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Rövidítések jegyzéke
AFM atomerő mikroszkópia (Atomic Force Microscopy)
CVD kémiai módszerrel történő leválasztás gőzből (Chemical Vapor Deposition)
EBL elektronsugaras litográfia (Electron Beam Litography)
EDS energiadiszperzív spektrometria (Energy Dispersive Spectometry)
EUV extrém ultraibolya tartomány (Extreme Ultraviolet)
FIB fókuszált ionsugár (Focused Ion Beam)
GAE gázzal segített marás (Gas Assisted Etching)
GIS gázbevezető rendszer (Gas Injection System)
IBL ionsugaras litográfia (Ion Beam Litography)
IC integrált áramkör (Integrated Circuit)
IPL ionvetületes litográfia (Ion Projection Litography)
LED fényt kibocsátó dióda (Light Emitting Diode)
LMIS folyékony fém ionforrás (Liquid Metal Ion Source)
MFA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet
MIBL maszkolt ionsugaras litográfia (Masked Ion Beam Litography)
NEMS nanoelektromechanikai rendszer (Nano Electro-Mechanical System)
PVD fizikai módszerrel történő leválasztás gőzből (Physical Vapor Deposition)
RBS Rutherford- visszaszórásos spektrometria (Rutherford Backscattering Spectrometry)
SEI szekunder elektron kép (Secunder Electron Image)
SEM pásztázó elektronmikroszkópia (Scanning Electron Microscopy)
SIM pásztázó ionmikroszkópia (Scanning Ion Microscopy)
SIMS szekunderion tömegspektroszkópia (Secunder Ion Mass Spectroscopy)
TRIM Transport of Ions in Matter
UV ultraibolya tartomány (UltraViolet)
VLSI (Very Large Scale Integration)
XRD Röntgendiffrakció (X Ray Diffractometry)
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1. BEVEZETÉS
Dolgozatom témája, a fókuszált ionsugaras (FIB) megmunkálás a mikroelektronikában
terjedt el először, kezdetben rövidzárak átvágására, illetve ionsugár keltette leválasztással
(IBAD) kiegészítve maszkok és a fémezés javítására használták, de az idők folyamán sok más
hasznos alkalmazása is kialakult. Hatékonyságát az adja, hogy egy technológiai folyamat
lépéseit, mint a mintázatkialakítást, marást, implantációt és leválasztást, az ionsugár
felhasználásával el lehet végezni. Az ionsugár által pásztázott felületet az ionsugár roncsolja,
ezért a leválasztással kialakítandó mintázatoknál, ahol az ionsugár okozta károsodást
csökkenteni akarják, elektronsugaras leválasztással kombinálva alkalmazzák.
Az ionsugaras megmunkálás félvezetőipar számára kifejlesztett hatékony módszerei
más területeken is, pl. anyagtudomány (metallurgia, kerámia, kompozitok, polimerek),
geológia, biológia, gyógyszerészet, hasznosnak bizonyulnak, alkalmazásuk egyre terjed.
A fókuszált ion- és elektronsugaras megmunkálással 2003. szeptemberétől
foglalkozom. Munkámat a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetben (MFA)
kezdtem el az akkor frissen az intézetbe került, később bemutatandó LEO 1540 XB
kétsugaras (elektron- és ionsugár) mikroszkóp és nanomegmunkáló eszköz alkalmazásával.
Fő feladatom volt az ionsugaras megmunkálás fizikai-kémiai folyamatainak tanulmányozása,
a berendezés alkalmazhatósági paramétereinek felmérése, illetve a kialakítható objektumok
tulajdonságainak vizsgálata. Dolgozatomban három olyan területen elért eredményeimet
ismertetem, ahol a fókuszált ionsugaras megmunkálás, mint mintapreparációs módszer
hozzájárult valamilyen jelenség magyarázatához, tudományos eredmény létrejöttéhez. Az
alábbiakban felsorolt eredmények eltérő jellege és az, hogy a tematika a bioinspirált anyagok
kutatásától a napelemgyártásig terjed, jól illusztrálja a fókuszált ionsugaras megmunkálás
egyre szélesedő alkalmazási lehetőségeit. Alkalmazhatósága a különleges tulajdonságokkal
rendelkező, több dimenzióban struktúrált nanokompozitoktól (például egy- vagy több
dimenziós fotonikus kristályok, illetve az egy- vagy több dimenziós fotonikus
nanoarchitektúrákból „összeszerkesztett” interkalált, komplex fotonikus rendszerek), a
nanoelektronikában megkerülhetetlenül szükségessé váló nanoméretű huzalozáson át, a
napjainkban egyre nagyobb gyakorlati jelentőségű napelemgyártás területéig terjed.
Az első téma egy fotonikus nanoarchitektúra FIB módszerrel történő kialakítása volt,
mely a bioinspirált anyagok MFA Nanoszerkezetek Osztályán folyó intenzív kutatásához
kapcsolódik. Egy tajvani bogár kitinpáncélját tanulmányozva kérdésként merült fel a bogár
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kitinpáncéljának szerkezete és optikai tulajdonságai közötti összefüggés. Ennek megértése
céljából állítottam elő a páncélhoz hasonló, egydimenziós fotonikus kristályba interkalált
kétdimenziós nanoszerkezetekből felépülő nanoarchitektúrákat. A bogárpáncél kitin- és
levegőrétegekből áll, amelyben elszórtan, a rétegekre merőlegesen oszlopok találhatók.
Ezeket az oszlopokat modelleztük egy mesterséges multiréteg-szerkezetbe ionsugárral fúrt
hengerszerű lyukakkal, majd az így kialakított szerkezetek optikai tulajdonságait vizsgálva
tanulmányoztuk, hogy az oszlopok milyen optikai jelenségeket okoznak.
Másik témám egy ugyancsak a Nanoszerkezetek Osztályon folyó kutatás, a szén
nanocsövek tanulmányozása kapcsán merült fel. Az egyedi nanocsövek elektromos
tulajdonságainak vizsgálatához ion- és elektronsugár indukálta leválasztással kontaktusokat
preparáltam. Az egyes kontaktált nanocsövek nem viselkedtek egyformán, ezért meg kellett
győződnünk róla, hogy az egyes objektumok különböző viselkedése a cső vagy a kontaktus
sajátosságaiból adódik-e. Ennek tisztázása érdekében vizsgáltam a kontaktáláshoz használt
nanovezetékek tulajdonságait, összehasonlítva az elektron- és ionsugárral leválasztott
vezetékek elektromos jellemzőit. Kérdesként még az is felmerült, hogy a használat során
várhatóan fellépő hatások, például melegedés következtében az elektromos tulajdonságok
mennyire változnak.
A napelem-technológiában a napelemek cellákra való osztásának egy lehetséges
módja a fókuszált ionsugárral való darabolás. Ilyen meggondolásból választottam harmadik
témaként az Intézetben fejlesztett napelem-technológiában alkalmazott fémes Mo és
nemfémes ZnO rétegek fókuszált ionsugárral való bemetszésének vizsgálatát, a cellákra
osztáshoz alkalmas paraméterek megállapítására. Kérdésként merült fel a technológiai
szempontok (méret, elkészítési idő, kihozatal) mellett, hogy ionsugaras besugárzáskor a
különféle vékonyrétegek porlódási tulajdonságai hogyan változnak.
A jelen disszertáció második fejezetében összefoglalom a fókuszált ionsugaras
megmunkálás alkalmazási területeit. A harmadik fejezetben bemutatom az általam vizsgált
rétegek kialakítására és jellemzéséhez használt kísérleti berendezéséket és módszereket. A
negyedik fejezet tartalmazza az ionsugaras megmunkálás alkalmazásával a fentebb említett
anyagrendszerekkel,

szerkezetekkel

kapcsolatban

elért

eredményeimet.

A

kutatási

eredményekből keletkezett közleményeket a Publikációs jegyzék tartalmazza.
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2.

MIKRO-

ÉS

NANOMEGMUNKÁLÁS

FÓKUSZÁLT

IONSUGARAS MÓDSZEREI
A nanomegmunkálás a mikroelektronikai és mikrogépészeti technológiára épülő
mikro-megmunkálás (microfabrication) továbbfejlesztett területe, amely a nanotechnológia
egy szűkebb területét fedi le. Mikroelektronikai, optoelektronikai, integrált optikai eszközök
készítésénél a mikroelektronika a szilíciumot és tulajdonságait használja fel struktúrált síkbeli
szerkezetek kialakítására. A struktúrálás alapvető technológiája a litográfia. A litográfia egy
maszk vagy egy számítógép memóriájában tárolt mintázat átvitelét jelenti egy hordozón lévő
vékonyrétegre, azaz rajzolatokat alakítanak ki rajtuk. A rajzolat egyes zónáiban a felületet
különböző technológiai eljárásokkal módosítják, például a tranzisztorok aktív zónáit, vagy az
optikai hullámvezetők csatornáit különbözőképpen adalékolják, strukturált huzalozást
párologtatnak, optikai rácsot készítenek, miközben a felület többi részét védik.
Nanolitográfiáról beszélünk, ha a kialakított struktúra legalább az egyik dimenziója az atomi
méret és 100 nm közötti nanotartományba esik.

2.1. Litográfiás technikák
A szokásos litográfiai technológia lényege, hogy a strukturálandó felületet valamilyen
(fény-, elektron-, ion-, vagy röntgen-) sugárzásra érzékeny reziszt réteggel vonják be, majd
ebbe a rétegbe a megfelelő sugárzás segítségével "beírják" a kívánt rajzolatot. Ahol a réteget
sugárzás érte, szerkezete vagy kémiai összetétele megváltozik és az előhívóban oldhatóvá
(pozitív reziszt) vagy pedig az előhívó oldattal szemben ellenállóvá (negatív reziszt) válik.
Ahol a reziszt jelen van, védi a felületet a következő technológiai lépéstől, ahonnan eltűnik,
ott a technológiai lépés végrehajtható.
A félvezető eszközöket kezdetben jellemzően optikai litográfiás eljárással készítik.
Hagyományos optikai litográfiánál a képkialakítás a rezisztben UV fénnyel való
megvilágítással, maszkon keresztül történik. Elterjedt módszerként alkalmazzák a
kontaktmásolást, ahol a kvarc üveglemezen kialakított maszk ábra szoros közelségben van a
hordozón lévő reziszt réteggel-, közelítő másolást - a maszk 20-50 µm-re van a szelet
felületétől-, vagy a vetületes másolást - a maszk nagyobb távolságban van a szelet felületétől.
Mivel a maszk és a reziszttel bevont hordozó közötti légrésben fényelhajlás következik be, ez
lekerekített reziszt-profilokat és a méretek változását eredményezi, ezért ezzel a módszerrel az
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elérhető minimális vonalszélesség a hullámhosszal változik. Nagy fejlődést jelentett a
litográfiában a léptető (step and repeat) másolók és nagy felbontóképességű reziszt rendszerek
bevezetése, valamint az exponáló fény hullámhosszának csökkentése. Korábban a 436 nm
hullámhosszú megvilágításnál 1,2 µm, 365 nm- nél 0,4 µm, 248 nm-nél 0,25 µm felbontást
értek el [1]. Úgy gondolták, ezzel az optikai litográfia eléri a technológiai határokat és más,
alternatív módszerekre lesz szükség a 180 nm alatti méretek elkészítésénél. Ezek másfajta
besugárzáson alapuló litográfiás módszerek, pl. röntgensugaras-, extrém ultraibolya optikai-,
elektron- és ionsugaras litográfia. Az IBM 2006-os közleményében [2] hírt adott arról, hogy
kisebb, mint 32 nm- es csíkszélességet sikerült elérni, áttörve az optikai technológia határát,
kitolta az alternatív technológiákra való áttérésének idejét. A röntgensugaras litográfia előnye
a nagy felbontóképesség, ~ 50 nm, és a röntgensugaraknak az a tulajdonsága, hogy egyenes
vonalban terjednek, elhanyagolható elhajlással, ezért a maszk szórt mezőin vagy
szennyeződéseken nem térülnek el. Hátránya az, hogy az eljárás nagyon drága, a maszkok
törékenyek, a gyártóberendezések károsodását okozza a nagyenergiájú fotonok miatt. Az
extrém ultraibolya (EUV) litográfiás technológia jóval a 0,1 µm alatti csíkszélességű ábrarajzolatokat tesz lehetővé 30 nanométerig.
A fókuszált elektronsugaras litográfia (EBL) előnye az exponáló fókuszált
elektronsugár nanométer nagyságrendbe eső átmérője. A felbontást az elektronoknak a
rezisztbe és a hordozóba történő behatolási tulajdonságai határozzák meg. A paraméterek
optimalizálásával a felbontás 10 nm alá csökkenthető. A RAITHSERVICE 2007-ben PMMA
pozitív, ill. HSQ negatív reziszten 30 keV energiával 10 nm alatti felbontást ért el [3].
A

fókuszált

ionsugaras

litográfia

alapelveiben

hasonló

az

elektronsugaras

litográfiához, közvetlen, maszk nélküli ábra beírására is alkalmas, amelyet Ga és Si
ionsugarakkal végeznek. Az ionsugár felbontásától függően akár 50 nm alatti felbontás is
elérhető.
Ez utóbbi módszerek (EBL, FIB) hátránya az, hogy természetükből adódóan egyszerre
csak egy objektum megmunkálását teszik lehetővé, ily módon nagyon drágák.

2.2. Az ionsugaras litográfia
Az ionsugaras litográfia a fókuszált sugaras módszernél szélesebb alkalmazási
területet fed le, mivel lehetőség van arra, hogy a teljes folyamatot, vagyis a mintázat
kialakítást, maratást, implantációt és leválasztást az ionsugár felhasználásával végezzük el.
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Az ionsugaras litográfiában háromféle besugárzási eljárást fejlesztettek ki: a maszkolt
ionsugaras litográfiát (MIBL- masked ion beam litography), az ionvetületes litográfiát (IPLion projection litography), és a fókuszált ionsugaras litográfiát (FIBL-focused ion beam
litography). A 2.1. ábrán a különböző ionsugaras litográfiás módszerek elvi vázlata látható.

2.1. ábra. Az ionsugaras litográfiai (IBL) módszerek elvi vázlata: (a) maszkolt IBL -a mintafelület
besugárzását egy maszkon keresztül végzik, (b) ionvetületes IBL -a minta besugárzásához egy sablont
használnak, amit az ionoptika a hordozóra lekicsinyítve képez le (c) fókuszált IBL -a minta felszínét
közvetlenül munkálják meg [4].

2.2.1. Maszkolt ionsugaras litográfia (MIBL)
Sugárforrásként H+, H2+vagy He+ ionsugarat használnak. A széles sugárnyalábot két
lencsén átvezetve 200-300 keV energiára gyorsítják fel. Az első lencsének fókuszáló és
szögeltérítő hatása van, a nehezebb ionok kiszóródnak. A második lencse kollimálja az
ionsugarat, ami a maszkon áthaladva exponálja a reziszt réteget. A maszk előtti eltérítő
lencsének fontos szerepe van a sugár párhuzamos nyalábbá való alakításában, ezáltal 1:1
arányú projekcióval akár 100 nm alatti mintázatokat is ki lehet alakítani egy 50 x 50 mm2
felületen. (2.1.a. ábra) Az MIBL előnye, hogy 100 nm alatti mintázat kialakítható, egyszerre
nagy felület exponálható, nagy kihozatalú, hordozót kevésbé roncsoló technológia, hátránya,
hogy sablon maszk használata szükséges, ill. vákuumban kell végezni az ionsugaras
besugárzást.
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2.2.2. Ionvetületes litográfia (IPL)
Könnyű ionokból álló sugárral egyenletesen megvilágítják a létrehozandó ábrát
tartalmazó stencil maszkot, majd elektrosztatikus lencserendszeren átvezetett nyalábot
felgyorsítják. A maszk mintázatát lekicsinyítve képezik le a hordozó szeletre. Ezután
továbblépve az exponálást megismétlik, mindaddig, amíg a szelet teljes felületét le nem
exponálják. (2.1.b. ábra) Az IPL-nek előnye a nagy kihozatalú, reziszt nélküli közvetlen
struktúrálás, mikron alatti mintázatkészítés, hátránya a képtorzítás, exponálás alatt a szelet
driftelése.
2.2.3. Fókuszált ionsugaras litográfia (FIBL)
A mintázat kialakítása az előbbi két módszertől eltérően történik. A sugárforrásból
kilépő Ga+ ionok az optikai oszlopon áthaladva a hordozó felületét maszkon való áthaladás
nélkül érik el, közvetlenül képezik le a számítógépből kiolvasott mintázatot. (2.1.c. ábra). A
módszer előnye, hogy a marási folyamat nyomonkövethető, maszkkészítés nélkül bármilyen
mintázat, akár egyedi 3D struktúra is megvalósítható, 100 nm alatti mintázatokat, pl. árkot
lehet kimarni, szelektív gázból szilárd anyagot lehet leválasztani, vagy adalékoló anyagot
lehet félvezetőkbe implantálni, közvetlenül számítógépről vezérelhető. A hátránya, hogy túl
lassú és költséges nagyméretű mintázat kialakításához.
Mivel a kutatási érdeklődésem a fémionsugaras megmunkálás, ennek alapja a fém
ionsugár és a szilárd anyag közötti kölcsönhatás, ezért a következőkben ismertetem az
anyagban lejátszódó folyamatokat, amikor egy fémion az anyaggal kölcsönhatásba lép. A
következő alfejezetben összefoglalom, hogy az ionsugaras megmunkálás milyen területeken
segíti nemcsak az alap-, hanem az alkalmazott kutatást is. Az ionsugaras berendezés
felépítéséről és működéséről a Kísérleti módszerek fejezetben részletesebben írok az általam
használt LEO 1540XB fókuszált keresztsugaras rendszer alapján.

2.3. Az ionsugár és szilárdtest kölcsönhatása
Az ionsugaras megmunkálás tervezéséhez, a tapasztalt kísérleti jelenségek
értelmezéséhez fontos az ionsugárnak a szilárdtestbe való becsapódásakor lejátszódó
folyamatok ismerete. Amikor a szilárdtestbe becsapódó ionok kölcsönhatásba lépnek az
anyagot felépítő atomokkal, több jelenség is lejátszódik (2.2. ábra), mint pl. a beeső ionok
implantálódása, a céltárgy sugárzási károsodása, az anyag porlódása, ionok csatornázása,
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szekunder elektronok, -ionok keltése, egyéb gázok bevezetése mellett felületi kémiai
kölcsönhatása (marás, deponálás) is [5].

2.2. ábra. Ion - szilárdtest kölcsönhatása [5].

2.3.1. Sugárzási károsodás, implantáció, amorfizáció
Egy szilárd kristályos anyag fémion-sugárral való besugárzásakor az ionok a
céltárgyba beépülnek, implantálódnak, szekunder elektronokat, -ionokat és semleges
atomokat váltanak ki. A beeső ion a céltárgy-atomokkal kölcsönhatásba kerülve kimozdítja
azokat a rácshelyükről, fononkeltést vagy rácshibát eredményezve. A fémionok a céltárgy
anyagának amorfizációját is okozzák. TEM mintához gallium ionokkal készített lamella
oldalfalán az amorf réteg vastagsága, 10-25 nm között változik a primer ionok energiájának
függvényében [6]. A Ga+ ion implantálás eszközökre tett hatásairól [7, 8] és károsodásairól
[9, 10] többen is írnak. Hamadeh és társai [7] azt találták, hogy 60 keV-es Ga+ ionokkal
besugárzott két pólusú ellenállás változása egyenesen arányos a dózissal és a besugárzott
terület geometriai méreteivel. Nakamura és társai [8] n és p típusú GaAs rétegeket sugároztak
be 100 és 340 keV-es Ga+ ionokkal. Azt találták, hogy a p típusú rétegek esetében az
elektromos tulajdonságok nem változtak a dózis függvényében, míg az n típusú rétegek
implantálásával nagy fajlagos ellenállású rétegeket hoztak létre. Stanishevsky és társai [9]
ólom-cirkonát-titanát kondenzátorok tulajdonságait vizsgálták 50 keV-os Ga+ ionok dózisa
függvényében. Azt találták, hogy a sugárzás hatására károsodott réteg összetétele
szignifikánsan megváltozik, ólom- és oxigénveszteség lép fel, ill. a gallium feldúsul.
Hőkezelés után a károsodott réteg dielektromossá válik, és nem nyeri vissza a ferroelektromos
tulajdonságait, ami az eszköz teljesítményét jelentősen megváltoztatja. Park és társai [10]
mágneses adatrögzítők teljesítményének változását vizsgálták a Ga+ dózis függvényében. Azt
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találták, hogy a merőleges mágneses írófejek nagymértékben degradálódnak az ionsugaras
besugárzás hatására.
2.3.2. Porlódás
Az ionok hordozóval való kölcsönhatásakor, az ionok energiavesztesége és
beágyazódása mellett egyéb szerkezeti változások is fellépnek, mint pl. az atomok
kimozdítása a rácspontokból, a hordozó atomjainak kiporlódása. Az ionimplantáció és a
porlódás egymástól elválaszthatatlan jelenségpárt alkot, mivel az ionok lefékeződése a
céltárgynak átadott energia révén következik be. Ennek eredményeként az atomok ki is
mozdulnak a helyükről. Ha másodlagos (kaszkád) ütközések során elég nagy energiával elérik
a felületet belülről, akár ki is léphetnek. Ekkor következik be a porlódás. A porlódás
mértékére jellemző porlódási hozam az egy beeső ion hatására kilökött részecskék átlagos
száma. Ennek értéke tipikus FIB használat mellett 10-1és 102 között van a céltárgy és a beeső
ionsugár szögének, illetve a tömegarányok függvényében. A porlódási hozam az ionok
energiájának növelésével 10 és 100 keV ionenergiák között növekedik, efölött csökken. A 2.3
ábrán [11] különböző anyagok porlódása figyelhető meg, azonos körülmények között
kialakított üregek mélysége hogyan változik állandónak tartva az ionsugár áramát (1000 pA),
gyorsító feszültségét (25 keV Ga+) ionok beesési szögét és a marási időt. A porlódási
folyamat modellezésére több, nyilvánosan is hozzáférhető program alkalmas, ilyen pl: a
TRIM (Transport of Ions in Matter), mely a SRIM (Stopping and Range of Ions in Matter)
programcsoportba tartozó program [12].

2.3. ábra. 25 keV 1000 pA Ga+ ionsugárral kialakított üregek keresztmetszetének SEM felvétele [11].

A TRIM alkalmas az ionbehatolás modellezésére különféle beeső ionok és amorf
céltárgy anyagok esetén, ahol a kölcsönhatást kéttest ütközéssel írja le. Az ütközés során
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primer folyamatot jól írja le, de nem foglalkozik a relaxációval. A program amorf céltárgyba
beeső ionok háromdimenziós térbeli eloszlását szimulálja, figyelembe veszi az ionok
energiaveszteségével járó folyamatokat, mint a céltárgy károsodását (roncsolódása),
porlódását, ionizációt, fononképződést. Minden egyes beeső ion roncsolásmentes amorf
céltárggyal lép kölcsönhatásba, az előző ion által okozott roncsolódást a program nem veszi
figyelembe. A TRIM több rétegből álló komplex rendszert is tud kezelni, az ionok fékeződése
közel 300 vegyület esetén is vizsgálható. Ebben az esetben ismerni kell a vegyület pontos
összetételét, a könnyű elemek kémiai kötéseinek állapotát. Vegyületeknél a több elemből álló
céltárgy esetén az elemekre külön-külön határozza meg a porlódási hozam értéket. A
kristályszerkezetből adódó jelenségek, pl. a csatornahatás más programokkal írható le, ilyen,
pl. a SUPREM-3. Ez a program kezdetben a Si céltárgyat kristályosként, majd fokozatosan
amorfként kezeli a roncsolódás felhalmozódásának függvényében [13].
2.3.3. Visszaporlódás
A fókuszált ionsugaras marásoknál a beeső Ga+ ionok által kiporlasztott anyag
visszarakódik, ezt hívják visszaporlódásnak. A visszaporlódás is hozzájárul a végső felületi
morfológia kialakulásához. A FIB-et általában nagy aspektus-arányú alakzatok vágására
használják, pl. keskeny mély árkokhoz.
Az 2.4. ábrán látható, hogy a különböző marási paraméterek mellett a visszaporlódás
mértéke eltér, az a.) ábrán alig észrevehető, míg a c.) ábrán jelentős visszaporlódás figyelhető
meg az oldalfalakon [5]. A FIB-bel mart árkok gyakran nemkívánatos topográfiát, és lejtős
oldalfalakat mutatnak.

2.4. ábra. A visszaporlódott anyag okozta geometriai változások. Az egy lépésben kialakított üreg (a)
kevésbé mély és sima oldalfalú, két lépésben kialakított üreg (b) mélyebb és oldalfalai jobban
lekerekítettek, míg a három lépésben kialakított üreg (c) esetén a visszaporlódás jelentősen megváltoztatja
az oldalfalak merőlegességét és simaságát [5].

13

A visszaporlódás több tényezőtől függ, így a felületet elhagyó atomok kinetikus
energiájától, a céltárgy atomjainak tapadási koefficiensétől, a kimarandó alakzat
geometriájától, a beeső ionsugár léptetési és pásztázási viszonyaitól, a mintából kilökött
atomok arányától. A porlódási ráta az egységnyi idő alatt kilökött atomok számával fejezhető
ki. (A porlódási ráta és hozam nem ugyanaz, porlódási hozam: a beeső Ga+ ionok által
kilökött céltárgy atomok átlagos számával fejezhető ki). A visszaporlódás mértékében nagy
jelentősége van a porlódási rátának, azaz a kilökött céltárgy atomok számának. A marási
folyamat során nem az összes atom lökődik a vákuumtérbe, egy jelentős mennyiség az
árokban visszamarad visszaporlódott anyagként. Ahogy egy árok mélyül, a geometria
meghatározza a kilépő atomok számát. Emiatt a visszaporlódási ráta általában növekedik az
árok mélységével.
2.3.4. Csatornahatás
Kristályos anyagokra jellemző jelenség, amikor a beeső ion a kristályos anyag
rácssíkjai közé kerülve mélyebben hatol be a céltárgy anyagába, és fékeződik le. Az ionok
csatornában való mozgása befolyásolja azok fékeződését, a károsodási mélységet, a porlódási
hozamot.

Polikristályos

anyagoknál

a

szekunder

elektron

képeken

látható

kontrasztváltozásokért is felelős, ez azzal magyarázható, hogy a mintán belül a szekunder
elektronok hozama változik a kristályorientációval, mélyebbről kevésbé tudnak kijutni. A
csatornahatásnak a porlódásban is fontos szerepe van, csökkenti a porlódási hozamot. Az 2.5.
ábrán [14] látható az ikerkristályos Cu mintába mart mintázatok közötti különbség: az egyik
szemcse az [100] irányban áll (jobb), a másik 10°-kal elfordulva (bal).

2.5. ábra. Ikerkristályos Cu mintában létrehozott mintázat csatornahatás okozta különbsége. A jobb
oldali szemcse kristálysík irányban álló szemcse, ahol az ionok csatornázása miatt finomabb élek, míg az
elfordult szemcsében (bal oldali) vastagabb élek maródnak [14].
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Az [100] irányban álló szemcsét (jobb) simább oldalfal, kisebb visszaporlódás
jellemzi, sötétebb képet eredményez a kisebb szekunderelektron hozam miatt. A nem orientált
szemcse (bal) esetén nagyobb a visszaporlódás, világosabb képet ad szekunder elektron
képen, és oldalfalai gyorsabban maródnak, mint a csatornázó szemcse esetén. A csatorna
kontraszt a céltárgy anyagától is függ, pl. rácssíkok közötti távolságoktól, atomsűrűségtől. A
30 keV-es Ga+ ionok esetén a nagyon szoros illeszkedésű, nagyobb atomsűrűségű anyagok,
mint pl. Al, Cu, Ni, Au számottevő csatornakontrasztot eredményeznek, a Si esetén ez
kevésbé figyelhető meg.
2.3.5. Szekunderelektron emisszió
A fókuszált ionsugaras mikroszkóp hasonló elven működik, mint a SEM, a töltött
részecskék itt is végigpásztázzák a minta felületét. Digitális kápalkotásnál minden
mintavételezési pontban a kapott jelet képpontként ábrázolja a jelfeldolgozó elektronika. Egy
szilárd kristályos anyaggal kölcsönható ion szekunder elektronokat és -ionokat is kiválthat,
ezeket fel lehet használni képalkotáshoz. A szekunder elektronok jó mélységélességű képeket
alkotnak. A beeső ionok mintába való behatolása anyag- és orientációfüggő, pl. polikristályos
anyagok esetén a mikroszerkezet jól feltérképezhető, mivel az alacsonyabb indexű síkban álló
szemcsék sötétebbnek tűnnek a kisebb szekunderelektron-hozam miatt (2.6. ábra) [5].

2.6. ábra. Polikristályos réz minta fókuszált ionsugárral kialakított metszetén készített ionsugaras
szekunderelektron képe, jól látható a szemcsék orientációja miatt fellépő kontrasztkülönbség [5].

Feszültségkontraszt: Ha egy szigetelő mintát Ga+ ionokkal bombáznak, a mintán
többlet pozitív töltés halmozódhat fel. Ez a kilépő szekunderelektronokat visszafoghatja, így
nem lépnek ki a mintából és nem járulnak hozzá a képalkotáshoz. Ezek a részek a FIB
szekunderelektron képen nagyobb kontraszttal jelennek meg. Szigetelő és vezető részeket
tartalmazó minta nagyobb és kisebb kontrasztot ad, ezt hívják passzív feszültségkontrasztnak,
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és pl. a félvezető eszközök áramköri hibahelyeinek keresésekor hasznos. Ha a minta töltődése
számottevő, a töltéselvezetést meg kell oldani. Ezt földeléssel, vezetőréteggel való
bevonással, vagy töltéssemlegesítővel érik el [15].
2.3.6. Kémiai kölcsönhatás
A besugárzott minta felületére speciális gázokat vezetve javítható a marás
hatékonysága vagy vékonyréteget lehet leválasztani. Attól függően, hogy melyik folyamatot
szeretnék felgyorsítani, ill. indukálni, különböző gázokat kell bevezetni.
A porlódási folyamat elősegítésére halogéngázt, általában fluor vagy klórtartalmú gázt
fecskendeznek be a megmunkálandó felület fölé. Ionsugár becsapódásakor a hordozó
felületéről anyag válik le. A marást követően a leválasztott anyag egy részét a
vákuumrendszer eltávolítja. Egy része azonban ismételten lerakódik a felületre, azaz
visszaporlódik. A bevezetett gáz a visszaporlódást előzi meg úgy, hogy a gáz molekulái a
hordozó anyag felületéhez tapadnak, az ionsugár által közölt energia hatására a gázmolekula
szétbomlik. A kiporlódott hordozó és a gáz atomjai/ionjai között kémiai reakcióra kerül sor,
illékony gázkomponensek (GaCl3, SiCl4, SiF4) képződnek, amelyeket a vákuumrendszer
eltávolít (2.7. ábra). Szén-polimerek marásának elősegítésére vízgőzt, szilícium marására
xenon-difluoridot használnak. Ez a technika kellő óvatosságot igényel, mivel a bevezetett
gázok nemkívánt hibákat, műtermékek képződését is okozhatják.
pl.:

SiO + 2 XeF
2

FIB

2


→

SiF + 2 Xe + O
4

2

2.7. ábra. Anyag eltávolítása FIB-bel.

A gázzal segített marás (GAE–Gas Assisted Etching) egy mikrokémiai eljárás. A
kémiai átalakulás csak az ionsugár környezetében következik be. GAE-val kombinálva javul a
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FIB-es marás felbontása. A céltárgy anyagától és az ionsugártól függően a porlódás
hatékonysága számottevően nő, 2-100-szoros sebességnövekedést érhetünk el a tiszta
ionsugaras maráshoz képest, ezáltal az ionsugár kevesebb időt tölt a megmunkálási helyen
[16, 17].
Vékonyréteg leválasztásakor is kémiai kölcsönhatás játszódik le. Az ionsugárral
pásztázott felület közelébe olyan légnemű reaktív prekurzor gázt fecskendeznek be, ami a
hordozó felületén megtapad. Besugárzás hatására a molekula elbomlik, szilárd komponense a
felületre tapadva ott marad, míg a légnemű komponens a vákuumrendszeren keresztül
eltávozik. A fókuszált ionsugaras rendszert ilyen gázadagoló egységgel kiegészítve lehetőség
nyílik fém (W, Fe, Cu, Pt, Au) vagy szigetelő (SiOx, széntartalmú (DLC-Dimond Like
Carbon)) struktúrák leválasztására. A fémet tartalmazó vékonyrétegeket általában fémorganikus vegyületekből választják le. Ezeket az anyagokat rendszerint melegíteni kell, hogy
a szilárd anyagú prekurzorokat gázként jutassák be a rendszerbe. Rétegleválasztási folyamat
során a leválasztási paramétereket, mint pl: ionsugár áram, leválsztási idő, úgy kell
megválasztani, hogy a leválasztási és marási folyamatok közül a leválasztási folyamat
domináljon. Ellenkező esetben az ionsugár a leválasztás sebességénél gyorsabban fogja marni
a hordozót és a már leválasztott réteget. A 2.8. ábra egy ideális leválasztási folyamatot mutat
be. A leválasztott amorf réteg a kívánt anyag mellett általában galliumot, és a prekurzor gázt
alkotó elemeket is tartalmaz.

W (CO) →W + 6CO
FIB

pl.:

6

2.8. ábra. Anyag leválasztása (lerakása) FIB-bel.
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2.4. A FIB gyakorlati alkalmazásai
Az elmúlt négy évtizedben a folyékony fém ionforrás (LMIS) megalkotásával
megnyílt az út kompakt fókuszált ionsugaras (FIB) berendezések építése felé. A 80-as évek
végén, a kereskedelembe került első FIB készülékek sokoldalúsága, és a VLSI integrált
áramkörök zsugorodó mérete váltotta ki a FIB készülékek beillesztését a félvezetők gyártási
folyamatába. Ezek az okok vezettek oda, hogy a FIB felhasználása gyorsan elterjedt,
világszerte növekvő számban értékesítették. A FIB oszlop és a nanométeres felbontású SEM
berendezések összeépítése egy új, sokodalúan használató műszert eredményezett, az un.
SEM-FIB

keresztsugaras

(XB)

rendszereket,

melyek

első

közelítésben

a

FIB

nanomegmunkáló és a SEM képalkotó képességeit ötvözik. A FIB félvezetőipari
felhasználásából született cikkek száma a 90-es években exponenciálisan megnövekedett.
A FIB forrás ionokat, tipikusan pozitív töltésű részecskéket tartalmazó forrás.
Korábban olyan készülékek voltak ismertek, amelyek ionsugarának térbeli felbontása
mikronos vagy annál nem sokkal jobb. Egyik legismertebb a SIMS (szekunder ion tömeg
spektrométer) készülék. A 90-es években a FIB készülékek sikeres fejlesztései
eredményeként, mint, pl. a Ga folyékony ion forrás használatával, 5 nm-es képfelbontás is
elérhetővé vált. Az ilyen készülékek közös jellemzői: nagy fényerejű ionforrás, mely az insitu metszetekhez szükséges nagy áramsűrűségű sugarat állít elő; gyakran egy gázadagoló
alegység jelenléte, hogy az ionsugaras leválasztást vagy marást is lehetővé tegyék. Az
anyagtudomány területén az ilyen jellegű készülékek iránt nagy az érdeklődés. A FIB
készülékek ionforrásáról és alkalmazhatoságáról szóló cikkeket, a FIB korai fejlődési
szakaszából (1970-1990) Mackenzie [18] foglalta össze, az ionoptikai oszlop fejlődéséről is
több cikk beszámol [19-23]. Általánosan az ionsugaras litográfiáról és fókuszált ionsugaras
litográfiáról több összefoglaló született, lásd [3, 24-33].
A leggyakoribb ipari felhasználás a Si integrált áramkörök esetén egy áramkör újra„huzalozása”, hibaelemzése, és a maszkok javítása. Egy áramkör újra-vezetékezésekor a
vezető réteget elvágják, majd egy másik helyen vezető réteget választanak le. Hibaelemzésnél
egy metszetet készítenek a nem működő kontaktusból, a keresztmetszetet SEM, SIM vagy
SIMS segítségével vizsgálják. Maszkjavítás esetén a hiányzó abszorber réteg helyére fémet
választanak le, a nem kívánt abszorbert pedig marással vagy ionokkal segített
megmunkálással eltávolítják. A FIB-et az anyagtudományban, kezdetben főleg mintapreparációra használták, de a nagy térbeli felbontású FIB-es képalkotás gyorsan növekedő
szerepet kapott.
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A következőkben részletesebben ismertetem a gyakoribb FIB alkalmazásokat.
2.4.1. Maszkok javítása
A FIB technológiai fejlesztése a litografikus maszkok javításának követelményei miatt
vált szükségessé. A maszkok hibáit úgy javítják, hogy adott helyeken, ahol többlet anyag van,
porlasztással eltávolítják, ahol pedig kevesebb van, a hiányzó anyagmennyiséget anyag
hozzáadásával feltöltik. A javított perem/szegély x és y irányban maximum 0,1 µm-ban térhet
el az eredetileg tervezett formától. A hordozó és a hibamentes környezet károsodása
minimális [16, 34-37].
2.4.2. Áramkörök javítása
A FIB alkalmas a korszerű elektronikai eszközök mikroszerkezetének átalakítására is.
Az eszköz felső fém vezetékhálózatában a hibás vezetéket szubmikronos vágással
megszüntetik, helyben leválasztott W vezetékkel pedig a hálózatot kijavítják. Az ionsugárral
leválasztott W fajlagos ellenállása elég kicsi ahhoz, hogy vezető átkötéseket alakítsanak ki,
amiket utána ellenőriznek.

2.9. ábra. FIB-bel javított IC SEM képe, láthatók FIB-es vágások és a leválasztott átkötések is [40].

A 2.9. ábrán egy áramkör javítás utáni képe látható. A nem megfelelő vezetékeket
elvágták, a csatornákat új vezetékek leválasztásával átkötötték [38, 39].
Az

eltemetett

fém

vezetékek

előhívása:

Az

integrált

áramkör

lefedett

vezetékhálozatának a megközelítésére is használnak FIB-et. A passzivált rétegeket szelektív
gázzal segített marással távolítják el, ekkor csak a felső rétegek anyaga maródik, a fém nem,
így a vezető rétegek felszínre kerülnek (2.10. ábra) [41].
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2.10. ábra. FIB-es marással feltárt fémvezeték SEM képe [41].

Végpontjelző marási technika: Az áramkörök javításakor használt végpontjelzéssel a
rétegek közötti átmenetet könnyebben tudják azonosítani. Erre azért van szükség, mert egy
mélyebbre mart kontaktus furat elvághat egyéb vezetéket a túl sekély árok, viszont nem éri el
a keresett, mélyebben található réteget. A végpontjelzésnél a réteghatárra a marás folyamata
alatt a különböző anyagok által emittált szekunder ionok mennyiségének megváltozásából
lehet következtetni. A végpontjelzésre a minta által abszorbeált áramot, vagy a SIMS-et is
használják. A marási folyamat elején a minta által abszorbeált áram nő, egy plató áll be az
adott réteg marása alatt, majd csökken, amikor egy másik réteg határához érkezik [42].
Csatorna/ablak nyitása: FIB használatával mély lyukak vagy ablakok készíthetők az
eltemetett fém és felső vezeték összekötésére. A legbonyolultabb, de gyakran használt
folyamat: 2 x 2 µm2 területű és pár mikron mély ablakokat marnak az eltemetett
fémvezetékig, az ablakokat egy szigetelőanyaggal töltik fel FIB-bel, a dielektrikum közepébe
egy 1 x 1 µm2 ablakot nyitnak, majd fémet választanak le, hogy az alsó vezető réteget a
felsőhöz kössék. Ez a folyamat pontos marást, ill. pontos és jól illesztett leválasztást igényel,
ill. a passziváló réteg szigetelő tulajdonságainak a megőrzését a különböző folyamatok
elvegzése alatt.
2.4.3. Hibaelemzés
A

FIB

alkalmas

az

integrált

áramkörök

hibahelyeinek

felderítésére.

A

hibahelyen/vizsgálandó részen mikroszkópos elemzés számára egy FIB-es keresztmetszeti
marást végeznek, úgy hogy a mintán a kívánt helyre nagy áramú ionsugárral árkot készítenek,
majd kis áramú ionsugárral polírozzák. Azután 45 fokos szögben megdöntve ionsugárral
vizsgálják a keresztmetszetet. Habár az elektronsugár foltátmérője kisebb és jobb felbontású
kép készíthető, a SEM szekunder elektronképével szemben az ionsugár előnye az, hogy a
különböző anyagokat különböző kontraszttal jeleníti meg. Az anyag eltávolításának mértéke
viszonylag alacsony (pár köb mikron percenként) a FIB-es keresztmetszeti hibahely20

megközelítés gyorsabb, mint egy hagyományos csiszolás/polírozás előkészítéssel, és egyes
esetekben az eszköz a hibahely keresztmetszeti vizsgálata után is használható marad [43-45].
A 2.11. ábra SEM felvételei egy metszet készítésének egyes lépéseit mutatják be. A 2.11.a.
ábra SEM felvételén egy többrétegű szerkezetbe készített 5 µm mély árok fala, a 2.11.b. ábrán
pedig ugyanez nagyobb nagyításban látható.

2.11. ábra. Egy többrétegű mintába készített metszet SEM képe. A vizsgálandó területen a felületbe
kialakított árok (a), és a metszet kinagyított képe (b) látható [46].

Gázzal

segített

keresztmetszeti

marás:

Gázzal

segített

ionmarás

esetén

kihasználhatjuk, hogy a kémiai marás nagyon szelektív lehet. A szelektív kémiai marási
technikákkal a különböző anyagokat más hatásfokkal lehet eltávolítani. A gázzal segített
marás esetén keresztmetszet készíthető anélkül, hogy a marás a minta egy részét vagy egészét
rombolná. Pl. a XeF2 jelentősen fokozza a Si és SiO2 marását, míg a fém rétegeket kevésbé
mélyíti. Ez többrétegű IC szerkezet keresztmetszeti elemzésekor a különböző anyagok
vastagságának, egyenletességének és minőségének meghatározásához segít hozzá.
2.4.4. TEM minta preparálása
Félvezető eszközből FIB technikával készített precíz TEM minta keresztmetszeti
vizsgálatára a 80-as évek második felében került sor. Azért volt szükséges, mert a
félvezetőgyártásnál az arányos méretcsökkenés miatt a vizsgálati módszereket is finomítani
kellett.

FIB-es

mikromegmunkálással

jelentősen

lecsökkenhet

egy

TEM

minta

elvékonyításához szükséges idő. A FIB használata nagy képfelbontást és IC elemzéshez
szükséges pontos vékonyítást biztosít. Egy IC struktúra keresztmetszetének standard TEM
minta preparálása mechanikai csiszolás és polírozás, vékonyítás, és széles nyalábos ionmarás
lépésekből áll. Egy kétoszlopos rendszerben lehetőség van nagy pontosságú marásra és marás
alatti nagy képfelbontású nyomonkövetésre. A mechanikailag vékonyított mintát behelyezik a
kamrába, megkeresik a tanulmányozni kívánt helyet. Ahonnan a metszetet kivágják, azt a
felületet Pt vagy W réteggel borítják, hogy a marásnál, polírozásnál, vékonyításnál a minta
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felső rétegét megvédjék. Ezután a védőcsík két oldalára nagy ionárammal nagy területű árkot
készítenek (2.12.a. ábra).

2.12. ábra. Egy TEM vizsgálatra ionsugárral készített metszet készítésének egyes lépései. Az (a) ábrán az
ionsugárral kiválasztott, X-X-szel megjelölt terület közé „védő” csíkot (Pt vagy W) választanak le, majd a
membrán mindkét oldalára azonos távolságra árkot készítenek. A (b) ábrán a vékonyított metszet látható.
A c. ábrán az elkészített és mikro-manipulátorral kivehető metszet képe látható [47].

A metszetet mindkét oldalról kis árammal addig vékonyítják, míg a szelet vastagsága
500 nm-nél kisebb nem lesz. Még kisebb ionárammal a felületet átpolírozzák, hogy a roncsolt
felület kisebb legyen. Az elvékonyított szeletet döntve SEM-ben vizsgálják (2.12.b. ábra). Ha
a minta elég vékony, kiveszik és TEM-ben vizsgálják (2.12.c. ábra). Az így elkészített TEM
mintát 10-25 nm-es roncsolt amorf réteg borítja. A minta nagyfelbontású TEM vizsgálatra a
vastag amorf borítottság miatt korlátozottan használható. Az amorf borítottság csökkentését
surlódó beesésű alacsony energiás (100-300 eV) argon ionsugárral való átpolírozzásával érik
el. A két nagy ablak kimarását gázzal segítve végzik, hogy a marási időt lecsökkentsék. A
klóros marással egyenletesebb felületet tudtak elérni, mint a FIB-bel egyedül [48-53].
2.4.5. Háromdimenziós (3D) mikroszerkezetek
A FIB bonyolult formájú mikroszerkezetek készítésére is alkalmas. Ezzel a módszerrel
kialakított strúktúrák esetében korlátozást az egyetlen szerkezet kialakítására fordított idő
jelenti, adott idő alatt egyszerre csak egy struktúrát lehet kialakítani. A 3D szerkezet
kialakítása lassú és nem praktikus tömeggyártott szerkezeteket készítésére. A 2.13. ábrán
ionsugárral kialakított 3D szerkezetek láthatók, ezek kialakításához a gázbevezetésen kívül
egy CAD program is szükséges, amivel egy háromdimenziós képet ionsugárral le lehet
képezni [54-58].
A fókuszált ionsugarat megmunkálásra, közvetlen eszközkészítésre vagy különböző
célfelhasználású mikro- és nanoszerkezetek kialakítására is használják. Vasile és társai [59]
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arról számolnak be, hogy három különboző felhasználáshoz, prototípusgyártáshoz,
mikroméretű eszközök, manipulátorok és formák (micromold) készítéséhez használtak FIBet. Harriot és társai [60] optikai tükröket készítettek, Puers és társai [61] szivárgásmentes
vákuumelzárót készítettek FIB-es gázleválasztással, Li és társai [62] szílicium printermasterba
vonal és pötty mintázatokat hoztak létre, Xiong és társai [63] NiFe rétegbe vonal, hatszög és
pötty alakú mágneses nanoszerkezeteket alakítottak ki, Vieu és társai [64] Pt/Co/Pt
vékonyréteg mágneses tulajdonságait módósították gallium ion besugárzás segítségével.
Mások a FIB technológia nanoméretű megmunkálás határairól [65-69] is beszámoltak.

2.13. ábra. Látványos, ionsugárral kialakított 3D szerkezetek.

2.4.6. In-situ metszetkészítés és képalkotás FIB kontrasztmechanizmussal
Ahogy a 90-es évek második felében a FIB készülékek képfelbontása elérte azt a
szintet, ahol a hagyományos SEM-mel versenyezhet, az anyagtudományban egyre nagyobb az
érdeklődés az in-situ FIB metszetkészítés és FIB képalkotás együttes alkalmazására. A 2.14.
ábrán ugyanannak a mintának ionokkal (a) és elektronokkal (b) keltett szekunderelektron képe
látható.
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2.14. ábra. Egy rezet tartalmazó minta szemcseszerkezetének vizsgálata ion- (a) és elektronsugárral (b).
Látható, hogy ugyanazon a helyen az ionsugaras leképezés jobb szemcseorientáció kontrasztot ad [70].

A FIB képalkotás a primer sugár és az anyag felületi kölcsönhatásából származó
szekunder elektronokkal vagy ionokkal lehetséges. Ezek a szekunder töltött részecskék pár
elektronvoltos energiával rendelkeznek, amiket egy előfeszített kollektor könnyedén detektál.
Szekunder elektronok esetében pozitív, míg szekunder ionok esetében negatív előfeszítés
szükséges. Anyagtudományi minták esetén krisztallográfiai orientáció- (csatornahatás
kontraszt), anyag- és topográfiai kontrasztról beszélhetünk. Tipikus FIB ábrákon a különböző
kontrasztmechanizmusok együttes hatását láthatjuk, bizonyos esetekben valamely kontraszt
kiemelésével a mintában lévő részletek jobban kihangsúlyozódnak. A fémes minták FIB
ábráin az orientációs kontraszt a legfeltűnőbb. A beeső csatornázódott ion behatolási
mélysége változik az ionsugár és a rácssík közötti relatív beesési szöggel, és a rácssíkok közti
távolsággal.
Az anyagkontraszt a szekunder részecskék az anyagon belüli eltérő kémiai
összetételből származó eltérő hozama alapján jelentkezik. Habár az anyagkontraszt a FIB
szekunder elektron képen jelentősebb lehet, a FIB szekunder ionképen könnyebben
észrevehető, ahol a domináns hatás, orientáció kontraszt is jelentkezik. A fémes minták Ga
ionforrásból származó szekunder ionjainak hozama akár háromszor is nagyobb lehet oxigén
jelenlétében, ezzel az anyagkontraszt egy értékes technikának is tekinthető fémek korróziós
vagy szemcsehatár oxidációja tanulmányozásában. A topográfiai kontraszt hasonlít az
irreguláris tárgyról SEM képeken látható kontraszthoz, azzal a különbséggel, hogy a
szekunder elektronokból és -ionokból származó jel változik a beeső sugár és a minta felületnormális szögének függvényében, ahogy a minta helyi felülete változik. Bizonyos anyagok
esetén gyakran a topográfiai kontrasztot az orientációkontraszt elnyomja [70, 71].
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3. KÍSÉRLETI MÓDSZEREK
Ebben a fejezetben bemutatom az általam alkalmazott, nanoszerkezetek kialakítására
és vizsgálatára használt főbb kísérleti módszereket és berendezéseket. A vizsgált
vékonyrétegek marási, leválasztási és morfológiai tanulmányozásához elsősorban elektron- és
ionsugaras módszereket használtam. A képalkotáshoz és morfológiai vizsgálatokra pásztázó
elektronmikroszkópiát (SEM), porlasztási folyamatokhoz fókuszált ionsugarat (FIB). W réteg
ion- (IBAD) és elektronsugár (EBAD) alatt történő leválasztásához a rendszerbe bevezetett W
tartalmú fémorganikus vegyület befújásával fókuszált ion- és pásztázó elektronsugaras
módszert (SEM/FIB és GIS), míg a leválasztott W rétegek összetételi vizsgálatához
elektronsugaras energiadiszperzív mikroanalízist (EDS) használtam. Az elektromos
vizsgálatokhoz egy nanoszerkezetek minősítésére kifejlesztett mérőkört használtam.
Az előbb felsorolt vizsgálatok döntő többségét egy LEO 1540XB keresztsugaras
rendszer segítségével végeztem. A 3.1. ábrán a LEO 1540XB rendszer fényképe és az
oszlopok keresztmetszeti képe látható. A LEO 1540XB keresztsugaras berendezéshez, a
Zeiss-Gemini-elektronoptika (A) és az Orsay Physics-Canion-ionoptika (B) egyesítése
mellett, lehetőség van további kiegészítő egységek, mint pl. a minta felületének pásztázásával
kiváltott

karakterisztikus

röntgen-sugárzás

detektálására

alkalmas

energiadiszperzív

spektrométer detektor (C), depozíciós gázok lokális bevezetését lehetővé tevő mikromanipulátor (F), csatlakoztatására.

3.1. ábra. A LEO 1540XB keresztsugaras rendszer valós és virtuális felépítése. A rendszer részegységei:
elektronoptikai oszlop (A), ionoptikai oszlop (B), EDS detektor (C), szekunder elektrondetektor (D),
mintatartó (E), gázbevezető rendszer (F).
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A LEO 1540XB rendszerhez kapcsolódó módszereken felül még az AFM módszer
járult hozzá lényeges mértékben az eredményeimhez, a méréseket részben én magam
végeztem, ezért ezt a módszert is ismertetem. A dolgozatban említésre kerülő, többnyire
kiegészítő jellegű eredményeket adó további módszerekről (RBS, XRD, optikai
spektroszkópia, szimuláció) a dolgozat terjedelmének korlátozottsága miatt részletesebb
ismertetést nem adok, ezeket a méréseket, számításokat munkatársaim végezték.
Az alkalmazott módszerek ismertetése után a 3.2 fejezetben a LEO 1540XB rendszert,
a 3.3 fejezetben a mintaelőkészítést és az elektromos mérésekhez összeállított mérőkört, a 3.4
fejezetben pedig az alkalmazott megmunkálási eljárásokat mutatom be.

3.1. Mérési módszerek
3.1.1. A pásztázó elektronmikroszkópia (SEM)
A pásztázó elektronmikroszkópot az angol szakirodalomban scanning electron
microscope (SEM) néven találhatjuk meg. A pásztázó elektronmikroszkópban tömbi mintákat
lehet vizsgálni. Ha egy szilárd testet elektronokkal pásztázunk, az elektronok energiájuknak
megfelelően behatolnak az anyagba és ott rugalmasan és rugalmatlanul szóródnak az atomok
magján és elektronhéjain. Vékonyréteg minta esetében az elektronoknak a rétegen való
áthatolása is megvalósulhat. Azt a térfogatot, amelyben az elektronok elvesztik energiájukat,
gerjesztett, más néven kölcsönhatási térfogatnak nevezzük. Ez különbözik az információs
térfogattól, amely a kölcsönhatási térfogatnak azon része, amelyből az adott jel el tud jutni a
detektorba. Az elektronok kölcsönhatási térfogatát – és a sugár elektronjainak
visszaszóródását – a magon történő rugalmas szórás, vagyis a minta átlagos rendszáma és az
alkalmazott gyorsítófeszültség határozza meg.
A rugalmatlan folyamatokon keresztül a sugár elektronjai hatására különféle
jelképzésre alkalmas fizikai folyamatok (3.2. ábra) játszódnak le a gerjesztési térfogatban,
mint például a szekunder és Auger-elektronok keltése, az abszorbeált elektronok által okozott
elektromos áram, fékezési röntgensugárzás, karakterisztikus röntgensugárzás, katódlumineszcencia mígnem a sugár teljes energiája vagy kisugárzódik, vagy a minta melegedését
okozza.
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3.2. ábra. A besugárzott térfogatban keletkező jelek.

A mintából kilépő jelekkel (szekunder-, visszaszórt elektronokkal, röntgensugárzással stb.)
leképezzük a minta felszínét úgy, hogy a mintáról kapott jelet digitalizálva számítógéppel
jelenítjük meg.
A detektált jelek feldolgozásával többek közt a minta topográfiájáról, lokális
szerkezetéről, elemösszetételéről adnak információt. A keletkezett jelekből a szekunder
elektronokat és a karakterisztikus röntgensugárzást emelném ki, az előbbi a képalkotásban,
míg az utóbbi az elemösszetétel meghatározásában játszik fontos szerepet.
A nagy energiával becsapódó elektronok energiája többféle folyamat révén átadódik a
besugárzott mintának, és elektronokat vált ki belőle. Az 50 eV-nál kisebb energiájú
elektronokat egyezményesen szekunder elektronoknak nevezik. A szekunder elektronok több más kontrasztmechanizmus mellett - elsődlegesen a minta felszínének geometriai
egyenlőtlenségéről hordoznak információkat. Segítségükkel készíthetjük a legjobb felbontású
képeket, mivel kis energiájuk miatt a gerjesztett térfogatnak a primer sugár beesési pontjához
közeli, átmérőben és mélységben egyaránt kisebb részéből detektálhatóak.
A karakterisztikus röntgensugárzásról a 3.1.3. Energiadiszperzív Spektroszkópia
alfejezetben írok.
3.1.2. A fókuszált ionsugaras mikroszkópia (FIB)
A FIB rendszer, hasonlóan a SEM-hez, a pásztázás elvén működik, azzal a
különbséggel, hogy a minta leképezésére sugárforrásként jól fókuszálható Ga+ ionokat
használ. Amikor ionsugárral besugározzuk a minta felületét, a Ga+ ionok porlódást
okozhatnak. A mintát alkotó atomokat szekunder ion formájában a Ga+ ion kilöki a helyéről.
A 3.3. ábra SEM és FIB pásztázás hatását hasonlítja össze.
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3.3. ábra. Elektronsugaras besugárzás

Ionsugaras besugárzás

A kis áramú (1 pA-50 pA) ionsugarat a minta felületének vizsgálatára, míg a nagyobb
áramokat (100 pA-5 nA) a minta felületének porlasztására/eltávolítására használják. Az
egyszerű leképezés mellett a rendszer lehetővé teszi a nanoszerkezetek kialakítását is
ionsugaras marással vagy összetettebb műveletként, bevezetett gázokból való létrehozást.
3.1.3. Az energiadiszperzív spektroszkópia (EDS)
A karakterisztikus röntgensugárzás keletkezésének feltétele, hogy a besugárzó
elektron a kölcsönhatásba lépő atom belső héjáról elektront távolítson el, azaz a szóban forgó
héjat ionizálja. Az ionizált héjra egy külső héjról beugró elektron az energiafelesleget
röntgenfoton formájában kisugározza, vagy (sugárzás nélküli átmenettel) egy Auger elektron
viszi el a szóban forgó héjak közti energiakülönbséget.
A karakterisztikus röntgensugárzás felhasználható valamely anyag elemi analízisére.
A röntgenmikroanalízis alapelve az elemspecifikus karakterisztikus röntgen sugárzás
intenzitásának energia szerinti vagy a hullámhosszeloszlásnak megfelelő kiértékelése. A
spektrális mérés történhet analizátor kristály segítségével diffrakciós elven, azaz hullámhosszdiszperzív (WDS) vagy energiájukat hővé vagy elektron-lyuk párokká alakítva, majd ezt
detektálva és megjelenítve energiadiszperzív (EDS) módszerrel.
Az általunk használt energia-diszperzív röntgenspektrométer az összes emittált
röntgensugárzást közvetlenül a detektorban analizálja. A detektor a röntgenkvantumok által
egy speciális elrendezésű p-i-n-átmenetben létrehozott töltésmennyiséget töltésimpulzusként
érzékeli. Az egy egyedi röntgenkvantum által kiváltott impulzus nagysága annak energiájával
arányos, tehát nagyság szerint számolva azokat megkapjuk az energia-eloszlást, vagyis a
spektrumot. Az analizátor a bór és az urán között képes karakterisztikus röntgenvonalak
gyors, egyidejű meghatározására.
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3.1.4. Az atomerő mikroszkópia (AFM)
Az AFM a SEM és FIB működésétől eltérően a minta felületét pásztázó tű és a minta
között fellépő taszító kölcsönhatás mérésén, illetve a rezgetett tű amplitúdója csökkenésének
mérésén alapszik. Az AFM leggyakrabban használt üzemmódjai a kontakt üzemmód (contact
mode) és a kopogtató üzemmód (tapping mode, non-contact mode). Az előbbi állandó
kölcsönhatási erőn, míg az utóbbi állandó energiaátadáson képezi le a felületet. Az
alábbiakban a kopogtató üzemmódot ismertetem részletesebben, mivel a kísérleteim során a
mérések ezzel a módszerrel készültek.
Kopogtató üzemmódban a pásztázó tűt tartó laprugó közel a rezonancia-frekvenciáján
rezeg. A tű-minta kölcsönhatás nem folyamatos, csak akkor lép fel jelentős kölcsönhatási erő,
és ezáltal energiaátadás a tű és a minta között, amikor a tű maximálisan kitér a felület
irányában. Ebben az üzemmódban lényegesen kisebb a kölcsönhatási erő a tű és a minta
között, mint kontakt üzemmódban, így használható puha felületek (pl. biológiai minták)
vizsgálatára is. További előnye a módszernek, hogy szinte teljes mértékben kiküszöböli a tű
és minta közötti súrlódási erőket. A tű minden kölcsönhatás alkalmával energiát ad át a
felületnek, ezért a rezgés amplitúdója csökken a szabadon rezgő tű amplitúdójához
viszonyítva. A visszacsatoló rendszer a rezgés amplitúdóját állandó értéken tartja a pásztázás
során. A kopogtató üzemmódban az állandó energiaátadásnak megfelelő felületet rögzítjük.

3.2. A LEO 1540 XB rendszer
A LEO 1540 XB rendszer felépítésében, mint ahogy a 3.1. ábrán látható, az ionoptikai
oszlop szöget (54°) zár be az elektronoptikai oszloppal. A rendszer elsődleges feladataként az
elektronsugaras képalkotásnak megfelelő kialakítást valósították meg, az ionsugaras
megmunkálásokhoz a mintát tartalmazó mintatartót az ionoptikai tengelyre merőlegesen kell
beállítani, azaz 54°-ra kell dönteni. Ehhez a beállításhoz vannak a gázbefúvó nyílások is
igazítva, amit cross-beam, azaz keresztsugaras pozíciónak nevezünk.
3.2.1. A Gemini elektronoptikai oszlop felépítése
Az elektronsugarat W/ZrO (Schottky) téremissziós katód állítja elő. A LEO 1540XB
rendszer esetén az elektronsugár útjában nincs közbülső fókuszpont (crossover) a forrás és a
minta felülete között. A katód csúcsából kilépő elektronokat a pozitívan előfeszített kihúzó tér
egy viszonylag nagy energiára (20keV) felgyorsítja. A sugár a teljes oszlopon ezzel az
energiával halad át, majd a mintafelület közelében a fékező erőtér 0,1-20 keV energiára
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fékezi. Optimális esetben közepes energiákon 2-5 nm sugárátmérőjű nyalábot is
előállíthatunk, 2-5 keV energián is elérhető a 10 nm-es felbontás. A rendszer 20-30 keV
között hagyományos mikroszkópként (fékező tér nélkül) működik.
3.2.2. A Canion ionoptikai oszlop (FIB) felépítése
A LEO 1540 XB ionforrása fémes galliumot tartalmaz, ez egy W szálból tekert
tartályban található. A kihúzó tér a katód csúcsából kilépő Ga+ ionokat 30 keV energiára
gyorsítja fel. Az ionsugár sugármenete hasonlít az elektronsugár elektronoptikán való
áthaladásához, azzal a különbséggel, hogy itt nem elektromágneses lencséket, hanem
elektrosztatikus lencséket használnak sugáralakításra.
Egy kondenzorlencse fókuszálja vagy párhuzamosítja az ionsugarat, annak
függvényében, hogy milyen üzemmódban szeretnénk dolgozni. Az első esetben nagyobb
sugáráramot, a második esetben jobb képalkotást érhetünk el (3.4. ábra).

3.4. ábra. FIB ionoptikai oszlopának vázlatos felépítése. Az ionsugár haladása nagyobb ionáram
előállítására és optimális képalkotáshoz.

Az ionsugár-oszlopban elhelyezett apertúra egy lyukakkal ellátott lemez. A
kondenzorlencse és az apertúra megválasztásával az áramot 1 pA és 50 nA közötti értékekre
állíthatjuk be. A sugároszlopba beépített eltérítő egység (BBD- beam blanking device), arra
szolgál, hogy az ionsugarat egy belső Faraday kalitkára térítse, így nem érnek ionok a
mintára, kíméli a mintát az ionroncsolástól. A BBD-vel az ionsugár áramát is meg tudjuk
mérni, bár az ionáram-mérés nem folyamatos. A mintára 30 keV-es Ga+ ionsugár érkezik,
amit a lencserendszer a minta felületére fókuszál. Előírásnak megfelelően keresztsugaras
pozícióba (3.5. ábra) beállított minta 12 mm-re van az ionoptikai oszlop végétől. Ebben az
üzemmódban 7 nm sugárfelbontás érhető el.
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3.5. ábra A keresztsugaras pozíció sematikus és valós képe. A rendszer részegységei: elektronoptikai
oszlop (A), gázbevezető rendszer (B), minta (C), mintatartó (D), ionoptikai oszlop (E).

3.2.3. Gázbevezető rendszer (GIS)
A GIS egy gázadagoló rendszer, mely SEM-mel vagy FIB-bel kombinálva további
megmunkálást tesz lehetővé. Lehetséges egyfelől anyagleválasztás, amellyel vezető (Pt, W)
felületek, ill. SimOn (nem sztöchiometrikus arányú) szigetelő tartományok alakíthatók ki,
másfelől marást elősegítő gáz bevezetésével (XeF2) anyagot lehet eltávolítani.
A 3.6. ábra a gázbevezető rendszer kapillárisainak elhelyezkedését mutatja be, valós képen az
optikai oszopok mellett parkoló állásban (bal) és SEM képen munka közben a felületre
közelítve.

3.6. ábra. Gázbefecskendező kapillárisok az elektron- (A) és ionoptikai (B) oszlop közelében, parkoló
állásban (bal), és a gázbevezető (C) munkafázisban (jobb).

Az öt kapilláris közül négy körül van fűtőköpeny, mert ezeket az anyagfajtákat
megmunkálás előtt elő kell melegíteni. A fűthető kapillárisok X, Y és Z irányú mozgatását
elektromos motorok valósítják meg számítógépes vezérléssel. A fúvókák közvetlenül a
megmunkálandó felületrész fölé mozgathatók, a minta vizsgálati területe felett kb. 200 µm-re
áll meg.
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3.2.4. Elemanalízis
A LEO 1540XB rendszerhez utólagosan egy elemanalizáló egységet is csatlakoztattak,
amely lehetővé teszi a vizsgált minták összetételének részletesebb megismerését (3.7. ábra).
Az elektronsugaras mikroanalízis a röntgensugárzás mérésén alapul, amelyet az analizálandó
mintában az elektronsugár gerjeszt. A gerjesztett karakterisztikus röntgensugárzás energiája
arra az elemre jellemző, amely kibocsátotta, intenzitása pedig (a keltés helyén) a kibocsátó
elem koncentrációjával arányos. Minél nagyobb a primer elektronok energiája, az elektronok
annál mélyebbre hatolnak be a mintába. Vékonyréteg minták vizsgálata esetén a hordozóból
származó információ jelentős lehet. Vékonyrétegek és kis karakterisztikus röntgenenergiájú
elemek esetén lehet kisebb primer energiájú elektronokkal is gerjeszteni a vizsgálandó mintát.

3.7. ábra. Az elemanalízisre használt EDS rendszer sematikus vázlata.

Ha a vizsgálandó minta nagyon töltődik a nagyenergiájú primer elektronsugár miatt,
akkor a kvalitatív elemanalízishez a mintát vezető szén- vagy aranyréteggel kell bevonni.
Kvantitatív mérésekhez a vizsgált felületeknek simának, síknak kell lenniük
3.2.5. Képalkotás
A LEO 1540XB rendszeren alaphelyzetben két detektor található. Az egyik egy hagyományos
Everhart-Thornley szekunderelektron detektor, a másik az elektronoszlop objektívlencséjén
belül található In-Lens szekunderelektron detektor. A detektorokkal külön-külön és egyszerre
is lehet képet alkotni, ezáltal a vizsgált területről részletesebb képet lehet alkotni. Mivel a
SEM és a FIB egyaránt a pásztázás elvén működik, az elektron- és ionsugár által kiváltott
szekunder elektronképet ugyanazokkal a detektorokkal (akár egyszerre is) készíthetünk.

32

3.8. ábra SEM és FIB képalkotása. (a) SEM képalkotás, (b) FIB képalkotás, (c) SEM és FIB képalkotás.

A 3.8.a. ábra a hagyományos SEM alkalmazást mutatja be, ekkor az ionsugarat eltéríti,
a mintára nem jut ionsugár-nyaláb. A 3.8.b. ábra a FIB működését szemlélteti, ilyenkor a
SEM sugara van eltérítve. Ionsugaras pásztázásnál a SEM-hez hasonló képet kapunk.
Irányított megmunkálásnál is készül képfeldolgozás FIB-bel (a képinformáció csak a
megmunkált területről áll elő). A 3.8.c. ábra esetében mindkét sugárforrás működik, ezáltal a
megmunkálás folyamata is vizsgálhatóvá válik.
3.2.6. Elektromos kivezetés
A mikroszkópban in-situ elektromos méréseket is végezhetünk, ha a vizsgálandó
mintát megfelelően előkészítjük. A mintatárgyasztal egyik részében elszigetelten a stage-től,
egy csatlakozó van elhelyezve (3.9. ábra), amit eredetileg az automatizált mintacseréhez
terveztek. Ezt átalakítva lehetővé vált a kikontaktált minták csatlakozóinak a kivezetése
elektromos mérésekhez.

3.9. ábra. A LEO mintatartójának és elektromos csatlakozásának felülnézeti képe, a T1 mintatartóval (A),
kikötött mikropellisztor (B), minta tokozása (C), minta elektromos jelének kivezetése (D).
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3.3. Mintaelőkészítés
Kétféle mintát vizsgáltam. Az egyik csoportba azok a minták tartoznak, melyek egy
hordozó felületen lévő vékonyrétegből állnak. Itt a vékonyrétegbe kialakított struktúrákat
vizsgáltam és jellemeztem. A másik csoportba pedig azok a minták tartoznak, amikor egy
hordozóra a vékonyréteget ion- vagy elektronsugaras leválasztással állítottam elő.
Hordozóként egykristályos szilícium lapkát, üveget és speciális hordozókat használtam.
Továbbiakban a speciális hordozók kialakítását és szerkezetét írom le, nevezetesen a
törőmintát és mikrofűtőtestet.
3.3.1. Törőminta
A törőminta speciális kialakítású, nagy tisztaságú, egykristályos Si lapka (3.10. ábra),
amelyet kísérleti feladatokra az MTA MFA Intézetében terveztek. A lapka speciális
kialakítása azért szükséges, hogy az általam vizsgált kisméretű (50 - 100 µm) objektumok
keresztmetszete a lapka adott vonalon való törésével vizsgálhatóvá váljon. Azért, hogy csak
egy kitüntetett vonal mentén törhessen el, a lapka felületén vezérlő pontokat, a hátoldalán
pedig feszültségvezető törésvonalat alakítottak ki, szelektív kémiai marással. Mechanikai
feszültségkeltés hatására a kiképzett vonal mentén kb. 50 µm pontossággal hasad végig a
szelet.

3.10. ábra Törőminta

3.3.2. Mikropellisztor
A mikropellisztor egy fűthető mikroelektróda-pár, amelyet mikroméretű objektumok
ellenállásának hőmérsékletfüggő mérésére, illetve magas hőmérsékleten működő rezisztív
érzékelők céljára terveztek az MTA MFA Mikrotechnológia Osztályán. Két független,
egymástól elszigetelt áramkört tartalmaz: az első egy eltemetett platina fűtőszál, két nemsztöchiometrikus szilícium-nitrid (SiN1.05) réteg közt, a másik az eszköz felületén aranyból
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kialakított két szemben levő fésűt formázó vezetőelektróda-pár (3.11.a ábra). Ez utóbbi
áramkört a mérendő objektum zárja. A hőszigetelés javítása érdekében a mikropellisztor
középső része alá üreget marnak, a négyzet alakú középső részt négy felfüggesztés tartja,
ezekben/ezeken haladnak a vezetékek is (3.11.b ábra). A fűtőszálra rákapcsolt áram
segítségével lehet a fűtőtestet melegíteni, így maximum 700 °C érhető el. A mikrofűtőtest
kalibrálva van, a fűtőszál ellenállása ismeretében meghatározható a hőmérséklete. A szilícium
szelet előoldalán kialakított struktúra rétegleválasztási és marási eljárások segítségével
készült. Egy hordozón akár több mikropellisztor is kialakítható, jelen esetben 4 darab (3.11.c
ábra). Az eszköz 100 × 100 µm-es, a hozzá kapcsolódó felfüggesztések hossza 90 µm.

3.11. ábra. A hordozóra kialakított mikorpellisztor SEM képei. Látható a mikrofűtőtest fésűs elrendezésű
elektródapárja, és rá merőlegesen futó fűtőszál (a), a felfüggesztett pellisztor (b) és egy négy
mikrofűtőtestet tartalmazó chip (c).

3.3.3. Az elektromos mérésekhez összeállított mérőkör
Az első leválasztási kísérletekből kapott mérési eredmények alapján a megmunkálás
minősége (a leválasztott csíkok), illetve a mérés reprodukálhatósága nem volt biztosítható.
Minden egyes mérés után a vezeték folytonossága megszakadt, ezáltal a vezetése nullára
esett. Ezekben az esetekben a chiptartóra kikötött mikropellisztort gomba-mintatartóra
kétoldalas vezető szénszalaggal ragasztottuk fel. A tapasztalatok alapján arra gondoltunk,
hogy a testből jövő sztatikus töltődés teszi tönkre a mintákat, ezért a minta testtől való
elszigetelését egy szigetelő mintatartó felhasználásával probáltuk kiküszöbölni. Ezzel sem
sikerült a minták károsodását megszüntetni, ezért a hagyományos mérőkör helyett egyedi
áramkör használatára tértünk át. Az egyedi áramkör megtervezése egy villamosmérnök
hallgató feladata volt. Az elektromos mérésekhez használt eszközök egy Keithley 175A
digitális multiméter, egy Keithley 610E Solid State Electrometer Deprez kijelzős precíziós
volt/amper/töltés/ohm mérő (ellenállásmérési tartománya: 100 Ω - 1014 Ω), és egy
hálózatfüggetlen

tápegység.

A

mikroszkópos

mérések

során

a

hálózatról

táplált
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merőkészülékek olyan zavarokat okoztak, amelyek a mikroszkóp működését és a minta
állapotát jelentősen befolyásolták. A mérőkör kialakítása kiegészült egy kapcsolórendszerrel,
amely lehetővé teszi a mérőlábak rövidre zárásával az esetleges parazitatöltések kiegyenlítését
(3.12. ábra). A három műveleti fázist, a W vékonyréteg leválasztását (1), a mérőkört rövidre
zárását, a parazita töltések elvezetése miatt (2) és a leválasztott réteg ellenállás mérését (3)
egy kapcsolórendszer segítségével oldottuk meg. A vékonyréteg-leválasztás közben a minta
nem volt bekötve a mérőkörbe (közel 0 ellenállás érték), utána kapcsolóval rövidre zártuk a
lábait, valamint ugyanezzel a kapcsolóval lehetett a mintát mérőkörbe kötni.

3.12. ábra. A vékonyrétegek leválasztásához használt mérési áramkör vázlata

3.4. Alkalmazott megmunkálási eljárások
Továbbiakban az ionmarásos, valamint az ion- és elektronsugaras leválasztási
kísérletek fontosabb lépéseit írom le röviden.
Ionsugaras marás: A vékonyrétegekkel bevont hordozót gomba mintatartóra
ragasztva mintakamrába tettem. A bekapcsolt elektronsugáron elvégezve a szükséges
beállításokat (apertúra, asztigmatizmus, fókusz), a mintatartót eucentrikus pozícióba kell
állítani, azaz a döntési síkot a minta síkjára kell illeszteni, hogy a 0°-ban kiválasztott
objektum az 54°-ban döntött mintaállásban is az elektronsugár középpontjába kerüljön.
Ezután lehet elvégezni az ionsugár beállításait. Utolsó és legfontosabb lépés az elektronsugár
és ionsugár egy pontra való beállítása, hogy a marási folyamatok nyomon követhetők
legyenek, ill. a marás befejezése után a minta mozgatása nélkül lehessen elektronsugaras
szekunderelektron képen vizsgálni. Ez a beállítási folyamat megkönnyíti a besugárzási, ill.
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marási helyek kiválasztását is, a szekunder elektronok nem roncsolják a felületet, és a terület
egy gyors ionsugaras pásztázása után kikapcsolt ionsugár mellett a marási paraméterek
beállíthatók. Ezzel ki lehet küszöbölni a kiválasztott területek ionsugaras roncsolását. A
beállítások után következhet a konkrét marási folyamat paramétereinek (geometria, ionáram,
idő, anyagi minőség) beállítása és a minta ionsugaras megmunkálása.
Ion- és elektronsugaras leválasztás: A mikropellisztort speciális chiptartó lemezre
ezüstpasztával ragasztották fel. A pellisztorok egyfajta (két pellisztor két lábas) kikötése a
3.13. ábrán látható. A kikötéseket a chiptartó lábaira 50 µm átmérőjű Al huzallal, ultrahangos
kikötéssel valósították meg. A mikorpellisztor tokozása optimális kikötést igényel, hogy a
befecskendező rendszer kapillárisai a minta vagy a kapillárisok mozgatásakor a vezetéket ne
rongálják.

3.13. ábra. Két mikropellisztor két-lábas kikötésének elvi képe.

Egy elektromosan kikötött mintát a vezetékek csatlakoztatása miatt csak a kamra
fellevegőzésével lehet betenni és bekötni. Ezután következik a gázbevezető rendszer
használhatóságához a kapillárisok és a tartály fűtési és kiszellőztetési folyamata, amihez a
mintát egy mélyponti állásba kell vinni. Megfelelő vákuum elerése után elkezdhető a
gáztartályok fűtése. Amikor a tartály elérte a beállított hőfokot, a kapillárisokat egy
kiszellőztetési folyamattal addig kell kitisztítani, míg a szelep folyamatos nyitvatartása mellett
a vákuum adott érték körül változik. Ha túl nagy a gázbeömlés, a rendszer szelepei
automatikusan bezárnak, ha viszont kicsi, a leválasztás hatékonysága nem lesz elég jó. Ezután
a kapillárisokat parkoló állásba vive kezdőthet az ionmarásos kísérletnél leírt mintabeállítás.
A tartályt és kapillárisokat mindaddig fűteni kell, amíg rétegleválasztásos kísérleteket
végzünk, de a gázbeömlések szelepeit csak az adott helyre való leválasztás ideje alatt kell
nyítva tartani.
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4. EREDMÉNYEK
4.1. Multiréteg alapú mesterséges fotonikus kristályok kialakítása
4.1.1. Bevezetés
A FIB a felület közvetlen megmunkálásával alkalmas olyan periodikus struktúrák
kialakítására melyek elemi karakterisztikus mérete a látható fény hullámhosszának
nagyságrendjébe esik, ezért fotonikus kristályszerkezetek kialakítására is alkalmas.
A fotonikus kristályok olyan térben periódusosan ismétlődő egységekből felépülő
szerkezetek, amelyekben az elektromágneses hullám terjedése bizonyos hullámhosszokon
megengedett, másokon gátolt [72, 73]. A fotonikus kristályok bizonyos hullámhosszúságú
fénnyel szemben hasonlóan viselkednek, mint a félvezetők a tiltott sávjukba eső energiájú
elektronokkal szemben, a fotonikus kristály tiltott sávjába eső energiájú foton nem képes
terjedni a szerkezetben, tökéletesen visszaverődik róla. Az olyan fotonikus kristályokat,
amelyeket tiltott sávja a látható tartományba esik, mivel csak meghatározott színű
(hullámhosszúságú) fényt engednek át, illetve vernek vissza, fehér fénnyel megvilágítva
színesnek látjuk annak ellenére, hogy nem feltétlenül tartalmaznak pigmenteket, vagy a teljes
látható tartományban elnyelő pigmenteket tartalmaznak, mint például a melanin. Úgynevezett
„fizikai szín” jön létre, amely nem a gerjesztett molekulapályákon elnyelődő fotonenergia
következménye (ezt nevezik „kémiai” színnek is), hanem a fény nanoszerkezeteken történő
szoródásának és interferenciájának a következménye.
Az első fotonikus kristályt Eli Yablonovitch [74] a Kalifornia Egyetem professzora
1990-ben készítette el, 6 mm átmérőjű furatok háromdimenziós, periodikus rendszerét fúrva
egy teflontömbbe. Ez a szerkezet a mikrohullámok tartományában mutatott fotonikus
kristályokra jellemző tulajdonságokat. Fotonikus kristály tulajdonságokat mutatnak például a
szoros illeszkedésű rácsba rendezett golyók, ún. opálok [75] (4.1.1.a. ábra), vagy vázba
ágyazott légbuborékok, ún. inverz opálok [76] (4.1.1.b. ábra) is.
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4.1.1. ábra. Mesterséges opál (a) és inverz-opál (b) SEM képe. Mesterséges opál rácsszerűen rendezett
polisztirol golyókból [75] és inverz opál titándioxid vázba ágyazott légbuborékkristályból [76].

Ilyen szerkezetek a természetben is előfordulnak ásványi-, biológiai anyagokban, pl.
nemesopálban, lepkék szárnyain [77], bogarak kitinpáncélján [78, 79], madarak tollaiban (pl.
pávatoll) [80].
Az utóbbi pár évtizedben vált ismerté, hogy a Dél-Amerikában élő Morpho lepkefajok
fémesen csillogó kék színű szárnyainak színét nem a szárnyakban lévő pigmentek okozzák,
hanem nanoméretű szerkezeti periodicitás, vagyis a fotonikus kristályok jelenléte miatt alakul
ki. A 4.1.2. ábrán a természetben előforduló, fotonikus kristálystruktúrával rendelkező ásvány
(nemesopál) és a Morpho lepke szárnya látható.

4.1.2. ábra. A természetben előforduló, fotonikus kristálystruktúrát tartalmazó szerkezetek: nemesopál
(a), Morpho lepke (b).

A fotonikus szerkezetekkel lehetőség van a fény terjedésének irányítására, ez az
optikán alapuló számítástechnika megvalósításának egy lehetséges módja lehet. A mikro- és
nanotechnológia területén kutatások folynak nagykiterjedésű, hibamentes, látható fényben is
működő fotonikus kristályszerkezetek előállítására. Az MFA Nanoszerkezetek Osztályán is
folynak kutatások fotonikus kristályszerkezetet tartalmazó biológiai minták tanulmányozására
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és ezek által inspirált mesterséges szerkezetek előállítására. Ezen kutatások részeként
tanulmányoztuk a tajvanon élő Trigonophorus rotschildi varians bogár kitinpáncélját is.
4.1.2. A Trigonophorus rotschildi varians bogár kitinpáncél szerkezeti és optikai
tulajdonságai
Természetes környezetben, azonos időben a T. rothschildi varians különböző színű
kitinpáncélú példányai élnek együtt, kitinpáncéljuk színe lehet narancs, zöld, lila vagy akár
fekete is (4.1.3. ábra). Feltételeztük, hogy ebben az esetben is a fotonikus kristályszerkezet
adja a bogár színét.

4.1.3. ábra. Trigonophorus rotschildi varians bogárcsalád természetes környezetében.

Narancs, zöld és lila színű bogarak kitinpáncéljainak sík felületeit optikai
spektrométeres, metszeteit, pedig pásztázó elektronmikroszkópos módszerekkel vizsgáltuk. A
spektrométerrel a kitinpáncélt merőleges megvilágításban és merőleges megfigyelési szögben
vizsgálva azt figyeltük meg, hogy a visszavert fény spektrumában határozott maximum nem
jelenik meg. Az integráló gömbös méréssel, azaz közel merőleges megvilágítással és a teljes
féltérbe visszaverődött fényt gyűjtve jól látható maximumok voltak megfigyelhetőek (4.1.4.
ábra).
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4.1.4. ábra. A különböző színű Trigonophorus rotschildi varians bogarak kitinpáncéljain (bal) integráló
gömb módszerrel mért visszavert fény spektrumai (jobb).

A merőleges és integráló gömbös mérések eltéréséből arra lehet következtetni, hogy a
fényvisszaverés erőteljesen függ a megvilágítás és a megfigyelés irányától. Ennek
vizsgálatára a mintát, a megvilágító és a megfigyelő száloptikát elforgatni képes goniométeres
elrendezést használtunk (4.1.5. ábra). Ezzel elérhető, hogy a teljes féltérben irányítottan
tudjunk a mintára világítani, és arról bármely szögben visszaverődött fényt detektálni.

4.1.5. ábra. Spektrogoniométeres mérési elrendezés. A fényvezető szálakat a félkörös íveken lehet
mozgatni, és ezek az ívekkel együtt függetlenül elforgathatóak a minta körül. A minta is elforgatható saját
tengelye körül.

A bogár kitinpáncéljának egy kis, közel sík felületét közel merőlegesen megvilágítva
és merőleges megfigyelési szög alatt vizsgáltuk, ez az elrendezés felelt meg a 3D
ábrázolásban a 0o tartománynak. A megvilágítási és megfigyelési irányt rögzítve a
bogárpáncél mintadarabot elforgattuk -50o-től 50o-ig. A mérési elrendezés a 4.1.6.a. ábrán
látható (beillesztett vázlat). Mindhárom kitinpáncél minta esetében közel merőleges
megvilágítási szögnél egy relatíve magas (50%) nem-telített (hullámhossztól kevéssé függő)
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visszaverődési sáv figyelhető meg, ami annak tulajdonítható, hogy a kitinpáncél felső rétegét
egy üvegszerű szerkezet zárja le. A jellegzetes, telített visszaverődési maximumok
mindhárom vizsgált szín esetében -30o és 30o-nál figyelhetőek meg.
A tükörszerű és nem-tükörszerű fényvisszaverődés szétválasztására a 4.1.6.b ábrán látható
mérési elrendezést használtuk, ahol a félgömb középpontjában, függőlegesen áll a bogár
kitinpáncél minta, a minta megvilágítási pontja a szélességi körön 30o-ra az egyenlítő fölött,
míg a megfigyelés ugyanazon a szélességi körön - 80o és 40o hosszúsági tartományán
mozgott. Megfigyelhető, hogy a visszaverődés maximumának hullámhossza monoton
változik a megfigyelési szög változásával, ami egy multirétegtől (1D fonikus kristály) nem
váratlan, de ugyanakkor az egydimenziós fotonikus kristály szerkezet a fényt csak
spekulárisan veri vissza. Így a fent részletezett feltételek között egyáltalán nem kellene
visszevert fényt detektálnunk, amennyiben a minta ténylegesen multirétegként viselkedik.

4.1.6. ábra. Narancssárga bogárpáncél goniométeres mérései. Visszaszórt (a) és nem-tükörszerű (b)
fényvisszaverődés mérési elrendezése és fényintenzitásának eloszlása. Az (a) ábrán 0o – 10o közötti
tartomány felel meg a tűkörszerűhöz közeli visszverődésnek, a nullától való eltérés a kitinpáncél
természetes görbületének következménye. A zöld és lila bogárra hasonló eredményeket kapunk, csak a
jellemző hullámhosszértékek térnek el.

A tapasztalt jelenség megértéséhez részletes pásztázó elektronmikroszkópos
vizsgálatot végeztünk. Mindhárom bogár esetén a leválasztott kitinpáncélt folyékony
nitrogénben való fagyasztást követően vágtuk el, hogy a roncsolódás kicsi legyen.
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Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálattal kiderült, hogy a kitinpáncél szerkezete nem egy
egyszerű multiréteg (szendvics) struktúra, hanem random módon, a multirétegre merőlegesen
több rétegen áthaladó oszlopszerű szerkezeteket is tartalmaz. A szendvicsszerkezet oszlopos
„mintázása” okozza, hogy a szín visszaszóródása nem tükörszerűen történik, amint az
elvárható

egy

multirétegtől,

hanem

az

egész

félteret

beteríti.

A

pásztázó

elektronmikroszkópos felvételek azt is megmutatták, hogy a multiréteg felett egy „üvegszerű”
fedőréteg található, ez felelős a merőlegesen visszavert fényben a karakterisztikus
maximumok hiányáért. A különböző színű kitinpáncélok szendvicsszerkezetében a
rétegvastagság eltérő, a narancsszínűnél 200 nm, a zöldnél 180 nm, az ibolyánál 150 nm
(4.1.7. ábra). A rétegszerkezethez tartozó rácsállandók felhasználásával egy egyszerű
modellből számolható hullámhosszak jó egyezést mutatnak az integráló gömbbel mért
hullámhossz értékekkel.

4.1.7. ábra. Narancs (a), zöld (b), és lila (c) kitinpáncél keresztmetszetének SEM képe. A multiréteget
képező periodikus szerkezetre merőlegesen elhelyezkedő oszlopok figyelhetők meg. Az oszlopos réteget
egy homogén réteg fedi le (a, c).

Egyszerű és oszlopos multirétegen egy kereskedelmi, FDTD (Finite-Difference TimeDomain) módszeren alapuló szoftverrel Márk Géza kollégám végzett számításokat, hogy
összehasonlíthassuk a kétféle réteg fényvisszaverési tulajdonságait (4.1.8. a. és d. ábrák).
Ehhez olyan modellt használt, amelyben a multirétegszerkezet periódusa p vastagságú,
ennek 0.85 p-nyi részét kitinréteg és 0.15 p-nyi részét levegőréteg képezi. Az egyik
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multirétegszerkezetbe véletlenszerűen oszlopokat helyezett el. A egyszerű és oszlopos
multirétegszerkezet által merőleges és 30° alatt visszaverődő fény terjedését vizsgáltuk.
A 4.1.8. ábrán az egyszerű (a) és oszlopos multiréteg (d) fényvisszaverésének
kétdimenziós szimulációjával azt figyelhetjük meg, hogy az egyszerű multiréteg tükörszerű
visszaverődést eredményez, az oszlopos multirétegekre merőlegesen (b. ill. e.) vagy 30o-os
szög alatt beeső síkhullám-csomag nagyobb teret bevilágítva verődik vissza (c. ill. f.), ami
megegyezik a kitinpáncél esetében tapasztalt visszaverődéssel.

4.1.8. ábra. Az egyszerű (a) és oszlopos multiréteg (d) fényreflexiójának és transzmissziójának
szimulációja merőleges megvilágításban (b. és e.), ill. 30 °-kal elforgatott mintáról (c. és f.). S jelöli a
fényforrást. A szaggatott vonalak a két esetben visszavert fénnyalábok összehasonlítását segítik. Oszlopos
multiréteg esetén a szaggatott vonalakon kívül eső részre is kapunk visszavert sugarakat.
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4.1.3. Mesterséges bogárszárny mintapreparáció
A mesterséges „bogárszárny” kialakításához a szimulációnál használt multiréteg
szerkezetet vettük alapul, amelyben kétféle törésmutatójú rétegek váltják egymást. Az
elkészített szerkezet abban különbözik a szimulációs modelltől, hogy a furatok a legfelső
rétegtől indulnak. A különböző geometriai paraméterekkel előállított minták optikai
vizsgálatával meghatároztuk az optikai viselkedés szempontjából lényeges szerkezeti
tulajdonságokat.
Egykristályos szilíciumhordozóra multiréteg struktúrát hoztunk létre amorf SiOx és
Si(Ge) rétegekből. A kb. 50 nm vastag amorf SiOx és kb. 45 nm vastag Si(Ge) rétegeket
párologtatással állították elő, a rétegek vastagságát a multiréteg keresztmetszetének pásztázó
elektron-mikroszkópos vizsgálatával (4.1.9. ábra) állapítottuk meg.

4.1.9. ábra. Multirétegszerkezet keresztmetszeti SEM képe a furatok elkészítése előtt. Láthatóak a sötét
SiOx és világos Si(Ge) rétegek.

Az oszlopos multiréteg kialakítására a SiOx/Si(Ge) multirétegbe különböző ionsugár
árammal (50, 100, 200 és 500 pA) hoztam létre furatokat egy előre megtervezett maszk
mintázata (bittérkép) alapján. A maszkmintázatot egy fehér-fekete bmp file tartalmazza,
aminek az egyik színét az ionsugár megmunkálandó felületként kezeli. Terveztünk
szabályosan rendezett háromszög- és négyzetrács mintázatú, és véletlenszerűen szétszórt
pontokat tartalmazó mintázatot is. A bmp maszk mintázatában lévő pontok helyén készülnek
a furatok. A szabályos maszk méretét és mintázatát úgy terveztük meg, hogy a mintázat
periódusa a látható fény hullámhosszával összemérhető legyen. Több kísérletsorozat is
készült. Az első mintasorozat esetén 600 nm-es pont-periodicitású, egy 10 µm-os oldalhosszú
négyzeten elhelyezett négyzet-, háromszög- és random rács maszkmintázatokat használtunk a
furatok elkészítéséhez. Az ionsugár áramát 50, 100, 200 és 500 pA értékek között, míg a
marási időt az ionsugár áramának függvényében 600, 300, 60, 30 és 20 s között változtattuk.
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A második sorozatnál a 10 µm-es (600 nm pont-periodicitás) négyzet-, háromszög- és random
rácsos mintázatokat 150 s-os marási időtartammal és 30 és 100 µm-es négyszögrácsú, 450
nm-es periódusú mintázatot készítettünk 300, 1200, és 1800 s-os marási idővel. A harmadik
sorozatnál arányosan csökkenő méretű szerkezetekből álló sorozatot is készítettünk, úgy hogy
a megmunkált négyzet mérete 50, 45, 40, 35 és 30 µm volt, a pontok periódusa pedig rendre
750, 670, 600, 520, ill. 450 nm volt. A véletlenszerű mintázatban a pontok átlagos távolsága
600-750 nm közötti volt. A megmintázott szerkezeteket különböző megvilágítási és
megfigyelési szögek alatt vizsgáltuk. A furatok jellemzéséhez egy törőmintára is készítettem
mintázatot.
4.1.4. Az oszlopos multirétegszerkezetek jellemzése
Ahhoz, hogy a multirétegben létrehozott mintázatokat tanulmányozhassuk, több
kísérletsorozatot végeztünk el. Az optimális paraméterek megválasztásához a maszk
mintázatának jellegét és méretét, a maráshoz használt ionsugár áramát és a marási időt kellett
figyelembe vennünk. Mivel semmilyen tapasztalatunk nem volt a paraméterek tekintetében,
szubjektíven választottuk meg az első paramétereket, amivel a mintázatokat kialakítottuk, az
adatokat lásd fentebb. A mintázatok milyenségét in-situ elektronsugaras képalkotás
segítségével értékeltük, majd egy paraméter szubjektív változtatásával, a többi paramétert
állandónak véve tovább kísérleteztünk.
A kialakított mintázatok optikai spekroszkópos vizsgálatára egy Avantes 2048 típusú,
száloptikával mikroszkóphoz csatlakoztatható spektrométert használtunk. A spektrométer a
bejutó fényt 200-1100 nm tartományon képes feldolgozni, ezt a mikroszkóp optikájának
áteresztése korlátozza az alacsony hullámhosszak tartományában. A minta döntése nem
lehetséges a kicsi mélységélesség miatt (tekintettel a mart mintázatok kis kiterjedésére az
optikai mikroszkópban nagy nagyítást kellett alkalmazni), külső, különböző szög alatt beeső
megvilágítást alkalmazva tudtuk vizsgálni a mintázatok színének változását.
Az első és a második mintasorozatoktól nem kaptuk a várt eredményeket, a teljes
mintázatsorozat a kék színt verte vissza.
Egy törőmintán is készítettem mintázatsorozatot (4.1.10.a. ábra). Ez a sorozat a
kiválasztott mintázatok mellett „próba” mintázatokat is tartalmazott, hogy a furatok alakjáról,
mélységéről átfogó képet kapjunk. A maszk mintázatokat a törés várható vonalához képest
elforgatva helyeztem el, hogy a törés vonalában mindenképp legyen furat. A mintázatok közül
csak kettő törött úgy el, hogy a furatok vizsgálhatóak legyenek (4.1.10.b. ábra). Ezeken a
helyeken végzett SEM vizsgálatok alapján a furatok alakja kúpos, az 50 pA, 600 s-os
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háromszögrácsos mintázatú furatok mélysége 400-500 nm, az 500 pA, 60 s-os négyzetrács
mintázatú furatok mélysége 700-800 nm. A nagyobb árammal kialakított furat mélyebb, mint
a kisebb árammal kialakított furat, annak ellenére, hogy a dózis (3 nC) mindkét esetben
ugyanakkora.

4.1.10. ábra. Törőmintában kialakított mintázat SEM képe a minta törése előtt (a) és törése után (b).

A megfigyelésekből arra következtettünk, hogy a furatok periódusa mellett a furat
mélységének és alakjának is fontos szerepe van abban, hogy az adott mintázat hogyan
viselkedik a rá eső elektromágneses sugárzással szemben. További kísérletek szükségesek a
jelenségek részletes feltárásához.
Az eddigi eredményeinket újraértékelve arra a következtetésre jutottunk, hogy a
mintázatokat az 500 pA árammal megismételjük. Az 500 pA-es árammal 30 s alatt kialakított
furatok jó eséllyel a multiréteg nagy részén áthaladnak, de nem érik el a Si hordozót. A
furatok kialakítására az 50 µm széles, 750 nm-es pont-periódusú maszk mintázatot
használtuk. A marási időt pedig 480 s-ra választottuk. A kisebb periódusú mintázatokat a
maszk mintázatának adott méretre való kicsinyítésével értük el, így 50, 45, 40 35 és 30 µm
szélességű mintázatsorozatot készítettünk. A furatok keresztmetszetének vizsgálatára a
mintasorozatot törőmintában is kialakítottam. A törőmintára 50, 45, 35 és 30 µm-os
mintázatokat bizonyos szöggel elforgatva alakítottam ki 500 pA ionsugár áram és 480 s
marási idő mellett. Törés után vizsgálni lehetett a mintázatok furatait. Mindegyik mintázatnál
megfigyelhető volt, hogy a furatok alakja nem henger alakú, hanem kúpos (4.1.11. ábra).
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4.1.11. ábra. A törőmintában készített furatok keresztmetszetének SEM és felületének AFM képe. A SEM
képeken megfigyelhető a furatok kúpos alakja.

A furatok mélységét vizsgálva azt figyeltük meg, hogy a kisebb periódusú
mintázatoknál a furatok egyre mélyebbek. Ez azzal magyarázható, hogy az azonos
paraméterek mellett elkészített furatok esetében az ionsugárnak a furatok készítésekor az
egyik pontról a másik pontra való átlépéséhez szükséges idő a pontok távolságával van
összefüggésben. Ez rámutat arra, hogy a LEO berendezés szoftvere pontatlanul számolja a
marási időt, nem veszi figyelembe a sugármozgatás idejét. Az adott méretű mintázathoz
tartózó mélységértékek a 4.1. táblázatban láthatók.
A mintázat teljes

A mintázat

A furatok tipikus

mérete (µm)

rácsállandója (nm)

mélysége (nm)

50

750

250 - 330

45

670

330 - 350

35

520

380 - 400

30

450

530 - 600

4.1. táblázat. A törőmintában készített furatok mélységének változása a mintázat szélességének
függvényében.

Az oszlopos multiréteg mintázatokat vizsgálva a spektroszkópiai mérések azt
mutatják, hogy mintázatok színe folyamatosan változik a megvilágítási és megfigyelési
szöggel. A merőleges, a mikroszkóp belső fényével történő megvilágításnál a mintázatok
barnás-sárgás színben látszanak, valamivel sötétebbek, mint a háttérszín, azaz a multiréteg.
Ennek az a magyarázata, hogy szélesebb szögtartományban szórják a fényt, mint az egyszerű
multiréteg, ezért a fény egy részét nem képes befogni a mikroszkóp objektívje. Más szögű,
30° és 75° megvilágításnál külső fényforrást használtunk. Ezekben az esetekben a
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mikroszkópon keresztül megfigyelve azt vettük észre, hogy a multiréteg színe elsötétedik,
míg a különböző periodicitású mintázatok különböző színeket vernek vissza (4.1.12. ábra),
illetve olyan kétszeres diffrakciós rácsként viselkednek, amely adott megvilágítási és
megfigyelési szög esetén a mintázat periódusának változásával más-más hullámhosszon
eredményez diffrakciós maximumot.

4.1.12. ábra. A multirétegben készített mintasorozat SEM (a) és optikai mikroszkópos (b, c, d) képe. A
megfigyelés felülről történt, a megvilágítás szöge a megfigyelési szöghöz képest b: 0°, c: 30°, d: 75° volt.
Megfigyelhető, hogy mintázatok színe változik a megvilágítási szögek függvényében.

A 40 µm-es mintázat esetén 35°-os megvilágítási szög és merőleges megfigyelés alatt
felvett spektrumból látható, hogy a mintázat 630 nm-es hullámhossznál ad maximumot, a
furatok periódusa 600 nm. A multirétegen létrehozott furatok kevert: diffrakciós és fotonikus
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kristályszerű viselkedést mutatnak, a visszaszórt fény hullámhossza változik a megvilágítási
szöggel, a pirostól kékig. A periódus csökkenésével a spektrális csúcs keskenyebb és a kék
fele tolódik el.
A mintázatok AFM vizsgálatából az derült ki, hogy az egyes mintázatok furatai
mélyebbek mint amit az AFM tű le tud képezni. Nagyon hegyes tű használata mellett is csak a
legkisebb mélységű furatok mélységét lehetett jellemezni (4.1.13. ábra).

4.1.13. ábra. Furat AFM képe nagyon hegyes tűvel leképezve.

A bogár páncélján rendezetlenül elhelyezkedő oszlopok vannak, ezért a random
maszkmintázatból is készítettünk mintasorozatot. A random rácsos mintasorozatnál 50, 45 és
40 µm szélességű mintázatokat készítettünk, ill. a reprodukálhatóság ellenőrzésre egy 50 µmes négyzetrácsos mintázatot készítettünk 500 pA ionáram és 480 s marási idővel Egy korábbi,
véletlenszerű pontokat tartalmazó maszkmintázatot használtunk, a kellő méret elérésének
érdekében egymás mellé illesztve a mintázatot (4.1.14. ábra). Az illesztési pontatlanság miatt
a maszk 9-es osztásúnak látszik. A random mintasorozat és a reprodukált mintázat fényvisszaverődési tartományát vizsgálva a megvilágítási szög függvényében a mintázat
színváltozása volt megfigyelhető (4.1.15. ábra). A 4.1.15.c.-g. ábrákon látható balról jobbra
haladva a random mintázatból két 50 µm-os, egy 45 µm-os és egy 35 µm-os, valamint egy 50
µm-os négyzetrácsos mintázat.
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4.1.14. ábra. A random rács SEM képe.

4.1.15. ábra. A random rács (a) és a négyzetrács (b) SEM képe és a sorozat optikai mikroszkópos képei
különböző megvilágítási szögeknél.

A véletlenszerű mintázaton tapasztalt színváltozás a megvilágítási szöggel jelentősen
kisebb, mint amit a szabályos rácsoknál láttuk, de mindkét esetben látható az összefüggés a
megvilágítás szöge, a furatok távolsága és az érzékelt szín között. A véletlenszerű mintázat
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esetében a szigorúan vett diffrakciós hozzájárulás kizárható, így ebben az esetben, akárcsak a
bogárpáncél esetében a színt elsődlegesen a multiréteget alkotó rétegek vastagsága határozza
meg, míg a nanoszerkezetet elhagyó fény szög szerinti eloszlását a furatok jelenlétete. A
négyzetrácsos mintázat furatátmérője jóval nagyobb lett (kb. 50%-al), mint a korábbi sorozat
hasonló paraméterekkel készült furatátmérője, a nagyobb furatátmérő a színképzést nem
befolyásolta.
A véletlenszerű furatmintázat esetében megfigyelt jelenségek azt igazolják, hogy a
biológiai modell-szerkezet esetében tapasztalt nem tükörszerűen visszavert szín kettős
eredetű: a visszaverés maximumának a hullámhosszát a rétegszerkezet periódusa határozza
meg, míg a színnek nemcsak tükörszerű irányokból való megfigyelhetőségéért a véletlenszerű
oszlopszerkezet a felelős. Amint az a SEM felvételekből látszik, a biológiai modell többször
tíz rétegből áll, ezért ugyan szűkebb spektrális tartományban, de változtatja színét a
megvilágítási és megfigyelési szögek változtatásával. A mesterséges szerkezet a kisebb
rétegszám miatt kevésbé intenzív színeket mutat.
Összefoglalás:
1) A tajvani Trigonophorus rotshildi varians bogár kitinpáncéljának színét és a szín
szög szerinti eloszlását spektrométeres mérésekkel vizsgáltuk, szerkezetét SEM mérésekkel
tártuk fel. Megfigyeltük, hogy a tükörszerű fényvisszaverődés mellett a nem-tükörszerű
fényvisszaverődés is fellép a multiréteges szerkezetben jelenlevő véletlenszerűen elrendezett
oszlopok miatt. Megmutattuk, hogy a visszavert fény hullámhossza monoton módon változik
a detektálás szögével. Ez a jelenség mindhárom (vörös, zöld, lila színű) bogárra érvényes.
2) SEM képek alapján megalkottuk a szerkezet modelljét, amely egy egydimenziós
(multiréteg) és egy véletlenszerű kétdimenziós (oszlopok) fotonikus nanoszerkezet
összetétele. A modell alapján hasonló mesterséges nanoarchitektúrát alakítottam ki
multirétegszerkezet

FIB-es

megmunkálásával,

az

oszlopokat

valójában

furatokkal

modelleztem. A kialakított szerkezeteket pásztázó elektronmikroszkópos és optikai
spektrométeres mérésekkel vizsgáltam.
2.a) Spektroszkópiai mérések azt mutatják, hogy a létrehozott struktúrákat mikroszkópon
keresztül, merőlegesen megvilágítva a visszavert fény spektrumában nem jelenik meg
jellegzetes maximum, míg merőlegestől eltérő beesésű megvilágításnál egy adott mintázat
színe folyamatosan változik a megvilágítás szögével.
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2.b) Megállapítottuk, hogy a szabályos négyzetrács szerint létrehozott furat-szerkezetű minták
esetén a visszavert fény hullámhossza összefüggésben van a létrehozott furatok egymáshoz
viszonyított távolságával, de nem függ a furatok átmérőjétől, illetve a furatok véletlenszerű
elhelyezkedése esetén elhanyagolható mértékű függés figyelhető meg a furatok közötti
átlagos távolságtól.
3) Ugyanazokat a mintázatokat egykristályos szilícium minta felületén is létrehozva, a
minta törése után a furatok keresztmetszetét vizsgáltam. Azt találtam, hogy a furatok nem
hengerszerűek, hanem kúpos végződésűek. Megállapítottam, hogy azonos paraméterek
(ionáram, idő, furattávolság) mellett a furatok mélysége lineárisan nő a furatok távolságának
csökkentésével, ami azzal magyarázható, hogy a távolabbi furatok esetén a megadott teljes
marási idő nagyobb része fordítódik az ionsugár mozgatására a fúrási pontok között.
Az eredmények azt mutatják, hogy a biológiai minta alapján, egy szokványos
rétegleválasztási technikát megfelelő litográfiai eljárással kombinálva újfajta fotonikus nanoarchitektúra hozható létre, amely a biológiai modellel megegyező módon nemcsak tükörszerű
visszaverődést ad, hanem a ráeső fény szinte a teljes félteret bevilágítva verődik vissza.
Optikai tulajdonságait egyfelől a multiréteg-szerkezet, másfelől a furatok elrendezése
határozza meg.
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4.2. Ion- és elektronsugaras leválasztással kialakított struktúrák vizsgálata
4.2.1. Bevezetés
Az utóbbi évtized a nanoméretű szerkezetek rohamos terjedést hozta a tudományban.
Különleges tulajdonságaik révén közülük sok alkalmas lehet a jelenlegieknél jobb
tulajdonságokat mutató elektronikai eszközök kialakítására. A szén nanocsövek például
felhasználhatók elektronforrásként nagyfeloldású elektronmikroszkópban, kijelzőkben és
fényforrásokban, de használhatók nanométeres méretű diódák és tranzisztorok, gázérzékelők
készítésére is [81-84]. Egyéb nano-objektumokból készített eszközök a nanorezonátor és a
mikroinduktor [85]. Az egyes nano-objektumok kontaktálására a méretükből adódóan
általában nem vehetők át a mikroelektronikában és a mikrotechnikában használt szokásos
módszerek, mint például a (foto)litográfia és termokompressziós vagy ultrahangos kikötés. A
nanoobjektumok kontaktálását általában a kontaktálandó szerkezettel összemérhető méretű
vezetékkel lehet megoldani. Ilyen kontaktusok kialakítására alkalmas egyik módszer a FIBbel végzett ionsugaras leválasztás (IBAD). Keresztsugaras rendszerben a nagyfelbontású
SEM segítségével a kontaktálandó objektumokat meg lehet keresni és a megfelelő méretű
optimális kontaktusokat a megfelelő helyre közvetlenül, további kémiai vagy fizikai eljárások
nélkül lehet kialakítani. Az ionsugár roncsoló hatását kikerülendő az IBAD-os eljárást
gyakran elektronsugaras leválasztással (EBAD) kombinálva használják, úgy, hogy az
objektumra EBAD-os kontaktust választanak le, ehhez IBAD-os kontaktussal csatlakoznak,
és vezetik a valamilyen hagyományos mikrotechnológiai módszerrel előre létrehozott
fémezésig.
A nanoobjektumok elektromos tulajdonságainak megértéséhez ismerni kell a hozzájuk
kapcsolódó nanométeres vezetékek tulajdonságait is. Volfrám IBAD-os és EBAD-os
leválsztásával kapcsolatban is végeztek már vizsgálatokat, a következőkben ezek tanulságait
foglalom össze.
Volfrám tartalmú vékonyrétegeket W(CO)6 vagy WF6-ból választottak le ion- vagy
elektronsugárral. Tanulmányozták a volfrám tartalmú vékonyrétegek épülésének folyamatát
is, több elmélet is született, hogy a rétegek hogyan alakulnak ki. Overwijk és társai [86] azt
találták, hogy a leválasztási folyamat során tulajdonképpen két folyamat játszódik le, az egyik
a rétegleválasztás, a másik, pedig a hordozó porlódása. Az egyik elmélet szerint [87] a primer
elektron- vagy ionsugár bontja el a felület közelében lévő gázelegyet a leválasztandó hely
elektron- vagy ionsugaras pásztázásával, egy másik elmélet szerint [88] az elektron- vagy
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ionsugár által kiváltott és kilépő szekunder elektronok bontják el a pásztázott felület fölött
lévő gázelegyet. Langfische és társai [89] szerint a rétegek kialakulásának több fázisa van.
Első fázisban az ionsugár a hordozó felső rétegét amorfizálja és a volfrámatomokat belekeveri
ebbe a rétegbe, második fázisként a volfrám mennyiség elkezd növekedni az amorf rétegben
és fölötte, majd szigetszerű agglomerátumok képződnek, harmadik fázisként a szigetek
kezdenek összenőni folyamatos réteget alkotva, majd, mint folytonos réteg növekedik tovább.
Az ionsugárral leválasztott vékonyrétegek összetétele az egyes irodalmi adatok alapján eltérő
W, O, C, F, Ga mennyiséget tartalmazhat. Az összetétel függvényében a vékonyrétegek
elektromos tulajdonságai is eltérnek, a fajlagos ellenállás 20-400 µΩ*cm között változik [87,
89-96].
Az elektronsugárral leválasztott volfram tartalmú rétegek morfológiai és elektromos
tulajdonságait is többen tanulmányozták [88, 97-100]. Az ionsugárral leválasztott
volfrámtartalmú vékonyrétegek ohmos, míg az elektronsugárral leválasztott vékonyrétegek
bizonytalan elektromos viselkedést mutattak. Vizsgálták a vékonyrétegek elektromos
viselkedését is hőkezelések hatására is. Azt figyelték meg, hogy 5,2 K-re hűtve szupravezető
tulajdonságokat mutat [96, 101], míg magasabb hőmérsékleteken 600-1900 °C között
vizsgálva a TEM vizsgálatok polikristályos W képződését mutatták ki [94].
Vizsgálataim célja volt az IBAD és EBAD módszerrel leválasztott nanoméretű
volfrám vezetékek vizsgálata abból a célból, hogy ha ezekkel a módszerekkel
nanoobjektumokat kontaktálunk, a kontaktus és kontaktált objektum tulajdonságai
elkülőníthetőek legyenek.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a különböző rendszerek és a leválasztott anyagok
különböznek, ezért szükséges volt a saját rendszerünkben is a leválasztási folyamatok
optimalizálására a leválasztott vékonyrétegek tulajdonságainak tanulmányozása.
4.2.2. Volfrám vékonyrétegek leválasztása ionsugárral és jellemzésük
A mérésekhez ionsugárral egyszerű struktúrákat alakítottam ki. A kialakított
struktúrák csíkszerű vékonyrétegek, amelyeket a gáztérbe bevezethető W(CO)6 prekurzor
gázokból választottam le. Morfológiai vizsgálatokat végeztem törőmintára ionsugárral
leválasztott volfrám tartalmú rétegeken. Vizsgáltam a különböző ionáramokkal leválasztott
réteg magasságát, figyelembe véve a hordozó porlódását is, ill. meghatároztam a mi
rendszerünkben előállítható legkeskenyebb leválasztható réteget.
A leválasztási folyamat kezdetén a prekurzor gáz felmelegítése és a kapillárisok
kitisztítása után be kell állítani a vékonyréteg területi nagyságát, az ionsugár áramát, a
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leválasztási időt, az ionsugár pásztázásának gyorsaságát. Mivel a későbbiekben vezetékszerű
alakzatra lesz szükségünk, az objektumok alakját is eszerint választottam. A 100 µm hosszú
és 0,5 µm, 1 µm, 2 µm, 5 µm széles csíkok leválasztásakor a változó paraméter a leválasztás
ideje 150, 250, 500 és 750 s volt. Ezeknél a kísérleteknél 50 pA áramot használtam.

4.2.1. ábra. Ionsugárral leválasztott W tartalmú vékonyréteg SEM és AFM felvétele. Az AFM vonalprofil
alakjából látható a réteg mindkét oldalán a bemaródás.

A leválasztott réteg geometriáját törés után pásztázó elektronmikroszkópos módszerrel
vizsgáltuk. A rétegek geometriája eltér az ideális hasáb szerkezettől (4.2.1. ábra). Az AFM
mérésből látható, hogy a réteg átlagolt vonalprofil növekedése nem a hordozó felszínétől
kezdődik, hanem egy árok figyelhető meg a vékonyréteg mindkét oldalán. Ennek valószínű
magyarázata az, hogy kezdetben a marási és leválasztási folyamatok közül a marás dominál.
A rétegleválasztáskor az ionsugárral fellazított hordozórétegbe kis mennyiségű amorf W épül
be. A következő réteg leválasztásakor az ionsugár már csak kisebb mélységű hordozó réteget
lazít fel, több W épül be, így folyamatosan a leválasztás kerül előtérbe. Kezdetben a vezeték
még nem tartalmaz elég volfrámot ahhoz, hogy számottevő vezetést mutasson, csak a
vastagabb amorf W mutat vezetőre jellemző viselkedést.
Az AFM mérésekből származó rétegmagassági adatokat a leválasztási sebesség
kiszámításához is felhasználtam (4.2.2. ábra). Az egységnyi időre számított leválasztott
térfogat állandónak mondható, értéke 0,002 - 0,004 µm3/s, a hozam, pedig 0,038 - 0,080
µm3/nC. Annak ellenére, hogy a vezeték nem tökéletes hasáb, a vezeték magasságát úgy
határoztam meg, hogy lemértem a hordozó felülete és a vezeték legmagasabb pontja közötti
távolságot, bár ezzel felülbecsülöm a leválasztott anyag mennyiséget. A leválasztott anyag
alsó határa viszont lejjebbre nyúlik, mint a hordozó eredeti felszíne, ez ellenkező előjelű,
nehezen megbecsülhető mértékű hibát okoz. Összességében célszerűnek látszott a
legegyszerűbb geometriával számolni, amely nem ad ugyan pontos értéket, de a különböző
leválasztott objektumok összehasonlítását megkönnyíti. A számolási módszer jogosságát
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alátámasztja, hogy amint az a 4.2.2 ábrán megfigyelhető, az azonos hosszúságú, növekvő
szélességű leválasztott rétegek esetében azonos leválasztási időket beállítva lineárisan
csökken a leválasztott réteg mért magassága.

4.2.2. ábra. Leválasztott rétegmagasságok változása a réteg szélességének növekedésével.

A vékonyrétegek elemi összetételét vizsgálva a volfrám tartalmú réteg összetétele (70
at% W, 1 at% O, 15 at% C, 14 at% Ga) az irodalomban közölt értékekkel jó egyezést mutat.
Ezek az adatok csak hozzávetőleges értékek, ugyanis a minta felszíne nem síkfelületű.
A vékonyrétegek elektromos tulajdonságainak vizsgálatához a korábban, a 3.2.2 fejezetben
leírt mikro-fűtőtestet használtuk. A mikrofűtőtest arany elektródái közé leválasztott W rétegek
elektromos tulajdonságait vizsgáltam. A leválasztott vékonyrétegek a legtöbb esetben
elektromos szempontból mérhetetlenek voltak, elektrosztatikus kisülés miatt a zárt áramkör
megszakadt.
A speciális mérő áramkör megépítésével lehetővé vált a rétegek ellenállásmérése.
Mivel a teljes vezeték ohmos karakterisztikát mutatott, arra következtettünk, hogy a kontaktus
és a vezeték is ohmos jellegű. A kontaktellenállás meghatározása az elektróda fésűs rendszere
közé leválasztott vezeték hosszúságának növelésével történt, úgy hogy az elektróda egyik
fésűjére (E1) merőlegesen, azonos távolságra több párhuzamos csíkot választottam le. A
másik elektródára (E2) csak egy vezetéket választottam le, amit egy harmadik vezeték
lerakásával összekötöttem az E1-re kikötött csíkhoz. Mértük a vezeték ellenállását, majd
elvágva az E1-re kötött vezetéket és újabb vezetékek lerakásával növelve a vezeték hosszát
újabb ellenállásértéket mértünk. A 4.2.3. ábrán látható a mérési elrendezés elvi vázlata, a
leválasztott vezeték SEM képe és ellenállásának változása a vezeték hosszúságának
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növelésével. A vezeték hosszúságának függvényében mértük az ellenállást. Összesen 10
darab, azonos paraméterekkel rendelkező vezetéket választottunk le egymás után.

4.2.3. ábra. A kontaktellenállás mérésének sematikus vázlata, a leválasztott vezetékek SEM képe és a
vezeték ellenállásának változása a vezeték hosszúságának függvényében.

Az áramgenerátor áramából és az Rx ellenálláson eső Ux feszülségből ki lehet
számolni az Rx ellenállást:

U
R= I
+ 2R

(3)

x

x

ki

R=R
x

deponált

kontaktus

+ 2R

kivezetés

(4)

A méréssel csak az Rx értékét határoztam meg. Az Rdeponált értékét a következő képlettel lehet
kifejezni:

R

deponált

= R − 2R
x

kontaktus

− 2R

kivezetés

(5)

Rkivezetés értéke közel 0 Ω. Volt olyan mikropellisztor, amely gyártási hiba folytán
rövidzárlatos volt a „fésűk” között, ekkor 0,1 Ω- ot lehetett mérni, ami a mért értékekhez
képest elhanyagolható. A mérési eredményeket ábrázoltam a lerakott vezetékek hosszának
(f(x)=R(l)) függvényében. Az ábrázolási pontokra egy lineáris görbét illesztettem, aminek a 0
hosszúsági pontban leolvasott ellenállásértéke egyezik meg az Rkontaktus ellenállás értékének
kétszeresével.
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A tömbi W irodalmi adata [102] alapján (ρ= 5,29⋅10-8 Ωm), az általunk használt
geometriai paraméterekkel és a mért illetve a számolt ellenállásokkal ki lehet fejezni a valós
fajlagos ellenállást:

ρ W = xzR

deponált

(6)

y

A (6) egyenlet megoldásával a leválasztott anyag fajlagos ellenállásra ρW_átlag = 224
µΩcm értéket kaptam. A kísérleteket többször megismételve, azonos paraméterek mellett
leválasztott vékonyrétegek reprodukálható módon viselkednek.
A leválasztott vezetékek elektromos ellenállásának változását a hőmérséklet
függvényében is tanulmányoztuk, szobahőmérséklet és 450 °C közti tartományban. Az
ellenállás hőmérsékletfüggését két módon vizsgáltam, in-situ hőkezeléssel, amikor
közvetlenül a mikroszkóp vákuumterében a vezeték leválasztása után, a mikropellisztor
fűtőszálat melegítettük és mértük az ellenállást, ill. ex-situ hőkezeléssel, a vezeték
leválasztása után a mikrofűtőtestet kivettük a mintakamrából és levegőn, ill. nitrogénöblítéses környezetben ugyancsak a mikropellisztor fűtőszálát melegítve mértük a deponált
vezeték ellenállásváltozását.
A hőmérsékletet mindkét esetben a fűtőszál ellenállásából számoltuk ki korábbi
kalibráció alapján. In-situ hőkezelésnél a fűtőszálon 200 - 4500 µA tartományba eső áramot
hajtottuk át, ami 112-290 °C tartománynak felel meg. Ex-situ hőkezelésnél a fűtőszálon 2005000 µA áramot hajtottuk át, ez pedig, 112-310 °C tartománynak felel meg. Első lépésben a
vezeték ellenállását szobahőmérsékleten, majd a fűtőszálat 112 °C-tól 290 °C, ill. 310 °C-ig
melegítve 1 perces fűtési idővel mértük. Ezután a fűtőszálat ugyancsak 1 perces lépésközzel
visszahűtve, ill. kikapcsolva a fűtést, mértük a vezeték ellenállását. A következő lépésben
pedig újra melegítve a fűtőszálat fél perces lépésközzel addig melegítettük, míg a vezeték
ellenállás értékében számottevő változás nem volt megfigyelhető.
Az első in-situ felfűtésnél az ellenállás lassú csökkenése volt tapasztalható 272 °C-ig,
szobahőmérsékleten kapott értékhez viszonyítva kb. 5%-os csökkenést mutatott, 272 és 290
°C között viszont drasztikus csökkenést mutatott, a relatív ellenállás 95%-ról 3,4%-ra
csökkent. A hűtés során ez az érték tovább csökkent 2,2%-ig (4.2.4. ábra). A második
felfűtéskor az ellenállás nem változott, 310 °C-ig, de ekkor az elektródarendszer és a mikrofűtőtest felfüggesztési hídja eltört.
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4.2.4. ábra. Ionsugárral leválsztott W vezeték ellenállásának változása hőmérséklet függvényében
vákuumban.

Ex-situ melegítéssel nitrogénáramban és levegőn 25-310 °C tartományban az
ellenállás értékében kisebb, mint 10 % eltérés mutatkozott. A második felfűtés alatt a vezeték
nitrogénáramban magasabb hőmérsékleten 380 °C-on szakadt el (4.2.5. ábra), míg a levegőn
felfűtött vezeték 317 °C-on degradálodott (4.2.6. ábra).

4.2.5. ábra. Volfram vezeték nitrogén környezetben mért ellenállásváltozása a hőmérséklet függvényében.
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4.2.6. ábra. Volfram vezeték levegőn mért ellenállásváltozása a hőmérséklet függvényében.

Az ellenállásváltozások valószínűleg anyagszerkezeti átalakulásokat mutatnak. Ezen
hőmérséklettartományban a lezajló folyamatokról sem irodalmi adatok, sem saját kísérleti
erdmények még nincsenek. Feltételezhető, hogy szerepet játszik a szobahőmérsékleten nem
tökéletesen elbomlott metalorganikus prekurzor gáz további bomlása, az ionsugárból
származó Ga szegregációja. A különbség a vákuum és oxigént kisebb-nagyobb mértékben
tartalmazó légkörben zajló folyamatok közt az oxidációs folyamatok jelenlétét is mutatja.
Magasabb hőmérsékleteken (600-1900 °C) történő szerkezeti változásokat Reguer és társai
[94] vizsgáltak. TEM mérésekkel kimutatták, hogy a hőkezeléssel a W kristályossá alakul.
4.2.3. Volfrám vékonyrétegek leválasztása elektronsugárral és jellemzésük
A LEO 1540 XB alapkiépítésében nincs mód az elektronsugár vezérlésére a FIB-hez
hasonló módon, de kihasználva az elektronsugaras mikroanalízis elektronsugár-vezérlésének
technikáját, megpróbáltam a volfrám tartalmú vékonyrétegek leválasztását elektronsugárral is.
A leválasztott W rétegek morfológiai jellemzéséhez a rétegeket törőmintára választottam le.
A leválasztott rétegek 2 µm hosszúak és 0,5 µm szélesek voltak. A leválasztáshoz használt
primer elektronok gyorsító energiáit 1, 2, 5, 10, 15 és 20 keV-nek választottam meg. A minta
döntési helyzetét az elektronsugár merőleges beesésétől 0°, 15°, 30°, 45°, 54°-os helyzetéig
változtattam. Az 54°-os döntési szög az ionsugaras megmunkáláshoz használt keresztsugaras
pozíció, amely állásban a gázbevezető nyílás a minta fölé 200 µm-re közelíthető. A 30, 60,
120, 300 s időtartamokkal 2 sorozatot választottam le.
Az elektronsugarasan leválasztott W rétegek morfológiája eltér az ionsugárral
leválasztottakhoz képest. A 4.2.7. ábrán látható az elektronsugaras leválasztás felbontásának
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energiafüggése. A SEM vizsgálatok szerint a rétegek felülete a simától a periodikus
hullámzáson át a periodikusan pöttyös felületig változik az energia növekedésével. A
raszteresedés megértéséhez tudni kell, hogy az elektronsugár a leválasztáskor, ugyanúgy, mint
képalkotáskor, soronként halad, de a soron belül sem folytonos a mozgása, hanem pontról
pontra lép. Alacsony energiákon (Eo=1-2 keV, 4.2.7.a ábra), ahol a gerjesztett térfogat a
felület közelében helyezkedik el és a nagyszögű elektronszórás dominál, a raszter pontjai
összeolvadnak, és a leválasztott réteg sima felület. Nagyobb energiákon (Eo=5-15 keV,
4.2.7.b, c, d ábrák) az előreszórás miatt a gerjesztett térfogat cseppszerű, a felület közelében
kisebb átmérőjű, ezért a leválasztott pöttyök egyre kevésbé olvadnak össze az energia
növekedésével, így periodikusan változó felület lesz a jellemző. Alacsonyabb energiákon a
leválasztott réteg magassága nagyobb, ami a szekunderelektronok nagyobb számával
magyarázható.

4.2.7. ábra. A különböző energiájú
elektronsugárral leválasztott W rétegek
morfológiájának SEM (a,b,c) és AFM képe (d).

A rétegek magassága csökken a gyorsító energiát 10-15 keV-ig növelve, ezután egy
enyhe rétegnövekedést figyelhetünk meg. Egy adott primer elektronenergia-érték mellett a
rétegmagasság növekedik a mintát a merőlegestől (T=0°) keresztsugaras pozícióig (T=54°)
döntve (4.2.8. ábra). Egy adott időtartam alatt kis energiákon leválasztott W réteg magassága
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nagyobb mértékben függ a minta döntési szögétől, mint a magasabb energiákon leválasztott
rétegek esetében. A leválasztott réteg magassága növekszik a döntési szög növelésével, amit
két, egymást erősítő hatás okoz: a) a prekurzor gázt bevezető kapillárisok FIB depozicióra
(T=54°) lettek optimalizálva, vagyis kisebb döntés esetén a gáz hosszabb utat kell megtegyen
a mintafelületig és b) a depozició a felületről kilépő szekunder elektronintenzitás függvénye,
ami a döntéssel növekszik, mivel a kölcsönhatási térfogat közelebb kerül a felülethez.

4.2.8. ábra. Az elektronsugárral leválasztott rétegek magasságának változása a primer elektronok
energiájának függvényében, adott döntési (T) beállítások mellett.

A leválasztott W rétegek elektromos jellemzéshez egy szilícium egykristályra
kialakított arany elektróda rendszert használtam (4.2.9. ábra). Az azonos körülmények és
paraméterek mellett leválasztott rétegek eltérő vezetést mutattak, ellenállásuk 2 kΩ-tól 6 MΩig változott. Előzetes I-V mérések alapján kvázi-lineáris és nemlineáris karakterisztikát
mutató vezetékeket választottunk le (4.2.10. ábra).

4.2.9. ábra. Két aranyelektróda közé elektronsugárral leválasztott W vezeték SEM képe.
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4.2.10. ábra. Elektronsugarasan leválasztott két W vezeték I-V mérési görbéje. A vezetékek
leválasztásakor az elektronok gyorsítófeszültsége 1 keV volt.

Az elektronsugárral leválasztott réteg ellenállása nagyobb, mint az ionsugarasé. Az
eltérés magyarázható egyrészt a rétegek morfológiájának különbözőségével, másrészt a
rétegek eltérő összetételével, mely abból adódik, hogy az eltérő leválasztási folyamat miatt a
prekurzor bomlása elektronsugár esetén tökéletlenebb. A kialakuló anyag metastabilitása
okozhatja az elektromos tulajdonságok jelentős szórását ugyanolyan leválasztási körülmények
esetén.
Összefoglalás:
1) Ionsugárral törőmintára leválasztott amorf volfrám rétegeken megfigyeltem, hogy
nem tökéletes hasáb alakúak. A leválasztási folyamat hozama állandó, azaz az időegységre
eső leválasztott térfogat állandó. Az amorf W rétegek a prekurzor gáz elemein kívül a Ga-t is
tartalmazzák. A mikropellisztor arany elektródái közé leválasztott W rétegek ohmos vezetést
mutattak, fajlagos ellenállásuk értéke megegyezik az irodalomban közölt értékkel. Az
ionsugárral leválasztott W rétegek hőkezelési körülményei befolyásolják a volfrám vezeték
ellenállását, a vákuumban hőkezelt réteg irreverzibilis ellenállásváltozást mutatott, ami az
anyagban lejátszódó szerkezeti változásokkal magyarázható.
2) Az elektronsugarasan leválasztott W rétegek morfológiája eltér az ionsugarasétól. A
leválasztott réteg magassága növekszik a döntési szög növelésével, a magasabb
szekunderelektron hozam következtében. Alacsonyabb energiákon a leválasztott réteg
magassága nagyobb, ami szintén a szekunderelektronok nagyobb számával magyarázható. Az
elektronsugarasan leválasztott rétegek elektromos ellenállása jóval nagyobb, mint az
ionsugárral leválasztott rétegeké, emellett nagy szórást mutat nemcsak az ellenállás értéke, de
az IV görbék jellege is, kvázi-lineáris és nemlineáris karakterisztikát egyaránt tapasztaltunk.
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A kétféle módon leválasztott vékonyrétegek közötti különbségek oka nagy
valószínűséggel az eltérő anyagösszetétel, anyagi minőség, mely a rétegleválasztásakor
lezajló mechanizmusok különbségének következménye.
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4.3. Napelemtechnológiában használt egyes vékonyrétegek porlódási
folyamatainak tanulmányozása
4.3.1. Bevezetés
A fókuszált ionsugaras megmunkáló rendszerek segítségével lehetőség van különböző
anyagokból felépülő multirétegek jól kontrollált átvágására. Rutinszerűen lehetséges egyrészt
a vágás helyének pontos meghatározására, másrészt a vágási mélység kontrollja. Emiatt a
FIB-es technika a napelemek cellákra való osztásának egy lehetséges módja.
A napelemek környezetbarát energiaátalakítók a napenergiáját hasznosítják és
alakítják át elektromos energiává. Különféle aktív anyagokat tartalmaznak, így amorf-,
egykristályos- és polikristályos- szilícium, CdTe, CIGS (Cu(In,Ga)Se2) alapú napelemeket
gyártanak. A vékonyrétegekből felépülő napelemek különböző fajtái (a-Si, CdTe, CIGS)
közül a CIGS fejlődése a legreményteljesebb [103]. Manapság a többátmenetes napelemek a
legjobbak, mintegy 30% hatásfokot is elérnek, csak még nagyon drágák. A CIGS egyesíti a
magas hatásfokot, az időtállóságot, az alacsony sugárzási károsodást és az alacsony előállítási
költségeket. Laboratóriumi körülmények között előállított CIGS napelemek legjobb hatásfoka
2005-ben 19,5 % volt [103], 2008-ban Ingrid Repins [104] 19,9 %- ot ért el.
Egy

hagyományos

CIGS

napelem

a

következő

rétegekből

épül

fel:

üveg/Mo/Cu(In,Ga)Se2/CdS/ZnO/Al:ZnO (4.3.1. ábra), ahol az üveget hozdozóként, a Mo-t
hátlap kontaktusként, a CIGS-t fotonelnyelő-rétegként, a CdS-ot puffer-rétegként, a ZnO-t és
az aluminíummal adalékolt ZnO-ot átlátszó, elektromosan vezetőképes kontaktus rétegként
használják.

4.3.1. ábra. A CIGS típusú napelem rétegszerkezetének sematikus és SEM [105] képe.
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A rétegek előállítása különféle módokon történik, a Mo-t porlasztással, a fényelnyelő
vékonyréteget párologtatással, porlasztással vagy plazmával segített CVD-vel, a ZnO-ot pedig
reaktív porlasztással viszik fel. A napelemek cellákra való osztását lézeres és/vagy
mechanikus vágással végzik. A lézeres vágás felületdurvulást, míg a mechanikus vágás az
üveg karcolódását okozhatja. Alternatív megoldást az ionsugárral való bemetszés jelenthet, az
ionsugárral mikron alatti pozicionálás és kisebb felületdurvulás érhető el. A többrétegű
napelem celláinak bemetszésekor csak a legfelső egy-két réteget kell átvágni, úgy hogy az
alatta lévő rétegek ne sérüljenek. Fontos a mélység pontos szabályozása is.
A napelemek témakörében számos publikáció, összefoglaló jelent meg egyrészt az
alkalmazott technológiáról, másrészt a várható fejlődésről, kihívásokról [105-109]. A szerzők
a CIGS tipusú napelemek jövőbeli akár 25 %-os hatásfokáról is lehetségesnek tartják.
Az anyagok porlódását többen tanulmányozták az ionsugár áramának, beesési
szögének, pásztázási sebességének, mikro- és nanoméretű szerkezetek morfológiájának
függvényében [11, 110-116]. Lipp és társai [110] Si minta gázzal segített porlódási hozamát
vizsgálták a különböző áramsűrűségű ionsugár tartozkodási ideje függvényében. Azt talalták,
hogy adott tartozkodási idő mellett a porlódási ráta csökken az ionsugár áramsűrűség
növelésével, mert az abszorbeálódott marást segítő gáz az áramsűrűség növelésével
gyorsabban elhasználódik. Xu és társai [111] az ionsugár beesésének hatásait vizsgálták Si,
SiO2, Au és W rétegek marásakor. Azt találták, hogy a porlódási hozam növekszik az
ionsugár merőlegestől növekvő beesési szögéig, majd surlódó beesést megközelítve a
porlódási hozam csökkenést mutat. Ezt azzal magyarázzák, hogy közel surló beesés mellett a
beeső primer ionok és a nagy energiájú kilökött ionok nagy valószínűséggel elhagyják a
mintát. Santamore és társai [112] a porlódási hozamot a pásztázási sebesség függvényében
tanulmányozták.

Azt

találták,

hogy

gyors

pásztázási
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az

eltávolított

anyagmennyiség kisebb, mint ami az ionsugár átmérője alapján várható lenne. Csökkentve a
pásztázási sebességet a megmunkált terület nagysága az ionsugár átmérőjével lehet
összemérhető, ugyanakkor azt tapasztalták, hogy a visszaporlódás jelentősebbé vált. Steckl és
társa [113] GaN, Si, SiC és zafir rétegek porlódási hozamát merőleges beseésű, 15-70 keV
primer energiájú gallium ionok mellett vizsgálták. Azt találták, hogy 15-50 keV Ga+
ionenergiákon a porlódási hozam növekszik, míg 50 keV fölötti energiaértékek mellett a
porlódási hozam nem változik. Azt is megfigyelték, hogy a porlódási hozam fordítottan
arányos az általuk tanulmányozott anyagok kémiai kötésének erősségével. Hopmann és társai
[114] mesterséges fotonikus kristály mintázatok optimalizálására végeztek porlódási
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kísérleteket, és azt vizsgálták, hogy az ionsugár dózis, tartókodási idő, rétegszám, marási
mélység, egy- és több pöttyű mintázat az oldalfalakat mennyire torzítja. Tseng és társai [115]
kétrétegű minta esetén, Vasile és társai [116] pedig, háromdimenziós szerkezet kialakításakor
vizsgálta a porlódási hozamot.
Munkám célja volt az adott körülmények között leválasztott molibdén és cinkoxid
tartalmú vékonyrétegek porlódási tulajdonságainak vizsgálata technológiai szempontok
(méret, elkészítési idő, kihozatal) figyelembevételével, annak eldöntésére, hogy az ionsugaras
marás alkalmas eljárás lehet-e a cellák kialakítására a fentebb leírt CIGS technológiában. Az
egyes anyagok porlódási tulajdonságait külön-külön, egyrétegű vékonyrétegeken vizsgáltam.
A vékonyrétegekbe négyzet alakú struktúrákat martam FIB-bel, különböző ionáramokkal,
majd SEM-mel és AFM-mel vizsgáltam a létrejött alakzatok morfológiáját, az alakzatok
mélységének függését az alkalmazott ionáramtól.
4.3.2. A vékonyrétegek előállítása és vizsgálata
A Mo porlódását kétféle, porlasztott és párologtatott minták esetén is vizsgáltam. A
porlasztott Mo vékonyréteg mintákat üveg és egykristályos szilíciumhordozóra dc
magnetronos porlasztással, argon plazmában, fém Mo-ből választották le. A hordozót a
fémforrás alatt 20 ciklusban oda-vissza mozgatták, a target 1500 W teljesítménye és az argon
50 normál cm3 áramlási sebessége mellett. A párologtatott Mo vékonyréteget üvegre és
egykristályos szilíciumra elektronsugaras párologtatással 0,13 mPa vákuumban és kb. 1
réteg/s rétegépülési sebesség mellett állították elő.
A ZnO vékonyrétegek porlódásának vizsgálatára üveg- és egykristályos szilícium
hordozóra porlasztott ZnO vékonyréteg mintát használtam. A ZnO réteget fém cinkből és az
argon plazmába bevezetett O2-ből választották le, ugyancsak 1500 W állandó target
teljesítmény és 35 ill. 15 normál cm3 argon ill. oxigén áramlási sebesség mellett. A
vékonyrétegek vastagságának meghatározása minden esetben Talystep módszerrel történt.
A Mo és ZnO vékonyrétegek vizsgálatát SEM és EDS méréseken kívül kollégák
segítségével AFM, RBS, XRD mérésekkel és TRIM szimulációval is kiegészítettem. XRD és
RBS vizsgálatot csak a porlasztott mintán végeztünk. Az AFM méréseket kopogtató
üzemmódban VEECO NanoScope IIIa műszerrel, az XRD méréseket egy 40 kV feszültségen
és 40 mA áramerősségen működtetett CuKα sugárforrású (λ = 1.5406 Å) Bruker D8 Discover
diffraktométerrel, az RBS méréseket, pedig 1 MeV 4He+ ionokkal 165° visszaszórási szög
mellett végeztük. A TRIM program segítségével elméleti számításokat is végeztem a
kísérletekkel való összehasonlítás céljából. Az elméleti számításokhoz 14000 ion
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becsapódását vizsgáltam. A Mo réteget a szimulációban egy rétegként tanulmányoztam. A
TRIM sajátosságai miatt a ZnO réteg esetén Zn-ből és O-ből álló réteget tanulmányoztam,
mivel a réteg összetételeként elemeket és nem vegyületeket lehet megadni.
4.3.3. Mo vékonyréteg porlódásának jellemzése
Az általam használt berendezésben a marási folyamatok paramétereit kétféle módon
lehet megadni. Mindkét esetben meg kell adni a besugárzott terület méretét, az ionsugár
áramát és a besugárzás rétegeinek számát, azaz, hogy az adott területen az ionsugár hányszor
haladjon át. Ezek mellett még meg kell adni vagy a marási időt vagy a marás mélységét és a
réteg anyagát. Az anyag és a rá jellemző porlódási konstans ismeretében a szoftver meg tudja
határozni az adott mélység eléréséhez szükséges időtartamot.
Egy üveghordozóra porlasztott 100 nm vastagságú Mo vékonyrétegen végeztem
marási kísérleteket. A vékonyréteget időben addig sugároztam be merőleges beesésű, 30 keV
Ga ionsugárral, amíg a porlódás miatt a vékonyréteg lemaródott és elértem a hordozót. Ezen
marási folyamatok során az első megfigyelésem az volt, hogy a Mo szigetesen maródik
(4.3.2. ábra). Szigetes maródás alatt azt értem, hogy a porlódás folyamata alatt az adott terület
vastagsága nem egyenletesen csökken, hanem helyenként gyorsabban fogy az anyag. Ekkor
kezdetben szigetes alakban a hordozó is felszínre kerül, majd a porlódás időbeni
előrehaladásával a hordozó és a vékonyréteg is szigetes formában látható, majd egyre jobban
fogy a vékonyréteg anyaga, mígnem a hordozó felületetén már csak kisebb pontok figyelhető
meg.

4.3.2. ábra. A Mo vékonyrétegek szigetes felületű porlódásának SEM képe. Megfigyelhető, hogy a réteg a
porlódás során nem egyenletesen vékonyodik. Az a. ábrán folytonos és teljes a hordozó vékonyréteggel
való borítottsága. A b. és c. ábrákon a réteg még összefügg, viszont kis szigetekben a hordozó felszíne is
előtünik. A porlódási idő előrehaladtával a d.-e. ábrákon a réteg folytonossága teljesen megszűnik, és a
szigetek fogynak. Az f. és g. ábrákon a vékonyrétegmár csak pontszerűen látható.
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A polikristályos Mo és más fémek hasonló, ionos porlasztás hatására kialakuló felületi
érdesedésére vannak más irodalmi adatok is. A jelenség átfogó értelmezése még várat magára,
de a felületen kialakuló rücskösséget feltehetően több folyamat együttes hatása okozza,
mégpedig a porlódás és visszaporlódás versengése, amelyhez a felületi diffúzió is hozzájárul a
kiporlódott, de a felületre visszatérő atomok átrendezése révén [117, 118]. Feltehetően a két
folyamat különböző szögfüggése eredményezi, hogy a felületi fluktuációk nem tűnnek el,
hanem felerősödnek.
Mivel a FIB marás esetén a porlódási folyamatot több tényező is befolyásolja (a
besugárzás alatt beépülő Ga, a vákuumtérből folyamatosan leváló kontaminációs réteg, a
marás anizotrópiájából származó bizonytalanság) az ezekből a kísérletekből meghatározható
porlódási hozam érték nem azonos a korábban említett „ideális” porlódási hozammal, viszont
mint technikai érték, jól használható a kísérl etek tervezéséhez.
A technikai porlódási érték meghatározásához 210 nm vastagságú Mo vékonyréteget
merőleges beesésű 30 keV-es gallium ionokkal sugároztam be. A vékonyréteget egykristályos
szilíciumra és üveghordozóra porlasztásos módszerrel választották le. Ezekbe a rétegekbe 2 x
2 µm2-es területeket 5, 10, 20, 50 pA-es ionsugárral sugároztam be. A marási időtartamokat
úgy választottam meg, hogy a porlódási folyamatot sekély és mély üregek esetén is
tanulmányozhassam, azaz 60, 45, 30 és 15 s-nak.

4.3.3. ábra. A különböző ionáramokkal (50, 20, 10, 5 pA) különböző idő (60, 45, 30, 15 s) alatt készült
bemarások SEM képe. Az egyes téglalapokkal határolt területeken egy adott ionárammal készült
bemarások láthatóak. Ahol a porlódás miatt a Mo réteg teljesen elfogyott, ott sötét négyzetek láthatóak,
ahol a Mo réteg csak részben porlódott ki, ott a négyzetek világosak. A kinagyított kép a 10 pA-es
árammal készült bemarás SEM képe. Megfigyelhetők a vékonyréteg egyenetlen porlódása miatt kialakult
szigetek, és az ionsugár jobbról balra haladó lassú pásztázása miatt a bemaródás jobb szélén, az üreg
alján és falain a visszaporlódás.
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A porlasztással előállított mintákon is megfigyeltem, hogy a Mo vékonyréteg
szigetesen maródik. Egy másik megfigyelés az volt, hogy az üregek alja nem vízszintes,
hanem a visszaporlódástól felületi egyenlőtlenség alakul ki az ionsugár haladásától függően.
Az ionsugárnak van egy lassú és egy gyors haladási iránya. Az ionsugár felület pásztázása a
kézzel való íráshoz hasonlít, a gyors pásztázás a kézi írás balról jobbra való haladását, míg a
lassú pásztázást a fentről lefele való haladással lehet leírni. Az AFM képeken visszaporlódás
az üregek peremén is megfigyelhető. Egyes SEM felvételeken az ionsugár okozta
visszaporlódás az üreg alján és az üreg szélén is látható (4.3.3. ábra).
A marási mélységek pontosabb meghatározásához AFM méréseket végeztünk. Az
üregek mélységének meghatározásához a NanoScope AFM szoftverének vonalmetszeti
ábrázolását használtam, 3 vonal átlagát vettem figyelembe. A vonalprofilból a legmagasabb,
legalacsonyabb és átlag mélységi pontokat olvastam le (4.3.4. ábra). Az AFM eredmények
alapján megállapítottam, hogy az 50 pA ionárammal besugárzott és kimart üregek mélyebbek
voltak, mint a vékonyréteg vastagsága, azaz túllépték a vékonyréteg-hordozó határfelületét.
Ezeket az értékeket a technikai porlódási hozam számításakor nem vettem figyelembe.

4.3.4. ábra. A Mo vékonyréteg AFM felvétele, a 10 pA árammal készült bemarás helyén. Az átlagolt
vonalprofil alakjából látható, hogy a réteg felszíne és a bemarás alja sem sima.

Az átlagos mélységi értékeket az iondózis függvényében ábrázoltam (4.3.5. ábra).
Látható, hogy a görbe a lineárishoz képest kis eltérést mutat. A görbék kb. 300 pA*s dózisig
fedésbe kerülnek, ami azt jelenti, hogy az adott geometria mélysége dózisfüggő, azaz kis
ionárammal, lassú pásztázással vagy nagyobb ionárammal, gyorsabb pásztázással is
kialakíthatjuk az üreget. Magasabb iondózisoknál erősebben jelentkezik a lineáristól való
eltérés. Lehetséges, hogy ez a besugárzással járó hőhatásoknak tulajdonítható.
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4.3.5. ábra. A porlódási mélység (h) az iondózis (d) függvényében.

A Mo vékonyrétegek kristályosságának vizsgálatára röntgendiffrakciós méréseket is
végeztünk, hogy a porlódás kristályorientáció-függésére magyarázatot keressünk. A Mo minta
polikristályos, de textúrált, a köbös rács (hh0) típusú vonalai vannak jelen.
A mintát alkotó elemek minőségi és mennyiségi ellenőrzésére a szilícim hordozóra
növeszett Mo vékonyréteg mintán EDS mérést is végeztem. A spektrum azt mutatta, hogy a
minta előállítása során Ar nem épült be a rétegbe (4.3.6. ábra), viszont a hordozó és
vékonyréteg (Mo) anyagán kívül 13 at% oxigént és 12 at% szenet mértünk. RBS méréseket is
végeztünk, ezek is alátámasztották, hogy argon és egyéb nagyobb rendszámú elem nincs a
vékonyrétegben. A szimulációs program segítségével Mo0.71C0.29 szimulált görbét lehetett a
mért görbére illeszteni (4.3.7. ábra).

4.3.6. ábra. A Mo vékonyréteg EDS spektruma.
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4.3.7. ábra. A Mo vékonyréteg RBS spektruma. A Mo vékonyréteg kísérletileg mért görbéjére (körrel
jelzett) jól illeszkedik a 29 at% szenet tartalmazó Mo szimulált görbéje.

A technikai porlódási hozam számításánál a mélységadatokat az AFM mérési
eredmények alapján vettem figyelembe. A felületek rücskössége miatt eléggé szórtak az
adatok, a két szélső értékkel számolva a számított technikai porlódási hozam értékek 516 és
658 µm3/µA*s-nak adódtak. Ezek átlaga, 587 µm3/µA*s 6,01 atom/ion értéknek felel meg. A
TRIM számolások alapján egyetlen 30 keV-os Ga+ ion átlagosan 5,46 Mo atomot képes
leporlasztani a felületből. Habár ez a két mennyiség közvetlenül nem összehasonlítható, mert
egyrészt a kísérleti adatnál nem vesszük figyelembe a visszaporlódást, a geometria folyamatos
változását, a kontaminációt, a Ga beépülését, stb.; a számított érték pedig a TRIM
egyszerűsítései miatt (lásd 2.3.2. fejezet) szintén hibáktól terhelt, a két eredmény elég közel
áll egymáshoz.
Összehasonlításképp elektronsugaras párologtatással előállított Mo vékonyréteg
mintán is végeztem marásos kísérleteket. A párologtatott réteg vastagsága 29 nm volt, emiatt
csak nagyon kis 5 és 10 pA-es áramokkal sugároztam be a 2 x 2 µm2 területeket, 60, 45, 30 és
15 s-ig. Ezen a mintán a technikai porlódási hozam számolásához SEM és AFM méréseket
végeztem.
A SEM mérésekből a minta szigetes maródása látszik, ami alátámasztja, hogy az
előállítási módszertől független ez a viselkedés. A párologtatott mintán végzett AFM mérések
nem adtak értékelhető eredményeket a réteg vékonysága miatt.
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4.3.4. ZnO porlódásának jellemzése
A ZnO vékonyréteg porlódási tulajdonságainak vizsgálata a Mo-nál leírtak szerint történt,
ebben az esetben is a mintára merőlegesen beeső 30 keV-es Ga+ ionsugarat használtam. A
marási kísérletek jellemzésére előkísérletet végeztem egy üveghordozóra porlasztott ZnO
vékonyrétegen, melynek vastagsága 140 nm volt. Az első megfigyelés az volt, hogy a Mo-től
eltérően a ZnO egyenletesen maródik (4.3.8. ábra). A molibdén esetében leírt porlódásivisszaporlódási mechanizmussal szemben itt a Zn és O atomok külön porlódnak le és újra
lerakódásuk vegyület formában csak nagyon kis valószínűséggel történhet. Fémes Zn esetleg
lerakódhatna, de a Zn-re meglehetősen nagy porlódási hozam jellemző [11], ezért nem
valószínű, hogy a visszaporlódó Zn atomok stabil klasztereket tudnak alkotni a felületen.
Valószínű, hogy ZnO esetén a porlódási folyamat a domináns, a visszaporlódás nem
számottevő és ez eredményezi a simább felületet.

4.3.8. ábra. A ZnO réteg porlódásának SEM képe. Megfigyelhető, hogy a felületi durvasághoz képest a
kimart üreg alja simább felületű.

A porlódási folyamatok vizsgálatát és a technikai porlódási hozam meghatározását,
üveg és egykristályos Si hordozóra porlasztással leválasztott ZnO vékonyrétegen végeztem.
Ebben az esetben a porlasztott ZnO vastagsága 200 nm volt. 2 x 2 µm2 területeket sugároztam
be 5, 10, 20, 50 pA-es ionárammal. A marási időtartamokat úgy választottam meg, hogy a
porlódási folyamatot sekély és mély üregek esetén is tanulmányozhassam, azaz 24, 18, 12 és
6 s-ot. A marási mélységek pontosabb meghatározásához AFM méréseket végeztünk (4.3.9.
ábra). Az AFM eredményekből az derült ki, hogy az 5 pA ionsugárral besugárzott és kimart
üregek nagyon sekélyek voltak, mélységük összemérhető a felületi durvasággal. Ezeket az
értékeket a technikai porlódási hozam számításakor nem vettem figyelembe.
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4.3.9. ábra. A ZnO vékonyréteg AFM képe.

A mért mélységi értékeket az iondózis függvényében ábrázolva a lineárishoz képest
eltérést kapunk hasonlóan a Mo-nél tapasztaltaknál (4.3.10. ábra). A nagyobb iondózisoknál,
kb. 400 pA*s fölött az eltérés számottevőbb. Ugyanezen ábrán látható, hogy a görbék
valamennyire fedésbe kerülnek, ami azt jelenti, hogy az adott geometria mélysége dózisfüggő,
azaz kis ionárammal, lassú pásztázással vagy nagyobb ionárammal, gyorsabb pásztázással is
kialakíthatjuk az üreget.
A
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röntgendiffrakciós méréseket is végeztünk. A ZnO minta polikristályos, textúrált, a
hexagonális rács (00l) vonalai voltak azonosíthatók.

4.3.10. ábra. A ZnO porlódása, a kimart mélység az iondózis függvényében ábrázolva.
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Az előállított rétegek tisztaságának ellenőrzésére EDS méréseket is végeztem. A
spektrumok azt mutatták, hogy a hordozó és a vékonyréteg összetevőin kívül a minta kis
mennyiségben szenet is tartalmaz, viszont a mintaelőállítás során Ar nem épült be a rétegbe
(4.3.11. ábra). Az RBS mérések alapján a mért csúcsra a Zn1O1,2 szimulált csúcsot lehetett
illeszteni (4.3.12. ábra).

4.3.11. ábra. A ZnO vékonyréteg EDS spektruma.

4.3.12. ábra. A ZnO vékonyréteg RBS spektruma.
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A technikai porlódási hozam számításánál az AFM-mel mért mélységi értékeket használtam.
A számított értékek 438 és 503 µm3/µA*s voltak a kimart gödör mélységére mért két szélső
értékkel számolva. Az átlagos kísérleti technikai porlódási hozam érték (471 µm3/µA*s) 3,21
atom/ion porlódásnak felel meg. A TRIM szimuláció a vegyületeket több elemből felépülő
rétegként kezelni, így Zn és O atomokból álló réteggel számoltam. Emiatt a reálistól
valószínűleg jobban eltérő eredményt kapunk, a számítások szerint egyetlen 30 keV-os Ga+
ion átlagosan 7,86 Zn és 4,55 O atomot képes kimozdítani. A két érték jelentős eltéréséhez
még a Mo esetében elmondottak is hozzájárulnak. Ezzel együtt, a kísérletileg meghatározott
technikai porlódási hozam a további, hasonló porlódási kísérleteknél jól használható.
Összefoglalás:
1) A napelem-technológiában használt Mo tartalmú vékonyréteg porlódási
tulajdonságaira vonatkozóan megállapítottam, hogy az előállítási módszertől függetlenül a
Mo szigetesen maródik. Ez a Mo erőteljesebb, a porlódással összemérhető hatású
visszaporlódási folyamatával magyarázható. Ábrázoltam a marási mélységet az iondózis
függvényében és ebből meghatároztam a Mo-nak az alkalmazott kíséleti körülmények között
érvényes technikai porlódási hozamát.
2) A napelem-technológiában használt ZnO tartalmú vékonyréteg porlódási
tulajdonságaira vonatkozóan megállapítottam, hogy a ZnO réteg egyenletesebben maródik,
ami Mo esetével összehasonlítva azzal magyarázható, hogy itt a porlódáshoz képest a
visszaporlódás nem jelentős. Ábrázoltam a marási mélységet az iondózis függvényében és
ebből meghatároztam a ZnO-nak az alkalmazott kíséleti körülmények között érvényes
technikai porlódási hozamát.
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5. TÉZISEK
1.a) Egy Tajvanon élő, háromféle színváltozatban előforduló bogár (Trigonophorus rotschildi
varians) fedőszárnyának SEM vizsgálatakor olyan multiréteg-szerkezetet tártam fel, amelyet
nem-tükörszerű visszaverődés jellemez a szerkezetben jelenlevő véletlenszerűen elrendezett
oszlopok miatt. SEM képek alapján megalkottam a szerkezet modelljét, amely egy
egydimenziós (multiréteg) és egy véletlenszerű kétdimenziós szerkezet (oszlopok)
összetételeként értelmezhető. [A2]
1.b) Egy SiOx /Si(Ge) multirétegszerkezetbe merőlegesen, ionsugárral pontszerűen belefúrt
furatokkal kialakítottam a fenti bogárszárny-szerkezet mesterséges megfelelőjét. A furatok
felelnek meg a természetes szerkezet oszlopainak. Spektroszkópiai mérések alapján
megállapítottam, hogy sikerült olyan struktúrát létrehozni, amelynek optikai tulajdonságai a
fentebb említett biológiai modelléhez hasonlóak. [A2]
1.c) A furatok elrendezésének és a köztük levő távolságnak a változtatásával kimutattam,
hogy a szabályos négyzetrács szerint létrehozott furat-szerkezet esetén a visszavert fény
hullámhossza összefüggésben van a létrehozott furatok egymáshoz viszonyított távolságával,
de nem függ a furatok átmérőjétől, illetve a furatok véletlenszerű elhelyezkedése esetén
elhanyagolható mértékű függés figyelhető meg a furatok közötti átlagos távolságtól.
Összességében megmutattam, hogy a fenti eljárással szabályozható optikai tulajdonságokkal
rendelkező bioinspirált fotonikus nanoarchitektúra hozható létre. [A2]
2.a) Ionsugárral leválasztott volfrám nanovezetékek szerkezeti és elektromos tulajdonságaira
vonatkozóan megállapítottam, hogy a leválasztott volfrám rétegek nem tökéletes hasáb
alakúak. A rétegleválasztás hozama állandó, azaz az időegységre eső leválasztott térfogat
állandó. Az elektródák közé leválasztott W rétegek ohmos vezetést mutattak, fajlagos
ellenállásuk értéke benne van az irodalomban közölt értéktartományban. A W rétegek
hőkezelési körülményei befolyással vannak a vezeték ellenállására, a vákuumban hőkezelt
minta irreverzibilis ellenállásváltozást mutatott. [A3, A4, A5]
2.b) Elektronsugárral leválasztott volfrám nanovezetékek szerkezeti és elektromos
tulajdonságaira vonatkozóan megállapítottam, hogy a leválasztott W rétegek morfológiája
eltér az ionsugarasétól. A leválasztott réteg magassága növekszik a döntési szög növelésével,
ami a nagyobb szekunderelektron hozammal magyarázható. Alacsonyabb energiákon a
leválasztott réteg magassága nagyobb, ami szintén a szekunderelektronok nagyobb számával
magyarázható. Az elektronsugarasan leválasztott rétegek elektromos ellenállása jóval
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nagyobb, mint az ionsugárral leválasztott rétegeké, emellett nagy szórást mutat nemcsak az
ellenállás értéke, de az IV görbék jellege is, kvázi-lineáris és nemlineáris karakterisztikát
egyaránt tapasztaltunk. [C28]
3.) A napelemtechnológiában használt molibdén és cinkoxid vékonyrétegek porlódási
tulajdonságait vizsgálva meghatároztam az adott körülmények mellett előállított minták 30
keV-os, merőleges beesésű Ga+ ionsugár esetén érvényes technikai porlódási hozam értékét.
Megállapítottam, hogy a marási mélység függ az iondózistól. Molibdén marására
vonatkozóan megállapítottam, hogy az előállítási módszertől függetlenül a rétegek szigetesen
maródnak, ami erőteljesebb, a porlódással összemérhető hatású visszaporlódási folyamattal
magyarázható. A ZnO réteg marására vonatkozóan megállapítottam, hogy a réteg marásával
sima felület marad vissza, itt a porlódáshoz képest a visszaporlódás valószínűleg nem
jelentős. [A1]
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