
'bsssG

PhD Tézisek

Török Miklós

JATE Kísérleti Fizikai tanszék



A téziseimben a következő három témakörben elért ered
ményeimet foglalom össze: a fluoreszkáló oldatok valódi kvan
tumhatásfokának meghatározása (A), az MNOS memoriatran- 
zisztorokban lejátszódó töltéstranszport (B), vékony filmek 
optikai paramétereinek meghatározása (C).

I. TUDOMÁNYOS ELŐZMÉNYEK

A. A lumineszkáló oldatok valódi spektrális hatásfokára vonatkozó

eredményeimet az egyetemi doktori disszertációmban [2] foglaltam össze.

Ismeretes, hogy sok lumineszkáló festékoldatnál az abszorbciós és az

emissziós spektrum átfedi egy-
A

Imást, igy a külső fényforrás

ezáltal gerjesztett molekulákból kW/к КЯ)Лтаи max
=

kisugárzott fotonok [primer £s
JÉ

lumineszcencia) egy részét a
JÉ

T*festékmolekulák az oldatban

újra elnyelik (reabszorpció), ezért a különböző geometriai elrendezésekben és

eltérő koncentrációknál mérhető lumineszcenciajellemzők (lumineszcencia

spektrum, kvantumhatásfok, gerjesztési spektrum, polarizációs és polarizált

spektrum) értéke lényegesen eltérhet egymástól. A primer fotonáram reab

szorpció miatti gyengülése egyszerűen figyelembe vehető ugyan [Dl j1, de

a folyamat új (szekunder, tercier, stb.) gerjesztett centrumok

• n
Ifi

1 [D..] az egyetemi doktori disszertációban szereplő irodalomjegyzékre utal1
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megjelenésére vezet.(A reabszorpció következtében keletkezett gerjesztett

centrumoktól származó \urr\\neszcenc\átszekunder/umineszcenciánakszokás

nevezni.) Mivel a primér és a szekunder, tercier, stb. gerjesztett centrumok

térbeli eloszlása között lényeges eltérés van, ezért az utóbbiak hatását nem

lehet a reabszorpciós korrekcióval figyelembe venni. A "valódi"

lumineszcenciajellemzők meghatározásához a lejátszódó folyamatok

részletesebb elemzésére van szükség.

Az szekunder fluoreszcencia hatásának figyelembevételére vonatkozó

első számításokat Ga/anyin [D18] végezte, aki feltete, hogy a gerjesztő fény

irányára merőleges síkkal határolt félteret az oldat teljesen kitölti. Ez a

feltevés ugyan jelentősen egyszerűsiti a számításokat, de csak abban az

esetben tekinthető jó közelítésnek, amikor a gerjesztő fény az oldatban

gyakorlatilag teljesen elnyelődik, ami csak igen nagy koncentrációjú

oldatoknál teljesül.

Agranovics és munkatársai a szilárd testekben lejátszódó exciton-

diffuzziót és a reabszorbcióval kapcsolatos energiavándorlást vizsgálták.

Oldatokban a gerjesztett molekulák rövid élettartama miatt a diffuzzió el

hanyagolható. Az általuk felírt integrálegyenletek megoldására numerikus

módszereket dolgoztak ki [D19-21 ].

A valódi és a mért lumineszcenciajellemzők kapcsolatát a JATE 

Kísérleti Fizikai Tanszékén az 50-es évek közepén kezdték el vizsgálni.

E téren, elsősorban Budó Ágoston és Ketskeméty István munkásságának

köszönhetően jelentős eredmények születtek [D2-10] , amelyekhez szorosan

kapcsolódtak a disszertációmban leírt vizsgálatok is. Ezzel kapcsolatos

eredményeimet a tézisek 1-4 pontja tartalmazza.
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A 60-as évek elejét az jellemezte, hogy ekkor még nem álltak rendel

kezésre nagy teljesítményű elektronikus számítógépek, ezért a kutatók álta

lában a feltételek egyszerűsítésével ill. bizonyos elhanyagolásokkal zárt anali

tikus megoldások előállítására törekedtek. Egy egyszerűsített összefüggést

vezetet le Lavore/ [D27] , aki Ga/anyinhoz hasonlóan végtelen féltérre

végezte számításait. Melhuish [D24] két határesetre vezetett le öszefügést:

a nagyon híg és a nagyon nagy koncentrációjú oldatokra. Mindkét esetben

erős egyszerűsítéseket végzett, melyek miatt eredményei igen pontatlanok.

A korszakra jellemző, hogy egészen heurisztikus meggondolások alapján is

megkísérelték a szekunder fluoreszcencia hatását kizárólag empirikusan is

figyelembe venni [D25-D26].

Kutató munkám során az MNOS FET ( Metal -sziliciumIMitrid -B.

Oxid - Semiconductor - Field - Effect - Tranzistor ) nem illékony memóriák

elsőműködésével kapcsolatban felmerülő különböző fizikai problémák

sorban a töltéstranszport - vizsgálatával foglalkoztam.

Az MNOS memóriák olyan FET
Si02Si^4
/fémtranzisztorok, melyek csatornájának

Ifém \ fém
JWUUL*ellenállása nagy beíróimpulzusok (30-

Ш50 V) hatására megváltozik, és az
n-Si

impulzus előjelétől függően a csatorna

lezár, vagy kinyit. A logikai áramkörök

tápfeszültség-tartományába eső feszültségértékek, valamint a tápfeszültség

kikapcsolása nem törli a beírt információt. Ezt az effektust először a hatvanas

évek végén fedezték fel. Az MNOS memóriákat különösen érdekessé tette
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az a tény, hogy tartós adattárolásra abban a korban csak elektromosan írható

(EPROM = Electric Programable Read Only Memory), ultraibolya fénnyel

törölhető memóriákat állítottak elő. Az első elktromosan is törölhető

(EEPROM = Electric Erasureable PROM, EAROM = Electric Alterable ROM)

ROM jellegű memóriák a nitrides szerkezetek voltak.

Korábbi vizsgálatok alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a memória

effektusért a nitridrétegnek a szilíciumhoz közelebb eső részében befogott

töltés a felelős. Az információ beírás szemszögéből az a lényeges kérdés,

hogy milyen fizikai folyamat során kerül a töltés a nitridrétegbe. Az

információ megmaradása, ill. elvesztése szempontjából pedig az a fontos,

hogy a csapdákba befogott töltés hogyan vándorol tovább. Az MNOS szer

kezetekben használt sziliciumdioxid vékony (2-4 nm) amorf réteg, melynek

tilos sáv szélességét különböző szerzők 8,5 - 10 eV között adják meg. A

sziliciumnitrid réteg szintén amorf, (általában 40 -100 nm vastag) , és a tilos

sáv szélességét -5 eV értékűnek becsülték.

A fenti adatok alapján feltehető volt, hogy a szilíciumból a töltés az

oxidrétegen keresztül tunneleffektussal jut a sziliciumnitridbe. ( Tehát az

oxidréteg szerkezeti hibái következtében keletkező lokalizált állapotok nem

játszanak döntő szerepet a töltéstranszferben. ) A vékony Si02 rétegen 

keresztül lejátszódó töltéstranszportot ún. MOS tunnel diódákra ( Metál -

vékony Si02 - Szilicium ) vonatkozó áram-feszültség (l-V), kapacitás

feszültség (C-V) és admittancia-feszültég (G-V) karakterisztikák össze

hasonlításával vizsgálták (I. [6] ). Ezen vizsgálatokhoz kapcsolódik az 5.

tézispont.
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Az MNOS memóriák a beírt információt évekig megőrzik, ami azzal 

kapcsolatos, hogy a lokalizált állapotokba befogott töltés nagyon kis való

színűséggel hagyja el a csapdát.

Ennek következtében a nitrid ré

tegbe befogott töltés vándorlása 

kis térerősségnél, szobahőmér-0

sékleten közvetlenül nem észlel

hető. Áram csak nagyobb térerős

ségek ( 106 V/m - 108V/m ) al

kalmazása esetén mérhető, amikor az effektiv ionizációs energiát az alkal

mazott elektromos tér csökkenti (Poole - Frenke/ effektus ). Az elmélet

szerint:

Eion E0 ßpF ^ ’

ahol Eion az effektiv ionizációs energia F elektromos térerősségnél és ßPF az 

ún. Poole -Frenke! konstans, melynek értéke Frenke! szerint:

e3
ß PF

\ n€re0

ahol e az elemi töltés, e0 a vákuum permittívitása és er az adott anyag relatív-, 

ill. dielektromos állandója. Az áram kifejezése csak donorokat tartalmazó 

félvezető (ill. szigetelő) estén:

Eo ß pf^F 

2kT )
J(F) =e\i FsjNdNc exp -
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Azt, hogy az adott szigetelő esetén az elektromos áram valóban a fenti 

mechanizmus következménye-e, rendszerint az l-V karakterisztikák lineari- 

zálásával, ún. Poole-Frenkel módban való ábrázolással ( ln(J/V) vs. V1'2) 

szokás ellenőrizni. Ebben az esetben a meredekség ß/(2kTdI/2), ahol d a 

szigetelő vastagsága, T az abszolút hőmérséklet, ka Boltzmann állandó. Ha

a donor jellegű csapdák mellett kis koncentrációban akceptorok is jelen 

vannak, akkor a kompenzált félvezetőkre érvényes statisztika alapján a

meredekség kétszer ekkora. Az irodalomban különböző szigetelőkre igen sok 

olyan mérést közöltek, melyre a Poole-Frenkel féle ábrázolás egyenest adott,

de a meredekség a csak donorokat tartalmazó félvezetőkre, ill. a kompenzált 

félvezetőkre érvényes statisztikák alapján nyert öszefüggésnek megfelelő 

értékek közé ( ß/(mkTd'/2), l<m<2 ) esett. Ezt azzal indokolták, hogy az

ionizáció fokozódásával a kompenzált félvezetőkre alacsony hőmérsékleten

érvényes összefüggés átmegy a csak egyfajta szennyezést tartalmazó fél

vezetők statisztikájára érvényes kifejezésbe, ezért a meredekség az "átmeneti 

állapotban" a két érték közé esik. Ezzel kapcsolatos eredményeimet a 8.

tézispont tartalmazza.

Megjegyezzük, hogy az áram-feszültség összefüggés Schottky

effektus esetén:

ßschffE
J(F) = A exp

AT

ahol ßSCI, = 1 Hßpf . Mindkét esetben rendszerint a feszültség kismértékű (fél 

nagyságrenddel) való megváltoztatása esetén az áram értéke 4-6 nagyság



7

renddel változik, ezért a Poole-Frenkel effektusnál kapott eredményeket 

Schottky módban (ln(J/V) vs. Vm) ábrázolva ugyanúgy egyeneseket kapunk. 

A sziliciumnitrídben folyó áramok értelmezését megnehezíti az a

körülmény, hogy stacionárus karakterisztikák nem mérhetők. Az egyen- 

feszültség hatására folyó áram folyamatosan esőken, a "stacionárus érték" 

valójában egy önkényesen megállapított időpillanatra vonatkozik. Az 

áramtranziensek vizsgálatára vonatkozó eredményeimet a 6. tézispontban

foglaltam össze.

Ismeretes, hogy a térfogati ("belső") fotovezetés mérések ered

ményeinek elemzésével a félvezető anyagok bizonyos paramétereire (rekom

binációs centrumok, csapdák energiája, befogási hatáskeresztmetszete, stb.) 

becslések adhatók. A 70-es évek közepén DiMaria és Arnett 2publikált olyan

fotovezetés méréseket, melynek alapján különböző fémek Fermi szintje és 

a Si3N4 sávszélei közötti energiakülönbséget határozták meg oly módon, 

hogy a fém fedőelektródából a fénnyel gerjesztett "forró" elektronokat 

injektáltak a nitridbe (ún. külső fotovezetés). A nitrid rétegben létrehozott

sáv-sáv vagy lokalizált állapot-sáv fotogerjesztés mérérsekről az ebben az

időben még nem közöltek irodalomban eredményeket.Téziseim 7. pontja a

belső fotovezetésre vonatkozó méréseimből levont következtetéseket

tartalmazza.

Optikai mérések (transzmisszió, reflexió) alapján a tilos sáv 

szélességére és az optikai elektronátmenetek jellegére , esetleg - igen nagy 

lokalizált állapotkoncentrációknál - az állapotok energiájára vonatkozó infor-

C.

mációk nyerhetők.

2 Appl Phys.Letter,26,711 (1975)
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Sziliciumnitrid rétegeket elektronikai célra gázfázisból, magasabb

hőmérsékleteken (800-1 100 C) választják le. Az ilyen technológiával

készített rétegeken végzett transzmisszió mérések eredményeinek kiér

tékelését azonban

megnehezíti az a

körülmény, hogy a

sziliciumnitrid csak

vékony (maximum
g

300 nm) rétegben

választható le és

kis mértékben még
-*►

a réteg vastagsága
Ш

is változik. Az átlátszó hordozóra leválasztott vékony, gyengén abszorbeáló

filmek transzmissziója interferenciás szerkezetet mutat. Planparallel filmek

esetén a transzmisszió szélsőérték helyeinél meghatározható a film n2

abszorpciómutatója és a réteg h vastagsága is. Atörésmutatója, к

transzmisszió kifejezése a következő alakba írható:

Р{п2,п3, к)ЦЬ,п2,п3,к) -
Q^h,n2,n3,K)+Q2(h,n2,n3,K) +S(n2,n3,K) -cos(4Tt h n^X +<p)

ahol n3 a hordozó törésmutatója és a többi jelölés értelmezését l.[13]-ban.

A transzmissziós spektrum szélsőértékhelyeit összekötve minden

maximumhoz egy interpolált minimum, ;s minden minimumhoz egy interpolált

maximum rendelhető (I. az ábrán).
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Szélsőértékhelyeken:

1 S1
T T P' min ' max '

Itt az egyenlet jobboldala /г-tól nem, gyengén abszorbeáló anyagoknál к-tói

pedig alig függ, Így n2 közelítőleg meghatározható. A szélsőértékfeltételből 

n2 és az interferencia rendszámának ismeretében h, végül a transzmisszió 

kifejezéséből к közelítő értékét lehet kiszámolni. A pontosság szukcesszív

approximációval fokozható. A JATE Kísérleti Fizikai Tanszékén Hevesi Imre

és munkatársai jelentős eredményeket értek el a kiértékelési módszerek

továbbfejlesztésében.

Ha a mért film vastagsága a spektrofotométer által átvilágított

tartományban nem pontosan állandó, a mért transzmisszió értéke várhatóan

közel esik az átlagvastagságnak megfelelő értékhez, de az ilyen mérések

eredményeinekkiértékeléséből kapott optikai állandók lényegesen eltérhetnek

a valóságostól. Az irodalomban a 80-as évek elején nem volt ismeretes olyan

kiértékelési módszer, amely a mért transzmisszió alapján a vastagság

változását, ill. a változó vastagságú rétegek optikai állandóinak megha

tározását lehetővé tette volna. Ez indította el a kismértékben, lineárisan

változó vastagságú (továbbiakban KLVV ) rétegek optikai állandóinak transz-

misszió mérések alapján való meghatározására vonatkozó vizsgálataimat,

melyek eredményeit a 9-15. tézispontokban foglaltam össze.



10

II. A VIZSGÁLATOK MÓDSZERE!

Az oldatok fluoreszcenciájával kapcsolatos méréseket egyA.

Optica Milano CF4 DR jelű spektrofotométerrel végeztem, amelyhez egy

speciális mérőfeltétet is építettem. A készüléket Osram gyártmányú ismert

színhőmérsékletű lámpával hitelesítettem.

Az elektromos és fotoelektromos mérésekhez egy abszorpciósB.

szivattyúval működővákuumrendszertépítettem. Azabszorpcióspumpáknak

azt a hibáját, hogy
kvarc
ablakplexi

zárólap^
Vákuummára

a nemesgázokat 0
nem, vagy csak :sap

tömi« s
nagyon gyengén txtminta

'Ш

nutcuTj

abszorbeálják,
iM

/ Лtovábbá, hogy a absz.
szív.

legaktívabb rotációs
szivattyúWhőlabirintus

abszorpciós

centrumok hama

rosan telítődnek, oly módon csökkentettem, hogy kihevítés közben egy

rotációs pumpával leszivattam a rendszert. A kvarcablakkal ellátott minta

tartó fűthető és hűthető volt. A hőmérséklet szabályozására egy FID elven

működő, a zajok csökkentése érdekében egyenáramú fűtést biztosító szabá

lyozóberendezést építettem, ill. alkalmaztam.
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Áramtranziensek méréséhez egy kis visszahatást biztosító aktív mérő-

hidat, a fotovezetés méréséhez pedig egy gyors pikoamperméró't építettem.

Fényforrásként egy Osram HB0200 típusú higanylámpát használtam, melyet

egy saját építésű tranzisztoros áramstabilizátor táplált. A higanylámpa 253,6

nm-es - önabszorpció miatt kiszélesedett - vonalát egy SP1 (Carl Zeiss Jena)

típusú kvarcprizmás monokromátorral választottam ki.

C. A változó vastagságú

vékony vanádiumpentoxid film

vákuumpárologtatással készült. A
о ш У <л -5 чи ^ ссréteg vastagságának változását az
2

§2 ■sr чи
9 jZ Ш 
О CD

Z.
biztosította, hogy a hordozóként чи

használt mikroszkóp fedó'lemez a 2

sugárforrás irányára ferdén
ÜVEG

helyezkedett el. Az abszorpciós spektrumot egy PMQ3 típusú spektro-
•|LM

fotométerrel mértük oly módon , hogy a film vastagsága a monokromátor ré

sével megegyező irányban változott. Az átvilágított terület nagyságát - és

ezzel együtt a mért tartományon belül a rétegvastagság megváltozását is -

a fényútban elhelyezett diafragmával változtatni tudtuk .

Számításaimhoz kezdetben (a 60-as évek közepén!) egy gépi kódban

programozható М3 elnevezésű számítógépet, később az MTA SZTAKI-ban

működő CDC 3300-t, a JATE Kalmár László Kibernetikai Laboratóriumban

működő R40-et, majd különböző személyi számítógépeket használtam.
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III. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

A.

1. Kimutattam, hogy a lumineszkáló festékoldatokban a szekunder

lumineszcencia hatásának figyelembevételére kidolgozott Rohadgiés Singhal

[D25, D26, D33] féle eljárás megalapozatlan és hibás eredményekre vezet,

a Melhuish [D24], valamint a Lavorei [D27] által javasolt közelítések pedig

csak igen nagy koncentrációk esetén érvényesek, ill. használhatók. 

Rámutattam arra, hogy Agranovics és munkatársai [D19, D20, D21] a

primer gerjesztett centrumok koncentrációeloszlását hibássan veszik figye

lembe. Az általuk javasolt eljárás a hiba kijavítása után nagyobb memória-

kapacitással rendelkező számítógépek felhasználásával alkalmas a valódi

lumineszcenciajellemzők meghatározására.

A reális kísérleti feltételeket legjobban leíró és drasztikus el

hanyagolásoktól mentes Budó és Ketskeméty [D3 -D1 2] féle ( ún. к (kappa)- 

korrekciós) eljárás alkalmazásához programot fejlesztettem ki az akkor már

üzemelő М3 típusú számítógépre. Mérévsi eredményeim kiértékelését ezzel

a programmal végeztem.

Becslést adtam a hatásfok és a mért emissziós spektrum alapján а к

korrekciós tényező felső határára.
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2. Olyan kiegészítő berendezést építettem az Optica Milano CF4DR 

spektrofotométerhez, amely a kidolgozott korrekciós eljárásnak megfelelő 

geometriai feltételek között tette lehetővé a lumineszcencia spektrumok

mérését.

A korrekciós eljárás alkalmazhatóságának vizsgálata céljából vizes 

fluoreszcein oldatokon (c = 5x10'2 - 1x10'4 mol/l+ 0,75n NaOH adalék), 

alkoholos fluoreszcein oldatokon (c = 1-5x103 mol/l), továbbá hexános

antracén oldatokon (c = 1x10'3moi/I), változó küvettavastagságoknál

(d = 0,0056 - 0,2 cm) kvantumhatásfok-, abszorpciós- és emissziós spektrum

méréseket végeztem és elvégeztem a korrekciós számításokat.

Mérési eredményeim alapján megállapítottam, hogy a különböző 

koncentrációjú vizes fluoreszcin oldatok^/ az yc(\erj) abszolút kvantum

hatásfok függvény alakja nem függ a koncentrációtól. A szekunder

fluoreszcenciára korrigált mennyiségek az y]c(\ser) -ríc.maxx V*0^gerj) szorzattal 

irhatok le, ahol т\стшс mennyiség értéke a koncentráció növelésével csökken, 

a maximumra normált rí(\gerj) alakfaktor pedig a koncentrációtól független.

Megállapítottam, hogy a korrigált emissziós spektrumok aiakja függet

len a koncentrációtól, az abszorpciós spektrum viszont 5 x 10'4 mol/l kon

centráció felett koncentrációfüggő. A koncentrációfüggés alapján olyan 

dimerek képződésére lehet gondolni, melyek nem lumineszkálnak.

A kísérleti eredmények közvetve alátámasztották azt a feltevést, hogy 

a spektrális kvantumhatásfok a gerjesztő fény hullámhosszától függő ч(\ег) 

hatásfok és a gerjesztő fénytől hullámhosszától független f(^mesr-gyetés) 

emissziós spektrum szorzataként írható fel.
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3. A szekunderlumineszcencia, valamint a lumineszkáló festékek

keverékoldatainálfellépősugárzásos energiaátmenetek számításánál használt 

M2 függvény értékeit tabelláztam. Ezt a táblázatot a JATE Kísérleti Fizikai

Tanszékén folyó kutatásoknál évekig sikerrel használták.

4. A szekunder fluoreszcencia figyelembevételére kidolgozott eljárást

alkalmaztam az algal szuszpenzió emissziós spektrumának meghatározására

és megállapítottam, hogy a szekunder fluoreszcencia lényegesen befolyásolja

a fluoreszcencia spektrális eloszlásfüggvényét[3].

B.

5. Vékony (2-3nm vastag) Si02-t tartalmazó fém-sziliciumdioxid-

szilicium (MOS) szerkezetek áram-feszültség (l-V) karakterisztikáinak

vizsgálata során megállapítottam, hogy a nyitó irányú karakterisztika jól

leírható akkor, ha feltesszük, hogy:

az áramot a szilícium felületén, az akkumulácis rétegbeni.

található elektronok koncentrációja határozza meg,

a fordított irányú (fémből a szilíciumba irányuló)ii.

áramkomponens elhanyagolható,

az oxidtöltés és a felületi állapotokba befogott töltésiii.

mennyisége elhanyagolható mértékben változik meg mérés során alkalmazott

feszültségtartományban,
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az alkalmazott feszültség részben a szilícium akkumulációsiv.

rétegében, részben az oxidon esik, és az oxid transzparenciája ( az

elektronoknak oxidon keresztül alaguteffektussal való áthaladásának

valószínűsége ) gyakorlatilag változatlan.

Összefüggést vezettem le l-V karakterisztikákra, melyek alapján a mért

adatokból a különböző oxid rétegek vastagságát meghatároztam. Az Így

nyert vastagságadatok és a kapacitás feszültség (C-V) mérések

eredményeiből kapott értékekkel jó egyezést mutattak [6].

6. A SiH4 és az NH3 reakciójával előállított sziliciumnitrid fém-Si3N4-

fém (továbbiakban MNM) szerkezeten tranziens l-V karakterisztikát mértem

a mikroszekundum-milliszekundum időintervallumban és a 253-363 К hőmér

séklet-tartományban. A mérési eredményeket olyan két, exponenciálisan le

csengő áramkomponenssel írtam le:

/(0=/1exp(-íTi:1)+/2exp(-<fx2)

ahol а г1 ill. a r2 időállandók értéke közelítőleg 0,75 ill. 60 ms. Az Arhenius- 

ábrázolás alapján a két áramkomponenshez rendelhető aktivációs energia

értéke 25 meV, ill. 56 meV. Az első áramkomponenst a töltéshordozóknak

a felület közelében található csapdákba való emissziójával azonosítottam, míg

a második komponenst a sekély Poole-Frenkel csapdák betöltésének csökke

nésével értelmeztem [8].
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7. Fotovezetést mértem Au-Si3N4-Mo/Si szerkezeteken és megállapí

tottam, hogy :

i. A fotoáram a megvilágításerősség lineáris függvénye, azaz a

töltéshordozók élettartama nem függ a megvilágítás erősségétől.

ii. A fotoáramot a töltéshordozóknak a csapdából erős tér hatására

bekövetkező ionizációja határozza meg; a fotogerjesztéssel keltett elekt

ronokat ill. lyukakat a csapdák olyan rövid idő alatt fogják be, hogy kis

térerőnél fotoáram nem mérhető.

iii. A sötétáram és a fotoáram is, Schottky.módban való ábrázolásnál 

{ln(J) vs. V'2) két egyenessel irható le. A fotovezetés időállandója a feszültség 

növelésével monoton csökken, majd egy adott feszültségnél ugrásszerűen

megnövekszik, és a feszültség növelésével tovább csökken. Az ugráshoz 

tartozó feszültség és az (ln(J) vs. Vin) karakterisztikák töréspontjához tartozó

feszültség értéke megegyezik [11]. A két tartomány fellépése különböző

lokalizált állapot ionizációjával értelmezhető.

8. i. Kimutattam azt, hogy a Poole-Frenkel effektusnál a ß/kTd1'2' és 

a ß/2kTdu2 közé eső meredekségek nem indokolhatók azzal, hogy a félvezető 

"részlegesen kompenzált". Az elektron koncentráció ugyanis kompenzált

félvezetőknél a következő módon adható meg:

N'{N0-NJ(/VAHn --------------- -11 + 4
(лг+лд22 N



17

ahoi Na és Nd az akceptorok, illetve donorok koncentrációja ( ND>NA ), és

( Eo-ß/F'
N"=Ncg^exp -

kT

Itt Nc a vezetési sáv effektiv állapotsűrűségét, g a donor multiplicitását

jelenti.

Erős kompenzációnál a ND-NA< <ND. Ekkor a szabad elektronok ujra-

befogási valószínűsége gyakorlatilag állandó, és abban a hó'mérséklet, ill. 

térerősség tartományban, melyben N*<NA, a fenti kifejezés sorfejtésével

olyan eredményt kapunk, melyet Poole-Frenkel módban ábrázolva ß/kTdI/2

meredekségű egyenest kapunk.

Gyenge kompenzációnál NÁ< <ND. Ekkor alacsony hőmérsékleten, ill. 

nem túlságosan nagy térerőnél N*ND< <NA2, ismételten jó a sorfejtésből

adódó közelítés. A térerősség (vagy a hőmérséklet) növelésével elérhető a 

N*Nd> >Na feltétel teljesülése, amikor a közelítő összefüggés felírásához az

elektronkoncenráció kifejezésében az egyeseket el lehet hanyagolni. Ekkor

az áram Poole-Frenkel ábrázolása ß/2kTdvz meredekségű egeynet ad.

Fizikailag ez azt tükrözi, hogy az elektronok ujrabefogásának valószínűsége

(a lyukakkal betöltött donorok koncentrációja) az ionizáció fokozódásával

jelentős mértékben növekszik, a szabad elektronok élettartama közelítőleg

koncentrációjukkal fordítottan arányos.

Ha a vezetés mechanizmusa a Poole-Frenkel folyamat, akkor az I(V)

karakterisztikák mérésénél az áram értéke (és ezzel együtt az üres donorok

koncenrációja is) 4-8 nagyságrenddel változik. Ekkor előfordulhat, hogy

kisebb feszülségnél az első, nagyobb feszültségnél pedig a második közelítő
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összefüggés érvényes. Az l-V karakterisztikák kezdő szakaszának

a befejező szakaszon pedig ß!2kTdm. A kétß/kTdmeredeksége 1/2'

(közelítőleg) egyenes szakaszt összekötő részben a meredekség folytonosan

csökken, itt a karakterisztika nem egyenes.

A "részleges kompenzácó" kifejezés a donor és az akceptor

koncentrációk viszonyára vonatkozik, a gyenge és az erős kompenzáció

közötti állapotot jelenti. Ebben az esetben az üres donorok koncentrációja

jelentős. Ha a vezetés valóban a Poole-Frenkel mechanizmusnak felel meg,

tehát a szabad elektronok koncentrációja kis térerősségnél elhanyagolható,

akkor az erős tér hatására bekövetkező ionizáció során keletkezett elektronok

élettartama széles feszültségtartományon belül gyakorlatilag állandó, tehát

ß/kTdj/2 meredekségű egyeneseket kell kapni. Az élettartam csökkenése a

karakterisztikák görbülését eredményezi.

ii. Rámutattam arra, hogy az eredeti Frenkel modell a semleges 

donorok eiső ionizációjára vonatkozik. A szigetelőkön átfolyó áramok 

vizsgálatánál alkalmazott térerősségnél (~106 V/m) az ionizációs energia 

csökkenése (AE^ßF1'2) nagyobb, mint a semleges (H-szerű) donorok 

ionizációs energiája, tehát ezek nem lehetnek betöltve. A második vagy 

harmadik ionizációhoz tartozó energiacsökkenés pedig: ß2U2Fi/2 ill. ß3l/2Fl/2, 

tehát az m = 1 ill. m = 2 eset közé eső meredekségeket szolgáltat [19].
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С.

9. На egy gyengén abszorbeáló, majdnem plánparallel síkokkal

határolt kristálylemez vagy egy átlátszó hordozóra leválasztott film vas

tagsága csak kis

mértékben váltó-
fény

zik és transz aiiiiuinimii
Ahmisszió mérésnél Г

n2, кНад
az átvilágított 11111111

terület méretei
hordozó n3

nagyok a vastag

sághoz viszonyít

va, akkor a mérhető transzmisszió átlagolással kiszámítható. A filmet hatá

roló felületek gyakran két, majdnem párhuzamos síkkal közelíthetők. Ebben

az esetben:

h+\h

j 1\x, n2, n3, K)dx.
h-Ati

1T\h, П2, П3, Х)д(/дд
2Д h

(A jelöléseket Id. az ábrán). Az integranduszt sorbafejtve, tagonkénti

integrálás után az eredményt rendezve és a részsorokat összegezve a KLVV

réteg transzmissziójának leírására a következő összefüggést vezettem le:

(*)1\ h, íl2, П3, átlag T0(h, П2, П3, к) ‘[1 +K( Z , П2, П3, if)] ,
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Itt е=Дh/h, és T0 az átlagvastagságú ("ideális") réteg transzmissziója, és 

К(е,п2,п3,к) a korrekciós függvény.

A kapott összefüggés helyességét számítógépen generált és a leve

zetett összefüggés alapján számított értékek egybevetésével igazoltam [13].

10. Kimutattam, hogy a nem állandó rétegvastagság következtében

egy inverziónak nevezett jelenség léphet fel: az interferenciás maximumok

és minimumok

- 100helye a tran-

szmissziós spekt-

:2rum hosszúhul- N
(Л IV

lámú tartományá- E -50
N
И
§ban megegyezik

állandó
vastagságú változó

vastagságúaz átlagvastagság

alapján számítot-
1Д

tál, míg a rövid-

hullámú tartományban a maximumok és minimumok helyet cserélnek [13].

11. Mint ismeretes, az interferencia rendszámát az m ~ X2/(k2-XI)

összefüggés alapján szokás meghatározni, ( ahol X, és X2 a szom

szédos, m-edik, ill. (m+l)-edik rendszámú transzmissziós maximumokhoz

tartozó hullámhosszak). Azonban - különösen vastagabb minták esetén,

ahol az interferencia-maximumok hullámhosszai közötti eltérés viszonylag

kicsi a mérési hibák miatt ez az eljárás bizonytalan.
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[20] -ban a egy olyan új eljárást javasoltam, amely több mérési pontra 

való egyenes-illesztés segítségével a rendszám meghatározását gyakorlatilag 

biztossá teszi. A szélsőértékfeltétel ugyanis a következő alakban is

megfogalmazható:

1 1 1 • ( ДЛ7+<р/л ) ,m * +
Ahn2 4hn2l(m')

ahol rni a szélsőértékek önkényesen választott kezdőponttól való 

számozása, Am=m-m* és tp<rr. A spektrum hosszúhullámú oldalán általában 

n2 olyan kevéssé változik,hogy az MÁ{rn) kifejezés gyakorlatilag egyenest

ad és az 1 A = 0 metszéspontból Am értéke leolvasható.

12. A (*) -gal jelölt összefüggés alapján kimutattam, hogy

1__ У P{n2,nz,K)
[Tmni™) rmax(™)J 2S(n2,P3,K)

1 1= 1 —z2Tz2mz + е4л4/774+.. (**)• 36 120

ahol Tmin(m) és Tinax(m) az m rendszámhoz tartozó transzmisszió valódi, ill.

interpolált értékei, S és P értéke n2 közelítő értékének ismeretében

kiszámítható. Az egyenlet baloldalát m függvényének tekintve a KLVV

rétegek vastagságának megváltozását leíró e paraméter meghatározható. Ez

az eljárás lehetővé teszi transzmissziós spektrum mérése alapján a réteg

minősítését, azaz a vastagság állandóságának ellenőrzését [20].
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13. Ismeretes,hogy az interferenciás szerkezetet mutató

transzmissziós spektrumból a szélsőértékhelyeken a rétegvastagság meg

határozható. Ha nem vesszükfigyelembe a rétegvastagság változását, akkor

az igy kapott vastagságértékek minden szélsó'értékhelyen különböznek.

Kimutattam, hogy KLVV rétegek esetén a számított rétegvastagságokat a

rendszám (m) négyzetének függvényében ábrázolva olyan egyenest kapunk,

melynek a tengelymetszete (m = 0 -nak megfelelő értéke) az

átlagvastagságot szolgáltatja [20].

14. A KLVV rétegek optikai állandóinak meghatározására egy

szukcesszív approximációs módszert dolgoztam ki. Nulladik közelítésben a

(**) összefüggés alapján réteg vastagságának megváltozását leíró e para

métert meghatározva a (*) egyenlet alapján kiszámítható első közelítésben

az "ideális" film transzmissziós spektruma, melyből az optikai állandók

értékének első közelítését kapjuk. A módszer alkalmazhatóságát szimulált

transzmissziós spektrumok felhasználásával igazoltam [20]. Tapasztalat

szerint 2-3 approximáció elegendőnek bizonyult.

1 5. A korrekciós eljárás alkalmazhatóságát olyan párologtatott V205

rétegek transzmissziós spektrumának mérésével és optikai állandóinak

meghatározásával demonstráltam, amelyet szándékosan kismértékben vál

tozó vastagságúnak készítettünk. A mérések során az átvilágított terület

nagyságát és ezáltal a rétegvastagság változását leíró paraméter értékét

diafragma alkalmazásával lehetett csökkenteni. Az optikai állandók az
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általam kidolgozott eljárás alapján számított értékei a diafragma

alkalmazásával, ill. az anélkül mért spektrumok esetén közelítőleg meg

egyeztek. A rétegvastagságváltozás figyelembevétele nélkül számított

optikai állandók értékei közül a diafragma alkalmazásával, tehát kisebb e

estén mért transzmisszió értékekből kapott adatok a korrekcióval számított

adatokhoz estek közelebb [16].

IV. AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA

Kutatásaim elsősorbanalapkutatás jellegűek, felhasználásukis ehhez

kapcsolódik.

A hatvanas évek végén - amikor még nem álltak rendelkezésre elekt

ronikus számítógépek - az általam készített és a disszertációmban közölt

táblázatot a fluoreszcencia kutatásoknál a kutatók rendszeresen használták

a mérési eredmények kiértékelésére.

Az általam kidolgozott eljárás alkalmas a vékony, gyengén abszor

beáló rétegek vastagságának és a vastagság változásának meghatározására

és a különböző rétegek - optikai célra történő gyártásánál - a techológia

ellenőrzésére [21].
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