
Nabídka MOVPE aparatury AIXTRON 200 z poloviny osmdesátých let 

První komerční aparatura fy. AIXTRON z poloviny osmdesátých let (prodaná firmě AEG Telefunken, poté  
Messerschmidt). V roce 1994 věnovaná FZU a zde zrekonstruována a provozována více než 25 let pro 
přípravu arzénových a antimonidových polovodičových heterostruktur (kontaminace zařízení jedovatými 
látkami). 

   

   

Vlastnosti aparatury: 

Do mísící hlavy s kruhovou symetrií vstupuje 7 organokovových větví: 2 větve pro organokovové 
prekursory III. skupiny, 2 ředící větve pro dopanty, 2 větve pro připojení prekurzorů V. skupiny + jedna 

Detail skříně s rozvodem plynů Detail reaktoru s optickým portem 

Vazba reaktoru se zařízením EpiRAS Celkový pohled na aparaturu s řídícím panelem 



větev pro regulaci průtoku nosného plynu (vodík). Reaktor s vyměnitelnou vnitřní částí („linerem“) mají 
horizontální proudění plynů, jsou křemenné s ofukovaným optickým portem pro monitorování 
epitaxního procesu. Susceptor (nosič substrátů) je grafitový s radiofrekvenčním ohřevem do 850°C bez 
rotace, z čehož vyplývá nehomogenita složení i tlouštěk vrstev jak napříč, tak podél proudění plynů. 
Likvidační komora pro nezreagované prekurzory vyžaduje opravu. 

V rámci tohoto zařízení jsou také nabízeny 3 termostatické lázně pro organokovové prekurzory a optický 
systém EpiRAS pro monitorování epitaxního procesu během růstu metodou spektroskopie anisotropické 
reflektance ve dvou krystalografických směrech (metoda je vhodná pouze pro kubické sloučeninové 
polovodiče a jejich slitiny). 

 

Offer of the first AIXTRON200 apparatues 

The first commercial apparatus produced by AIXTRON company in mid 80-ies, sold to AEG Telefunken, 
then Messerschmidt and afterwards donated to FZU in 1994. After a reconstruction the apparatus was 
used for research and development of arsenide and antimonide heterostructures in FZU for 25 years (the 
apparatus is contaminated by poisonous compounds). 

Apparatus description:  

Seven precursor lines enter the mixing manifold with circular symmetry. 2 lines are dedicated for 
metalorganic group III precursors, 2 lines for group V precursors and 2 lines for dilution 1 hydrogen line 
for adjustment of the total flow through the reactor. The quartz reactor with liner has horizontal 
construction with optical port enabling in situ monitoring of the epitaxial process. SiC coated grafite 
susceptor without substrate rotation (consequence is longitudinal as well as transverse inhomogeneity 
of epitaxial layers) is heated up to 850°C by radio frequency coil surrounding reactor tube.  

Impartible components of the equipment are also three thermostatic baths for precursors and EpiRAS 
system for in situ monitoring of epitaxial process by reflectance anisotropy spectroscopy. The method is 
suitable only for epitaxy of cubic crystals. 


