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1. Úvod 
 
 Moderné metódy prípravy tenkých vrstiev sa neustále rozvíjajú do širokého spektra 
sofistikovaných techník slúžiacich na výrobu rôznych výrobkov a produktov. Tieto aplikácie 
zahŕňajú nielen tenké vrstvy pre mikroelektroniku, senzoriku a mikrosystémovú techniku, ale 
aj optické, ochranné a dekoratívne tenké vrstvy. Plazmatické technológie predstavujú 
progresívne metódy prípravy, pričom majú veľa podôb, od jednoduchých jednosmerných 
výbojov až po zložitú plazmu budenú elektrónovou cyklotrónovou rezonanciou (ECR) alebo 
induktívne viazanou plazmou (ICP). Tenké vrstvy môžu byť pripravované a následne 
tvarované v rôznych typoch aparatúr, ktoré zahŕňajú vysokofrekvenčné diódové systémy, 
magnetrónové zdroje, širokozväzkové iónové zdroje, zdroje s dutou katódou, s oblúkovým 
výbojom a mnohé iné. Každú z uvedených metód môžeme využívať v základnom móde 
s použitím inertných plynov alebo v reaktívnom móde, kedy povrchy v pracovnej komore sú 
vystavené pôsobeniu chemických reakcií, a špeciálne chemické zlúčeniny sú potom 
deponované na substráty. Súčasný rýchly rozvoj plazmatických technológií a procesov je 
dôsledkom ich každodenného využívania v mikroelektronickom priemysle, najmä pri výrobe 
kremíkových integrovaných obvodov, v senzorovej technike a pri výrobe 
mikroelektromechanických (MEMS) prvkov a elementov.  
 Výroba zložitých CMOS integrovaných obvodov zahŕňa depozíciu vrstiev poly-Si, nitridu 
kremíka (Si3N4), oxidu kremíka (SiO2), ktoré môžu byť dopované atómami P alebo B, ďalej 
prípravu Al-Si zliatin, Cu a difúznych bariér ako sú nitridy ťažkotaviteľných kovov. Ďalšie 
mikroelektronické prvky pre GaAs integrované obvody vyžadujú depozíciu epitaxného GaAs, 
vrstiev na báze Au/Ge/Ni a WSix. Niektoré z nich môžu byť pripravované fyzikálnymi 
metódami ako sú naprašovanie alebo naparovanie, iné vyžadujú chemické metódy ako je 
plazmou podporovaná chemická depozícia z pár (PE CVD). Reaktívne naprašovanie 
využívané na depozíciu nitridov a oxidov kovov kombinuje chemický a fyzikálny princíp. 
 Zhoršujúce sa životné prostredie, rýchly rozvoj automobilovej dopravy a vysoké emisie 
priemyselných škodlivín podmieňujú zvýšený záujem vedeckých pracovísk o výskum a vývoj 
senzorov plynu. Veľké množstvo senzorov sa využíva pri monitorovaní životného prostredia. 
Avšak potreba detekovania rôznych znečisťujúcich látok (ako sú: oxidy uhlíka, dusíka, síry, 
ozón, uhľovodíky) vyžaduje neustály výskum nových, miniatúrnych, inteligentných, 
jednoduchých a lacných senzorov, ktoré sú nenáročné na spotrebu elektrickej energie a 
obsluhu. Takéto senzory musia byť vysoko citlivé, selektívne a stabilné. Polovodivé senzory 
plynu využívajú ako plynovocitlivé materiály oxidy kovov ako sú: SnO2, ZnO, TiO2 a WO3, 
pričom práve SnO2 patrí doposiaľ k najviac používaným. Pri takomto type senzora meranie 
špecifických oxidačných a redukčných plynov je založené na reverzibilných zmenách 
vodivosti týchto materiálov pri teplotách do 500ºC, pričom využíva chemickú aktivitu ich 
povrchu. 
 Súčasný stav na poli polovodivých senzorov plynov zahŕňa senzorové prvky vo forme 
tenkých a hrubých vrstiev deponovaných na keramickom substráte ako aj integrované 
mikrosenzory na kremíkových mikromechanických štruktúrach, pričom sa využívajú 
mikroelektronické technológie a mikrotvarovanie kremíka. Výskum je smerovaný hlavne na 
vývoj integrovaných senzorov a mikrosystémov. Takéto mikrosenzory plynu obsahujú 
základné mikroelektromechanické systémy vo forme membrán, mikromostíkov a nosníkov a 
sú pripravované mikrotvarovaním kremíka za podpory depozičných, leptacích a 
fotolitografických metód používaných v technológii výroby integrovaných obvodov. 
Depozičné metódy pre spoľahlivú prípravu nových typov zložených tenkých vrstiev sú stále 
stredobodom výskumu nových progresívnych plynovocitlivých materiálov. 
 Pri reaktívnom magnetrónovom naprašovaní rôznych zložených tenkých vrstiev (oxidov, 
nitridov, karbidov) sa často vynárajú problémy, ktoré sú spôsobené silnou interakciou 
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reaktívneho plynu (kyslíka, dusíka, metánu) s povrchom terča (napr. Al, Ti, Zr, Si). 
Vytváranie tenkej elektricky nevodivej zlúčeniny na povrchu terča spôsobuje elektrické 
nestability v obvode napájania magnetrónu, výsledkom čoho je nekontrolovateľný posun 
pracovných podmienok depozície smerom k  módu vytvárania zlúčeniny na povrchu. Tento 
jav potom spôsobuje prudký pokles depozičnej rýchlosti a je spojený so vzrastom parciálneho 
tlaku reaktívneho plynu. 
 Predložená dizertačná práca predstavuje súbor publikovaných prác, ktoré sa venujú 
technológii a charakterizácii zložených tenkovrstvových nitridov a oxidov kovov pre ich 
nasadenie v mikroelektronike, senzorike a mikrosystémovej technike. Spoločnou črtou 
všetkých prezentovaných príspevkov je použitie jednosmerného reaktívneho magnetrónového 
naprašovania ako vhodného technologického nástroja na vytváranie takýchto tenkovrstvových 
materiálov. Pozornosť je venovaná nielen výskumu samotnej metódy vytvárania tenkých 
vrstiev naprašovaním, ale aj príprave, charakterizácii a modifikácii tenkovrstvových štruktúr 
a ich možných atraktívnych aplikácií.  
 Experimentálne výsledky a nové vedecké poznatky uvedené v dizertačnej práci boli 
získané riešiteľským kolektívom v rámci viacerých domácich a medzinárodných projektov 
pod priamych vedením autora predloženej práce. Medzi tieto projekty môžeme zaradiť 
nasledovné: 
 - VEGA projekt č. 1/4229/97: Moderné plazmatické technológie v mikroelektronike 

a mikromechanike, 1997-1999, Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV. 
 - VEGA projekt č. 1/7614/20: Plazmatické technológie pre mikroelektronické a 

mikromechanické prvky a systémy, 2000-2002, Vedecká grantová agentúra MŠ SR 
a SAV. 

 - VEGA projekt č. 1/0170/03: Mikrosenzory plynov založené na polovodivých kovových 
oxidoch a mikromechanických štruktúrach, 2003-2005, Vedecká grantová agentúra MŠ 
SR a SAV. 

 - VEGA projekt č. 1/3095/06: Nanokryštalické tenkovrstvové štruktúry pre senzoriku 
a mikrosystémovú techniku, 2006-2008, Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV. 

 - Vedeckotechnický projekt č. AV/1115/2004: Plynovocitlivý mikrosystém na báze GaAs 
mikromechanických štruktúr, 2004-2007, MŠ SR.  

 - APVV projekt č. APVT-20-021004: Monoliticky integrovaný mikrosystém na detekciu 
plynov na báze GaAs mikromechanických štruktúr, 2005-2007, Agentúra na podporu 
vedy a výskumu. 

 - Bilaterálny projekt Taliansko-Slovensko č. Bil/Tal/SR/STU/06: Plynovo-citlivý 
mikrosystém založený na mikromechanických štruktúrach, 2003-2005, MŠ SR. 

 - Bilaterálny projekt Anglicko-Slovensko č. Angl/Slov/04 FEI: NiO tenké vrstvy 
povrchovo modifikované pomocou Pt na detekciu plynov, 2004-2006, MŠ SR. 

 - Bilaterálny projekt Rakúsko-Slovensko č. 34s11: Polovodivé tenké vrstvy kovových 
oxidov pre aplikácie v životnom prostredí, 2001-2002, Akcia Rakúsko-Slovensko. 

 - Bilaterálny projekt Nemecko-Slovensko BMBF: NiO vrstvy pre senzory plynu, 2002-
2004, Bundesministerium für Bildung und Forschung. 

 - Bilaterálny projekt Nemecko-Slovensko DAAD č. 4/2004: Nové povrchovo 
modifikované tenké vrstvy pre mikrosenzory plynu na GaAs, 2005-2006, Deutsche 
Akademische Austauschdienst a Ministerstvo školstva SR. 

 - Bilaterálny projekt Nemecko-Slovensko DAAD č. 10/2006: Nanokryštalické 
tenkovrstvové štruktúry pre senzoriku a mikrosystémovú techniku, 2007-2008, Deutsche 
Akademische Austauschdienst a Ministerstvo školstva SR. 
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2. Súčasný stav poznatkov 
 
2.1 Jednosmerné reaktívne magnetrónové naprašovanie tenkých vrstiev 
 
Jednosmerné (js) reaktívne magnetrónové naprašovanie je v súčasnosti veľmi rozšírená 
technológia prípravy tenkých vrstiev, ktorá umožňuje pripravovať rôzne dvojzložkové 
materiály (zlúčeniny) ako sú nitridy [1-5], karbidy [6,7], oxidy [8], boridy [9] rôznych kovov. 
Má však jednu veľkú nevýhodu. Keď parciálny tlak reaktívneho plynu (dusíka, kyslíka, 
metánu) dosiahne správnu hodnotu na vytvorenie stechiometrickej zlúčeniny na povrchu 
substrátu, zároveň sa vytvára zlúčenina aj na povrchu terča, čo nazývame otrávením povrchu 
terča. Reaktívny plyn sa nespotrebováva tak rýchle ako pred otrávením a parciálny tlak 
reaktívneho plynu prudko stúpa, zatiaľ čo rýchlosť rastu vrstvy podstatne klesá. 
 Reaktívne naprašovanie zlúčeninových vrstiev môže teda prebiehať v dvoch odlišných 
pracovných módoch, ktoré korešpondujú so zlúčeninovým a s čistým kovovým povrchom 
terča. Pri vysokých prietokoch reaktívneho plynu pokrytie povrchu terča prebieha pri 
rýchlosti, ktorá prevyšuje odprašovaciu rýchlosť materiálu terča a povrch terča sa mení na 
zlúčeninu príslušného materiálu terča. Pri nižších prietokoch reaktívneho plynu odprašovacia 
rýchlosť materiálu terča je naopak väčšia ako rýchlosť pokrytia povrchu terča a povrch terča 
je kovový. Ak naprašovanie začína v čistej argónovej atmosfére a prietok reaktívneho plynu 
sa postupne zvyšuje, sú pozorované malé zmeny v hodnote jeho parciálnom tlaku. Tieto 
zmeny sú spôsobené veľmi efektívnou getrovacou schopnosťou kovovej vrstvy na substráte a 
taktiež aj vystavených povrchov v naprašovacej komore. Keď prietok reaktívneho plynu 
dosiahne maximum čerpacej kapacity kovu, parciálny tlak reaktívneho plynu začína rásť. Pri 
kritickej hodnote prietoku, parciálny tlak reaktívneho plynu je dosť veľký, aby sa začínala 
tvoriť príslušná zlúčenina na povrchu terča. Skúsenosti z experimentov ukázali, že pracovný 
bod, kedy sa vytvára stechiometrická zlúčenina je ten, kde parciálny tlak reaktívneho plynu 
začína prudko rásť [10]. Znižuje sa množstvo naprášeného kovu na substráte, ktoré je schopné 
getrovať reaktívny plyn a hodnota jeho parciálneho tlaku prudko rastie, pokiaľ sa celý povrch 
terča nepokryje vrstvou prílušnej zlúčeniny. Ďalšie zvyšovanie prietoku reaktívneho plynu 
spôsobuje lineárne narastanie parciálneho tlaku, pričom sklon je určovaný čerpacou 
rýchlosťou reaktívneho plynu čerpaného vákuovými vývevami. Spätné znižovanie prietoku 
reaktívneho plynu pod kritickú hodnotu bude mať za následok postupné znižovanie 
parciálneho tlaku, pokiaľ sa nedosiahne druhú dôležitú hodnotu prietoku. Pri tejto hodnote 
odprašovacia rýchlosť zlúčeniny vytvorenej na povrchu terča prevyšuje rýchlosť rastu 
zlúčeniny. Terč sa postupne čistí od tejto zlúčeniny, znova sa začína uplatňovať getrovanie a 
parciálny tlak reaktívneho plynu sa zmenšuje na svoju počiatočnú hodnotu. 
 Pri príprave tenkovrstvových zlúčenín, ako sú nitridy, oxidy, karbidy a iné, s definovaným 
zložením, musí byť pri substráte konštantný tok atómov odprašovaného kovu z terča, 
konštantná hodnota prietoku reaktívneho plynu (konštantný parciálny tlak) a konštantná 
spotreba reaktívneho plynu rastúcou vrstvou. Uvedené parametre sú navzájom závislé. Tok 
atómov odprašovaného kovu závisí od stavu terča a ten je závislý od parciálneho tlaku 
reaktívneho plynu. Prietok reaktívneho plynu pri substráte tiež závisí od parciálneho tlaku. 
Preto práve parciálny tlak reaktívneho plynu je dôležitý parameter, ktorý ovplyvňuje stabilitu 
systému. 
 Na terči a na substráte prebiehajú chemické reakcie, ktoré závisia od parciálneho tlaku. 
Povrch terča je nepretržite otravovaný a čistený odprašovaním. Tam, kde rýchlosť 
otravovania prevyšuje čistiacu rýchlosť, tak tam existuje otrávený povrch a rastúci parciálny 
tlak potom zväčšuje otrávenú plochu terča. Vo väčšine prípadov zo zlúčeninového povrchu sa 
naprašuje oveľa pomalšie ako z kovového a to vedie k znižovaniu toku odprašovaných častíc 
kovu s narastajúcim tlakom reaktívneho plynu. Toto znižovanie pokračuje dovtedy, kým nie 
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je celý povrch terča otrávený a potom tok kovu zostáva približne konštantný. Na substráte, pri 
nízkych tlakoch sa vytvára vrstva, ktorá je limitovaná hodnotou prietoku reaktívneho plynu a 
využívaním reaktívneho plynu a tak vznikajúca vrstva je bohatá na kov. Keď tlak reaktívneho 
plynu rastie, prietoková rýchlosť tiež rastie a vrstva sa stáva menej kovovou. Tento proces 
pokračuje, až kým nie je vrstva nasýtená plynom. Spotreba reaktívneho plynu je potom 
diktovaná množstvom odprašovaného kovu. Spojením opísaných procesov na terči a na 
substráte dostávame krivku spotreby reaktívneho plynu v závislosti od parciálneho tlaku. 
 O tom, že procesy reaktívneho magnetrónového naprašovania sú neustále predmetom 
základného výskumu svedčia aj nedávno publikované rozsiahle štúdie [11-13]. 
 
2.2 Tenké vrstvy nitridov ťažkotaviteľných kovov v mikroelektronike 
 
Tenké vrstvy nitridov ťažkotaviteľných kovov sa používajú v rôznych aplikáciách ako 
oteruvzdorné, dekoratívne a optické vrstvy, pretože sa vyznačujú vysokou tvrdosťou a 
vysokým bodom tavenia. Sú chemicky a tepelne stabilné a majú výborné mechanické 
vlastnosti [14]. Zároveň sú však veľmi zaujímavé aj ich elektrické vlastnosti, najmä nízky 
merný odpor, čo je dôvodom pre ich využitie v mikroelektronike pre kontaktové metalizácie v 
kremíkovej i v gálium arzenidovej technológii [15]. Vďaka nízkemu difúznemu koeficientu sa 
používajú ako difúzne bariéry medzi prepojovacou sieťou a polovodičovým substrátom [16-
22]. Sú perspektívne aj ako hradlový materiál v samozákrytovej MESFET technológii na 
GaAs, vďaka vysokoteplotnej stabilite elektrických parametrov.  
 Počas uplynulých 15 rokov MESFETy pripravené na substrátoch z arzenidu gália (GaAs) 
našli vďaka pokračujúcemu pokroku v technologických procesoch použitie v mikrovlnných a 
číslicových integrovaných obvodoch. Pritom sa darí zúžitkovať prirodzené výhody GaAs, ako 
je vysoká pohyblivosť nosičov náboja (elektrónov) a možnosť pracovať so semiizolačnými 
substrátmi, pre veľmi vysokú hustotu integrácie jednotlivých štruktúr na čipe. Tieto vlastnosti 
sa s výhodou využívajú, keďže dovoľujú takýmto integrovaným obvodom pracovať s 
frekvenciami do niekoľko desiatok GHz. 
 Technológia samozákrytového hradla (SAG) využíva hradlovú štruktúru ako masku pre 
implantáciu do oblastí kolektora a emitora budúceho MESFET tranzistora. Toto umožňuje: 
vynechať masku práve pre vytvorenie kolektora a emitora, znížiť počet technologických 
operácií a tým zvýšiť výťažnosť a spoľahlivosť obvodov. Zároveň sa odstráni prekrytie pri 
použití fotolitografickej masky, čím sa zníži parazitná kapacita, čo umožňuje zvýšiť pracovnú 
frekvenciu integrovaného obvodu. Prvky pripravované touto technológiou majú aj ďalšie 
výborné vlastnosti: vysokú prenosovú vodivosť, veľké prierazné napätie a minimálnu 
parazitnú kapacitu a odpor hradla. Vysokoteplotný SAG MESFET proces využíva materiál 
hradla ako samozákrytovú masku pre n+ implantáciu a samotné hradlo je potom vystavené 
vysokým žíhacím teplotám, zvyčajne 750°C až 950°C. Takéto žíhacie teploty sú potrebné na 
aktiváciu implantovaných prímesí a na odstránenie implantačného poškodenia v GaAs 
substráte. Potom nasleduje vytvorenie ohmických kontaktov a FET tranzistor je vyrobený. 
Uvedený proces však vyžaduje vhodný hradlový materiál, ktorý musí mať mechanickú, 
metalurgickú a elektrickú stabilitu na rozhraní s GaAs až do uvedených teplôt.  
 Ak sa podarí zvládnuť a vysvetliť základné interakcie vhodných hradlových materiálov s 
GaAs pri vysokých teplotách a reprodukovateľnosť prípravy takýchto hradlových kovov, 
potom jednoduchosť tejto technológie sa stane dôležitým faktorom pre jej prípadné zavedenie 
do výroby integrovaných obvodov na GaAs. Pozornosť výskumníkov je zameraná hlavne na 
tenké vrstvy WNx [23-28], TiN, ZrN a NbN [29-32] a TiWNx [33]. 
 Vrstvy NbN sú mnohými autormi skúmané ako atraktívny materiál pre supravodivú 
elektroniku, hlavne z hľadiska vysokej kritickej teploty a výborných mechanických vlastností 
[34-39]. Podľa naších skúmaní takéto vrstvy môžu byť vďaka predpokladanej vysokoteplotnej 
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stabilite elektrických parametrov perspektívnym materiálom pre vyššie uvedenú aplikáciu v 
GaAs integrovaných obvodoch. Z tohto dôvodu sme skúmali zloženie, štruktúrne a elektrické 
charakteristiky NbN tenkých vrstiev, pripravených metódou reaktívneho magnetrónového 
naprašovania, v závislosti od obsahu dusíka v pracovnej atmosfére a teploty žíhania. Následne 
NbN vrstvy, pripravené pri rôznych technologických parametroch, boli použité vo forme 
Schottkyho kontaktu na GaAs substráte. 
 
2.3 Ohmické kontakty pre p-typ GaN 
 
Po úspešnom vývoji materiálov a rôznych elektronických a optoelektronických prvkov ako sú 
svetlo emitujúce a laserové diódy na báze nitridu gália (GaN) pretrváva naďalej záujem 
vedcov o túto oblasť. Avšak v dôsledku veľkej hodnoty šírky zakázaného pásma a nízkej 
úrovne dopovania je veľmi obtiažne dosiahnúť nízky kontaktový odpor k p-typu GaN. Hoci 
doposiaľ bolo dosiahnutých veľa zaujímavých výsledkov vo GaN prvkov, stále zostáva ešte 
mnoho technických problémov neriešených. Vieme, že správanie a vlastnosti prvkov 
pripravovaných na báze GaN sú silne ovplyvňované hodnotami elektrického kontaktového 
odporu k polovodiču cez ktorý komunikuje štruktúra s vonkajším prostredím. Aby sa 
zabránilo zohrievaniu v týchto miestach, čo má často za následok poruchy samotného prvku, 
vyžaduje sa, aby kontaktový odpor pre svetlo emitujúce diódy bol nižší ako 10-3 Ωcm-2 a pre 
laserové diódy 10-4 Ωcm-2. Preto nízky kontaktový odpor je dôležitým faktorom pre väčšinu 
elektronických a optických prvkov pripravovaných na báze polovodičov s veľkou hodnotou 
šírky zakázaného pásma. V posledných niekoľkých rokoch bolo publikovaných veľa 
experimentálnych prác [40-45], v ktorých sa objavilo mnoho kombinácií metalizačných 
schém, rôznych postupov pred samotnou depozíciou ako aj po nej, vrátane čistiacich procedúr 
GaN povrchu, žíhania metalizačných systémov a rôznych foriem prípravy vhodných tenkých 
vrstiev. Avšak doteraz žiadna univerzálna nízkoodporová kontaktová štruktúra k p-typu GaN 
nebola nájdená. 
 Snaha získať ohmické kontakty s nízkou hodnotou kontaktového odporu je úzko spätá 
s problémom vytvoriť p-typ GaN vrstiev vyznačujúcich sa nízkou hodnotou odporu 
a vysokou koncentráciou dopujúcich prímesí. Dvojvrstvové kovové systémy ako sú Ni/Au 
a Pd/Au boli študované viacerými autormi [46-47]. Tieto boli vybrané z dôvodu stability ich 
elektrických a tepelných vlastností ako aj ich vysokej výstupnej práci, ktorá je jedným 
z kritérií na vytvorenie vhodných ohmických kontaktov s nízkou hodnotou kontaktového 
odporu k p-typom polovodičov. Bolo zistené, že oxidáciou tenkej dvojvrstvy Ni/Au na 
vzduchu alebo vo vodnej pare môžeme dosiahnúť nízke hodnoty kontaktového odporu, pokiaľ 
sa zvyšuje transparentnosť metalického systému. Taktiež bolo dokázané, že ďalšie zníženie 
tohto odporu pre systém Ni/Au, po oxidácii sa jedná o NiO/Au dvojvrstvu, by bolo možné 
dosiahnúť znížením hrúbky kovových vrstiev na hodnotu okolo 5 nm. 
 
2.4 Tenké vrstvy polovodivých oxidov kovov v senzorike a mikrosystémovej technike 
 
V poslednom období sa venuje stále väčšia pozornosť životnému prostrediu, ktoré je 
znečisťované toxickými plynmi ako sú CO, SOx a NOx ako aj plynmi CO2 a CH4, ktoré 
spôsobujú skleníkový efekt. S tým úzko súvisí záujem vedy a techniky o mikrosenzory 
plynov. Ich hlavné použitie je pri monitorovaní rôznych znečisťujúcich látok a taktiež 
ponúkajú spätnú väzbu na dosiahnutie optimalnych hodnôt rôznych systémov. Následne 
takéto mikrosenzory môžu byť súčasťou inteligentných mikrosystémov. Mikrosenzory musia 
zabezpečovať isté požiadavky a vlastnosti podľa typu použitia, medzi ktoré patria citlivosť, 
selektivita a stabilita prvku, ako aj krátky čas odozvy, jednoduchá príprava, dostatočne dlhá 
životnosť a nízka cena. Ďalšou nevyhnutnou požiadavkou je miniaturizácia týchto prvkov, 
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aby sa mohli stať kompatibilnými s mikroelektronickými prvkami a zároveň využívali 
technológie mikroelektroniky a mikrotvarovania [48]. V závislosti od princípu činnosti 
senzora plynu (potenciometrický, odporový alebo kapacitný) sa skúmajú rôzne prístupy za 
účelom vývoja inovatívnych a zlepšených materiálov na detekciu plynov. 
 Aj v materiálovom výskume zaznamenávame trend smerom k miniaturizácii, avšak 
z iných príčin, pričom samotné zmenšovanie nie je cieľom, ale prostriedkom k dosiahnutiu 
nových vlastností materiálov. Podrobný záujem vedcov sa sústreďuje na vývoj nanoštruktúr 
a nanomateriálov, ktoré sa vyznačujú väčšou povrchovou plochou ako bežné materiály [49-
51]. Veľká hodnota povrchovej plochy môže byť dosiahnutá buď prípravou malých častíc 
alebo zoskupení častíc (klastrov), pri ktorých pomer hodnoty povrchu a objemu každej častice 
je veľký, alebo vytváraním materiálov s pórami v povrchu, ktorých veľkosť je 
neporovnateľne väčšia ako podkladového objemového materiálu. 
 Ďalším aspektom, ktorý výrazne ovplyvňuje vlastnosti týchto senzorov plynov, je 
modifikovanie a ovládanie povrchových vlastností nanoštruktúrneho kovového oxidu 
zavádzaním aditív na báze vzácnych kovov, hlavne Pt a Pd. Popri nich sa skúmajú aj iné kovy 
ako sú: Ag, Al, Cu, Ni, Au, Sb. Viacerými autormi bolo konštatované, že ich prítomnosť 
dovoľuje znížiť pracovnú teplotu, zlepšiť citlivosť na rôzne plyny a znížiť čas odozvy [52, 
53]. Od týchto katalytických aditív očakávame, že vytvoria zoskupenia častíc (klastre) týchto 
prvkov, ktoré sú buď vo forme kovu alebo príslušného oxidu v závislosti od spôsobu prípravy 
vzácneho kovu, interakcie s plynom a od pracovnej teploty senzora. V takomto prípade 
kontakt vzácneho kovu s polovodivým oxidom modifikuje výšku bariéry, ktorá je 
charakterizovaná elektrónovou afinitou, hodnotami výstupnej práce a hustotou povrchových 
stavov lokalizovaných vo vnútri zakázaného pásma polovodiča. Všetky tieto tri príspevky 
vytvárajú Schottkyho bariéru prostredníctvom vytvorenia ochudobnenej oblasti 
v polovodičovom povrchu, ktorý je v kontakte so zhlukom častíc použitého kovu. Vo 
všeobecnosti môžeme tiež tvrdiť, že zlepšenie odozvy na plyn v prípade aditívnych vzácnych 
kovov môže pochádzať aj z interakcií molekúl plynu s elektrónmi nachádzajúcimi sa blízko 
hrany valenčného pásma, to znamená cez ovládanie hustoty stavov a následnej zmeny 
zakrivenia energetického pásma. Pri príprave nanoštruktúrnych katalytických materiálov sa 
objavuje niekoľko kritických momentov. Medzi ne zaraďujeme výber vhodnej metódy pre 
vytvorenie nanoštruktúrneho materiálu s vysokou katalytickou aktivitou a selektivitou, pričom 
tieto vlastnosti závisia od podkladového materiálu, pracovnej teploty a vlhkosti okolitého 
prostredia. 
 Samozrejme, že pri vývoji nových prvkov na detekciu plynov musíme mať na pamäti 
možnosť ich integrácie do mikroelektromechanických prvkov a systémov pomocou 
štandardných výrobných postupov a metód používaných v technológii integrovaných 
obvodov. Tu sa jedná hlavne o využitie mikrotvarovania na vytváranie trojrozmerných 
mikromechanických štruktúr z polovodičového substrátu alebo na ňom [54]. Takýmto 
spôsobom je možné realizovať potrebné mikrovyhrievače s nízkou spotrebou elektrického 
príkonu, čím sa vytvorí vhodná platforma pre depozíciu nanoštruktúrnych materiálov 
v kombinácii s katalytickými materiálmi. 
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3. Ciele dizertačnej práce 
 
Cieľom dizertačnej práce je sumarizovať metódu jednosmerného reaktívneho 
magnetrónového naprašovania ako vhodného technologického nástroja na vytváranie 
zložených tenkovrstvových kovových nitridových a oxidových materiálov pre ich nasadenie 
v mikroelektronike, senzorike a mikrosystémovej technike. Pozornosť je venované nielen 
výskumu samotnej metódy vytvárania tenkých vrstiev naprašovaním, ale aj príprave, 
charakterizácii a modifikácii tenkovrstvových štruktúr a ich možných atraktívnych aplikácií. 
Predstavené a detailne charakterizované sú procesy prebiehajúce na povrchu terča, výbojové 
parametre, ale aj simulácie pokrytia terča počas reaktívnych procesov v zmesi pracovných 
plynov N2+Ar a O2+Ar, ale aj modifikovaný proces jednosmerného reaktívneho 
magnetrónového naprašovania pomocou pulzného napúšťania reaktívneho plynu. Tenké 
vrstvy NbN a NiO pripravené pri rôznych tlakovo-prietokových pomeroch v depozičnej 
aparatúre a pri rôznych parametroch výboja následne charakterizované dostupnými metódami 
na určenie zloženia, štruktúry a povrchovej morfológie sú buď aplikované v mikroelektronike, 
ako ohmické a Schottkyho kontakty, alebo v senzorike a v mikrosystémovej technike ako 
plynovocitlivé, teplotnecitlivé materiály, materiály pre difúzne bariéry. 
 Dizertačná práca je chronologicky a tématicky usporiadaná tak, že popisuje základné 
štúdium jednosmerného reaktívneho magnetrónového naprašovania, hľadanie optimálnych 
technologických podmienok prípravy tenkých vrstiev, charakterizáciu ich vlastností 
s kontinuálnym prechodom do aplikácií.  
 Dizertačná práca predstavuje súbor 14 prác publikovaných v medzinárodných 
karentovaných časopisoch, pričom je rozdelená do troch častí s nasledovnou špecifikáciou 
čiastkových cieľov: 
• Technológia reaktívneho magnetrónového naprašovanie tenkých vrstiev 

- Procesy na povrchu terča a tlakovo-prietokové parametre v zmesi N2-Ar 
 - Procesy na povrchu terča a tlakovo-prietokové parametre v zmesi O2-Ar 
 - Modifikované pulzné naprašovanie 
 
• Tenké vrstvy NbN a NiO pre mikroelektronické aplikácie 
 - Príprava a charakterizácia NbN tenkých vrstiev pre Schottkyho kontakty na GaAs 
 - Príprava a charakterizácia NiO tenkých vrstiev pre ohmické kontakty na p-GaN 
 
• Tenké polovodivé a povrchovo modifikované NiO vrstvy v senzorike 
 - Technológia prípravy a charakterizácia vlastností NiO tenkých vrstiev 
 - Procesná technológia prípravy mikrosenzorov plynu 
 - Povrchová modifikácia NiO vrstviev pomocou promotérov Pt a Au 
 - Vyšetrovanie vlastností senzorových štruktúr na prítomnosť NO2 a H2. 
 
• Technológia tenkovrstvových mikrovyhrievačov pre MEMS senzorové polia 
 - Návrh a elektrotepelné simulácie mikrovyhrievača na báze GaAs mikromechanických 

štruktúr 
 - Procesná technológia a charakterizácia TiN/Pt mikvyhrievača  
 - Testovanie elektrotepelných vlastností a tepelnomechanickej stability mikrovyhrievača 
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4. Zvolené metódy spracovania 
 
 Z rôznych možných a používaných metód prípravy zložených tenkých vrstiev, ktoré boli 
uvedené v predchádzajúcej kapitole, sme študovali fyzikálnu depozíciu pomocou 
jednosmerného reaktívneho magnetrónového naprašovania. Pri výbere metódy sa prihliadalo 
na možnosť spojiť a využiť naše praktické skúsenosti získané pri depozícii tenkých kovových 
vrstiev ako aj z existencie reálnych technických podmiernok na našom pracovisku. Vákuové 
depozičné zariadenie, ktoré by vyhovovalo našich požiadavkám musí obsahovať viaceré 
naprašovacie magnetrónové zdroje a v interiéri musí byť umiestnený držiak vzoriek pre 
postupnú depozíciu viacerých vzoriek bez prerušenia vákua, pričom je nutné zabezpečiť 
presun podložiek na presne definované miesto pred naprašovací magnetrón. Na depozíciu sme 
používali upravené naparovacie zariadenie B 55.3 (fy H-V Dresden). Do daného zariadenia 
boli namontované štyri prírubové naprašovacie magnetróny pre rôzne veľkosti terča (2, 3 
a dve 4"). Ako východiskové materiály pre prípravu tenkých vrsiev sme používali kovové 
terče minimálnej čistoty 99,9%. Testovanie a optimalizácia pracovných parametrov týchto 
zdrojov ako aj technické úpravy zlepšenia vákuovej aparatúry, rozvodu pracovných plynov 
a zmeny interiéru boli realizované autorom práce a boli podrobne popísané v práci [55].  
 Pri depozícii tenkých vrstiev sme používali špeciálne plyny vysokej čistoty (99,999%), 
ktorých hodnoty prietokov pred transportom do vákuovej komory boli ovládané nezávislými 
hmotnostnými prietokometrami, pričom celkový pracovný tlak bol regulovaný automatickým 
napúšťacím zariadením pomocou piezokeramického ventilu so spätnou väzbou cez 
vákuometer. Hrúbka pripravovaných vrstiev bola meraná mechanickým snímačom hrúbok 
Talystep (fy Rank Taylor Hobson) a vyhodnocovaná systémom Talydata 2000.  
 Tvarovanie tenkovrstvových štruktúr bolo realizované optickou litografiou využitím 
expozičného zariadenia KSM MJB 3HP Mask Aligner (fy Karl Suss). Pri tvarovaní bola 
najčastejšie použitá technika lift-off pomocou rôznych pozitívnych a negatívnych 
fotorezistov. Fotolitografické masky pre jednotlivé technologické úrovne boli navrhované 
v programovom prostredí AutoCad a následne vyrobené pomocou elektrónového litografu na 
Ústave informatiky SAV v Bratislave. 
 Žíhacie procesy boli vykonávané podľa účelu použitia pripravených štruktúr, pričom sme 
využívali rýchle izotermálne žíhanie (RTA) ako aj klasické žíhania v peci. Žíhacie podmienky 
(teplota, čas a prostredie) záviseli od typu materiálu a jeho použitia. Túto operáciu sme 
využívali na stabilizáciu parametrov tenkých vrstiev ako aj pri  skúmaní vplyvu teploty na 
vlastnosti materiálov.  
 Štúdium podmienok prípravy, parametrov výboja, prebiehajúcich procesov pri reaktívnom 
magnetrónovom naprašovaní v zmesi dusíka a argónu a kyslíka a argónu ako aj sledovanie ich 
vplyvu na procesy na povrchu terča počas depozície si vyžadovali vyvinúť a rozpracovať 
potrebné metodiky a modely. Taktiež bolo nevyhnutné rozvinúť spolahlivé a jednoduché 
metodiky elektrickej charakterizácie tenkovrstvových štruktúr a v neskoršom období aj 
elektrotepelnú charakterizáciu senzorových štruktúr a hodnotenie ich odoziev na rôzne druhy 
plynov nielen priamo na čipoch štruktúr, ale aj na zapúzdrených senzorových prvkoch. 
Navrhnuté a realizované techniky a metodiky taktiež vytvárali podmienky pre optimalizáciu 
technologických procesov prípravy rôznych typov zložených tenkých vrstiev ako aj 
tenkovrstvových štruktúr pre mikroelektronické aplikácie a mikrosenzory plynov. 
Experimentálne výsledky a získané poznatky uvedené v predloženej dizertačnej práci boli 
získané na vzorkách výlučne pripravených v laboratóriách Katedry mikroelektroniky. 
Dosiahnuté pôvodné výsledky sú prezentované v jednotlivých článkoch, ktoré tvoria predmet 
dizertačnej práce. 
 Nanoštruktúrne analýzy, analýzy zloženia, pozorovania povrchov, optické metódy ako aj 
niektoré charakterizácie elektrických vlastností mikroelektronických štruktúr a senzorových 
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elementov boli uskutočnené v rámci priamej vedeckej spolupráce s domácimi a zahraničnými 
partnermi. Augerová elektrónová spektroskopia (AES) nám poskytovala užitočné informácie 
o chemickom zložení vrstiev, hĺbkových koncentračných profiloch viacvrstvových systémoch 
a bola použitá i pri vyšetrovaní tepelnej stability Schottkyho kontaktov. Metóda hmotnostnej 
analýzy sekundárnych iónov (SIMS) umožnila odhaliť jemné zmeny v koncentrácii prvkov 
pri pulzných naprašovacích procesoch ako aj procesy na rozhraní ohmických kontaktov na 
GaN. Metóda Rutherfordovho spätného rozptylu (RBS) uskutočnená na pracovisku SÚJV 
Dubna (Rusko) nám pomohla pri určovaní zloženia a stechiometrie NbN aj NiO vrstiev 
pripravených a spracovaných pri rôznych technologických podmienkach. Na odhalenie 
rôznych chemických väzieb prvkov prítomných v NiO tenkých vrstvách sme aplikovali 
metódu röntgenovej fotoelektrónovej spektroskopie (XPS). Pri nanoštruktúrnych 
pozorovaniach sme pravidelne využívali zariadenia röntgenovej difrakcie (XRD) a 
transmisnej elektrónovej mikroskopie (TEM) vybavené o moduly na elektrónovú energiovú 
disperznú analýzu (EDX) a spektroskopiu charakteristických strát elektrónov (EELS) 
nachádzajúce sa na partnerskom Inštitúte pre mikro a nanotechnologie, TU Ilmenau 
(Nemecko). Tieto metódy sa plne osvedčili nielen pri identifikácii jednotlivých 
kryštalografických fáz, veľkostí kryštálov, ich orientácii, určovaní mriežkových parametrov, 
ale aj pri odhaľovaní a distribúcii nanočastíc na aktívnych plochách NiO vrstiev. 
Nezanedbateľný úžitok poskytli aj pozorovania povrchovej morfológie pomocou 
rastrovacieho elektrónového mikroskopu (SEM) v rôznych módoch činnosti a atómového 
silového mikroskopu (AFM). Bilaterálna spolupráca s Inštitútom mikrosystémovej techniky 
IMM CNR Lecce (Taliansko) bola zameraná na testovanie senzorových štruktúr v širokom 
intervale teplôt a koncentrácií plynov. 
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5. Výsledky dizertácie s uvedením nových poznatkov 
 
Predložené publikované práce predstavujú pôvodné vedecké poznatky a získané výsledky 
nielen o metóde reaktívneho magnetrónového naprašovania, ale aj o technológii prípravy 
tenkých vrstiev pomocou tejto metódy, pričom dôraz je kladený na samotné vlastnosti takto 
pripravených zložených vrstiev a ich aplikovanie v mikroelektronike, senzorike 
a mikrosystémovej technike. Tieto práce zahŕňajú experimentálny výskum pracovných 
parametrov samotnej depozicie, opisujú a modelujú procesy na povrchu terča počas tvorby 
tenkej vrstvy v zmesi reaktívneho a inertného plynu, aby zároveň prispeli aj k modifikovaniu 
tejto metódy prípravy tenkej vrstvy pomocou pulzného napúšťania reaktívneho plynu. 
Nájdeme tu práce zamerané na technológiu prípravy NbN a NiO tenkých vrstiev a výskum ich 
vlastností ako aj možnosti ich uplatnenia v mikroelektronike ako ohmické kontakty pre p-typ 
GaN a Schottkyho kontakty na GaAs. Značná pozornosť je venovaná príprave a vlastnostiam 
nanoštruktúrnych tenkých vrstiev na báze NiO, ktoré sú zároveň povrchovo modifikované 
pomocou Pt a Au, pričom sa využívajú ako plynovocitlivé materiály, ktoré umožňujú 
detegovať plyny ako NO2 a H2. Zvládnutie techniky vytvárania rôznych typov tenkých vrstiev 
nám umožnilo predstaviť aj koncept zavesených mikromechanických štruktúr vhodných pre 
MEMS senzorové polia. 
 V ďalších častiach tejto kapitoly sú jednotlivé riešené oblasti rozpísané a sú tu 
zdokumentované dosiahnuté nové vedecké poznatky a experimentálne výsledky. 
 
5.1 Reaktívne magnetrónové naprašovanie a procesy na povrchu terča počas tvorby 

tenkých NbN a NiO vrstiev 
 
Na základe experimentálneho merania prietokových pomerov pracovných plynov počas 
depozície NbN pre rôzne čerpacie rýchlosti vákuového systému a s použitím teórie sme určili 
vhodné prietokovo-tlakové parametre pre reaktívne magnetrónové naprašovanie a stanovili 
sme priemernú hodnotu kritickej čerpacej rýchlosti pre danú aparatúru [1]. Potvrdili sme, že 
pri čerpacích rýchlostiach väčších ako je kritická, nedochádza k hysterézii v tlakovo-
prietokových pomeroch a depozícia prebieha plynule a definovane. 
 Vytvorili sme model popisujúci zmeny na povrchu terča počas depozície NbN vrstvy, 
umožňujúci vypočítať stupeň pokrytia terča nitridom v závislosti na obsahu dusíka 
privádzaného do vákuovej komory, pričom parametrami boli výbojový prúd magnetrónu a 
celkový tlak v naprašovacej komore. Numerickým riešením modelu bola určená závislosť 
stupňa pokrytia terča od podielu dusíka v pracovnom plyne pre rôzne výbojové prúdy a 
celkové tlaky, ako aj závislosť rýchlosti rastu od podielu dusíka pre rôzne výbojové prúdy. 
 Z priebehov získaných numerickým riešením vytvoreného modelu vyplynulo, že stupeň 
pokrytia terča výrazne rastie pri zvýšení obsahu dusíka v pracovnom plyne nad 2 %, že rast 
výbojového prúdu magnetrónu značne redukuje pokrytie povrchu terča nitridom, zatiaľ čo 
zvýšenie celkového tlaku iba mierne zvyšuje toto pokrytie. 

Využijúc predchádzajúce skúsenosti s charakterizáciou procesu reaktívneho magnetrónového 
naprašovania pri príprave tenkých vrstiev nitridov ťažkotaviteľných kovov, sme študovali 
podobné procesy aj pri tvorbe tenkých vrstiev oxidu niklu (NiO). Implementovali sme model 
popisujúci zmeny na povrchu Ni terča počas reaktívneho procesu naprašovania v závislosti od 
obsahu kyslíka v naprašovacej zmesi, pričom parametrom bol príkon dodávaný do terča [2]. 
Tento model bol použitý na výpočet rýchlosti rastu NiO vrstvy, pričom bola zaznamenaná 
dobrá zhoda s experimentálne nameranými hodnotami depozičnej rýchlosti. 
 Zmeny v depozičnej rýchlosti indikovali proces oxidácie povrchu Ni terča. Keď bol obsah 
kyslíka vyšší ako 10%, pozorovali sme začiatok procesu pokrytia terča oxidom. Tento proces 
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spôsobil zníženie rýchlosti rastu vrstvy v dôsledku nižšej hodnoty rozprašovacieho výťažku 
pre oxid. 
 Zistili sme, že zvyšovanie obsahu kyslíka v naprašovacej zmesi redukuje rýchlosť rastu 
vrstvy (z 30 na 18 nm/min.), mení obsah kyslíka vo vrstve a spôsobuje zmenu 
kryštalografickej štruktúry z amorfnej fázy na polykryštalickú kubickú NiO fázu. Minimálna 
hodnota merného odporu (160 Ωcm) bola dosiahnutá v rozsahu 30 až 50% obsahu kyslíka 
a korelovala so spomenutou zmenou v kryštalografickej štruktúre. 

V snahe prispieť k riešeniu problémov pri reaktívnom magnetrónovom naprašovaní, sme 
navrhli a popísali proces modifikovaného reaktívneho magnetrónového naprašovacieho 
procesu tvorby NiO pomocou pulzného napúšťania reaktívneho plynu [3]. Modifikovaný 
proces spočíval v periodicky sa opakujúcej a časovo modulovanej zmene hodnoty prietoku 
kyslíka, pričom počas zastavenia prietoku kyslíka dochádza k odstraňovaniu oxidu 
vytvoreného na povrchu Ni terča. Študovali sme vplyv rôznych hodnôt prietoku kyslíka na 
hodnotu potenciálu terča, depozičnú rýchlosť a zloženie NiO vrstvy. 
 Bolo zistené, že modulovanie prietoku kyslíka v čase spôsobuje oscilácie parciálneho 
tlaku kyslíka, vyvoláva zmeny v hodnotách potenciálu Ni terča a depozičnej rýchlosti. 
Dôležitým parametrom v tomto procese je doba, kedy je prietok kyslíka zastavený, pretože 
počas nej dochádza k odstráneniu vzniknutého oxidu z povrchu terča a taktiež pracovný mód 
naprašovania. Dokázali sme, že ak chceme zvýšiť rýchlosť rastu vrstvy v oxidovom 
naprašovacom móde, tak modulovanie hodnoty prietoku kyslíka je vhodnou metódou. Naviac, 
táto metóda ovplyvuje aj chemické zloženie vrstvy a tým umožňuje prípravu tenkých NiO 
vrstiev s rôznymi pomermi Ni /O. 
 
5.2 Tenké vrstvy NbN a NiO v mikroelektronike 
 
5.2.1 NbN tenké vrstvy pre Schottkyho kontakty na GaAs 
 
V  práci [4] sme realizovali vyšetrovanie vplyvu obsahu dusíka v naprašovacom plyne 
a vysokoteplotného rýchleho žíhania vo vákuu na zloženie, štruktúru a elektrické vlastnosti 
NbN tenkých vrstiev, pričom som sa snažil nájsť vzájomné korelácie medzi parametrami 
prípravy a vlastnosťami vrstiev. 
 Potvrdili sme, že zmenou obsahu dusíka je možné ovládať vlastnosti NbN tenkých vrstiev. 
Zistili sme, že obsah dusíka v NbN vrstve závisí od obsahu dusíka v naprašovacom plyne, 
avšak pri hodnotám obsahu dusíka v plyne nad 10% sa jeho obsah vo vrstve zväčšuje len 
nepatrne. Ukázali sme, že pri najnižších (2 a 5%) a najvyšších (20%) koncentráciách dusíka 
v zmesi naprašovacích plynov majú vznikajúce NbN vrstvy amorfnú štruktúru. NbN vrstvy 
pripravené pri 10 a 15% obsahu dusíka sa vyznačovali kubickou NbN kryštalickou štruktúrou 
s dominantnou (111) a slabšou (200) čiarou. Rýchle izotermálne žíhanie pri 850°C počas 10 
s spôsobilo zmeny v kryštalografickej štruktúre NbN vrstiev pripravených pri 5 a 15% 
koncentrácii dusíka v pracovnej zmesi plynov. Pozorovania na TEM mikroskope odhalili 
jemnozrnnú štruktúru s veľkosťou zŕn v rozsahu 3 až 13 nm a hustotou 3x1011 cm-2. 
 Na základe vykonaných analýz a meraní sme identifikovali NbN vrstvy s optimálnymi 
vlastnosťami, ktoré vznikajú pri 10% obsahu dusíka. V tomto prípade NbN vrstvy sa 
vyznačovali kubickou NbN štruktúrou a najnižším merným odporom. 

Aby sme demonštrovali vhodnosť nami pripravovaných NbN tenkých vrstiev ako hradlového 
materiálu v samozákrytovej MESFET technológii na GaAs, pripravili sme vertikálne kruhové 
Schottkyho kontakty rôznych priemerov (od 400 do 800 µm) technikou lift-off na epitaxné 
GaAs substráty dotované Te s koncentráciou 5×1016 cm-3. Analyzovali sme vplyv žíhacej 
teploty na zloženie a štruktúru rozhrania a na elektrické vlastnosti Schottkyho kontaktu [5]. 
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 Spoločným znakom všetkých NbN/GaAs Schottkyho kontaktov bolo, že po depozícii 
vykazovali zlé I-V charakteristiky, ktoré sa však žíhaním zlepšujú. Bolo dokázané, že stav 
povrchu GaAs pred depozíciou má dôležitú úlohu pri tvorbe Schottkyho kontaktu s dobrými 
elektrickými vlastnosťami. Zistili sme, že teplotná stabilita NbN/GaAs Schottkyho kontaktov 
je závislá od obsahu dusíka v pracovnom plyne počas depozície, a tým aj od obsahu dusíka v 
samotnej vrstve. Konštatovali sme, že so zvyšujúcim sa obsahom dusíka použitým pri 
príprave NbN vrstiev, klesá výška bariéry a stúpa hodnota idealizačného koeficientu 
Schottkyho kontaktov. Schottkyho kontakty pripravené s NbN vrstvami pri dvoch najnižších 
obsahoch dusíka v pracovnom plyne (2 a 5%) boli stabilné do 900°C, zatiaľ čo ostatné spolu s 
Nb vrstvou vykazovali teplotnú stabilitu elektrických parametrov do 850°C. Zlepšenie 
teplotnej stability NbN/GaAs kontaktov oproti Nb/GaAs diódam sme prisúdili prítomnosti 
dusíkových atómov, ktoré zabraňujú vydifundovaniu Ga a As atómov, čiže NbN vrstva 
pôsobí ako difúzna bariéra. 
 Najlepšie elektrické parametre Schottkyho kontaktov s NbN vrstvou, dosiahnuté pri 
najvyššej žíhacej teplote (900° C), boli nájdené pri najnižšom obsahu dusíka (2%) a to: φB= 
0,77 eV a n = 1,11. Povrch kontaktov bol hladký a kovovo lesklý bez morfologických 
defektov. Dokázali sme, že vrstvy NbN pripravené pri nízkych obsahoch dusíka v pracovnom 
plyne (2 a 5%), sú vhodné pre Schottkyho kontakty na GaAs. Teplota 900°C počas 10 s 
nespôsobuje žiadne metalurgické zmeny na rozhraní a diódy majú pri nej výborné elektrické 
vlastnosti.  
 
5.2.2 NiO tenké vrstvy pre ohmické kontakty na p-GaN 
 
Keďže v predchádzajúcich prácach sme podrobne preskúmali technológiu prípravy NiO 
tenkých vrstiev ako aj vplyv rôznych parametrov prípravy na ich vlastnosti, rozhodli sme sa 
NiO aplikovať ako potenciálny materiál pre ohmický kontakt a takto prispieť pôvodnými 
poznatkami k riešeniu problematiky nízkoodporových ohmických kontaktov na relatívne 
novom polovodivom materiáli akým GaN v posledných rokoch nepochybne je. Naša 
pozornosť sa sústredila ma vyšetrovanie vplyvu tvorby NiOx vrstvy na elektrické vlastnosti 
oxidovaných Au/Ni/p-GaN ohmických kontaktov. Au/NiOx metalizačný systém s nízkou 
koncentráciou kyslíka (menšou ako 1 at%) v NiOx tenkej vrstve bol pripravovaný 
magnetrónovým naprašovaním a žíhaný v zmesi plynov N2+O2 a v čistom N2. Použili sme 
metódu AES a SIMS na vytvorenie hĺbkových koncentračných profilov a  spolu v kombinácii 
s pozorovaniami na TEM a SEM a elektrickými meraniami kontaktového odporu pomocou 
metódy CTLM metalizačného systému sme sa snažili vysvetliť zníženie hodnoty 
kontaktového odporu ako dôsledok žíhacej procedúry [6]. Zároveň sme skúmali vplyv 
čistenia p-GaN povrchu pred depozíciou metalizačného systému na hodnoty kontaktového 
odporu. 
 Proces chemického čistenia povrchu p-GaN v roztoku HCl:H2O (1:1) po dobu 2 min pred 
depozíciou Au-NiOx sa ukázal ako optimálny. Pri jeho použití boli dosiahnuté najnižšie 
hodnoty kontaktového odporu, pre vzorky žíhané v zmesi N2+O2 to bolo 8,0×10-4 Ωcm-2 a pre 
vzorky žíhané v čistom N2 6,9×10-4 Ωcm-2. Proces žíhania sa realizoval pri teplote 500°C po 
dobu 2 min. 
 AES a SIMS hĺbkové profily ako aj TEM pozorovania odhalili, že žíhanie v zmesi N2+O2 
spôsobuje transformáciu deponovaného kontaktového systému Au/NiOx/p-GaN do štruktúry 
Au/p-NiO/p-GaN. Naopak žíhanie v čistom N2 mení deponovaný kontaktový systém na Au-
Ni/p-NiO/p-GaN a Ni/p-NiO/p-GaN. V prípade oboch typov žíhania, čiže v čistom N2 ako aj 
v zmesi N2+O2, je ohmický charakter správania sa kontaktov spôsobený vytvorením tenkej 
NiO vrstvy na rozhraní kov/p-GaN. Vytvorenie kontaktovej štruktúry kov/p-NiO/p-GaN, 
ktorá vznikla po žíhaní v čistom N2 ako aj v zmesi N2+O2 z deponovaného systému 
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Au/NiOx/p-GaN, je hlavným činiteľom zodpovedným za ohmický charakter metalizačného 
systému. K zníženiu hodnoty kontaktového odporu tiež prispievajú Ga vakancie nachádzajúce 
sa v oblasti rozhrania kov/p-GaN, ktoré vznikajú po difúzii Ga do kovovej vrstvy. Zlúčeniny 
Ga-Ni-O a MgO vznikajúce v priebehu depozície majú negatívny vplyv na ohmické vlastnosti 
samotného kontaktu. 
 AES koncentračné hĺbkové profily kontaktov žíhaných v čistom N2 ukázali, že dobré 
ohmické vlastnosti kontaktových štruktúr nie sú podmienené kompletnou oxidáciou Ni tenkej 
vrstvy. Vyššie hodnoty kontaktového odporu vzoriek žíhaných v zmesi plynov N2+O2 
môžeme zdôvodniť menšou efektívnou plochou samotného kontaktu na rozhraní vrstva/p-
GaN v dôsledku vytvorenia medzier. 
 
5.3 Tenké NiO vrstvy v senzorike 
 
5.3.1 Technológia a vlastnosti NiO vrstiev a ich použitie na detekciu plynov 
 
Po počiatočnom štúdiu procesov na povrchu Ni terča a výbojových pomerov pri reaktívnom 
magnetrónovom naprašovaní v zmesi pracovných plynov Ar + O2 logicky vyvstala otázka, či 
pokračovať v príprave samotných tenkých vrstiev NiO pri rôznych pracovných podmienkach 
a následne charakterizovať ich vlastnosti, ale aj nájsť pre takéto vrstvy zmysluplnú aplikáciu. 
Hľadanie vhodnej aplikácie nám umožnili vlastnosti NiO, ktoré sú charakteristické 
excelentnou chemickou stabilitou, ako aj zaujimavými optickými,  elektrickými 
a magnetickými vlastnosťami. NiO je polovodivý materiál p-typu so šírkou zakázaného 
pásma v intervale 3,6÷4,0 eV a môžeme ho používať ako antiferomagnetický materiál, 
transparentný vodivý materiál, materiál pre elektrochromické zobrazovacie prvky, ale tiež ako 
funkčný materiál v chemických senzoroch. NiO vrstvy môžeme pripravovať rôznymi 
fyzikálnymi a chemickými metódami, ako sú najmä reaktívne naprašovanie alebo chemická 
depozícia z pár. Práve výber metódy a parametre depozičného procesu v rozhodujúcej miere 
ovplyvňujú vlastnosti vznikajúcej tenkej vrstvy.  
 V našich prvých experimentoch sme sústredili pozornosť na charaterizáciu výbojových 
podmienok a vyšetrovanie vplyvu obsahu kyslíka v naprašovacom plyne na vlastnosti NiO 
tenkých vrstiev [7]. Na základe merania I-V charakteristík počas depozície pri rôznom obsahu 
kyslíka a rôznej čerpacej rýchlosti sme stanovili tri charakteristické módy naprašovania. 
Oxidový naprašovací mód sa vyznačoval nízkymi hodnotami napätia na terči (275 ÷ 295 V), 
zatiaľ čo pri kovovom naprašovacom móde sa zvýšili tieto hodnoty na 370 ÷ 375 V. Medzi 
oboma módmi sa nachádza prechodový naprašovací mód identifikovateľný prudkým 
nárastom napätia. Berúc do úvahy tieto módy naprašovania, skúmali sme tenké NiO vrstvy 
pripravované v kovovom a oxidovom móde, pričom obsah kyslíka sa menil od 20 do 60 % 
[8]. Vrstvy, pripravené v kovovom móde pri vysokej hodnote napätia terča, boli 
polykryštalickej štruktúry s takmer stechiometrickým zložením. Naproti tomu NiO vrstvy, 
deponované v oxidovom móde pri nízkom napätí terča, boli amorfné a obsahovali prebytok 
kyslíka. Chemické zloženie bolo charakterizované pomerom atómov niklu a kyslíka, pričom 
tento pomerom sa menil od 0,71 do 1,02 a bol funkciou napätia terča. Zistili sme, že všetky 
skúmané NiO vrstvy boli polovodivé a ich vodivosť vzrástla o 4 rády pri zmene teploty od 25 
do 350ºC. Bolo dokázané, že povrchová morfológia NiO vrstiev je ovplyvnená nielen 
vlastnosťami použitého substrátu, ale aj naprašovacím módom prípravy tenkej vrstvy. NiO 
vrstvy pripravované v kovovom naprašovacom móde boli hladšie v porovnaní s vrstvami 
pripravenými v oxidovom naprašovacom móde a priemerné hodnoty drsnosti týchto vrstiev 
boli podobné (Ra = 30,7 a 29,4 %). Naproti tomu hodnoty drsnosti vrstiev pripravených v 
oxidovom naprašovacom móde boli vyššie (Ra = 34,7 a 31,6 %). Domnievame sa, že nižšie 
hodnoty priemernej drsnosti boli spôsobené rastom zŕn vo vrstvách NiO v kovovom 
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naprašovacom móde, ako aj vypĺňaním medzizrnového priestoru menšími zrnami v prípade 
vrstiev so stechiometrickým zložením.  
 V práci [9] sme podrobne preskúmali vplyv vysokoteplotného žíhania (500 ÷ 900°C) na 
štruktúrne vlastnosti a povrchovú morfológiu NiO vrstiev pripravených v dvoch 
naprašovacích módoch. Pozorovali sme, že všetky NiO vrstvy pripravené v kovovom móde sa 
po žíhaní pri 700°C stávajú úplne polykryštalické, zatiaľ čo štruktúra vzoriek pripravených 
v oxidovom móde sa menila z amorfnej fázy na kubickú polykryštalickú NiO fázu. Pri 
vzorkách pripravených v kovovom móde sme zanamenali silnú (200) difrakčnú čiaru, ktorá 
identifikovala preferenčnú kryštalografickú orientáciu v smere [100]. So zvyšujúcou sa 
žíhacou teplotou jej intenzita rástla. Naproti tomu, vzorky pripravené v oxidovom móde 
ukázali silnú (111) difrakčnú čiaru a jej intezita taktiež rástla so zvyšujúcou sa teplotou 
žíhania. Na základe výpočtov sme indikovali textúru pre NiO vrstvy pripravené v kovovom 
móde v kryštalografickom smere [100].  
 Aby sme vyhodnotili vplyvy depozičných podmienok a preskúmali perspektívnosti 
použitia NiO vrstiev ako senzora citlivého na oxid dusičný (NO2) pripravili sme senzorové 
štruktúry na keramických substrátoch, ktoré obsahovali vyhrievače a interdigitálne elektródy. 
Po depozícii NiO citlivých vrstiev a ich vyžíhaní boli takéto senzory namontované do 
štandardných TO-8 púzdier. Skúmali sme ich odozvu na NO2 pri nízkych koncentráciách od 1 
po 10 ppm pri rôznych pracovných teplotách od izbovej po 400°C v suchom vzduchu alebo 
pri relatívnej vlhkosti 50% [8]. Bola pozorovaná vysokocitlivá odozva NiO senzorových 
štruktúr v danom intervale NO2 koncentrácií pri nízkych pracovných teplotách (160 ÷ 200°C). 
Rozdielne pripravené NiO senzorové štruktúry vykazovali podobné senzorové 
charakteristiky. Najlepšie výsledky boli zaznamenané pri senzoroch pripravených v oboch 
naprašovacích módoch (kovovom a oxidovom) pri vyšších obsahoch kyslíka v zmesi 
naprašovacích plynov (40 a 60% obsahu kyslíka) pri optimálnych pracovných teplotách. Bolo 
zistené, že vlhkosť v meracej zmesi zlepšuje odozvu NiO senzorov na prítomnosť NO2.  
Najcitlivejšia NiO senzorová štruktúra je schopná detekovať minimálnu kritickú koncentráciu 
NO2 0,04 ppm. 
 
5.3.2 Technológia a vlastnosti povrchovo modifikovaných NiO vrstiev a ich použitie na 

detekciu plynov 
 
Po úspešnom zvládnutí prípravy nanokryštalických tenkých NiO vrstiev pri rôznych 
technologických parametroch sme našu pozornosť sústredili na ich následné povrchové 
modifikovanie pomocou veľmi tenkých katalytických promotérov typu Pt a Au [10-12]. Toto 
spracovanie sme uskutočňovali pomocou magnetrónového naprašovania cez fotolitografickú 
masku, geometria ktorej pozostávala zo siete otvorov štvorcového tvaru 100 × 100 µm2 
s rozostupom okolo 40 µm. Týmto spôsobom sme naprašovali tenké Pt vrstvičky s hrúbkou 
asi 3 a 5 nm [10,11] ako aj Au vrstvičky s hrúbkou asi 1 a 7 nm [12]. Množstvo týchto 
promotérov na povrchu NiO sme ovládali na základe optimalizovaného času depozície, 
pričom hrúbku vzniknutých vrstvičiek sme merali pomocou AFM mikroskopu. Keďže 
dokázať prítomnosť takýchto malých množstiev materiálu na povrchu bolo nevyhnutné 
s ohľadom na ich predpokladaný vplyv na detekčné vlastnosti, použili sme viaceré dostupné 
analytické metódy ako boli: XRD, TEM, SEM, AES a AFM. 
 Pozorovania štruktúry nemodifikovaných ako aj Pt povrchovo modifikovaných NiO 
tenkých vrstiev pomocou XRD nám odhalili polykryštalický charakter vrstiev a ich 
kryštalizáciu v kubickej NiO fáze. Zistili sme, že v prípade povrchovo modifikovaných 
vrstiev dochádza k potlačeniu intenzít všetkých zastúpených NiO difrakčných čiar v spektre, 
ale na druhej strane žiadna difrakčná čiara odpovedajúca polohe Pt nebola pozorovaná. 
V tomto prípade hrúbka vrstvy bola príliš malá na to, aby umožňovala jeho odpovedajúcu 
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identifikáciu [10]. Preto sme na ďalšie podrobnejšie skúmanie štruktúrnych vlastností použili 
TEM mikroskop. Opäť sme z elektrónových difrakčných spektier identifikovali kubickú NiO 
fázu. Pozorovania jednoznačne potvrdili, že oba typy vrstiev (nemodifikované ako aj 
modifikované pomocou Pt) sú tvorené nanokryštálmi a amorfnou fázou a vykazujú 
jemnozrnnú štruktúru. Veľkosť nanokryštálov sa pohybovala od niekoľko jednotiek nm až po 
10 nm v závislosti od polohy vo vrstve, pričom zrná boli čiastočne spájané do klastrov [11]. 
Aj keď sme predpokladali, že zaznamenáme Pt signál, tento v difrakčnom obrazci nebol 
pozorovaný. Avšak na základe zistených malých zmien mriežkových konštánt v prípade Pt 
modifikovaných vrstiev predpokladáme, že Pt častice pokrývajúce NiO vrstvu sa vyskytujú 
v amorfnej fáze a vytvárajú konglomeráty. Toto konštatovanie potvrdila aj následná EELS 
anlýza vykonaná počas TEM pozorovania, ktorá odhalila distribúciu Ni, O a Pt elementov, 
pričom Pt frakcia bola rovnomerna rozptýlená na povrchu NiO vrstvy a  Pt sa vyskytovala vo 
forme ostrovčekov. Výsledky analýzy chemického zloženia realizované metódou AES boli 
v zhode s vyššie uvedenými závermi a preukázali prítomnosť Pt ako aj jej ostrovčekovitý 
charakter [11]. Nakoniec pórovitosť Pt vrstvy ako aj skutočnosť, že hustota pórov pri 
depozícii 3 nm hrubej Pt vrstvičky je oveľa vyššia v porovnaní s 5 nm Pt vrstvičkou, bola 
pozorovaná na SEM mikroskope v móde sekundárnych elektrónov. V prípade 5 nm Pt 
vrstvičky Pt ostročeky pokrývali až 85÷90% povrchu NiO vrstvy. Aj merania na AFM 
mikroskope sa ukázali ako efektívne. Pomohli nám pri určovaní hrúbky deponovaných 
tenkých Pt a Au vrstvičiek, ako aj pri meraní drsnosti povrchu a veľkostí zŕn. Podľa 
kvantitatívnej analýzy z AFM meraní sme určili, že hodnoty drsnosti povrchu záviseli na 
hrúbke Pt vrstvičky. Vzorky s 5 nm hrubou Pt vrstvičkou sa vyznačovali hladším povrchom 
s malými zrnami (okolo 22 nm) a s priemernou drsnosťou povrchu Ra = 29,8%. Naproti tomu, 
povrch NiO vrstvy s 3 nm Pt vrstvičkou zobrazoval zrná vytvárajúce relatívne väčšie 
kryštality, pričom hodnota drsnosti bola vyššia (Ra = 32,7%) [10].  
 V prípade povrchovej modifikácie NiO vrstiev pomocou Au vrstvičiek sme jednoznačne 
dokázali ich prítomnosť nielen na základe pozorovaní na TEM mikroskope, ale aj SEM 
mikroskope [12]. Z HRTEM analýzy vzoriek po depozícii 1 nm Au vrstvičky sme zistili, že 
táto je nespojitá a neuzavretá. Avšak vplyvom žíhania sa Au nanočastice zhlukovali 
a vytvárali uzavreté klastre kruhového tvaru s priemerom niekoľko desiatok nm a boli 
rovnomerne rozptýlené po povrchu NiO vrstvy. EDX spektrá zosnímané počas TEM 
pozorovania potvrdili, že sa jedná o Au. V tomto prípade aj SEM mikroskop zobrazil zreteľne 
definované Au zhluky na povrchu NiO vrstvy. 
 Štúdium vplyvu povrchovej modifikácia NiO vrstiev pomocou Pt a Au katalytických 
promotérov na detekčné vlastnosti sme realizovali na podobných senzorových štruktúrach, 
ktoré boli už popísané v predchádzajúcej časti. Našu pozornosť sme upriamili na detekciu 
vodíka, pričom sme vyšetrovali vplyv pracovnej teploty senzora v rozsahu 150 ÷ 420°C 
a koncentrácie vodíka od 500 po 5 000 ppm. V prípade nemodifikovaných NiO senzorových 
štruktúr sme načrtli mechanizmus znižovania elektrickej vodivosti polovodivého NiO 
materiálu, ktorý prebieha pri expozícii redukčným plynom H2. Meraním elektrickej odozvy na 
prítomnosť vodíka sme preukázali, že Pt povrchovo modifikované NiO senzorové štruktúry 
dosahovali v celom skúmanom rozsahu pracovných teplôt až o rád vyššie hodnoty. Tým sme 
potvrdili skutočnosť, že pridanie naprašovaných tenkých Pt vrstvičiek pôsobí pre NiO ako 
optimálny promotér. Domnievame sa, že zlepšenie odozvy na prítomnosť H2 je spôsobené 
katalytickými vlastnosťami Pt tenkej vrstvičky, čo tiež napomáha presunu aktívnych častíc 
vznikajúcich pri reakciách do povrchu kovového oxidu [10]. Podrobne sme diskutovali vplyv 
hrúbky Pt vrstvičky a jej morfológie na detekčné vlastnosti, pričom sme odhalili, že tieto 
vlastnosti sú významne ovplyvňované nielen veľkosťou zŕn tvoriacich Pt klastrovité 
ostrovčeky, ale tiež pórovitosťou Pt vrstvičky nachádzajúcej sa na NiO povrchu. 
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 Demonštrovali sme, že pri nízkych pracovných teplotách (∼200°C) NiO senzorové 
štruktúry s 3 nm Pt vrstvičkou majú v priemere 3 násobne vyššiu odozvu v skúmanom 
rozsahu H2 koncentrácií v porovnaní s tými, ktoré boli pripravené s 5 nm Pt vrstvičkou. 
Naproti tomu, pri vyšších pracovných teplotách (300 ÷ 420°C) sme zistili podobné hodnoty 
odozvy pri oboch rozdielnych Pt povrchových modifikáciách. Podarilo sa nám preukázať, že 
v prípade nízkych pracovných teplôt NiO senzorové štruktúry s 3 nm Pt vrstvičkou aj napriek 
tomu, že ich povrch je tvorený väčšími zrnami (>20 nm) a je drsnejší v porovnaní so 
štruktúrami s 5 nm Pt vrstvičkou, čím by mali vykazovať horšiu katalytickú aktivitu, majú 
vyššiu odozvu. Vysvetlili sme to skutočnosťou, že ich povrch je viac pórovitý ako v prípade 
štruktúr s 5 nm Pt vrstvičkou, pri ktorých až takmer 90% povrchu je tvoreného Pt 
konglomerátmi zŕn. Preto predpokladáme, že ďalšie zlepšovanie detekčných vlastností je 
hladaním kompromisu medzi zmenšovaním veľkostí Pt zŕn a zvyšovaním pórovitosti Pt 
vrstvy. Pri vyšších pracovných teplotách podobné detekčné vlastnosti súvisia s tým, že 
v prípade senzorových štruktúr s 3 nm Pt vrstvičkou dochádza k zmene morfológie, pri ktorej 
pozorujeme vypĺňanie pórov a tým sa stáva povrch viac hladkým a menej pórovitým, čím sa 
ich povrch približuje povrchu štruktúry s 5 nm Pt vrstvičkou.  
 
5.4 Technológia prípravy a charakterizácia tenkovrstvových mikrovyhrievačov pre 

mikrosystémovú techniku 
 
Pre realizáciu a správnu činnosť miniatúrnych senzorových elementov detekujúcich plyn je 
nevyhnutné zabezpečiť rovnomernú distribúciu hodnôt teploty po celej aktívnej ploche pri čo 
najnižšej spotrebe elektrickej energie. Okrem toho nemôžeme zanedbať mechanickú stabilitu 
systému a rýchlu odozvu na detekovaný plyn. Všetky tieto podmienky sa dajú splniť 
vytvorením zavesenej mikromechanickej štruktúry, ktorá obsahuje integrovaný 
mikrovyhrievač a plynovocitlivý element. Mikromechanicky tvarované mikrovyhrievacie 
elementy vhodné pre MEMS senzorové polia sú zvyčajne zložité viacvrstvové štruktúry 
zložené z materiálov, ktoré sa vyznačujú rôznymi tepelnomechanickými vlastnosťami. Preto 
vzhľadom na pôsobenie potrebných zmien pracovnej teploty až do 400°C dochádza 
k mechanickým deformáciám, ktoré je potrebné brať do úvahy. Našu pozornosť sme sústredili 
na TiN/Pt mikrovyhrievač umiestnený na GaAs mikromechanickej štruktúre [13], keďže 
takýto prvok na GaAs pre senzor plynu nebol doposiaľ vo vedeckom svete predmetom 
výskumu. 
 
5.4.1 Návrh a elektrotepelné simulácie mikrovyhrievača na zavesenej membráne 
 
Navrhli sme tri rôzne topológie mikrovyhrievacieho elementu na tenkej dielektrickej 
membráne, ktorá bola zavesená pomocou mikromostíkov na objemovom GaAs substráte 
s hrúbkou 300 µm [13]. Tenká dielektrická membrána pozostávala z dvojvrstvovej štruktúry 
Al0,5Ga0,5As (800 nm) a GaAs (200 nm), pričom TiN/Pt mikrovyhrievač tvaru dvojitej špirály 
bol umiestnený na membráne a pokrytý izolačnou a tepelne vodivou vrstvou SiC (500 nm). 
Uvažovali sme veľkosti membrány od 400×400 µm2 po 150×150 µm2, ktorá zároveň 
predstavovala najmenšiu možnú plochu z hľadiska jej technologickej realizovateľnosti. 
 Pomocou komerčného simulačného programu ANSYS sme vykonali elektrotepelné 
simulácie všetkých troch modelových štruktúr v trojrozmernom priestore, pričom sme brali do 
úvahy teplotnú závislosť tepelnej vodivosti vzduchu ako aj hodnoty merných odporov 
použitých kovových materiálov. Výsledky simulácií potvrdili, že optimálne vlastnosti 
môžeme očakávať od zavesenej membrány s veľkosťou 150×150 µm2, kedy na dosiahnutie 
pracovnej teploty v intervale hodnôt od 470 po 600 K je potrebný vyhrievací výkon 14 ÷ 22 
mW [13]. Taktiež v tomto prípade je hodnota tepelného odporu približne 15 K/mW. 
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5.4.2 Návrh a vývoj technológie mikrovyhrievača na zavesenej GaAs membráne 
 
Po nevyhnutnej návrhovej a simulačnej fáze ako aj po  vyhodnotení elektrotepelných 
a tepelnomechanických vlastností sme pristúpili k návrhu a výrobe sady potrebných 
fotolitografických masiek, ktoré nám umožnili realizovať experimentálny výskum a vývoj 
procesnej technológie jednotlivých elementov na GaAs substráte [13, 14]. V snahe zvládnuť 
technológiu prípravy rôznych typov vrstiev pre aplikáciu na novom type substrátu, venovali 
sme pozornosť experimentálnym úloham, pričom sme kládli dôraz na ich kompatibilitu 
a využiteľnosť pre budúci plynovocitlivý mikrosystém. Naša experimentálna činnosť bola 
sústredená nielen na hlboké mikromechanické tvarovanie GaAs substrátu pre zavesenú 
mikroštruktúru, ale aj rastu a tvarovaniu tenkých vrstiev pre mikrovyhrievač, senzor teploty, 
elektródový systém a kontakty na GaAs povrchu. 
 V kontexte riešenia jednotlivých technologických krokov sme navrhli a vyvinuli novú 
procesnú metódu prípravy mikrovyhrievačov pozostávajúcu z aplikácie 9 fotolitografických 
masiek realizovaných na oboch stranách GaAs substrátu [13, 14]. Nosným prvkom 
mikroštruktúry bol 350 μm hrubý substrát zo semiizolačného GaAs. Hlavným dôvodom jeho 
výberu bola najmä skutočnosť, že umožňuje presnejšie dosiahnutie tvarov definovaných pri 
samotnom mikrotvarovaní. To je veľmi žiadúce, najmä, ak rozmery zavesenej membrány sa 
zmenšili na 150×150 μm2 a dutina pod zavesenou štruktúrou mikrovyhrievača mala rozmery 
400 x 400 μm2. Na druhej strane, merná tepelná vodivosť GaAs je výrazne nižšia (takmer 
tretinová) v porovnaní s klasicky používaným kremíkovým substrátom. Veľkosť čipu bola 
2×2 mm2. Ako tepelnoizolačná membrána a zároveň ako stop-vrstva pri hlbokom 
plazmatickom leptaní GaAs bola použitá dvojvrstva (300 nm Al0,5Ga0,5As a 2 µm GaAs) 
pripravená technológiou MO CVD na semiizolačnom GaAs. GaAs vrstva chráni chemicky 
nestabilnú Al0,5Ga0,5As vrstvu pri vysokých prevádzkových teplotách. Mikrovyhrievač 
nachádzajúci sa na membráne bol navrhnutý v tvare dvojitej špirály so šírkou pásika 15 μm. 
Časť pásika bola rozšírená na 20 μm kvôli kompenzácii posunutia vyhrievača na membráne. 
Toto posunutie muselo byť realizované z dôvodu umiestnenia snímača teploty na membráne 
v tej istej technologickej úrovni ako sa nachádza samotný vyhrievač. Hodnota odporu 
vyhrievača pri 20°C bola v intervale 63 až 71 Ω. Platinový vyhrievač s hrúbkou 200 nm bol 
pripravený pomocou magnetrónového naprašovania, ako aj tenká adhézna TiN vrstva, ktorá 
zároveň predstavovala difúznu bariéru proti vydifundovaniu Ga zo substrátu pri zvýšených 
pracovných teplotách. Jej hrúbka bola 20 nm. Na tvarovanie oboch vrstiev bola použitá 
technika lift-off. Na úrovni mikrovyhrievača sa na membráne nachádza aj senzor teploty, 
tvarovaný taktiež technikou lift-off. Je tvorený 5 μm širokým pásikom z Pt s hrúbkou 100 nm 
a adhéznou vrstvou TiN (20 nm). Miesta prekryvu vrstvy snímača s expandovanými 
kontaktmi boli optimalizované, aby bol dosiahnutý dokonalý súkryt i pri určitej 
technologickej nepresnosti prípravy.  
 Kritickým krokom pri príprave mikrosystému bolo vytvorenie tenkej membrány zavesenej 
na 4 mikromostíkoch. Samotný leptací proces prebiehal v dvoch fázach. Najskôr bolo 
potrebné povrchovým mikrotvarovaním cez rezistovú masku, ktorá definuje laterálne rozmery 
štruktúry, odleptať z prednej strany substrátu 200 nm hrubú epitaxnú vrstvu GaAs pomocou 
vysoko selektívneho reaktívneho iónového leptania v CCl2F2, pričom leptanie sa zastavilo na 
stop-vrstve z AlGaAs. Proces objemového mikrotvarovania na zadnej strane substrátu sa 
začal depozíciou Ni masky a jej tvarovaním pomocou techniky lift-off. Vertikálne rozmery 
štruktúry boli určené hlbokým RIE leptaním zo zadnej strany cez samotný GaAs substrát do 
AlGaAs stop vrstvy, čím hrúbka membrány bola presne definovaná hrúbkou epitaxnej GaAs 
vrstvy. Na toto leptanie sme tiež použili ako leptací plyn CCl2F2. Pri optimalizovaní 
technológie suchého plazmatického leptania GaAs sme vyskúšali rôzne módy ako aj 
podmienky leptania, ktorých účinok sme vyhodnotili kvantitatívne na základe merania hĺbky 
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odleptaného GaAs pri dostatočnej kvalite leptaného povrchu. Ni vrstva s hrúbkou 100 až 200 
nm sa ukázala dostatočne odolná voči leptaniu pri uvedených podmienkach leptania. Zistili 
sme, že na prípravu 2 µm hrubej zavesenej membrány je potrebná rýchlosť leptania okolo 2 
µm/min, selektivita leptania GaAs voči Ni masku musí byť väčšia ako 2 000 a voči AlGaAs 
stop vrstve viac ako 1 000, pričom sa vyžaduje pracovný tlak 18 Pa a dodávaný vf výkon 150 
W [14].  
 
5.4.3 Testovanie elektrotepelných vlastností a tepelnomechanická stabilita 

mikrovyhrievača 
 
Dôležitou súčasťou v oblasti tenkovrstvových mikrovyhrievčov je testovanie ich 
elektrotepelných a tepelnomechanických vlastností. Pred touto charakterizáciou bol 
mikrotvarovaný substrát naryhovaný hlbokým leptaním ešte počas objemového 
mikrotvarovania zo zadnej strany a niekoľko jednotlivých čipov bolo nakontaktovaných do 
TO-8 pätíc. Samotný mikrovyhrievač sa vyznačoval dobrou mechanickou integritou a bol 
kompaktný. Pozorovania na SEM mikroskope ako aj EDX analýzy odhalili rovnakú 
morfológiu a homogénnu disperziu jednotlivých elementov na povrchu. Neboli pozorované 
žiadne defekty v distribúcii prvkov v analyzovaných tenkovrstvových štruktúrach 
mikrovyhrievača. 
 Vypracovali a aplikovali sme metodiku merania vhodnú na hodnotenie elektrotepelnej 
konverznej účinnosti mikrovyhrievača, ktorý je vo funkcii tepelného prevodníka [13]. Prvým 
krokom bolo kvantifikovanie teplotnej závislosti senzora teploty a prevod hodnoty teploty na 
napätie. V ďalšom kroku sme určili závislosť medzi dodávaným príkonom a teplotou, ktorá 
umožňuje získať konverznú účinnosť prvku. Pozorovali sme veľmi dobrú lineritu tejto P-T 
konverzie a z nej sme určili hodnotu tepelného odporu 8,43 K/mW. Dosiahli sme teplotu 550 
K v aktívnej oblasti mikrovyhrievača pri dodávanom príkone okolo 30 mW, pričom táto 
hodnota bola v dobrej zhode s očakávanou hodnotou 22 mW z elektrotepelných simulácií.  
 Keďže membránová štruktúra mikrovyhrievača je navrnutá a realizovaná ako zložená 
viacvrstvová štruktúra pozostávajúca z materiálov s rôznymi tepelnomechanickými 
vlastnosťami, študovali sme jej deformačné správanie [13]. Naša štruktúra sa javí ako citlivý 
prvok, ktorý je nútený k mechanickým deformáciám a vibráciám už pri najmenšom pôsobení 
mechanickej energie alebo aktivovaní impulzom tepelnej energie. Ihneď po  impulznom 
zaťažení sa objavujú rezonančné vibrácie a priehyby v strede membrány. Aby sme odhalili 
možné vibrácie mikrovyhrievacieho elementu, navrhli a uskutočnili sme optické merania 
spektier vibračnej odozvy na bezkontaktnom laserovom Dopplerovskom vibrometri. Na 
vybudenie sme používali periodicky sa opakujúci tepelný impulz. Podarilo sa nám zmapovať 
časové závislosti vybudených mechanických vibrácií, ktoré mali neharmonický priebeh 
a vznikali superpozíciou vyšších harmonických zložiek. Pozorovali sme spektrálnu distribúciu 
oscilácií tohto komplikovaného dynamického pohybu, kde jednoduché rezonančné frekvencie 
charakterizujú pôvod ako aj harmonické násobky rôznych častí mikrovyhrievacieho elementu. 
Zistili sme, že pri aplikovaných budiacich podmienkach priehyb membrány v strede 
mikrovyhrievača dosiahol niekoľko µm, zatiaľ čo pri zvýšených teplotách vibračné amplitúdy 
prekročili hodnotu 30 ÷ 40 µm. Pri zvýšených teplotách však vplyvom zväčšenej mechanickej 
poddajnosti prvku sa potláčali vyššie harmonické frekvencie a zvýrazňoval sa základný mód 
kmitania. Konštatovali sme, že namerané hodnoty priehybov membrány počas statického ako 
aj dynamického pôsobenie budiaceho impulzu v žiadnom prípade negatívne neovplyvňujú 
funkčnosť membránovej štruktúry mikrovyhrievacieho elementu [13]. 
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6. Závery pre realizáciu v spoločenskej praxi a pre ďalší rozvoj vedy 
 
Doktorská dizertačná práca predstavuje príspevok k rozvoju technológie prípravy 
tenkovrstvových nitridov a oxidov kovov jednosmerným reaktívnym magnetrónovým 
naprašovaním, pričom poukazuje na ich aplikovateľnosť v mikroelektronike, senzorike 
a mikrosystémovej technike. Riešená problematika navzájom spája samotnú technológiu 
prípravy tenkovrstvových štruktúr, podrobne skúma procesy prebiehajúce počas nej, ale 
zároveň sa aj zaoberá charakterizáciou pripravených materiálov a koreláciou ich vlastností 
s podmienkami prípravy. Integruje simulačné a modelové riešenia procesov prebiehajúcich 
počas naprašovania s experimantálne nameranými a vyhodnotenými vlastnosťami tenkých 
vrstiev, pričom získané výsledky implementuje do zložitejších prvkov. Dizertačná práca 
približuje nielen výskum základných stavebných prvkov mikroelektroniky, ako sú Schottkyho 
kontakty na GaAs a ohmické kontakty pre p-GaN, ale predstavuje aj implementovanie 
tenkých vrstiev ako plynovocitlivých materiálov do senzorových elementov a taktiež sleduje 
základne aspekty ich miniaturizácie až do MEMS štruktúr. 
 
Prínosy predloženej dizertačnej práce môžno zhrnúť do nasledovných bodov: 
 
• Na základe experimentálnych meraní tlakovo-prietokových charakteristík pri 

magnetrónovom výboji v pracovnej zmesi dusík-argón, ako aj kyslík-argón boli 
dosiahnuté pôvodné výsledky, ktoré nám umožnili podrobne charakterizovať vlastnosti 
procesu tvorby týchto tenkých vrstiev ako aj samotného reaktívneho naprašovacieho 
procesu. Bol vytvorený model popisujúci zmeny na povrchu terča počas depozície NbN 
vrstvy, umožňujúci vypočítať stupeň pokrytia terča nitridom v závislosti od obsahu dusíka 
privádzaného do vákuovej komory, pričom parametrami boli výbojový prúd magnetrónu 
a celkový tlak v naprašovacej komore. Využitím odvodených vzťahov bolo možné 
kvantitatívne vyhodnotiť aj rýchlosť rastu vznikajúcich vrstiev. Podobným pracovným 
postupom sme overili platnosť dosiahnutých výsledkov aj pre prípad depozície NiO 
vrstiev.  

 
• Prínosom k štúdiu reaktívneho procesu pri jednosmernom magnetrónovom naprašovaní 

bolo použitie modulácie prietoku kyslíka v čase študovaného pri depozícii NiO, pričom 
počas uzavretia prietoku kyslíka dochádza k odstraňovaniu oxidu vytvoreného na povrchu 
terča. Úspešne bol kvantifikovaný vplyv rôznych hodnôt periodicky sa meniaceho 
prietoku kyslíka, na parciálny tlak kyslíka a rýchlosť rastu NiO vrstvy, pričom zmeny 
zloženia takto pripravovaných vrstiev sme jednoznačne dokázali metódou SIMS. Nami 
navrhnutý a skúmaný reaktívny naprašovací proces umožňuje prípravu vrstiev s meniacou 
sa stechiometriou počas rastu. Je vhodný na prípravu striedajúcich sa vrstiev alebo 
multivrstvových štruktúr. Preukázali sme, že modifikovanie procesu reaktívneho 
magnetrónového naprašovania pomocou pulzného napúšťania reaktívneho plynu prispieva 
k odstráneniu vzniknutej tenkej nevodivej vrstvy na povrchu terča, a tým k zvýšeniu 
rýchlosti rastu vrstvy ako aj k ovplyvneniu chemického zloženia. 

 
• Poznatky zo skúmania jednosmerného reaktívneho magnetrónového naprasovania boli 

využité pri príprave NbN tenkých vrstiev pre Schottkyho kontakty v samozákrytovej 
MESFET technológii na GaAs. Schottkyho kontakty s NbN vrstvou pripravenou pri 
najnižšom obsahu dusíka (2%) mali po žíhaní vo vákuu pri teplote 900°C výšku bariery φ
B=0,77 eV a idealizačný koeficient n=1,11. Povrch kontaktov bol hladký a kovovo lesklý, 
bez morfologických defektov a metalurgických zmien na rozhraní. Zároveň sme dokázali, 
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že stav povrchu GaAs pred depozíciou má dôležitú úlohu pri tvorbe Schottkyho kontaktu 
s dobrými elektrickými vlastnosťami.  

 
• Prispeli sme k hľadaniu vhodných materiálov pre ohmické kontakty na p-GaN na báze 

Au/NiOx. Z našich meraní vyplynulo, že metalizačný systém Au/NiOx s nízkym obsahom 
kyslíka v NiO vrstve zabezpečuje dostatočne nízku hodnotu kontaktového odporu za 
predpokladu následného tepelného spracovania pri teplote 500°C počas 2 min. v zmesi N2 
alebo O2 + N2. Pomocou merania koncentračných profilov a pozorovania na TEM 
mikroskope sme zistili, že žíhanie v prostredí O2 + N2 vedie k transformácii deponovanej 
Au/NiOx/p-GaN kontaktovej štruktúry do systému Au/p-NiO/p-GaN. V prípade, že 
žíhanie prebieha v N2, dochádza k rekonštrukcii pôvodnej kontaktovej štruktúry do 
metalurgických systémov: Au-Ni/p-NiO/p-GaN a Ni/p-NiO/p-GaN. Z uvedeného nám 
vyplynulo, že pri žíhaniach v oboch zmesiach plynov sú dobré ohmické vlastnosti 
kontaktu predurčené vytvorením tenkej NiO vrstvy na rozhraní kov/p-GaN. Objasnili sme, 
že vytvorenie kontaktovej štruktúry typu kov/p-NiO/p-GaN po žíhaní buď v N2 alebo O2 + 
N2, je hlavným mechanizmom, ktorý je zodpovedný za vytvorenie ohmického charakteru 
kontaktovej štruktúry. 

 
• Úspešne sme skúmali prípravu tenkých NiO vrstiev v zmesi plynov Ar a O2 v dvoch 

naprašovacích módoch, pričom obsah kyslíka sa menil od 20 do 60 %. Vrstvy, pripravené 
v kovovom móde pri vysokej hodnote napätia terča (370 ÷ 375 V), boli polykryštalické 
štruktúry s takmer stechiometrickým zložením. Naproti tomu NiO vrstvy, deponované v 
oxidovom móde pri nízkom napätí terča (275 ÷ 295 V), boli amorfné a obsahovali 
prebytok kyslíka. Chemické zloženie bolo charakterizované pomerom atómov niklu a 
kyslíka, pričom tento pomerom sa menil od 0,71 do 1,02 a bol funkciou napätia terča. 
Všetky skúmané NiO vrstvy boli polovodivé a ich vodivosť vzrástla o 4 rády pri zmene 
teploty od 25 do 350ºC. Bolo zistené, že povrchová morfológia NiO vrstiev je ovplyvnená 
nielen vlastnosťami použitého substrátu, ale aj naprašovacím módom prípravy tenkej 
vrstvy. NiO vrstvy pripravované v kovovom naprašovacom móde boli hladšie v porovnaní 
s vrstvami pripravenými v oxidovom naprašovacom móde a priemerné hodnoty drsnosti 
týchto vrstiev boli podobné (Ra= 30,7 a 29,4 %). Naproti tomu hodnoty drsnosti vrstiev 
pripravených v oxidovom naprašovacom móde boli vyššie (Ra= 34,7 a 31,6 %). 
Predpokladáme, že nižšie hodnoty priemernej drsnosti sú spôsobené rastom zŕn vo 
vrstvách NiO v kovovom naprašovacom móde, ako aj vypĺňaním medzizrnového 
priestoru menšími zrnami v prípade vrstiev so stechiometrickým zložením. Na základe 
nami publikovaných výsledkov o príprave a vlastnostiach NiO tenkých vrstiev sme boli 
oslovení japonskou firmou ASAHI GLASS Co., Ltd., Yokohama, pre ktorú sme následne 
pripravili sadu NiO vrstiev požadovaných optických vlastností. Výsledky nášho výskumu 
boli taktiež úspešne aplikované aj na domácej pôde. Vyvinuli a vyrobili sme 4 sady 
etalónov drsnosti typu A1 podľa ISO 5436 pre Slovenský metrologický ústav, pričom 
každá sada pozostávala z 8 etalónov drsnosti s rozdielnymi menovitými hodnotami hĺbky 
rysiek od 0,032 do 3,2 µm. 

 
• Boli zistené vysokocitlivé odozvy NiO tenkých vrstiev pri aplikácii v senzorových 

štruktúrach plynu, keď sme exponovali oxid dusičitý (NO2) s koncentráciou v rozsahu 1 
až 10 ppm pri nízkych pracovných teplotách 160 ÷ 200ºC. Okrem toho bolo pozorované, 
že vlhkosť vzduchu v pracovnej atmosfére zlepšuje odozvu senzorových štruktúr. 
Prínosom bolo zistenie, že najcitlivejšia NiO senzorová štruktúra bola schopná detekovať 
minimálnu kritickú koncentráciu NO2 0,04 ppm. 
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• Významným prínosom sa ukázalo, že Pt modifikované NiO senzory dosahujú významnú 
odozvu a citlivosť na veľmi malé koncentrácie H2 (500 ÷ 5000 ppm) vo vzduchu, keď 
berieme do úvahy, že explózny limit pre H2 je 40 000 ppm. Dosiahnuté výsledky robia 
z Pt modifikovaných NiO senzorov perspektívneho kandidáta pre ich implementáciu ako 
vodíkový detektor netesností. Pritom sme podrobne preskúmali vplyv hrúbky 
a povrchovej morfológie tenkých Pt vrstvičiek. Dokázali sme, že detekčné vlastnosti na 
prítomnosť H2 závisia nielen od veľkosti zŕn v Pt klastrových ostrovčekoch, ale tiež od 
pórovitosti Pt vrstvičky na NiO povrchu. Vykonané experimenty potvrdili, že pri nízkych 
pracovných teplotách (~200°C) NiO senzory s 3 nm Pt vrstvičkou majú lepšie detekčné 
vlastnosti na H2 v porovnaní s NiO senzormi s 5 nm Pt vrstvičkou. Avšak pri vyšších 
pracovných teplotách (300 ÷ 420°C) mali obidva typy týchto NiO senzorov podobné 
detekčné charakteristiky. Túto skutočnosť sme vysvetlili na základe podrobnej 
morfologickej analýzy tým, že v prípade NiO senzorov s 3 nm Pt vrstvičkou dochádza 
k zmene jej morfológie vplyvom teploty. 

 
• Riešiteľský kolektív pod vedením autora predloženej práce po prvý krát predstavil 

mikrovyhrievač na báze TiN/Pt zavesený na GaAs mikromechanickej štruktúre pre 
aplikáciu v MEMS senzoroch plynu. Počas riešenia jednotlivých technologických krokov 
sme navrhli a vyvinuli novú procesnú metódu prípravy mikrovyhrievačov pozostávajúcu 
z aplikácie 9 fotolitografických masiek realizovaných na oboch stranách GaAs substrátu. 
Takýto nový a perspektívny prvok pre mikrosystémovú techniku bol po zvládnutí 
originálnej technológie aj experimentálne charakterizovaný. Optimalizovaná zavesená 
membrána (150 × 150 µm2) spojená s objemovým GaAs substrátom 4 mikromostíkmi 
bola pripravená pomocou kombinácie povrchového a objemového mikrotvarovania. 
Vlastnosti vyvinutej a experimentálne pripravenej mikomechanickej štruktúry boli 
podrobené elektrotepelnej analýze, ktorá potvrdila, že teplota na membráne môže 
dosiahnúť až 550 K pri veľmi nízkej spotrebe okolo 30 mW. Táto experimentálne 
nameraná hodnota bola v dobrej zhode s očakávanou hodnotou 22 mW, ktorá vyplynula 
z elektrotepelných simulácií. Úspešne sme otestovali a potvrdili mechanickú stabilitu 
vyhrievanej viacvrstvovej membránovej štruktúry. Poznatky získané výskumom v tejto 
oblasti sme plne využili pri riešení úlohy aplikovaného výskumu na tému Inteligentný 
modul na detekciu plynov, pričom sme sa podielali na výrobe a testovaní miniatúrneho 
modulu spolu s potenciálnym užívateľom firmou LOX Technologies, s.r.o. Piešťany. 
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Summary 
 
The thesis comprises a set of works devoted to the preparation of thin films of metal nitrides 
and oxides by reactive magnetron sputtering and points at their applications in 
microelectronics, sensory and microsystem technology. The resolved scientific issues include 
the preparation of thin solid films and thorough investigation of the processes ongoing during 
preparation but also characterization of the prepared materials and correlation of their 
properties with the preparation conditions. The thesis integrates simulation and modelled 
solutions of the processes taking place during sputtering with experimentally measured and 
evaluated thin film properties, and afterwards the obtained results are implemented into more 
complex elements. It describes and approaches not only the research of basic microelectronic 
elements, such as Schottky contacts on GaAs and ohmic contacts on p-GaN, but also shows 
the implementation of thin gas sensing films into sensors and at the same time it follows the 
basic aspects of their miniaturization in MEMS devices and systems. 
 
 
 
Zusammenfassung 
 
Die Dissertation umfasst eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten die sich mit der Herstellung 
der dünnen Schichten von Metall-Nitriden und Metall-Oxiden mittels Magnetronzerstäubung 
befassen und zeigt ihre Anwendung in Mikroelektronik, Sensorik und 
Mikrosystemtechnologie. Die wissenschaftlichen Probleme begreifen die Vorbereitung der 
dünnen Schichten, ausführliche Untersuchung der Prozesse die während der Herstellung 
ablaufen aber auch Charakterisierung der hergestellten Schichten und Korrelation ihrer 
Eigenschaften mit den Herstellungsbedienungen. Die Dissertation integriert simulierte und 
modellierte Lösungen der Prozesse die während der Deponierung ablaufen mit experimentell 
gemessenen Eigenschaften der dünnen Schichten und nachfolgend die erzielte Ergebnisse 
werden in vorgeschrittenen Bauelemente implementiert. Die Dissertation befasst sich nicht 
nur mit der Forschung von mikroelektronischer Bauelemente, wie zum Beispiel Schottky 
Kontakte auf GaAs und ohmische Kontakte auf p-GaN, aber sie zeigt auch die 
Implementation der Gas-sensing Schichten in Sensors. Gleichzeitig sie folgt ihre 
Miniaturisierung in MEMS Elemente und Systeme. 
 


