. A legalkalmasabb
elektromos paraméterek eléréséhez meghatároztam az optimális adalékkoncentrációt és
hőkezeléssel csökkentettem a p-GaN és a GZO közti kontakt ellenállást. A hőkezelés a réteg
vezetőképességét lerontja, ezért először egy vékony pufferréteget választottam le, és
hőkezeltem, majd egy vastagabb réteg leválasztásával biztosítottam a megfelelő
vezetőképességet. A LED-ek felső vezető rétegeként GZO-t használva felmerül az a
lehetőség, hogy az igencsak elterjedt, egyszerű, alacsony hőmérsékletű és olcsó nedves
kémiai ZnO-növesztéssel nanoszálakat, rudakat létrehozva fokozzuk annak fénykihozatalát.
A LED/levegő határán létrehozott nanoszerkezet folytonos törésmutató-átmenettel, vagy
mint fotonikus kristály, kicsatoló diffrakciós rácsként növelheti a fénykihozatalt. Első
lépésben ZnO nanorudakból álló fotonikus kristályt készítettem, vizsgáltam lézeres
diffrakciós mintázatát és transzmissziós spektrumát. Az eredményeket számítógépes
szimulációk eredményeivel is összevetettem. Fotonikus kristály szerkezetet LED-ek felső
vezető rétegére is készítettem, és az elektrolumineszcencia-mérések néhány százalékos
intenzitásnövekedést mutattak a sík referencia LED-ekhez képest. A fotonikus kristály
jellegű mintázatokat elektronsugaras litográfiával hoztam létre a lakkrétegben, amiben így
ablakot nyitottam a nedves kémiai növesztés számára. A hatszögrácsba rendezett néhány
száz nanométeres lyukakat nagy területen, akár szeletméretben nem lehet elektronsugárral
elkészíteni. Erre dolgoztam ki egy eljárást önszerveződő szilika nanogömbök
felhasználásával. A nanogömbök monorétegén mint mikrolencséken keresztül megvilágítva
a fotolakkot, csak a fókuszfoltokban lesz elegendően nagy az expozíciós energia a tökéletes
előhíváshoz. Az általam hígított fotolakk használatával akár 400 nm-es rácsállandó is gond
nélkül elérhető, speciális, néhány tíz nanométer vékony lakkal ennél kisebb is. A periodikus
ZnO oszlopok további felhasználási lehetőségét a napelemeknél találtam meg. A
festékérzékenyített napelemek félvezető komponense felelős a félvezető felületére
monomolekuláris rétegben adszorbeált festékmolekulák által leadott fotoelektronok
elvezetéséért. A félvezetőnek tehát jól kell vezetnie az elektronokat és nagy relatív fajlagos
felülettel kell rendelkeznie a megfelelő napelem hatásfok eléréséhez. Kísérletet tettem a jó
vezető, periodikus ZnO oszlopok felületének megnövelésére különféle polikristályos ZnO
magréteggel való bevonással és újabb nedves kémiai növesztési lépésekkel. Ezzel sikerült
hierarchikus szerkezetet létrehozni, vagyis az oszlopok oldalára egy nagyságrenddel kisebb
méretű ZnO oldalágakat növeszteni. Ezek az oldalágak kitöltik az oszlopok közti holt teret,
nagy fajlagos felületet biztosítanak, amely akár több százszoros is lehet. Ezenkívül
kidolgoztam egy módszert a fajlagos felület meghatározására, és festékérzékenyített
napelemek készítésével és vizsgálatával megmutattam a rövidzárási áram relatív fajlagos
felülettel való növekedését.
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8 TÉZISPONTOK

8.1 KÉTLÉPÉSES GZO-RÉTEGEK KÉSZÍTÉSE LED-EK SZÁMÁRA
Elsőként alkalmaztam gyors hőkezelést két atomi rétegleválasztási lépés között
galliummal adalékolt ZnO vékonyrétegek esetén, ezzel biztosítva a p-GaN/GZO átmenet kis
kontaktellenállását (1,33x10-2 cm2) és a GZO-réteg jó vezetőképességét (5,2x10-4 cm).
Megmutattam, hogy a gallium adalék a kristályrácsba beépülve donorként működik, így
növeli a töltéshordozó koncentrációt és ezen keresztül a rétegek vezetőképességét.
Megmutattam, hogy az így készített GZO-rétegek kiválóan használhatók átlátszó vezető
rétegnek LED-ek számára és akár 4”-es szeletméretben is homogén a vastagságuk, az
összetételük és az elektromos tulajdonságaik. [A]

8.2 OSZLOPOS ZNO SZERKEZET DIFFRAKCIÓ MÉRÉSE ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓJA
Elsőként hoztam létre rendezett epitaxiális ZnO nanorudakat hagyományos, InGaN/GaN
alapú kék-LED szerkezetek felületére. Az oszlopos kétdimenziós fotonikus kristály 500 nmes rácsállandó esetén 17, 19, ill. 32%-os integrális fénykicsatolási hatásfok növekedést
eredményezett a felületi normálishoz képest rendre 0°, 30°, ill. 60°-ban mérve. Zafír
hordozóra növesztett, hasonlóan rendezett szerkezeten sikerült kísérletileg is kimutatni az
adott hullámhosszhoz tartozó elsőrendű diffrakciós csúcsot, ill. kimérni a szerkezet
transzmisszióját. Az időtartománybeli véges differenciák módszerével meghatározott
transzmissziós görbe és a kísérleti spektrum csúcshelyei jó egyezést mutattak. [B]

8.3 ZNO

NANORUDAK NÖVESZTÉSE

ÖNSZERVEZŐDŐ

FOTOLITOGRÁFIAI MASZK

SEGÍTSÉGÉVEL
Új módszert dolgoztam ki rendezett ZnO oszlopok növesztésére nagy felületen
önszerveződő fotolitográfiai maszkréteg használatával. A ZnO magréteg felületén levő
fotorezisztre Langmuir-Blodgett technikával felvitt szilika vagy polisztirol gömbök
megvilágítása és a lakk előhívása után a nedves kémiai növesztés a fotolakkban képzett
hatszögrácsban elhelyezkedő lyukakból történik. A módszer előnye, hogy a többi
technológiához képest igen gyors, nem igényel maszkkészítést, és nagy felbontású: a lyukak
távolsága akár 400 nm-ig is csökkenthető. Időtartománybeli véges differenciák módszerét
alkalmazó szimulációval igazoltam, hogy a felbontás határa 200 nm-es fotoreziszt
használatával 400 nm. [C]-[D]
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8.4 HIERARCHIKUS ZNO STRUKTÚRA KÉSZÍTÉSE ÉS VIZSGÁLATA
Új módszert dolgoztam ki hierarchikus ZnO struktúra létrehozására kétlépéses nedves
kémiai növesztés és egy közbülső rendezetlen nanokristályos magréteg szol-gél technikával
vagy atomi rétegleválasztással végzett kialakításával. D149 festék adszorpcióját és leoldását
követően optikai abszorbancia-mérésekkel meghatároztam a létrehozott struktúrák relatív
fajlagos felületét, melyek akár 100-szoros relatív fajlagos felületnövekedést is mutattak a sík
referenciához képest. A festékérzékenyített napelemek, melyek alapját hierarchikus ZnO
nanostruktúrák képezték, lényegesen nagyobb rövidzárási áramot mutattak, mint az
oszlopos szerkezetű referencia. [E]
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11 FÜGGELÉK

11.1 KÜLÖNBÖZŐ LITOGRÁFIAI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Ahogy a hagyományos szilícium-technológiában elengedhetetlen a fotolitográfia
alkalmazása, úgy a mikro- és nanoszerkezetek növesztésénél is ki lehet használni, ha jól
meghatározott geometriával kívánunk dolgozni. Ha a növesztő magréteg felületét
beborítjuk növesztést blokkoló filmmel (pl. fotolakkal) és a kívánt helyeken ablakot nyitunk,
akkor csak a meghatározott helyeken növekednek a ZnO kristályok. Amennyiben a
fotolitográfia által nyújtott felbontás már nem elegendő, más nem hagyományos
módszerekhez kell folyamodni. Ilyenek az elektronsugaras litográfia (pontosabban direkt
írás), nanoimprint litográfia, lézeres direkt írás, nanogömbökkel monorétegével maszkolt
különböző leválasztási, marási vagy litográfiai eljárások, és még lehetne említeni egyéb
számos különleges mintázási módszert is.
Az UV fotolitográfia egy hagyományosnak tekinthető mintázatleképző módszer. A
félvezető technológiában a higanygőzlámpa H (405 nm) és I (365 nm) vonala használatos a
fényérzékeny lakk expozcíójához. A mintázat egy üveglemezen van kialakítva kb. 300 nm
króm rétegből. A fotolakkal borított szelet és a maszk kontakt üzemmódban össze van
szorítva a levilágító berendezésben, majd a lakk fajtájától és vastagságától függő ideig tart
az expozíció a maszkon keresztül. Ahol a maszk krómrétege nem takarta ki az UV fényt, ott
a pozitív fotolakk hosszú polimerláncai feltöredeznek és nagyságrendekkel oldékonyabbá
válnak a lakk saját előhívószerében. Az előhívás során eltávolítjuk a megvilágított
területekről a lakkot és a hordozó felülete szabaddá válik a további technológiai lépések
számára. Negatív lakk alkalmazása esetén a megvilágítás helyén rögzül a lakk és egy más
típusú előhívószer a meg nem világított lakkot oldja le. A folyamat sematikus rajzát mutatja
az 60. ábra. A mintázatkialakítás után a következő technológiai lépések olyanok, amik ellen
maszkol a fennmaradt lakkréteg. A kémiai marásnál a lakkal nem borított részek ki vannak
téve a sav vagy lúg maró hatásának, viszont a lakk megvédi a fedett részeket. Így alakítunk
ki nyomtatott áramköri lapokon vezetékhálózatot az üvegszálas lemezre ragasztott vékony
rézlemezben is. Az ún. lift-off technika akkor használatos, ha a pl. a marásnak nem állna
ellen a hordozó. Ebben az esetben a hordozón fotolitográfiával létrehozzuk a megfelelő
ábrát figyelembe véve azt, hogy a nyitott ablakokban fog letapadni az ezután leválasztandó
vékonyréteg. A leválasztás után a lakkot acetonos mosással el tudjuk távolítani, amivel
együtt távozik a lakk tetején lévő vékonyréteg is. Ha a lakk elég vastag és függőleges falú, a
leválasztott vékonyréteg nem összefüggő, így a közvetlen hordozóra tapadt részek az
acetonos mosást követően is ott maradnak.
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60. ábra A fotolitográfia technológiai lépéseinek sematikus ábrája.

A fotolitográfiával laborunkban elérhető legjobb felbontás 500 nm-es lakk használatával
kb. 1 µm. A szükséges maszk szintén hasonló technológiával készül, leszámítva azt, hogy az
expozíció nem egy másik maszkon keresztül, hanem direkt írással történik. A direkt írás
történhet pásztázó apertúra vagy UV lézer alkalmazásával.
A fotolitográfia felbontásánál akár 2 nagyságrenddel nagyobb felbontású
elektronsugaras litográfia a nanoszerkezetek készítésének legelterjedtebb mintázatkészítő
eljárása. A fókuszált elektronnyaláb eltérítő tekercsek vezérlésével világítja meg a megfelelő
pozíciókban az elektronsugaras rezisztet (pl. PMMA), aminek hatására lokálisan
oldékonyabbá válik a reziszt az előhívójával szemben, mint a be nem sugárzott helyeken. Az
elv itt is a polimerláncok széttöredezésén alapul, akárcsak a fotolitográfiánál
Elektronsugaras litográfia esetén is létezik negatív reziszt, mely a be nem sugárzott
helyeken marad oldékony az előhívójával szemben. Az elektronsugár átmérője a nagyon
precíz elektromágneses fókuszálás és nyalábformálás után néhány nm-esre is leszűkíthető,
mellyel akár 10 nm-es csíkszélességű ábra is készíthető a lakkban.
A nanoimprint litográfia alkalmas hasonló felbontású ábrák készítésére, mint az
elektronsugaras litográfia azzal az előnnyel, hogy a mintázás az egész szeleten egy lépésben
történik, tehát olyan gyors, mint fotolitográfia. A szükséges maszk általában kvarcból készül,
mely elég kemény ahhoz, hogy többször is lehessen használni. A maszk tartalmazza a
kialakítandó térbeli ábra negatívját, melyet a hordozóra leválasztott vékony lakkba kell
belepréselni, hogy a lakk deformációja következtében vegye fel a mintázatot. A maszk
elektronsugaras litográfiás mintázással és a kvarc DRIE-s marásával készülhet, aminek
következtében elég költséges. A módszer nagyon érzékeny a maszkon vagy a hordozón levő
szennyeződésekre, a préselés paramétereire, a lakk vastagságára. Egyéb alternatív maszkmentes litográfiai, mintázatkészítési módszerek is ismertek, mint a direkt írásos AFM vagy
pásztázó tűszondás litográfia, lézer interferometrikus litográfia, az önszerveződő blokkkopolimer litográfia, vagy a szintén önszerveződő nanogömbökkel végzett számos módszer.
A rendezett ZnO szerkezetek előállításra használatos bevált módszer általában az
elektronsugaras litográfia, ritkábban a fotolitográfia. A litográfiával nyitott rezisztablakokon keresztül szabaddá vált ZnO magrétegből a nedves kémiai növesztés során
nőnek ki az oszlopok [89], [90], [136]. Ezzel jól meghatározott pozíciókban, előre definiált
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méretű és formájú növesztési ablakok nyithatók, melyek jól meghatározzák a növesztett
ZnO geometriáját. Az elektronsugaras litográfia nem teszi lehetővé a nagy területek
mintázását, a fotolitográfia vagy nanoimprint litográfiákhoz pedig szükség van a nagy
felbontású és méretű maszkra, amit előzőleg kell legyártani vagy megvásárolni. A
nanogömbökkel végzett különböző ábrakészítési technikák megoldást nyújthatnak a köztes
űr betöltésére. A nagy felbontást a gömbök kis átmérője biztosítja, önszerveződő
viselkedésük pedig a szabályos hatszögrácsot [140], [141]. A nanogömbök monorétegének
felvitele szinte bármilyen minta felületére lehetséges hagyományos Langmuir-Blodgett,
szeletcentrifuga vagy un. doctor blade technikával. Ezeknél az ábrakészítési technikáknál a
nanogömbök rétegét használhatjuk stencilmaszkként (shadow mask) fémleválasztás [129],
ionimplantáció [130] vagy mély reaktív-ion marás (deep reactive-ion etching - DRIE) [142]
közben. A konvencionális UV fotolitográfiával kombinálva azonban önszerveződő fókuszáló
lencseként lehet használni a nanogömbök monorétegét közvetlenül a fotolakkal borított
mintára terítve [131]. A szilika vagy polisztirol mikrolencsék hullámhossz alatti méretű
foltba fókuszálják az exponáló UV fényt, ami így elegendő dózissal világítja meg lokálisan a
rezisztet. Az előhívást követően a magréteggel fedett hordozó kész a rendezett ZnO
oszlopok növesztésére (lásd 5. fejezet).
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11.2 AZ ÉLDIFFRAKCIÓ HATÁSA A FOTOLITOGRÁFIÁRA
Az éldiffrakció hatását először egy olyan fotolitográfiás maszkkal (61. ábra) teszteltem,
amiben 10 µm széles króm vonalak voltak egymástól 30 µm-re. A levilágításhoz S1805
típusú 500 nm vastag fotolakkot használtam szilícium szeletre terítve. A lakkot a maszkon
keresztül kontakt üzemmódban 40, 50 és 60 mJ/cm2-rel világítottam meg és különböző
előhívási időket alkalmaztam 10 s-től akár több percig terjedő skálán. Az előhívót 1:2
arányban vízzel hígítottam. Az eredményeket a 10. táblázat és a SEM felvételek (62. ábra)
mutatják.

10 µm

30 µm

61. ábra Fotolitográfiás maszk az éldiffrakció
vizsgálatához. Vonalszélesség 10 µm, vonalköz
30 µm.

Dev (s) - 1:2 előhívóban

Minta neve
10
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40
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Si-1a
Si-3a
Si-2b
Si-3g
Si-2k
Si-1h
Si-3b
Si-2c
Si-3f
Si-2l
Si-3o
Si-1i
Si-3c
Si-2d
Si-3p
Si-3d
Si-2m
Si-1j
Si-3e
Si-2e
Si-1k
Si-3h
Si-2f
Si-1b
Si-3i
Si-2a
Si-1l
Si-2g
Si-1m
Si-3j
Si-2h
Si-1c
Si-1n
Si-3k
Si-2i
Si-1d
Si-1o
Si-3l
Si-2j
Si-1e
Si-3m
Si-2n
Si-1f
Si-3n
Si-1g

alulexponált, alulhívott

OK

túlexponált, túlhívott
nincs SEM kép
nincs kísérlet

Fotoreziszt
~500 nm

Si+SiO2

10. táblázat Különböző expozíciós és előhívási időkkel készített minták. A színes cellákban levő
mintákról készült SEM képeket tartalmazza az 62. ábra. A cellák színe a litográfia sikerességét
jelzik a skála szerint. A sematikus ábra az ezekhez a színekhez tartozó fotoreziszt
keresztmetszetének alakját mutatja.
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62. ábra A különböző expozíciós és előhívási időkkel készített minták keresztmetszti SEM felvétele.
Az egyes mintákhoz tartozó paraméterek a 10. táblázatból olvashatók ki.

Az expozíciós és előhívási paraméterek megfelelő párosításával sikerült az ideális
geometriát elérni a lakkban, továbbá hosszan elnyúló diffrakciós mintázatot nagy energiás
expozícióval és rövid előhívási idővel, valamint lekerekedett túlhívott mintázatot nagyon
hosszú előhívási idővel.
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Az előző kísérlethez hasonlót végeztem el egy olyan maszkkal (63. ábra), amiben az
1 µm-es króm csíkokat 1 µm-es köz választotta el. Ebben az esetben az élek olyan közel
vannak egymáshoz, hogy nem lehet őket függetlennek tekinteni. A maszk lényegében
diffrakciós rács. Az eredményeket a 11. táblázat és a SEM felvételek (64. ábra) mutatják.

1 µm 1 µm
63. ábra Fotolitográfiás maszk az éldiffrakció vizsgálatához. Vonalszélesség 1 µm, vonalköz 1 µm.

minták

expozíciós energia (mJ/cm2)

előhívási idő (s)

20
2
5
7
10
15
20
25
30
40
45
60
75
90
105
120
150
180
300

40

1f

1a
1g
1b
1h
1c
1j
1d
1k
1e
1i

60

2i

2a
2j
2c
2k
2b
2h
2d
2g
2e
2f

80
3j
3h
3k
3g
3f

3a

4h
4e
alulexponált-alulhívott
4f
4g
4j
4k
4a
4i

3i
3b

4b

3c

4c

3d

4d

jó
túlexponált-túlhívott
nincs SEM kép
nincs kísérlet

3e

11. táblázat Különböző expozíciós és előhívási időkkel készített minták. A színes cellákban levő
mintákról készült SEM képeket tartalmazza a 64. ábra. A cellák színe a litográfia sikerességét jelzik
a skála szerint. A sematikus ábra az ezekhez a színekhez tartozó fotoreziszt keresztmetszetének
alakját mutatja.
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64. ábra A különböző expozíciós és előhívási időkkel készített minták keresztmetszti SEM felvétele.
Az egyes mintákhoz tartozó paraméterek a 11. táblázatból olvashatók ki.

Az ideális expozíciós és előhívási paraméterek mellett olyan paraméter párost is
találtam, aminél 1 µm-nél keskenyebb csíkszélességet is el lehet érni, és olyat is, aminél a
csíkok közti rést lehet leszűkíteni 1 µm alá.
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11.3 GZO MOZGÉKONYSÁG MODELLJE
Degenerált félvezető oxidok leírására egyik legrészletesebb modell D.C. Look [124]
elméletében olvasható. A GZO-réteg mozgékonysága három részből tevődik össze: az
ionizált szennyezőkön (ii – ionized impurity), a fononokon (ph – phonon) és a
krisztallithatárokon (bdry – boundray) való szórásból származó mozgékonyságokból. Ezen
komponensek replusz művelettel kapott eredménye adja az eredő mozgékonyságot.
−1

𝜇(𝑁𝐷 , 𝑁𝐴 , 𝑑, 𝐶, 𝑇) = [𝜇𝑖𝑖 (𝑁𝐷 , 𝑁𝐴 )−1 + 𝜇𝑝ℎ (𝑛, 𝑇)−1 + 𝜇𝑏𝑑𝑟𝑦 (𝑑, 𝑛, 𝐶)−1 ]

A továbbiakban csak a felhasznált végső formulákat közlöm ebben a részben, amibe
már a fizikai állandók és a ZnO anyagi állandóinak számértéke is be van helyettesítve. A
részletes kifejtés és a jelölések az idézett műben megtalálhatóak. Az ionizált szennyezőkön
való szórásból származó mozgékonyság komponens a donor és akceptor szennyezők
koncentrációjától függ. Esetünkben a donor szennyezők a Zn szubsztitúciós helyeken lévő
Ga atomok (GaZn) egyszeres töltéssel. Erősen adalékolt rétegnél a megjelenő ponthibák,
tipikusan a Zn-vakanciák (VZn) domináns akceptorként funkcionálnak, melyek 2-szeres
töltésű szórócentrumként rontják a mozgékonyságot.
𝑁 −2𝑁

𝜇𝑖𝑖 (𝑁𝐷 , 𝑁𝐴 ) = 𝜇𝑖𝑖0 (𝑛) 𝑁𝐷 +4𝑁𝐴 , ahol
𝐷

𝐴

𝑛 = 𝑁𝐷 − 𝑁𝐴
𝜇𝑖𝑖0 (𝑛) =

24𝜋3 𝜀02 ℏ3
1
𝑒 3 [𝑚∗ (𝑛)]2 𝑙𝑛(1+𝑦(𝑛))− 𝑦(𝑛)

2

=

1+𝑦(𝑛)

𝑦(𝑛) =

31⁄3 4𝜋8⁄3 𝜀0 ℏ2 𝑛1⁄3
1,3921 ×
𝑒 2 [𝑚∗ (𝑛)]

146,9[1−1,7364×10−15 𝑛2⁄3 ] 𝑐𝑚2
𝑦(𝑛)
𝑉𝑠
𝑙𝑛(1+𝑦(𝑛))−
1+𝑦(𝑛)

10−6 𝑛1⁄3 [1 − 1,7364 × 10−15 𝑛2⁄3 ].

A fononokon való szórás is három részeffektusból tevődik össze, az optikai fononokon
és az akusztikus fononokon történő szórásból, valamint ha az akusztikus fononok a
piezoelektromos potenciálon keresztül hatnak kölcsön, akkor egy harmadik
piezoelektromos tagból is.
𝜇𝑝ℎ (𝑛, 𝑇) = [𝜇𝑝𝑜 (𝑇)−1 + 𝜇𝑎𝑐 (𝑛, 𝑇)−1 + 𝜇𝑝𝑒 (𝑛, 𝑇)−1 ]
29⁄2 𝜋 1⁄2 ℏ2 (𝑘𝑇)1⁄2 (𝑒
𝜇𝑝𝑜 (𝑛, 𝑇) =

𝑇𝑝𝑜
𝑇

− 1) 𝐹𝑍𝑛𝑂 (𝑛, 𝑇)

3𝑒(𝑘𝑇𝑝𝑜 )[𝑚∗ (𝑛)]3⁄2 (𝜀1 −1 − 𝜀0 −1 )
= 1,181𝑇 1⁄2 (𝑒

𝑇𝑝𝑜
𝑇

−1

=

𝑇

3⁄2

− 1) 𝑒 𝑇𝑝𝑜 (1 − 1,7364 × 10−15 𝑛2⁄3 )

𝑇

𝐹𝑍𝑛𝑂 (𝑛, 𝑇) = 0,93𝑒 𝑇𝑝𝑜
𝜇𝑎𝑐 (𝑛, 𝑇) =

𝜋ℏ4 𝑐1
21⁄2 (𝑚∗ )5⁄2 𝐸1 2 𝑒𝑘𝑇

𝐸𝑓 (𝑛)−1⁄2 =
1

−1

= 9,268 × 1012 (𝑛3 𝑇)
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2

(1 − 1,7364 × 10−15 𝑛2⁄3 )

𝑐𝑚2
𝑉𝑠

𝑐𝑚2
𝑉𝑠

𝜇𝑝𝑒 (𝑛, 𝑇) =

23⁄2 𝜋ℏ2 𝜀0
(𝑚∗ )3⁄2 𝑃𝑝𝑒 2 𝑒𝑘𝑇

𝐸𝑓 (𝑛)−1⁄2

2
𝑛1⁄3
2 𝑐𝑚
= 0,1722
(1 − 1,7364 × 10−15 𝑛2⁄3 )
𝑇
𝑉𝑠

Végül a krisztallithatárokon való szórásból származó mozgékonyság:
𝜇𝑏𝑑𝑟𝑦 (𝑑, 𝑛, 𝐶) =

𝑒
𝑑 ⁄𝐶
𝑒
𝑑 ⁄𝐶
𝑑 𝑐𝑚2
7
=
=
4,911
×
10
𝑚∗ 𝜈𝐹𝑒𝑟𝑚𝑖 (𝑛) ℏ (3𝜋 2 𝑛)1⁄3
𝑛1⁄3 𝐶 𝑉𝑠

A GZO-rétegeken mért mozgékonyság értékek tehát három forrásból tevődnek össze,
melyek közül az utóbbi tartalmaz egy C konstanst. Ez a konstans jellemző a ZnO-rétegek
leválasztási és utólagos hőkezelési paramétereire, tehát egy-egy mintasorozatra, melyek
leginkább csak a d vastagságban különböznek egymástól. Az n szabad töltéshordozó
koncentrációt, d vastagságot, µ mozgékonyságot mérésekkel határoztam meg minden
minta esetén, az elektromos mérések 𝑇 = 294 𝐾 szobahőmérsékleten történtek.
Esetünkben a mért töltéshordozó koncentrációkból világosan látszik, hogy a rétegben a
teljes Ga adalékmennyiség aktív donor szerepet tölt be, kompenzáló akceptor nincs a
rétegben, vagy legalább is elhanyagolhatjuk. Ilyen kompenzáló hatása általában a 2 töltésű
cink vakanciának VZn van, ami jelen ALD leválasztási körülmények között nem jelent meg
számottevően.
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area self-assembled masking for photonic applications,” Appl. Phys. Lett., vol. 89, no.
6, p. 63104, Aug. 2006.
101

[131] W. Wu, A. Katsnelson, O. G. Memis, and H. Mohseni, “A deep sub-wavelength
process for the formation of highly uniform arrays of nanoholes and nanopillars,”
Nanotechnology, vol. 18, no. 48, p. 485302, Dec. 2007.
[132] Á. Németh, C. Major, M. Fried, Z. Lábadi, and I. Bársony, “Spectroscopic ellipsometry
study of transparent conductive ZnO layers for CIGS solar cell applications,” Thin
Solid Films, vol. 516, no. 20, pp. 7016–7020, Aug. 2008.
[133] W. Stöber, A. Fink, E. Bohn, and W. Stober, “Controlled growth of monodisperse
silica spheres in the micron size range*1,” J. Colloid Interface Sci., vol. 26, no. 1, pp.
62–69, Jan. 1968.
[134] H. Giesche, “Synthesis of monodispersed silica powders I. Particle properties and
reaction kinetics,” J. Eur. Ceram. Soc., vol. 14, no. 3, pp. 189–204, Jan. 1994.
[135] Shipley, “Microposit S1800 series photo resist.” [Online]. Available:
http://www.microchem.com/PDFs_Dow/S1800.pdf. [Accessed: 25-Nov-2015].
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