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Kutatásaim motivációja és céljai 

 

A Föld erőforrásainak fokozódó és felelőtlen felélése miatt egyre égetőbb fontosságú olyan 

technológiák és módszerek kidolgozása, amik a természettel harmóniában és fenntartható 

módon szolgálják ki az emberiség folyamatosan növekvő energiaigényét. Egyik legígéretesebb 

ilyen megoldásnak a napelemek tűnnek. A fotoelektromos jelenség Alexandre Edmond 

Becquerel általi 1839-es első megfigyelésétől és Albert Einstein 1904-es, Nobel díjat érő fizikai 

magyarázatától kezdve a napelemek technológiai fejlődése töretlen. Az elmúlt évtizedekben a 

kutatások eredményei nemcsak a tömegtermelésben jelentek meg, de egymással versengő, újabb 

és újabb megoldások megjelenését is eredményezték a rohamosan táguló piacon. Az 

ezredforduló környékén piacra kerülő technológiákban nemcsak a korábbi napelemekben 

alkalmazott tömbi szerkezetet váltotta fel a sokkal kevesebb nyersanyagot igénylő vékonyréteg 

technológia, de a szilícium maga is igazi vetélytársakra lelt. Az így létjogosultságot nyerő 

Cu(In,Ga)Se2 vegyület félvezető alapú CIGS napelemek kutatása hatalmas lehetőségekkel 

kecsegtet. Rétegszerkezetének minden eleme részletesebb megértésre és további kutatásra vár. 

Egyik ilyen kritikus réteg az előoldali átlátszó kontaktusréteg az adalékolt ZnO. 

Széles körben elterjedt nézet, hogy a jó vezetőképesség és az átlátszóság két egymásnak 

ellentmondó kritérium. Köszönhető ez annak a ténynek, hogy vezető anyagokként a folytonos 

sávszerkezetű fémeket tarjuk leginkább számon, míg a fény látható tartományában (400 nm-

750 nm) az átlátszósághoz legalább 3,3 eV tiltott sávszélességre van szükség és ilyen széles 

tiltott sávú anyag vezetővé adalékolása rendkívül nehéz feladat. Az átlátszó vezető oxidok 

(Transparent Conductive Oxide, TCO) ebből a szempontból kivételt képeznek. 

Az átlátszó vezető oxidok, köztük a számomra igazán érdekes adalékolt ZnO, olyan 

általában vékonyréteg formában alkalmazott anyagok, melyek fajlagos ellenállása praktikusan 

10-3 Ωcm alatt és átlátszóságuk a látható hullámhossz-tartományában 85% fölött van. 

Munkám célja az volt, hogy a más kutatócsoportok által publikált elektromos és optikai 

paramétereket elérő Al-mal adalékolt ZnO TCO rétegeket hozzak létre nagy felületen, a széles 

körben elterjedt gyakorlattal ellentétben, plazma emisszió monitorozásról visszacsatolt 

szabályozókör és a hordozó fűtése nélkül.  

2001-ben a világ trendjeit kihasználva a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi 

Kutatóintézet, korábbi spinoff cégével együttműködésben egy nagyszabású vállalkozásba 

kezdett GIGS napelemek és kísérleti berendezéseik fejlesztése céljával. Ebbe a munkába 



kapcsolódtam be, kísérleteimet és fejlesztéseimet az időközben felépült porlasztó 

berendezésben végeztem. 

A kísérletekhez tartozó előkísérletek és mérések két újabb tudományos eredmény 

megszületéséhez vezettek egyrészt a ZnO anyag gázszenzor célú alkalmazásának területén, 

másrészt egy újszerű in situ adalékolási módszer formájában. 

Tudományos eredményeimet az alábbi tézispontokban foglaltam össze: 

 

Tudományos eredményeim 

 

1. A nemzetközi irodalomban dokumentált gyakorlattal szemben megmutattam, hogy 

lehetséges 10-4 Ωcm nagyságrendű és 85%-nál nagyobb transzmissziójú aluminiummal 

adalékolt cinkoxid (AZO) átlátszó vezető oxid (TCO, Transparent Conductive Oxide,) rétegeket 

előállítani plazma emisszió monitorozásról (PEM, Plasma Emission Monitoring) visszacsatolt 

szabályozókör és hordozó-fűtés nélkül. [S1.2], [S1.3], [S1.5], [S1.7] 

 

2. Feltérképeztem az Ar/O plazmában porlasztott Al-mal adalékolt Zn target 

teljesítmény-feszültség karakterisztikáját és meghatároztam annak különböző elektromos és 

optikai paraméterű rétegeket eredményező tartományait. Meghatároztam, a vezető átlátszó, 

napelemek szempontjából kedvezőtlen elektromos paraméterű, oszcillatív és hiszterézises, 

valamint fémes tartományokat a teljesítmény gázarány koordinátarendszerben. [S1.5] 

 

3. Először mutattam ki, hogy a Zn/Al ötvözet targetből Ar/O atmoszférában történő 

reaktív porlasztás paramétereinek létezik olyan tartománya, ahol az oxigéntartalom és 

teljesítményfüggő hiszterézis helyett állandó teljesítmény mellett a plazma paramétereinek 

oszcillációja lép föl, mely stabil, és reprodukálható. Kimutattam, hogy ez az oszcilláció nem csak 

a plazma feszültségében és a kamra háttérnyomásában jelentkezik, hanem a plazma 

összetételében is. Meghatároztam azokat a porlasztási feltételeket, amelyek mellett az Ar/O 

reaktív plazma hiszterézises viselkedést mutat és amelyek mellett stabil és reprodukálható 

oszcilláció lép föl. [S1.4], [S1.5] 

 



4. Kvalitatív fizikai modellt alkottam annak magyarázatára, hogy Al-mal adalékolt Zn 

target Ar/O atmoszférában történő porlasztása közben, meghatározott körülmények közt 

létrejövő stabil és reprodukálható plazmaösszetétel oszcillációja milyen fizikai mechanizmussal 

lép fel. Modellem alapját a targetfelszín oxidációjának, illetve porlódásának egymáshoz 

viszonyított sebessége alkotja. [S1.4], [S1.5], [S1.8] 

 

5. ZnO réteg ellenállásának NH3 gázérzékenységét vizsgálva megmutattam, hogy a 

reaktív magnetronból származó laterálisan inhomogén plazmából, álló hordozóra történő 

reprodukálható leválasztás olyan fém-oxid ellenállásréteget eredményez, melynek 

gázérzékenysége pontról pontra különböző. [S1.1] 

 

6. Új ZnO adalékolási módszert dolgoztam ki, melynek lényege, hogy az intrinsic ZnO 

kerámia target felületére adalék Al mintázatot gőzöltem és az ilyen módon preparált targetből 

RF porlasztással valósítottam meg a ZnO vékonyréteg in situ adalékolását. [S1.6] 
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