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Úvod 

Základné definície 

Nanoobjekt je objekt s rozmerom menším ako 100 nm.  

Nanotechnológia doslovne znamená technológiu na nanoškále, ktorá ma aplikáciu v reálnom 

svete 

 

Z histórie nanotechnológií 

V roku 1959 R. P. Feynman vo svojej prednáške s názvom „There is a Plenty of Room at 

the Bottom“ prezentoval víziu extrémnej miniturizácie s využitím nástrojov ktoré nám ponúka 

príroda na vytváranie nanoobjektov atóm po atóme, molekulu po molekule. Od r. 1980 sa jeho vízia 

začala naplňovať. V roku 2000 americký prezident W. J. Clinton vyhlásil, že nanotechnológie  budú 

prioritne podporované americkou vládou, ktorá začala financovať ambizióznu Národnú Iniciatívu 

pre Nanotechnológie  (NNI) s rozpočtom 0.5 miliardy USD, odvtedy sa začal rozmach 

nanotechnológií. Predpokladá sa, že nanotechnológie majú a budú mať výrazný dopad na našu 

spoločnosť a ekonomiku porovnateľnú s dopadmi počítačového priemyslu, informačných 

technológií alebo pokrokmi v molekulárnej a bunkovej biológie a genetiky a existuje  názor, že 

nanotechnoloógie povedú k dalšej priemyselnej revolúcii. Citát z úvodu prednášky prof. Feynmana 

v ktorej definoval svoju víziu o nanotechnológiách: 

“I imagine experimental physicists must often look with envy at men like Kamerlingh 

Onnes, who discovered a field like low temperature, which seems to be bottomless and in which 

one can go down and down. Such a man is then a leader and has some temporary monopoly in a 

scientific adventure. Percy Bridgman, in designing a way to obtain higher pressures, opened up 

another new field and was able to move into it and to lead us all along. The development of ever 

higher vacuum was a continuing development of the same kind. I would like to describe a field, in 

which little has been done, but in which an enormous amount can be done in principle. This field 

is not quite the same as the others in that it will not tell us much of fundamental physics (in the 

sense of, "What are the strange particles?") but it is more like solid-state physics in the sense that 

it might tell us much of great interest about the strange phenomena that occur in complex situations. 

Furthermore, a point that is most important is that it would have an enormous number of technical 

applications.  

What I want to talk about is the problem of manipulating and controlling things on a small scale….”  
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Práve pokrok vo vývoji nových metód v nanotechnológiách umožnil pripraviť menšie a menšie 

objekty. Obrázok 1 znázorňuje veľkosti objektov pripravených človekom v dobách dávnejších aj 

nedávnych a porovnanie s veľkosťou objektov vyskytujúcich sa v prírode. V súčasnoti už človek 

dokáže manipulovať aj atómy s presnosťou na úrovni nanometra a je možné že nové objavy 

zanedlho posunú hranice nanotechnológii do tzv. pikotechnológií kde bude možná manipulácia 

objektov s presnosťo lepšou ako je nanometer. 

 

 

Obrázok 1. Schématický diagram rozmerov objektov ktoré sa nachádzajú v prírode a objektov 

vytvorených človekom. 
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1. Vývoj nanotechnológií z jednotlivých vedných disciplín 

Nanotechnológie sú veľmi širokou skupinou technológií, ktoré su zamerané na prípravu a 

skúmanie vlastností nanoobjektov. Vývoj v každej z troch klasických vedných disciplín fyziky, 

chémie a biológie smeroval postupne k nano. Treba si uvedomiť, že fyzika na počiatkoch študovala 

hlavne objekty na makroskopickej úrovni, vývoj v nanofabrikačných metódach v 

elektrotechnickom priemysle umožnil výrobu menších a menších súčiastok. Z metód v 

elektrotechnickom priemysle sa postupne vyvinuli metódy zhora na dol (tzv. top-down) 

nanofabrikácií. Klasická chémia v počiatkoch skúmala samotné molekuly a atómy a spôsoby ich 

prípravy a reakcie medzi nimi. Keď postupne veda pokročila natoľko, že bolo možne cielene 

kontrolovať interakcie medzi molekulami, čo viedlo k dizajnu veľkých molekúl a založeniu novej 

vednej disciplíny supramolekulárnej chémie. Od tohto prelomu už bol len krôčik k výrobe 

nanomateriálov pomocou kontroly interakcie medzi molekulami respektíve supramolekulami. 

Tento prístup sa tradične definuje ako prístup zdola nahor.  

V súčasnej dobe sa klasické vedné disciplíny ako sú fyzika, chémia a biológia stretávajú 

práve vďaka nanotechnológiam v bode v ktorom je možné zadefinovať a pripraviť zariadenia na 

nanoskopickej úrovni ako sú senzory, bio-čipy či iné súčiastky. Práve nástroje ktoré nám 

nanotechnológie ponúkajú umožňujú prípravu takýchto štruktúr. Obrázok 2 znázorňuje stret 

klasických vedných disciplín v bode ktorý definujú práve nanotechnológie. Poslaním tohto 

učebného textu je rozobrať základné techniky používané v nanotechnológiách na prípravu takýchto 

štruktúr. 
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Obrázok 2. Konvergencia klasických vedných disciplín do oblasti nanotechnológií. 

 

2. Ako závisia fyzikálne vlastnosti materiálov na jeho veľkosti   

Predstavte si že máte masívnu kocku zlata znázornenú vľavo na obrázku 3, ktorú začnete 

postupne deliť na menšie a menšie kocky. Hoci celková hodnota zlata nebude závisieť od veľkosti  

malých kociek pri určitej veľkosti kocky zistíte, že jej fyzikálno-chemické vlastnosti ako je 

napríklad bod topenia, chemická reaktivita či farba sa zmenili. Vtedy si môžete zagratulovať. 

Pretože ste práve pripravili nanomateriál.  

 

Obrázok 3. Znázornenie delenia masívnej kocky zlata na menšie kocky zlata. 
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Je takmer pravidlom, že vlastnosti a javy pozorované pri nanomateriáloch a nanoobjektoch 

sú výrazne odlišné od makroskopických objektov. Toto robí nanomateriály unikátnymi a otvára 

nový horizont pre výskum a aplikácie. 

Dôvody pre zmenu vlastností materiálu pri prechode z makroskopickej na nanoskopickú škálu sú 

nasledovné: 

1. Efekty škálovania 

2. Výrazne väčší pomer povrchu k objemu pri nanoobjektoch 

3. Intramolekulárne a intermolekulárne interakcie 

4. Kvantovo-mechanické efekty 

 

Kombinácia týchto efektov, alebo prejav hoci len jedného z nich má za následok výrazne odlišné 

fyzikálno-chemické vlastnosti nanomateriálov v porovnaní s masívnymi objektami. Postupne si 

spomenuté efekty v učebnom texte rozoberieme. Ako konkrétne sa tieto efekty prejavujú je 

ukázané v nasledovnej tabuľke, ktorá porovnáva fyzikálne vlastnosti a javy pozorované 

v závislosti na veľkosti systému. 

 

 

Vlastnosť/jav Špecifická 

vlastnosť 

Makro-mikroškála Nanoškála 

Štruktúra a elektrónová 

konfigurácia 

Elektromagnetické 

vlastnosti 

Povrchová plocha Povrchová plocha je 

malá v porovnaní s 

objemom 

Povrchová plocha 

môže byť enormne 

veľká 

Pomer 

povrch/objem 

Malý Blíži sa k jednej keď 

všetky atómy sa 

stávajú povrchovými  

atómami 

Mriežková 

konštanta  

Charakteristická pre 

masívny materiál 

Mriežková konštanta 

sa mení s veľkosťou. 

V blízkosti povrchu je 

to najvýraznejšie. 

Koordinačné číslo 

atómov 

Koordinačné číslo 

saturované okrem 

atómov v blízkosti 

k povrchu ale to je 

zanedbateľné 

Koordinačné číslo je 

menšie aj v objeme aj 

v blízkosti povrchu 

Elektrónové 

orbitály 

Kontinuálny cez celý 

materiál 

Kvantové objekty: 

HOMO (highest 
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occupied molecular 

orbital) a LUMO 

(lowest unoccuped 

molecular orbital) 

Klastre: HOCO 

(highest occupied 

cluster orbital) 

a LUCO (highest 

unnocupied cluster 

orbital) 

Kvantová 

mechanika 

Zákony KM platia aj 

na makro škále, 

napríklad vlny vo 

vani 

Nanomateriály 

existujú na kvantovo-

klasickom rozhraní, 

KM platí 

Absorpcia a emisia 

elektromag. 

žiarenia 

Absorpčno-emisné 

pásy sú široké 

Výrazne 

ovplyvňované 

Bohrovým polomerom 

Optické konštanty 

ɛ, n, k 

Nemenia sa od 

masívneho materiálu 

až po mikrónové 

častice 

Optické konštanty sa 

začínajú meniť pre 

objekty pod 20 nm 

Zakázaná medzera Veľkosť medzery 

nezávisí od veľkosti 

objektu 

Zakázaná medzera sa 

zväčšuje pri 

zmenšovaní objektu, 

napríklad zlatá častica 

pod 2 nm je 

polovodičom 

Elektrická vodivosť Ohmov zákon platí 

Vodivosť závislá na 

pásovej štruktúre 

Elektróny sa 

rozptyľujú na 

defektoch v mriežke 

a termálnych 

fonónoch 

Ohmov zákon neplatí 

Vytváranie 

diskrétnych 

energetických úrovní 

čo má za následok 

Coulombove schody 

a blokádu 

Tunelovacie prúdy sú 

dôležité 

Balistická vodivosť: 

stredná voľná dráha 

elektrónov je väčšia 

ako rozmer objektu 

Magnetické 

vlastnosti 

Nezávisia na veľkosti Závisia na veľkosti, 

gigantická 

magnetorezistencia je 

možná pri 

usporiadaných 
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navrstvených 

nanočasticiach 

Termodynamika Disciplína Klasická 

termodynamika, 

štatistická mechanika 

Nanotermodynamika 

Rovnováha V makroskopických 

systémoch sa ustáli 

rovnováha ak sú na to 

podmienky 

Vytvorenie rovnováhy 

je často nemožné kvôli 

fluktuáciám z okolia 

Počet atómov Je vysoký 

a považujeme ho 

blízky k nekonečnu  

Počet atómov je malý 

Intenzívne 

vlastnosti 

Vlastnosti nezávisle 

na množstve 

materiálu napríklad 

tlak 

Závislé na veľkosti 

objektu 

Extenzívne 

vlastnosti 

Vlastnosti závislé na 

množstve materiálu 

napríklad objem 

Nemusí platiť 

Teplota topenia Kovy majú relatívne 

vysokú teplotu 

topenia 

Teplota topenia za 

znižuje zo znižujúcou 

veľkosťou výrazne 

pod 20 nm. 

Povrchová 

energia/napätie 

Klasické správanie 

povrchovej energie a 

napätia 

Povrchová 

energia/napätie sú 

funkciou veľkosti 

Merné teplo Závisí od prvkového 

zloženia 

Oveľa vyššie ako pri 

masívnom materiály 

z rovnakým zložením 

Elektrónová afinita Závisí od prvkového 

zloženia 

Elektrónová afinita je 

ovplyvnená 

v klastroch tzv. 

magickým číslom 

Výstupná práca Závisí od prvkového 

zloženia 

Je funkciou veľkosti 

Chemické väzby Tri hlavné 

intramolekulárne 

väzby hrajú najväčšiu 

úlohu: iónová, 

kovalentná a kovová 

Hlavnú úlohu hrajú 

intermolekulárne 

väzby: vodíková, van 

der Waalsova, 

hydrofóbne interakcie, 

dipólové interakcie. 

Chemická reaktivita Reakčná schéma Pri vyšších teplotách 

kinetická kontrola, 

vytváranie pevných 

väzieb, drsnejšie 

Termodynamická 

kontrola ktorá sa 

vyskytuje pri nižších 

teplotách, jemnejšie 
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podmienky pre 

rozbitie väzieb 

podmienky pre 

rozbitie väzieb 

 Adsorpcia Adsorpcia na 

povrchu buď 

chemisorpciou alebo 

fyzisorpciou nemá za 

následok vytvorenie 

katalytickej aktivity 

Adsorpcia na 

nanočasticiach môže 

mať za následok 

katalytickú aktivitu 

 Rozpustnosť Veľké častice majú 

obmedzenú 

rozpustnosť 

Nanočastice majú 

zvýšenú rozpustnosť  

 Spekanie a 

koagulácia 

Je funkciou 

prvkového zloženia 

a prebieha pri vyšších 

teplotách 

Prebieha pri nižších 

teplotách 

 Chemická reaktivita  Je funkciou 

prvkového zloženia 

Reaktivita nanočastíc 

je signifikantne 

zvýšená kvôli  väčšej 

povrchovej energii 

Mechanické vlastnosti Pevnosť v ťahu Masívne materiály sú 

vytvorené 

z mikrokryštalických 

zŕn 

Masívne materiálu sú 

vytvorené 

z nanokryštalických 

zŕn to môže viesť 

k výraznému zlepšeniu 

ich vlastností 

 

Tabuľka 1. Závislosť fyzikálnych vlastností a javov v závislosti na veľkosti systému. 

 

2.1 Efekty škálovania 

Efekty škálovania spôsobujú zmenu správania objektov v dôsledku škálovania fyzikálnych 

veličín s rozmerom. Obrázok 4 znázorňuje ako sa menia jednotlivé fyzikálne veličiny s dĺžkou 

objektu L. Jednotlivé fyzikálne veličiny sa budú meniť v závislosti od n-mocniny dĺžky objektu  

podľa konkrétnej závislosti tejto veličiny na dĺžke L. Môžu byť napríklad nezávislé (úmerné L0), 

alebo sa budú meniť s n-tou mocninou Ln, kde n = 1,2,3,4,5...  
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Obrázok 4: Škálovanie fyzikálnych veličín so zmenou veľkosti telesa v tvare kocky. Dĺžka strany 

kocky sa zmenila na jednu tisícinu pôvodnej dĺžky. 

 

V ďalšom texte si rozoberieme na niekoľkých príkladoch ako sa menia niektoré fyzikálne veličiny 

pri prechode z makroskopickej do nanoskopickej škály škálovaním. 

Uvažujme o telese s typickou s dĺžkou L. To znamená, že všetky plochy A sú úmerné  

L2 

A ∼ L2 (1) 

Objem V je úmerný L3 

To znamená, že hmotnosť m sa škáluje ako: 

 

m ∼ L3 (2) 

 

Uvažujme ako sa škáluje sila s L. Jednou z najbežnejších síl je gravitačná sila. Na zemskom 

povrchu je gravitačná sila Fgr = mg, kde g je gravitačné zrýchlenie. Z toho vyplýva, že: 

 

Fgr ∼ L3 (3) 

 

Podobne aj pre silu v dôsledku trenia môžeme napísať: 

 

Ff r = μFgr = μmg (4) 

 

kde μ je koeficient trenia. Ak je μ konštanta potom 
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Ffr ∼ L3 (5) 

Škálovanie v elektromagnetizme 

 

Vodič s dĺžkou L a plochou A má elektrický odpor Rel = ρelL/A, kde 

ρel je merný odpor. Teda môžeme napísať že: 

Rel ∼ L−1 (6) 

Pri aplikovaní elektrického napätia Vel, je elektrický prúd Iel, je daný Ohmovým zákonom, 

a preto: 

Iel ∼ L (7) 

 

Následne, disipovaná energia jedným elementom je daná Joulovým zákonom W = RelI
2

el, a preto 

platí: 

W ∼ L (8) 

Množstvo súčiastok  na jednotku plochy je úmerné L−2. Z toho vyplýva, že elektrická energia 

disipovaná  na jednotky plochy je úmerná:   

Wun ∼ L−1 (9) 

Je všeobecne známe v mikroelektronike, že zmenšenie veľkosti elektrickej súčiastky má za 

následok zvýšenie disipácie energie, jedným zo spôsobov ako znížiť tento efekt je znížiť 

aplikované elektrické napätie.  

Ak je elektrické napätie Vel konštantné potom ak sa mení L elektrické pole  Eel  sa mení ako: 

Eel ∼ L−1 (10) 

V mikroelektronike sa často používajú kondenzátory. Ak uvažujeme o jednoduchom kondenzátore 

ktorý pozostáva z dvoch planárnych elektród separovaných vzdialenosťou d tak kapacita takéhoto 

kondenzátora je daná ako: 

C = ε0A/d, a potom C ∼ L (11) 

Keď aplikujeme elektrické napätie Vel, potom náboj na každej elektróde je rovný:  

Q = CVel, a potom Q ∼ L (12) 

Energia uchovaná v kondenzátore je rovná: 

Ecap = Q2/2C = (1/2)ε0E
2Ad, z toho vyplýva, že Ecap ∼ L3(13) 
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Obrázok 5. Schematický diagram kondenzátora a RC obvodu. 

 

 

Magnetické pole v cievke s n závitmi a dĺžkou L v ktorej tečie prúd Iel je dané vzťahom: 

 

B = μIeln/L (14) 

 

Ak zmenšujeme cievku, počet závitov n ostáva konštantný, mení sa len prierez vodiča preto sa Iel 

zmenšuje, ak zadefinujeme že prúdová hustota ostane konštantná, čo nie je zlý predpoklad potom: 

 

Iel ∼ L2, a B ∼ L (15) 

 

Magnetická energia uchovaná v solenoide je daná: 

 

Emagn = B2Vol/2μ (16) 

kde Vol je objem v ktorom je situované magnetické pole. Keďže Vol ∼ L3,  

 

Emagn ∼ L5 (17) 

Veľmi častými súčasťami mikro a nano-elektromechanických zariadení sú rezonátory. Na 

nasledovnom prípade jednoduchého harmonického oscilátora bude odvodená závislosť 
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škálovania rezonančnej frekvencie ω pre oscilátor. Uvažujme o kocke znázornenej na obrázku 

ktorá je upevnená pružinou. Kocka po rozkmitaní bude oscilovať medzi dvoma polohami. Sila 

ktorá bude pôsobiť na takúto kocku pri výchylke x je daná: 

𝐹 = −𝑘𝑥 (18) 

 

 

Obrázok 6. Schematický diagram jednoduchého harmonického oscilátora. 

Kde k je konštanta pružnosti. Konštantu pružnosti nehmotnej tyče ktorou reprezentujeme pružinu 

je daná vzťahom: 

k = 
𝐿𝑌

𝐴
 (19) 

 

 kde L je Youngov modul, L je dĺžka pružiny a A jej prierez, z toho vyplýva že: 

 

k  ~ 𝐿 (20) 

 

Sila ktorá bude pôsobiť na kocku bude tiež úmerná zrýchleniu kocky a: 

 

𝐹 = 𝑚𝑎 = 𝑚
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2  (21) 
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Pre rovnováhu síl môžeme napísať diferenciálnu rovnicu: 

 

𝑚
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+ 𝑘𝑥 = 0 (22) 

 

Po jej vyriešení platí pre rezonančnú frekvenciu: 

𝜔 = √
𝑘

𝑚
 (23) 

Z toho vyplýva, že: 

 

ω ~ 
1

𝐿
 (24) 

 

Pre mechanické rezonátory platí čím menší je rozmer rezonátora tým vyššia je jeho 

rezonančná frekvencia. To umožňuje konštrukciu rezonátorov vo veľmi širokom frekvenčnom 

pásme od napríklad KHz až do GHz pri typických rozmeroch mechanických rezonátorov od 100 

µm do 100 nm. 

 

2.2 Výrazne väčší pomer povrchu k objemu pri nanoobjektoch 

Keď zmenšujeme veľkosť častice tak sa mení pomer medzi povrchom a objemom 

signifikantne. Povrchové atómy majú nižšie koordinačné číslo ako atómy vo vnútri častice. Tým 

pádom je ich chovanie veľmi odlišné, napríklad vykazujú zvýšenú reaktivitu pretože majú väčší 

počet voľných elektrónových párov. Ak je častica veľmi malá tak potom väčšina jej atómov tvorí 

povrch. Percentuálny pomer povrchu a objemu sa v takom prípade blíži k 100 %. To znamená že 

jej vlastnosti budú odlišné od častice ktorá má menší percentuálny pomer povrchu a objemu. Väčší 

podiel atómov na povrchu u nanočastíc zlata znamená to že zlato sa stáva dobrým katalyzátorom 

pri veľkosti častíc pod 2 nm. 
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Obrázok 7. Percentuálny podiel pomeru povrchu ku objemu v závislosti od veľkosti častice. Atómy 

sú znázornené červenými guľôčkami. 

 

2.3 Kvantovo-mechanické efekty 

Vplyv kvantových efektov na správanie nanoobjektov si vysvetlíme na správaní častice  

v potenciálovej jame tzv. particle in the box. 

Energia hladín En, ktoré môže častica obsadiť je kvantovaná. Pre jej hodnotu platí: 

 

𝐸𝑛 =  
𝑛2ℎ2

8𝑚𝐿2 (25) 

kde n = 1, 2, 3 ...., h je Planckova konštanta, m je hmotnosť častice a L je šírka potenciálovej jamy. 

Pre rozdiel energetických hladín platí: 

∆𝐸 ~ 
1

𝑚𝐿2 (26) 
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To znamená, že čím je veľkosť systému L menšia rozdiel medzi hladinami sa zväčšuje. Kvantové 

efekty sú viditeľné v systémoch v ktorých je ∆𝐸 ≫ 𝑘𝑇 čiže ak máme objekty dostatočne malé tak 

manifestácia kvantových efektov je možná aj pri izbovej teplote. 

 

Obrázok 8. Energetický diagram častice v potenciálovej jame (tzv particle in the box) so 

znázornením jej vlnovej funkcie. 

 

2.4 Intramolekulárne a intermolekulárne interakcie 

Interakcie medzi najmenšími objektami na molekulárnej úrovni bežne klasifikujeme ako buď 

fyzikálne alebo chemické a pritom si neuvedomujeme, že sú tou istou mincou s dvoma stranami, 

pretože obe interakcii patria do kontinua väzby, ktorá je univerzálnym pojmom a len sila interakcie 

je rozhodujúca či danú interakciu budeme volať chemickou alebo fyzikálnou. V nanotechnológiách 

je lepšie triediť sily medzi objektami nie podľa typu ale skôr podľa toho či pôsobia vnútri objektu 

alebo medzi objektami a podľa toho ich delíme na intermolekulárne a intramolekulárne. 

Intramolekulárne interakcie sú interakcie vnútri molekuly medzi ktoré patria chemické väzby ktoré 

delíme: 

 na kovalentné 

  kovové 

 iónové.  

Intermolekulárne interakcie sú svojou podstatou fyzikálne a môžeme ich rozdeliť do niekoľkých 

skupín: 

 Elektrostatické interakcie typu ión-ión a ión-dipól a dipól-dipól 
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 Van der Waalsové interakcie 

 Vodíkové väzby 

Pri klasických chemických zlúčeninách chemik kontroluje len intramolekulárne interakcie 

pomocou chemickej syntézy. Pri nanomateriáloch sú dôležité obe intramolekulárne 

a intermolekulárne interakcie, a preto je potrebné poznať a kontrolovať obe. Napríklad v kovovom 

klastri je väzba medzi atómami kovalentná, ale adsorpcia chemických skupín na povrchu klastra, 

ktorá môže slúžiť na stabilizáciu klastra môže viesť k intermolekulárnym interakciám. V 

nasledujúcej tabuľke 2 sú porovnané intermolekulárne a intramolekulárne interakcie v závislosti 

od niektorých parametrov. 

Parameter Intermolekulárna  Intramolekulárna 

Molekulárna štruktúra 

konstituentov 

Molekulárna štruktúra ostáva 

nedotknutá po vytvorení 

intermolekulárnych interakcií. 

Napríklad po vytvorení 

sekundárnej štruktúry proteínu 

vodíkovými väzbami, je 

primárna štruktúra proteínu 

ktorá pozostáva z poradia 

aminokyselín nezmenená. 

Pri tvorbe nových 

intramolekulárnych väzieb sú 

nové molekuly chemicky 

odlišné od prekurzorov. 

Napríklad aminokyseliny 

spojené kondenzačnou 

reakciou do molekuly 

bielkoviny.  

Sila väzby Sila väzby je menšia ako 100 

kJ.mol-1 

Sila väzby je veľká, napríklad 

energia  trojitej väzby v 

molekule CO je 1072 kJ.mol-1 

Kontrola reakcie Termodynamická kontrola Kinetická kontrola 

Vplyv rozpúšťadla a okolia 

počas reakcie 

Veľmi dôležitý počas 

vytvárania 

intermolekulárnych interakcií 

ako aj po reakcii na udržanie 

stálosti makromolekulárnych 

systémov 

Vplyv rozpúšťadla je dôležitý 

len pri syntéze na stabilizáciu 

reakčných medziproduktov 

ΔG Obe ΔH a TΔS sú dôležité ΔH je dôležité 
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Celková sila väzby Aj slabé väzby medzi 

molekulami po sčítaní dokopy 

môžu mať veľký vplyv na 

výsledné fyzikálne vlastnosti 

systému. Napríklad vodíkové 

väzby vo vode. Príkladom je 

ak živočích gekón, ktorý sa 

dokáže šplhať po skle len 

vďaka slabým vdw 

interakciám medzi povrchom 

a jeho chodidlom 

Energiu väzby môžeme 

vyjadriť pomocou entalpie, 

ktorá je extenzívnou 

vlastnosťou materiálu 

Samovoľná oprava Áno Nie 

Stupne voľnosti Veľká flexibilita limitované 

 

Tabuľka 2. Závislosť intermolekulárnych a intramolekulárnych interakcií od fyzikálno chemických 

a štruktúrnych parametrov. 

 

2.4.1 Podrobný opis intermolekulárnych interakcií 

 

2.4.1.1 Elektrostatické interakcie typu ión-ión 

Okrem interakcií tohto typu v iónových kryštáloch sú tieto interakcie pomerne slabé. Aby 

boli klasifikované ako intermolekulárne nesmie sa preniesť medzi molekulami náboj a celkový 

náboj molekuly po interakcii ostáva nezmenený. Silu pôsobiacu medzi dvoma nábojmi je možné 

vyjadriť vzťahom: 

𝐹 =
1

4πε0ε𝑟

𝑞1.𝑞1

𝑟2  (27) 

Energiu je možné vyjadriť zasa vzťahom: 

𝐸 =
1

4πε0ε𝑟

𝑞1.𝑞1

𝑟
 (28) 

Sila interakcie v iónovom kryštáloch sa pohybuje v rozmedzí od 50-300 kJ.mol-1. Ďalším 

príkladom sú soľné mostíky, ktoré sa nachádzajú v komplexoch proteínov a v aktívnych centrách 

enzýmov. Sila týchto interakcií je od 4-25 kJ.mol-1. 
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Keďže ióny sú v kryštáloch obklopené ďalšími iónmi v mnohých smeroch počíta sa celková 

energia interakcie podľa vzťahu: 

𝐸𝑎 =
𝑀𝑧1𝑧2𝑒2

4πε0𝑑0
 (29) 

Kde M je Madelungova konštanta pre daný kryštál, z1, z2 sú integrálne náboje na iónoch a d0 je 

rovnovážna vzdialenosť medzi iónmi, e je elementárny náboj a ε0 je permitivita vákua. Lepšia 

aproximácia 𝐸𝑎 je dosiahnutá keď zahrnieme aj odpudivé interakcie (ER) do výpočtu energie 

kryštálovej mriežky (EL). Možno písať: 

EL = Ea + ER (30) 

Potom pre 𝐸𝑎 môžeme napísať: 

𝐸𝑎 =
𝑀𝑧1𝑧2𝑒2

4πε0𝑑0
(1 −

𝑑∗

𝑑0
) (31) 

Kde d* je zvyčajne rovné 0.345 Å a d0 je rovnovážna vzdialenosť medzi iónmi. Je pomerne 

obťažne určiť mriežkovú energiu experimentálne, ale pomocou výpočtov uvedenými vzorcami je 

možné ju vypočítať pomerne presne. 

 

2.4.1.2 Elektrostatické interakcie typu ión-dipól 

Energiu interakcie ión-dipól je možné vypočítať podľa nasledovného vzťahu: 

 

𝐸𝑖ó𝑛−𝑑𝑖𝑝ó𝑙 =
𝑧𝑒µ𝑐𝑜𝑠Ɵ

4πε0ε𝑟𝑟2 (32) 

 

Kde Ɵ je uhol medzi dvoma dipólmi (viď obrázok 9). Energia tejto interakcie sa pohybuje v 

rozmedzí od 50 – 200 kJ.mol-1.  
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Obrázok 9. Schematický diagram interakcie typu ión-dipól. 

 

2.4.1.3 Elektrostatické interakcie typu dipól-dipól 

Túto interakciu môžeme popísať nasledovným obrázkom. 

 

 

Obrázok 10. Schematický diagram interakcie typu dipól-dipól. 

 

Energiu interakcie dipól-dipól je možné vypočítať podľa nasledovného vzťahu: 

 

𝐸𝑑𝑖𝑝ó𝑙−𝑑𝑖𝑝ó𝑙 = −
µ𝑎µ𝑏 

4πε0ε𝑟𝑟3 (2𝑐𝑜𝑠Ɵ𝐴𝑐𝑜𝑠Ɵ𝐵 − 𝑠𝑖𝑛Ɵ𝐴𝑠𝑖𝑛Ɵ𝐵𝑐𝑜𝑠𝜑) (33) 

 

Keď dipóly interagujú v konfigurácii „čelom vpred“sa tento vzťah zjednoduší na: 

 

C

O

NH2H2N

δ-

δ+

C O
δ-δ+H3C

H3C

Na+

Na+

Ɵ

C

O

NH2H2N

δ-

δ+

C

Oδ-

δ+

CH3H3C
ƟA ƟB

φ
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𝐸𝑑𝑖𝑝ó𝑙−𝑑𝑖𝑝ó𝑙 = −2
µ𝑎µ𝑏 

4πε0ε𝑟𝑟3
 (34) 

 

 

2.4.1.4 Van der Waalsové interakcie 

Lennard-Jonesov potenciál (6-12 potenciál)  

Lennard-Jonesov (L-J) potenciál popisuje interakciu medzi dvomi elektricky neutrálnymi 

atómami alebo molekulami. V aproximácii popisuje potenciálnu energiu medzi dvoma 

molekulami. Táto interakcia môže byť príťažlivá, alebo odpudivá v závislosti r medzi molekulami.  

 

L-J potenciál môžeme popísať nasledovným vzťahom: 

 

𝑉𝐿𝐽 = 4ε [(
𝜎

𝑟
)

12

− (
𝜎

𝑟
)

6

] =  ε [(
𝑟𝑚

𝑟
)

12

− 2 (
𝑟𝑚

𝑟
)

6

]  (35) 

 

Kde ε je hĺba potenciálovej jamy alebo väzbová energia molekuly, σ je konečná vzdialenosť pri 

ktorej je interakcia medzi dvoma molekulami rovná nule. r−12 výraz, popisuje odpudivé alebo 

Pauliho interakcie krátkeho dosahu pri veľkom priblížení molekúl kvôli prekryvu elektrónových 

orbitálov, r−6 výraz zasa popisuje príťažlivú interakciu na dlhú vzdialenosť ktorú môžeme nazvať 

aj van der Waalsovou (vdw) , alebo disperznou silou. 

Závislosť redukovaného potenciálu V/ε na redukovanej vzdialenosti r/σ je znázornená na obrázku 

11. 
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Obrázok 11. Priebeh závislosti redukovaného potenciálu V/ε na redukovanej vzdialenosti r/σ. 

 

Vzdialenosť rm je vzdialenosť pri ktorej má L-J potenciál najnižšiu hodnotu. Keďže je rovnica 

pomerne jednoduchá často sa používa pri výpočtoch vlastností vzácnych plynov. L-J potenciál sa 

dá využiť ako dobrá aproximácia pri výpočtoch vdw priemerov neutrálnych molekúl v čistých 

látkach kde rm udáva priemer molekuly. 

Van der Waalsové interakcie sú príťažlivé interakcie ktoré vznikajú polarizáciou elektrónových 

obalov molekúl alebo jadrom atómu v jeho blízkosti. Sila týchto interakcií je malá < 5 kJ.mol-1. 

Poznáme tri typy vdw interakcií: 

 Keesom vdw, ktorá je spôsobené interakciou typu dipól-dipól a je založená na priemernej 

priestorovej orientácií dipólov, kvadrupólov a multipólov. Túto interakciu môžeme popísať 

vzťahom  𝑉𝐾(r) = −
𝜇1

2𝜇2
2

3(4πε0)2𝑘𝐵𝑇𝑟12
6 =  

𝐶𝑝

𝑟6 (36) 

kde µ je dipólový moment a Cp je Keesomov interakčný koeficient 

 Debye vdw, ktorá je založená na indukovanej polarizácii elektrónového obalu. Napríklad 

molekula s permanentným dipólom indukuje dipól u molekuly v jej blízkosti. Túto 

interakciu môžeme popísať vzťahom  𝑉𝐷(r) =
𝜇1

2𝛼2+ 𝜇2
2𝛼1

3(4πε0)2𝑘𝐵𝑇𝑟12
6 =  

𝐶𝐾

𝑟6  (37) 

kde µ je dipólový moment, α1, α2 sú koeficienty polarizovateľnosti molekuly  a CK je 

Debyeov interakčný koeficient 
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 London vdw, ktorá je založená na tranzientných dipóloch. Túto interakciu môžeme popísať 

vzťahom 𝑉𝐿(r) = −
3𝛼1𝛼1

2(4πε0)2𝑟12
6 (

𝐼1𝐼2

𝐼1+𝐼2
) =  

𝐶𝐿

𝑟6 (38) 

kde α1, α2 sú koeficienty polarizovateľnosti molekuly, I1, I2 predstavujú ionizačné 

koeficienty molekuly  a CL je Debyeov interakčný koeficient 

 

Výsledná vdw interakcia je sumou troch uvedených interakcií 

𝑉𝑣𝑑𝑤 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(r) = −
𝐶𝐾+𝐶𝐷+𝐶𝐿

𝑟12
6  (39) 

 

 

Obrázok 12. (a) Keesom vdw interakcia štyroch permanentných dipólov, (b) Debye vdw 

interakcia kde dva permanentné dipóly naľavo indukujú dva nové dipóly, (c) London vdw 

interakcia pri ktorej je v atóme pohybom elektrónov indukovaný tranzientný dipól, ktorý 

indukuje dva nové dipóly. 

 

δ+ δ-

δ- δ+

δ- δ+

δ+ δ-

(a)

(b)

(c)
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3. Rozdelenie fabrikačných techník v nanotechnológiách 

V nanotechnológiách poznáme dva základne princípy prípravy nanoštruktúr podľa toho či 

štruktúru pripravíme spôsobom zhora na dol alebo zdola nahor.  

Podľa toho sú rozdelené aj jednotlivé technologické postupy na dve skupiny. 

 

Tzv. Top down techniky  (prístup zhora nadol) 

1. Tzv. Solid-state silicon metódy založené na litografiách (optická litografia, X-ray litografia) 

2. Elektrónová litografia 

3. Tzv. nanoimprint litografia 

4. Koloidná litografia (Litografia pomocou nanogulôčok z polystyrénu alebo oxidu kremičitého) 

5. Litografia pomocou fokusovaného iónového zväzku 

6. Skenovacia sondová litografia: nanoškrabanie, lokálna anodická oxidácia, tzv. dip-pen litografia, 

nanografting 

 

Tzv. Bottom up techniky (prístup zdola) 

1. Príprava nanoporóznych matríc anodizačným procesom 

2. Metóda molekulárneho samousporiadania 

3. Supramolekulárna syntéza 

4. Príprava nanoštruktúr pomocou defektov v materiáloch 

5. Sól-gél procesing (nanoporózny oxid kremičitý alebo oxid hlinitý) 

 

3.1 Top down techniky 

 

Litografia  

Väčšina mikro a nanofabrikačných metodík má svoje korene v štandardných fabrikačných 

metódach vyvinutých pre polovodičový priemysel. Medzi základné metódy vyvíjané v priemysle 

polovodičov patrili litografie. V pôvodnom zmysle slova je litografia tlačiarenská technika, ktorá 

využíva hladký povrch kameňa (zo slova kameň lithos), alebo kovovú dosku ako matricu do ktorej 

sa vhodnou metódou vyleptá alebo vyryje text, alebo obrazec. Takáto pečiatka potom po nanesení 

atramentu slúži na prenesenie danej predlohy na podložku.  Pod pojmom litografia v mikro a 

nanofabrikáciách chápeme techniku, ktorá umožňuje prenos veľmi malých vzorov, 
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vygenerovaných v elektronickej forme v počítači na podložku vyrobenú napr. z kremíka, skla, 

arzenidu gália, na ktorej je väčšinou, ale nemusí byť, nanesená tenká vrstva materiálov ako napr. 

kovy, oxidy, nitridy. Na povrch tenkej vrstvy je nanesený polymér, ktorého chemickú štruktúru je 

možné modifikovať pomocou UV svetla,  Röntgenového žiarenia, alebo elektrónovým zväzkom.  

Podľa toho delíme litografie na optickú litografiu, X-ray litografiu a litografiu elektrónovým 

zväzkom.  

 

3.1.1 Optická litografia 

 Optická litografia je v súčasnosti najvyužívanejšou litografiou pri výrobe počítačových 

komponentov ako sú mikroprocesory a pamäte. Optická litografia pozostáva z niekoľkých krokov.  

Prvým krokom je expozícia fotorezistu. Je to proces podobný expozícii vo fotografickom procese 

keď sa svetlom exponuje obrazec na fotocitlivej vrstve. Na rozdiel od fotografického procesu je 

obrazec nanesený na maske ktorá obsahuje priehľadné a nepriehľadné oblasti z ktorých sa skladá 

exponovaný obrazec. Po expozícii a vyvolaní vo vývojke je vytvorená štruktúra prenesená do 

fotorezistu. V ďalších krokoch nasleduje prenesenie štruktúry v reziste do substrátu. Tento proces 

rozoberieme bližšie neskôr.  

 

Masky 

Počiatočným krokom je príprava masky na doske z opticky transparentného materiálu pre 

vlnovú dĺžku používaného svetla. Na maske je nanesený obrazec štruktúry z materiálu, ktorý 

svetlo neprepúšťa napr. tenká vrstva z chrómu. Optická maska sa dá prirovnať k fotografickému 

negatívu kde sa takisto striedajú tmavé a svetlé oblasti, ktoré definujú daný obrazec. Rozmery 

obrazca sa obyčajne prenesú na podložku v pomere 1:1, hlavnou limitáciou najmenšieho rozmeru 

pripravenej štruktúry je ale nie jej rozmer na maske, ale vlnová dĺžkou použitého svetla podľa 

nasledovného vzťahu: 

𝐶𝐷 = 𝑘1  
𝜆

𝑁𝐴
 (40) 

 

kde CD je tzv. critical dimension čiže najmenší rozmer 

k1 je koeficient spojený s procesom obyčajne 0,4. λ je vlnová dĺžka svetla a NA je tzv. numerical 

aperture, bezrozmerné číslo, ktoré charakterizuje rozsah uhlov v priestore pod ktorými je systém 

schopný prijímať, alebo emitovať svetlo: 
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𝑁𝐴 = nsinµ (41) 

 

 

 

Obrázok 13. Kónus pod ktorým svetlo vstupuje resp. vystupuje zo šošovky 

 

kde n je index lomu svetla v danom médiu a µ je polovica uhla, charakterizujúceho kónus pod 

ktorým svetlo vstupuje, alebo vystupuje šošovkou. Z predchádzajúcich rovníc je zrejmé, že 

zvyšovanie rozlíšenia  je možné použitím svetla s kratšou vlnovou dĺžkou λ a väčšou 

numerickou apertúrou NA má to však za následok zmenšovanie hĺbky ostrosti.  

 

Najbežnejšími zdrojmi svetla v optickej litografii sú UV lampy, alebo tzv. laserové zdroje 

ktoré pracujú v oblastiach 248 nm alebo 193 nm čiže v hlbokej UV tzv. deep ultraviolet (DUV). 

Viditeľne svetlo končí v červenej oblasti okolo  400 nm. DUV oblasť začína pod 300 nm. UV a 

DUV umožňujú prípravu submikrónových štruktúr. Pre svetlo v UV oblasti sa na výrobu masiek 

najviac využíva obyčajné borosilikátové sklo, resp. kremenne sklo pre DUV oblasť.  Treba si 

uvedomiť že vzduch absorbuje svetlo vo vlnovej oblasti okolo 200 nm čo komplikuje dizajn 

aparatúr pre DUV oblasť.  

 

Spôsoby expozície 

V závislosti od separačného priestoru medzi maskou a substrátom poznáme tri expozičné 

metódy. 1. kontaktnú, 2. tzv. proximity a 3. projekčnú. Hoci kontaktná metóda ponúka lepšie 

rozlíšenia ako tzv. proximity metóda rozlíšenie neustály kontakt medzi maskou a fotorezistom po 

čase spôsobí poškodenie masky. Projekčná expozícia využíva optický systém s dvoma šošovkami 

na projekciu obrázku na maske na podložku. Táto metóda ponúka najlepšie rozlíšenie zo 
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spomenutých troch metodík. Keďže každú štruktúru je potrebné exponovať individuálne pokiaľ 

sa nepokryje celá plocha podložky je táto metóda pomalšia ako kontaktná a tzv. proximity metóda, 

ktoré v jednom kroku prenesú celý obrazec na maske na podložku. Projekčná metóda patrí medzi 

sériové procesy zatiaľ čo kontaktná a tzv. proximity metódy patria medzi paralelné procesy. To 

ich robí veľmi atraktívnym pre počítačový priemysel kde je najvýhodnejšia čo najvyššia rýchlosť 

výrobného procesu. Aj napriek tomu projekčná litografia je veľmi populárna pretože umožňuje 

oproti spomenutým dvom lepšie rozlíšenie. Expozičný zdroj je jedným z faktorov ktoré určujú 

rozlíšenie v optickej litografii. Pre rozlíšenia nad 0,25 μm postačuje  ortuťová výbojka.  (v spektre 

sú podstatné dve čiary 436 nm a 365 nm, oblasť UV). Pre rozlíšenie v intervale medzi 0,25 a 0,13 

μm, čiže v oblasti tzv. deep UV (DUV) sa používajú excimérové lasery 248 nm KrF a 193 nm 

ArF. Pre rozlíšenie lepšie ako 0,13 μm sú štandardnými metódami vo výskume a vývoji 

elektrónová litografia, X-ray litografia v počítačovom priemysle je preferovaná tzv. extreme UV 

(EUV) so svetlom o vlnovej dĺžke 10-14 nm.  

 

Obrázok 14. Schematický diagram fotolitografie a prenosu štruktúry s pozitívnym rezistom 

 

Schematický diagram optickej litografie s pozitívnym rezistom je popísaný na obrázku 

číslo 14. Na substráte je prítomná tenká vrstva z oxidu kremičitého z ktorej sa v procese vytvorí 

štruktúra. Prvým krokom je nanesenie rezistu pomocou tzv. spincoatera odstredivou silou. Často 
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používaným rezistom je polymetymetakrylát (PMMA). Vrstva rezistu sa tepelne vypečie pri 

teplote cca 170 °C počas 45 s tzv. soft bake aby sa odstránili zvyšky organického rozpúšťadla a 

zlepšili vlastnosti rezistu. Po expozícii sa rezist vyvolá vo vývojke. Vytvorená štruktúra z rezistu 

slúži ako maska pri leptaní oxidu. Po odstránení rezistu je výsledná štruktúra pripravená. 

 

3.1.2. X-ray litografia  

X-ray litografia využíva kolimované röntgenové žiarenie ako zdroj svetla. Keďže vlnová 

dĺžka röntgenového (Rtg) žiarenia je menšia ako vlnová dĺžka ultrafialového žiarenia, röntgenové 

žiarenie ponúka zlepšenie laterálneho rozlíšenia. Ďalšou výhodou pri mikro a nanofabrikáciách je 

veľká penetračná hĺbka Rtg žiarenia do fotorezistu. Toto umožňuje fabrikáciu oveľa vyšších 

štruktúr ako pri klasickej optickej litografii.  Je nutné si uvedomiť, že „ veľká výška“ a „vysoký 

pomer výšky k šírke tzv. aspect ratio“ sú parametre často používané v literatúre bez udania 

konkrétnych čísel a ako technológia napreduje absolútne čísla spojené s týmito výrazmi sa 

neustále menia. Napríklad dnes je možné pripraviť pomocou optickej litografie aj štruktúry vysoké 

až 1 milimeter, čo bolo donedávna možné len pomocou Rtg litografie. Pretože Rtg žiarenie 

interaguje s hmotou inak ako viditeľné alebo ultrafialové žiarenie, tento proces používa iné 

materiály na výrobu masiek. Typický materiál ktorý dobre absorbuje Rtg žiarenie je zlato, preto 

sa zlato používa na vytvorenie „tmavých“ štruktúr na maskách. Priepustné materiály ako napríklad 

diamant, berýlium, polyimid alebo tenké membrány z kremíka a karbidu kremíka sa zase 

používajú na výrobu masiek. Najčastejšie používaným rezistom je PMMA.  Podľa toho aká je 

cieľová hrúbka vrstvy rezistu, je rezist nanášaný na substrát buď v jednej vrstve,  multi vrstvách 

alebo nalepený z komerčne dostupnej PMMA fólie. Fólia sa bežne lepí pomocou lepidla na báze 

monoméru metylmetakrylátu.  

Hrúbka masky závisí od toho aká je energia použitého Rtg žiarenia počas expozície. Pre 

energie v oblasti okolo 5 keV (penetračná hĺbka v PMMA reziste je niekoľko stoviek 

mikrometrov) musí byť absorpčná oblasť na maske vyrobená zo zlata hrubá okolo 5 do 10 

mikrometrov aby bol zabezpečené dobrý kontrast.  Pri zväčšení energie žiarenia na 35 keV sa musí 

zvýšiť hrúbka zlata na 50 mikrometrov. Zdrojom žiarenia je synchrotrón, čo robí túto litografiu 

pomerne drahou. LIGA (tzv. Lithography-Electroforming-Replication) proces bol vyvinutý na to 

aby sa znížili náklady na fabrikácie pomocou röntgenového žiarenia. Pri tomto procese je Rtg 

litografia použitá iba na výrobu pečiatky v PMMA reziste, ktorý je nanesený na substrát, ktorý 
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má na povrchu vodivú vrstvu. Po vyvolaní štruktúry v reziste až na vodivú vrstvu je do rezistu 

následne elektropokovením nanesená kovová štruktúra. Táto štruktúra potom slúži ako predloha 

na odtlačenie do vrstvy nového PMMA rezistu. Tento proces duplikácie predlohy pripravenej Rtg 

litografiou znižuje celkové náklady na masovú produkciu štruktúr.  

3.1.3 Elektrónová litografia 

Elektrónová litografia (EBL) je jednou z nosných techník v nanofabrikáciách, ktorá 

umožňuje prípravu štruktúr s milimetrovými rozmermi až na úroveň pod 10 nm. Takisto je táto 

technika jednou z pomocných techník pre optické litografie a nanoimprint litografiu keďže 

umožňuje tvorbu masiek a šablón. V tejto kapitole budú zhrnuté základné princípy EBL a bude 

rozobraný vplyv kľúčových parametrov tohto procesu na kvalitu výslednej litografickej štruktúry. 

EBL je technika, ktorá umožňuje pripraviť ľubovoľný 2D vzor od milimetrovej až po 

nanomentrovú škálu. Pri tejto technike sa využíva fokusovaný zväzok elektrónov, ktorý počas 

expozície výrazne zmení rozpustnosť rezistu vo vývojke pri následnom vyvolaní. EBL bola 

pôvodne vyvinutá na elektrónových rastrovacích mikroskopoch, ktoré boli do vybavené clonami 

zväzku a generátorom štruktúr, ktorý kontroluje ktoré časti rezistu budú exponované. V dnešnej 

dobe zariadenia pre EBL sú vyrábané aj ako samostatné zariadenia, ktoré používajú elektrónový 

zväzok o vysokej intenzite a sú vybavené vysoko presnými posuvnými stolíkmi, ktoré umožňujú 

expozície veľkej plochy pri relatívne malých hĺbkach ostrosti elektrónového zväzku.  

Zariadenia pre elektrónovú litografiu umožňujú prípravu ľubovoľných štruktúr s vysokým 

rozlíšením a komplexitou bez potreby masky. Ich nevýhodou sú dlhé časy potrebné na vytváranie 

rozsiahlych štruktúr, čo sa čiastočne dá odstrániť pomocou projekčnej EBL, alebo s využitím 

paralelných elektrónových zväzkov. Hlavným cieľom vytváraní štruktúr v rezistoch pomocou EBL 

je dosiahnuť pri konkrétnom zápise vysoké rozlíšenie, vysokú citlivosť a vysokú spoľahlivosť. 

Kľúčovým faktormi sú: kvalita elektrónovej optiky (napr. možnosť vytvoriť čo najjemnejší 

fokusovaný zväzok), voľba rezistu substrátu a vývojky a parametre samotného procesu ako sú : 

energia elektrónov vo zväzku, dávka, čas vo vývojke a teplota. Faktory ktoré pôsobia proti hore 

spomenutým cieľom sú delokalizácia elektrónov spôsobená ich odrazom a rozptylom, kolaps 

štruktúry kvôli kapilárnym silám a napučaniu rezistu, fluktuácie vo veľkosti pripravených štruktúr 

(napr. korugácia drsnosti hrany čiary). 

 

3.1.3.1 Transport elektrónov 
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Prvou požiadavkou pre elektrónový zväzok s vysokou kvalitou je zdroj emitovaných 

elektrónov, ako je napríklad auto emisná katóda. Kvalita fokusovaného bodu je ovplyvnené optikou 

mikroskopu ako aj výsledným zaostrením zväzku. Aby bolo dosiahnutá čo najlepšie rozlíšenie je 

nutné odstrániť astigmatizmus a dosiahnuť čo najmenší bod fókusu.  Elektrónový zväzok urýchlený 

v elektrickom poli je veľmi dobre stabilizovaný systémom vychyľovacích elektromagnetických cievok 

v osiach x, y. Povrch je tak postupným vychyľovaním snímaný riadok po riadku a podľa charakteru 

povrchu sa mení úroveň signálu na detektore a z týchto signálov je následne zostavený výsledný obraz. 

Tubus elektrónového mikroskopu je pod vákuom, aby bol minimalizovaný rozptyl elektrónov na 

molekulách plynu. Divergencia zväzku je dôsledkom vzájomného odpudzovania elektrónov. Tento 

efekt je výraznejší pri nízkych urýchľovacích napätiach a vysokých prúdoch. Berúc toto všetko do 

úvahy je stále možné dosiahnuť aby bol priemer fokusovaného zväzku niekoľko nanometrov. 

Faktorom ktorý nakoniec zhorší finálne rozlíšenie je rozptyl elektrónov v materiály. Keď elektróny 

vniknú do rezistu sú pružnými zrážkami s molekulami rezistu rozptýlené, čím zmenia smer svojej 

trajektórie. Priamy rozptyl tzv. forward scattering mierne zväčší priemer zväzku ktorý je väčší pri 

menších urýchľovacích napätiach a hrubších vrstvách rezistu. Keď elektróny vniknú do substrátu 

časť z nich je spätne odrazená do rezistu (tzv. back scattering) pod uhlami oveľa väčšími ako sú 

uhly vniku primárnych elektrónov. Tento uhol môže byť tak veľký že expozícia rezistu nastane aj 

v miestach rádové mikróny vzdialených od pôvodného bodu vniku primárneho zväzku. Tento jav 

vedie zobrazený na obrázku 15 vedie k tzv. proximity efektu keď elektróny ktorými je rezist 

exponovaný v jednom mieste spôsobí a dodatočnú expozíciu v inom mieste, čo vedie k 

preexponovaniu rezistu respektíve deformáciám exponovanej plochy. Hustota exponovaných 

vzorov na jednotku plochy je preto určujúcim faktorom ako efektívne nastaviť expozičná dávky 

aby bol tzv. proximity efekt minimalizovaný. Spätný rozptyl elektrónov môže byť minimalizovaný 

použitím substrátov z tenkých membrán. 
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Obrázok 15. Schematický diagram rozptylu elektrónov v reziste nanesenom na substráte.  

3.1.3.2 Rezisty 

Rezisty sú zvyčajne organické polymérne materiály citlivé na ožiarenie elektrónmi. 

Zvyčajne sú tieto materiály rozpustené v organickom rozpúšťadle, Po nanesení na podložku 

napríklad pomocou spincoatingu sú tepelne vyžíhané aby sa odparilo zvyškové rozpúšťadlo. Po 

tomto procese je možné ich ožiariť elektrónmi. Podobne ako pri rezistoch určených pre optickú 

litografiu aj pri elektrónovej litografii poznáme dva druhy rezistov: pozitívne a negatívne. Pri 

pozitívnych rezistoch ožiarená časť rezistu odíde vo vývojke, pri negatívnych rezistoch zase 

nežiarená časť odíde vo vývojke. Obrázok 16 znázorňuje štiepenie chemickej väzby v pozitívnom 

reziste polymetakryláte (PMMA). Kratšie reťazce polyméru sú ľahšie rozpustné vo vývojke. 

 

Obrázok 16.  Mechanizmus štiepenia chemických väzieb pri ožiarení polymetakrylátu elektrónmi.  
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Na druhej strane negatívne rezisty pri ožiarení elektrónmi vytvárajú nové chemické väzby 

a v materiály sa molekuly rezistu viac zosieťujú. Vytvorená 3D sieť chemických väzieb je 

zodpovedná za zníženie rozpustnosti rezistu vo vývojke. Zosieťovanie negatívneho rezistu 

polyglycidyl metakrylát-co-etyl akrylátu  (COP) vyvinutého v Bell laboratóriách USA  je 

znázornené na obrázku 17. 

 

Obrázok 17.  (a) Chemická štruktúra COP rezistu, (b)vytváranie 3D sieti v COP reziste. 

Bežne používanými pozitívnymi rezistami sú: PMMA polymetylmetakrylát, EBR-9 (akrylát), PBS 

(polybutén-1-sulfón), ZEP (a kopolymér zložený z chloromethakrylátu a metylstyrénu).  Medzi 

najčastejšie používané negatívne rezisty patria:  COP (epoxy kopolymér polyglycidyl metakrylátu 

etyl akrylátu) a SAL (skladá sa z troch komponentov: základný polymér, generátor kyslosti a agent 

na sieťovanie). 

3.1.4 Tzv. nanoimprint litografia 

Nanoimprint litografia je jednou z najmodernejších litografických metód, ktorej výhodou 

je vysoké rozlíšenie pohybujúce sa na škále niekoľkých nanometrov a vysoká produktivita. Pri tejto 

metóde je pečiatka vyrobená z pevného materiálu pritlačená do mäkšej vrstvy tenkého  filmu 

nanesenej na pevnom substráte. Po vytiahnutí pečiatky je reliéf na jej povrchu prenesený do filmu. 

Film je vyrobený buď z termoplastického materiálu, ktorý sa počas pritlačenia pečiatky zahreje 

a zmäkne, alebo z polyméru tvrditeľného UV svetlom ktorý spolymerizuje počas pritlačenia 
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pečiatky. V tomto prípade je pečiatka transparentná pre UV svetlo. Reliéf so štruktúrami na škále 

mikrometrov alebo aj nanometrov je kopírovaný paralelne, čiže táto metóda umožňuje veľmi 

rýchlu prípravu štruktúr. Rozlíšenie tejto techniky je dané procesom výroby pečiatky. V súčasnosti 

je možné pripraviť štruktúry na škále 5 nm. Pečiatka musí byť pripravená z materiálu, ktorý je 

dostatočne tvrdý aby vydržal aspoň počas jedného procesného cyklu. Pre priemyselné požiadavky 

musí byť pečiatka dostatočne odolná aby vydržala nekontaminovaná a nezmenená počas mnohých 

procesných cyklov. Štruktúry generované počas pritlačenia pečiatky sú jej negatívom. Čiže ak 

chceme generovať presnú repliku pečiatky negatívnu štruktúru je nutné konvertovať ďalším 

odtlačením do polyméru.  

 

3.1.5 2D kryštálové polia koloidných guľôčok ako masky pre litografie – „Koloidná 

litografia“ 

Koloidná litografia je založená na maskách z koloidných guľôčok najčastejšie z oxidu 

kremičitého, alebo z polystyrénu usporiadaných na substráte do 2D mriežky. Guľôčky sú 

usporiadané do hexagonálnej štruktúry a preto existuje medzi každými troma guľôčkami, ktoré sa 

dotýkajú, voľný priestor trojuholníkového tvaru. Takto usporiadané polia s prázdnymi priestormi, 

slúžia ako fyzické masky, cez ktoré je možné deponovať materiály s použitím vákuových PVD 

depozičných techník a následným využitím tzv. lift-off postupu.  

 

Obrázok 18. Využitie usporiadaných polí nanogulôčok ako masiek pre prípravu usporiadaných 

polí nanoostrovčekov. 

 

Obrázok 18 ukazuje schému využitia koloidných guľôčok ako masiek. Výsledná štruktúra vznikne 

tak, že sa na povrch s usporiadaným poľom guľôčok napráši alebo naparí vrstva materiálu. Materiál 

je nanesený všade aj medzi guľôčkami, následne sa koloidné guľôčky odstránia (zväčša 
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ultrazvukom v rozpúšťadle). Nanesený materiál vytvorí hexagonálne pole častíc na pevnom 

podklade. Každá častica má geometriu rovnostranného trojuholníka. Jedným z najatraktívnejších 

čŕt tejto techniky je to, že rozmer výslednej štruktúry tvorí asi len jednu sedminu priemeru 

koloidnej guľôčky. 

Výhodou tejto metódy je to že je možné jednoducho a priamo produkovať pravidelné polia 

izolovaných nanoštruktúr z koloidných guľôčok. Ak sú koloidné guľôčky dostatočne robustné na 

to, aby odolali bombardovaniu pomocou vysoko energetických častíc môžu byť trojuholníkové 

dutiny v 2D poli koloidných guľôčok vnesené priamo do povrchu substrátu pomocou suchých 

procesov, ako je reaktívne iónové leptanie (RIE) alebo bombardovanie pomocou iónov argónu. Ak 

sú koloidné guľôčky chemicky viazané k povrchu substrátu, je tiež možné dosiahnuť prenesenie 

vzoru depozíciou v kvapalnej fáze alebo mokrým leptaním. Od svojej prvej demonštrácie Fisherom 

a Zingsheimom na začiatku roka 1980, bola táto litografický metóda skúmaná radom skupín pre 

generovanie 2D polí nanoštruktúr z rôznych materiálov na povrchoch pevných látok: Napríklad 

bolo použitá na vytvorenie 2D polí nanočastíc z Pt, Ag, alebo ZnS. Koloidná litografia je paralelný 

proces. Poskytuje jednoduchú, pohodlnú, finančne nenáročnú a materiálovo univerzálnu metódu 

pre generovanie 2D polí nanoštruktúr zo širokej škály materiálov na povrchu najrôznejších 

substrátov. 

Vzorované nanoštruktúry pripravené pomocou tejto metódy sa využívajú v mnohých 

oblastiach napríklad: ako antireflexné vrstvy, pravidelné polia mikroelektród, solárnych absorbéry, 

aktívne vrstvy na vylepšenie Ramanovho rozptylu alebo zlepšenie fotovoltaiky, katalyzátory pri 

heterogénnej katalýze alebo ako polia kvantových častíc. Hlavným problémom, ktorý bráni použiť 

túto metódu v praxi je obťažnosť kontroly hustoty defektov (bodové chyby a dislokácie) a 

veľkosťou domén.  

 

3.1.6 Vzorovo riadená syntéza z 3D makroporéznych materiálov vytvorených z nanoguôčok 

Vzorovo riadená syntéza je pohodlná a univerzálna metóda na generovanie poréznych 

materiálov. V tejto technike šablóna slúži ako kostra, na ktorej sú syntetizované iné druhy 

materiálov. 3D Šablóny je možné vytvoriť z rozličných materiálov. Napríklad pomocou 

supermolekulového spájania z malých molekúl surfaktantov a rôznych kopolymérov. Takto je 

možné pripraviť rôzne typy poréznych materiálov s veľkosťou pórov v rozsahu 0,3 - 10 nm. Pri 

použití stredne veľkých objektov na prípravu šablón, musí byť rozmer týchto pórov v šablóne od 
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~ 10 nm do 10 μm. Využitie koloidných guľôčok ako stavebných jednotiek na budovanie šablón 

vedie k príprave makroporéznych materiálov, ktoré vykazujú presne kontrolovanú veľkosť pórov 

a vysoko organizovanú 3D poréznu štruktúru. Potom čo boli 3D šablóny z koloidných guľôčok 

vysušené, medzery medzi koloidnými guľôčkami boli vyplnené buď: tekutým prekurzorom 

tvrditeľným ultrafialovými (UV) žiarením alebo tepelne tvrditeľnými organickými polymérmi), sól 

– gélovými prekurzormi pre keramické materiály, roztokom obsahujúcim anorganickú soľ, alebo 

roztokom nanočastíc s veľkosťou častíc od 1 do 50 nm. Následným stuhnutím prekurzora a 

odstránením koloidných guľôčok vzniká 3D štruktúra, ktorá má vysoko usporiadanú štruktúru z 

rovnakých guľovitých dutiniek (navzájom vnútorne prepojených malými kruhovými 

„okienkami“). Prázdny priestor medzi koloidnými guľôčkami môže byť tak isto vyplnený rôznymi 

materiálmi prostredníctvom elektrochemického nanášania. Pórovité materiály získané týmto 

postupom, boli označované ako inverzné alebo inverzné opály, pretože majú otvorenú periodickú 

3D štruktúru doplňujúcu opálovú štruktúru.  

 

Obrázok 19. Postup prípravy inverzného opálu.  

Príprava štruktúr založená  na tomto postupe je výnimočná svojou jednoduchosťou a 

spoľahlivosťou premeny štruktúry zo šablóny na repliku. Výhodou je to, že veľkosť pórov a 

periodicita poréznych štruktúr môže byť presne kontrolovaná a ľahko nastaviteľná zmenou 

veľkosti koloidných guľôčok. Kritickým krokom v procese je vyplnenie prázdnych medzier medzi 

koloidnými guľôčkami bez preukázateľného rastu alebo rozpúšťania vzorky (obvykle vyrobené 

z polystyrénových guľôčok alebo guľôčok z oxidu kremičitého). Je možné použiť aj plynné 

prekurzory. V súčasnosti, najmenšie koloidné guľôčky, ktoré boli úspešne použité pri tejto metóde 

mali priemer ~ 35 nm. 3D porézne štruktúry majú široké uplatnenie napríklad môžu slúžiť ako 

unikátne modely pre štúdium adsorpcie, kondenzácie, separácia molekúl Po vykonaní povrchových 
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úprav môžu byť 3D porézne štruktúry (poréznosť 74%) užitočné pre výrobu prototypov senzorov  

alebo ako vzory na vytváranie komplexných 3D štruktúr z rôznych funkčných materiálov, ktoré 

nemôžu byť vyrobené s využitím konvenčných litografických techník. Kvôli ich usporiadaniu na 

dlhý dosah sú tieto 3D periodické štruktúry mimoriadne vhodné ako optické kryštály, ktoré 

vykazujú široký rozsah energetických medzier v spektrálnom režime, od UV cez viditeľnú oblasť 

až po IČ žiarenie. Ďalšie možnosti využitia 3D makroporéznych materiálov sú pre kolektory 

solárnej energie, ako modelové systémy pre štúdium kvantových javov, ako elektródy pre palivové 

články, ako nosné substráty s vysokým povrchom pre katalýzu, a nízkovodivé materiály pre 

kondenzátory. 

 

  



39 

 

4. Depozície tenkých vrstiev a dopovanie 

Depozície tenkých vrstiev a dopovanie sú techniky, ktoré sa využívajú veľmi často pri 

mikro a nano fabrikáciách. Väčšina nanoštruktúr obsahuje materiály iné ako substrát, ktoré sú 

dodané rozličným depozičnými technikami alebo modifikáciou substrátu. Väčšina tenkých vrstiev 

má trochu odlišné vlastnosti ako masívny materiál. Toto treba brať do úvahy pri príprave štruktúr. 

Napríklad kovy v tenkých vrstvách vykazujú vyššie hodnoty odporu ako v masívnych 

materiáloch. Takisto aj použitá depozičná technika vplýva na vlastnosti tenkej vrstvy, napríklad 

typu stresu závisia od depozičného procesu. Prílišný stres v tenkej vrstve môže mať za následok 

jej popraskanie alebo odlúpnutie. Takisto aj adhézia tenkej vrstvy je dôležitým parametrom ktorý 

je nutné brať do úvahy, pre zvýšenie adhézia sa často používajú adhézne promótery. Napríklad 

pri depozícii kovov na sklo sa používa tenučká vrstvička titánu alebo chrómu ako adhézny 

promóter.  

Pri dopovaní sa uvádzajú určité dopanty do polovodiča, ktoré zmenia jeho elektrické, 

chemické prípadne aj mechanické vlastnosti. Typickými dopantami pre kremík sú bór alebo fosfor 

a arzén. Dopovanie je jedným z dôležitých procesov pre prípravu diód a tranzistorov 

v mikroelektronike. Pri nanofabrikáciách má dopovanie ešte aj ďalšie aplikácie ako je výroba 

piezorezistorov alebo vytváranie vrstiev na ktorých sa zastaví leptací proces tzv. etch stop layer. 

Proces dopovania prebieha buď difúziou alebo iónovou implantáciou. Pri difúzii je dopant 

vovedený do komory ako plyn a substrát je zahriaty na teplotu okolo 800 ºC pri ktorej prebehne 

difúzia dopantu do hĺbky materiálu. Pri iónovej implantácii je dopant ionizovaný a urýchlený 

smerom ku povrchu substrátu. Penetrácia dopantu potom prebieha do hĺbky danej energiou 

urýchlených iónov. Po implantácii je materiál vyžíhaný aby sa opravilo poškodenie materiálu 

a vyrovnala distribúcia dopantu v materiály.  

 

4.1 Príprava tenkých vrstiev 

Tenké vrstvy sa bežne využívajú  k povrchovým úpravám rôznych substrátov. K ich 

uloženiu (depozícii) boli postupne vyvinuté technológie, ktoré možno rozdeliť do troch skupín:  

1. depozícia tenkých z chemického prekurzora tzv. chemical vapor deposition (CVD) 

2. Depozícia z fyzickej  pary tzv. physical vapor deposition (PVD) metóda  

3. Elektrolytické pokovovanie. 
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V súčasne dobe existujú široké možnosti použitia tenkých vrstiev – v elektrotechnickom 

priemysle, strojárenstve, energetike, katalýze dekoračnej technike atď. 

 

4.1.1 Depozície tenkých vrstiev z chemického prekurzora (CVD) metódy 

Tieto depozičné techniky využívajú chemickú reakciu ktorá prebieha v plynnej fáze na 

depozíciu tenkej vrstvy. Energia potrebná na chemickú reakciu sa zvyčajne dodáva vo forme tepla 

pri zahrievaní substrátu. CVD metóda využíva pre depozíciu zmes chemicky reaktívnych plynov 

(napr. CH4, C2H2) substrát je zahriaty na pomerne vysokú teplotu 900 – 1100 °C. Reakčné zložky 

sú privádzané v plynnej fáze a vrstva vzniká na povrchu substrátu heterogénnou reakciou.  

Alternatívnymi zdrojmi energie môžu byt plazma, alebo optická excitácia. Najdôležitejšími 

technikami sú tzv. low pressure chemical vapor deposition LVPD a plasma enhanced CVD a tzv. 

atomic layer deposition ALD. LPCVD sa zvyčajne prevádzkuje v elektricky vyhrievaných 

trubiciach, ktoré sú evakuované na pracovný tlak v rozmedzí od 0,1 do 1,0 Torr. Teplota substrátu 

sa pohybuje v rozmedzí od 550 do 900 ºC. Typickými materiálmi ktoré sa takýmto spôsobom 

nanášajú sú kremík, oxid kremičitý a nitrid kremičitý. Takéto zariadenie je znázornené na obrázku 

19. 

 

Obrázok 20. Schematický diagram tzv. low pressure chemical vapor deposition LPCVD 

 

Rozdiel medzi CVD a ALD je v tom že pri ALD nie je prekurzor neustále prítomný v reaktore, ale 

je privádzaný v sérii pulzov za sebou. Počas každého takéhoto pulzu reagujú molekuly prekurzora 

samolimitujúcim spôsobom tak, že sa reakcia ukončí keď sa všetky reaktívne miesta na povrchu 

skonzumujú.  Množstvo materiálu naneseného na povrch po jednej expozícií závisí na type 

interakcie medzi prekurzorom a povrchom. ALD proces sa vyznačuje vysokou uniformitou a je 
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možné nanášať materiál vrstvu po vrstve aj na členité povrchy a povrchy s veľkou plochou. Väčšina 

z prekurzorov použitých pri CVD a ALD procesoch sú kvapalné pri izbovej teplote, niekedy sa tiež 

používajú aj práškové prekurzory.  Väčšina prekurzorov sú je buď hygroskopická, alebo na 

vzduchu nestabilná, a preto je potrebná špeciálna manipulácia s nimi. Ak sú tenké vrstvy 

monokryštalické a ich mriežka je totožná s mriežkou substrátu vtedy hovoríme o epitaxiálnom 

raste. Niekedy je možný aj rast chemicky málo podobných materiálov vo forme epitaxiálnych 

vrstiev ak sú kryštálové mriežky podobné. Napríklad je možné pripraviť epitaxiálne vrstvy kremíka 

na zafíre. Na prípravu epitaxiálnych vrstiev sú obzvlášť vhodné dve techniky zo skupiny CVD 

metodík. Prvá je tzv. metallorganic chemical vapor deposition (MOCVD) a druhou je tzv. 

molecular beam epitaxy (MBE). MOCVD využíva pary organických prekurzorov z III. a V. 

skupiny v periodickej tabuľke ako napríklad trimetylgálium alebo hydrid arzénu. MBE proces 

používa pary materiálov a prekurzorov odparovaných zo špeciálne upravených nádobiek 

vybavených s clonami tzv. Knudnsenových ciel tak aby sa pri jednom otvorení clonky odparilo 

presne definované množstvo materiálu v dobre definovanom zväzku.  

 

4.1.2 Depozícia z fyzickej  pary tzv. physical vapor deposition (PVD) metódy 

V PVD systéme je nanášaný materiál vo forme pary zo zdroja na podložku v tej istej 

komore. Poznáme tri hlavné PVD metódy. Naparovanie, naprašovanie a depozíciu laserovým 

pulzom. Pri naparovaní je odparovaná látka umiestnená v kontajnery ktorý je zahriaty nad teplotu 

topenia danej látky. Proces naparovania prebieha vo vákuu. Na roztopenie odparovanej látky sa 

využíva buď rezistívny ohrev, ohrev elektrónovým lúčom, alebo induktívny ohrev. Typická 

geometria naparovania je taká, že zdroj je umiestnený dole a substrát hore.  
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Obrázok 21. Schematický diagram zariadení na rezistívne naparovanie a naparovanie 

elektrónovým lúčom. 

 

Naprašovaním nazývame proces, pri ktorom je terč z tuhej fázy, ktorý obsahuje prvky, ktoré 

chceme deponovať na substrát, bombardovaný energetickými iónmi v nízkotlakovej plazme.  

Táto plazma vzniká v tlecom výboji v pracovnom plyne s tlakom 0,1 až 20 Pa.  

 

Obrázok 22. Schematický diagram zariadenia na naprašovanie. 
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Terčík je nabitý záporne a silným elektrickým poľom sú z neho vytrhávané elektróny. Tieto potom 

ionizujú pracovný plyn. Najčastejšie sa používa ako pracovný plyn argón. Ionizované atómy 

argónu potom bombardujú terčík. Výsledkom tohto procesu je vytrhávanie individuálnych atómov, 

alebo klastrov z terčíka, ktoré sa potom deponujú na substrát. Pri magnetrónovom naprašovaní je 

okolo terčíka vytvorené magnetické pole. Elektróny sú potom zachytené týmto poľom. Elektróny 

tak zostávajú dlhšie v priestore výboja, čím sa zvyšuje ich ionizačný účinok. Zmenami geometrie 

aparatúry, elektrického, magnetického poľa a zmenou pracovného tlaku plynu možno ovplyvňovať 

fyzikálne parametre procesu naprašovania, a tým aj kvalitu pripravených vrstiev. V princípe je 

možné naprašovať akýkoľvek materiál. Ak je materiál vodivý tak sa používa DC naprašovanie. Ak 

je nevodivý tak RF naprašovanie. Pri naprašovaní je možné ak máme viacero magnetrónových diel 

v systéme naprášiť viacero materiálov naraz. Tieto materiály môžeme naprášiť simultánne tzv. ko-

depozíciou, alebo vo forme multivrstiev keď je každý materiál deponovaný osobitne sekvenčným 

spôsobom. Výhodou metódy naprašovania oproti metóde naparovania je to, že sa získa vzorka s 

presne rovnakou stochiometriou ako cieľová.  

 

Obrázok 23. Schematický diagram pulznej laserovej depozície 

 

Pri depozícii laserovým pulzom sa využíva intenzívny laser s výkonom 1 GW počas 25 ns 

na abláciu terčíka z ktorého chceme deponovať materiál. Počas interakcie laseru so substrátom 

vzniká plazma. Výhodou depozície laserovým pulzom je to, že para ablovaného materiálu má 

presne takú stochiometriu akú má aj terčík. Toto umožňuje nanášať často veľmi komplexné 

materiály ako sú feroelektriká, supravodiče alebo aj polyméry.  
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Rýchlosť PVD deponovania je zvyčajne niekoľkonásobne väčšia ako pri CVD technikách. Pri PVD 

technikách sa zvyčajne nedeponuje viac ako niekoľko mikrometrov materiálu kvôli kumulácii 

pnutia vo vrstve, ktoré je zvyčajne dosť vysoké. Pri potrebe nanášania hrubších vrstiev sa využívajú 

iné techniky ako napríklad elektrolytické pokovovanie. 

 

4.1.3 Elektrolytické pokovovanie 

Elektrolytické pokovovanie je proces pri ktorom je možné naniesť niekoľko desiatok 

mikrometrov hrubé povlaky. Substrát na ktorý chceme naniesť povlak musí byť elektricky vodivý 

a je umiestnený v roztoku ktorý obsahuje redukovateľnú formu materiálu ktorý chceme deponovať. 

Vzorka je udržiavaná na negatívnom potenciály katóda (katóda) oproti pomocnej elektróde 

(anóda). Ióny v roztoku sú na povrchu vzorky redukovaná a vylučujú sa vo forme povlaku. Ako 

príklad môžeme uviesť napríklad elektrolytické vylučovanie medi z roztoku meďnatých iónov. 

Odporúčané prúdové hustoty sú v rozmedzí od 5 – 100 mA/cm-2. 

 

 

Obrázok 24. Schematický diagram elektrolytickej cely na pokovovanie meďou. 

 

Na obrázku 25 je znázornená príprava nanoštruktúry pomocou elektrolytickej depozície materiálu 

do diery vytvorenej v reziste pomocou litografie. Pri nevodivom substrate je najprv nutné na 
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substráte vytvoriť vodivú vrstvu na ktorú sa nanesie material pri elektrolytickom pokovovaní. Po 

pokovení a odstránení rezistu je táto vrstvička potom odstránená.  

 

 

 

Obrázok 25. Schématický diagram prípravy štruktúr elektrolytickou depozíciou.  
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5. Leptanie  

5.1 Leptanie na veľkých plochách  

Leptanie tenkých vrstiev a odleptávanie substrátu je veľmi dôležitý proces pri prenášaní 

vzoru pripravenom v reziste na substrát pri mikro a nanofabrikáciách. Dva dôležité parametre 

pri leptacom procese sú jeho selektivita a smer leptania. Selektivita sa vzťahuje na to či dané 

leptadlo vie diferencovať medzi maskou ktorá sa používa na ochranu materiálu a materiálom 

samým o sebe. Smer leptania zase definuje smer v ktorom sa daný materiál leptá najrýchlejšie. 

Pri izotropnom leptaní bude leptadlo atakovať materiál vo všetkých smeroch rovnakou 

rýchlosťou a pod maskou vznikne polguľovitý podleptaný profil. Pri anizotropnom leptaní 

závisí rýchlosť leptania od kryštalografického smeru. Pri tomto type je možné dosiahnuť rovné 

steny alebo rozličné typy profilov napríklad pyramidálny. Leptanie podľa toho v akom 

prostredí prebieha môžeme ešte rozdeliť na mokré a suché. Mokré leptanie prebieha v 

roztokoch. Väčšina leptadiel je izotropná a vykazuje veľmi dobrú selektivitu. Fotorezist a nitrid 

kremíka sú dva najbežnejšie používané maskovacie materiály pri mokrom leptaní. Mokré 

leptanie často prebieha v silne korozívnych roztokoch ako napríklad kyselina fluorovodíková, 

zmes HNO3 a HCl alebo vo vodnom roztoku KOH.  

 

Obrázok 26. Rozdiel medzi reliéfmi vytvorenými pri izotropnom a anizotropnom leptaní 

 

Väčšina suchých leptacích techník prebieha v plazmovom výboji. Oproti mokrému leptaniu 

ponúka niekoľko výhod. Prvou je menšie podleptávanie masky a suché leptanie je zvyčajne 

anizotropné. Problémom ale je nižšia selektivita a následné odleptávania aj maskovacieho 

materiálu. Poznáme tri základné techniky suchého leptania: 1. Leptanie v plazmovom výboji pri 

vysokom pracovnom tlaku. 2. Reaktívne iónové leptanie. 3. Tzv. ion milling alebo iónové leptanie. 
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Iónové leptanie je čisto fyzikálny proces pri ktorom materiál odstraňujeme bombardovaním 

pomocou urýchlených iónov napríklad Ar+, Hlavnou charakteristikou tohto procesu je nízka 

leptacia rýchlosť a veľmi zlá selektivita, čiže táto technika sa väčšinou využíva na leptanie 

tenučkých vrstiev. Pri leptaní v plazmovom výboji pri vysokom pracovnom tlaku 10-1 – 5 Torr 

vznikajú v plazme vysoko reaktívne chemické zlúčeniny, ktoré reagujú s leptaným materiálom. 

Produkty tejto reakcie sú prchavé a desorbujú sa rýchlo z leptaného povrchu a preto leptanie môže 

neustále pokračovať. Reaktívne iónové leptanie prebieha pri nižších tlakoch a je kombináciou 

fyzikálnych a chemických procesov. Pri tejto technike reaktívne prekurzory vytvorené v plazme 

reagujú s leptaným povrchom iba tam kde je povrch aktivovaný zrážkami s iónmi z plazmy tým že 

sa napríklad narušia chemické väzby atómov na povrchu. Oproti predchádzajúcim dvom technikám 

ponúka vyššie rýchlosti leptania v smere kolmom na povrch.  

 

 

Obrázok 27. Zjednodušená reprezentácia mechanizmov pre (a) iónové leptanie, (b) leptanie v 

plazmovom výboji pri vysokom pracovnom tlaku, (c) reaktívne iónové leptanie. 

 



48 

 

5.2 Leptanie na mikro a nanoškále. Litografia fokusovaným iónovým zväzkom tzv. FIB 

litografia 

Systémy so fokusovaným iónovým zväzkom (FIB) používajú jemne zaostrený zväzok 

iónov (typicky ióny gália), ktoré pri prevádzke s vysokými prúdmi v lúči možno použiť na lokálne 

odprašovanie, alebo „nanofrézovanie“ povrchu vzorky, ktorý je vystavený iónovému lúču. 

V podstate ide o lokálne leptanie materiálu na mikro a nanoškále. Systémy FIB sa vyrábajú 

komerčne už pomerne dlho, predovšetkým na použitie v polovodičovom priemysle, a preto sú 

vyspelé a široko dostupné. Obrázok 28 ukazuje schému postupu pri príprave štruktúr pomocou 

FIB. Pri nenafrézovaní FIB typicky lúč primárnych iónov gália (Ga) dopadne na povrch vzorky 

a odpráši malé množstvo materiálu, ktorý zanechá povrch buď ako sekundárne ióny alebo neutrálne 

atómy. Pri vysokých primárnych prúdoch je teda možné materiál efektívne odstrániť z povrchu 

vzorky, čo umožňuje presné rezanie vzorky s dosiahnuteľnými veľkosťami štruktúr výrazne pod 1 

µm. Rýchlosť odstraňovania materiálu odprašovaním, tiež nazývaná koeficient účinnosti 

odprašovania, závisí od materiálu substrátu a od mnohých ďalších parametrov spracovania, vrátane 

energie iónov, uhla dopadu iónového lúča a podmienok mletia. Vzorku je možné súčasne počas 

nanofrézovania zobraziť s pomocou skenovacieho elektrónového mikroskopu, ktorý je zvyčajne 

integrovaný v FIB zariadení. Nanoobrábanie pomocou FIB sa stalo obľúbeným nástrojom na 

výrobu rozličných 3D mikro zariadení a mikroštruktúr aj z ultratvrdých keramických materiálov, 

ktoré by mechanicky obrobiť nebolo možné. FIB sa používa aj ako nástroj na dodatočné 

opracovanie mikro a nanoštruktúr napríklad na doladenie hmotnosti rezonátora abláciou 

nepatrných množstiev materiálu. Potenciálnou nevýhodou FIB obrábania je nízka rýchlosť procesu 

a takisto je to sériová metóda podobne ako elektrónová litografia. Na zvýšenie rýchlosti odprášenia 

materiálu pri FIB obrábaní je možné použiť FIB-asistované leptanie (FIBAE). V systéme FIBAE 

sa iónový lúč používa na zahájenie chemickej reakcie medzi povrchom vzorky a molekulami plynu 

absorbovanými na povrchu vzorky, čím sa zvyšuje rýchlosť odstraňovania materiálu. 

Vstrekovaním prekurzora reaktívneho plynu do procesu odprašovania je navyše možné lokálne 

zmeniť mechanizmus odstraňovania materiálu a zmeniť tvar obrábania. Takisto je aj možné lokálne 

deponovať materiál ktorý vznikne rozkladom plynného prekurzora na mieste nárazu iónového 

zväzku na vzorku. Takto je možné lokálne „zvárať“ a pripravovať elektrické kontakty na 

nanoštruktúry.  
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Obrázok 28. Schematický diagram lokálneho odprašovania vzorky pomocou FIB zariadenia. 
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6. Atómová silová mikroskopia (AFM) 

6.1 AFM ako nástroj na zobrazovanie povrchov 

V roku 1986 Gerd Binnig a Heinrich Rohrer zdieľali Nobelovu cenu za fyziku za vynález 

skenovacieho tunelovacieho mikroskopu (STM), ktorý dokáže zobraziť jednotlivé povrchové 

atómy s nevídaným rozlíšením. Objav STM viedol k vynálezu radu ďalších „skenovacích 

sondových“ mikroskopií, ktoré sú založené na mechanickom skenovaní ostrej sondy po povrchu 

vzorky. Atómová silová mikroskopia (AFM) je jednou z najúspešnejších z týchto mikroskopií.  

Binnig ktorý pracoval v IBM výskumnom laboratóriu v Zürichu vo Švajčiarsku dostal nápad na 

zostrojenie AFM v roku 1985, keď bol v Kalifornii na dovolenke. Pred odchodom na dovolenku, 

Binnig, bol tak zaneprázdnený svojou prácou na STM, že nerozvíjal svoje ďalšie nápady 

a myšlienky o iných možných variantoch skenovacích sondových mikroskopií.  Podľa Binninga, 

inšpirácia pre AFM mikroskop ako ležal na podlahe jeho domu. Zdvihol zrak a všimol si subtílnu 

štruktúru stropu, ktorá mu pripomínala topografiu ktorú tak často videl na obrázkoch zo 

skenovacieho tunelového mikroskopu. Dal si otázku, prečo musí byť povrch vždy zobrazovaný 

prúdom a prečo nie silou? Okrem iného, použitie sily by malo tú výhodu, že na rozdiel od STM by 

bolo možné zobraziť aj nevodivé povrchy. Binnig hovoril o svojom nápade s Christophom 

Gerberom z IBM a Calvinom Quatem zo Stanfordu a vypočítali aké by boli sily medzi atómami, a 

boli prekvapení keď zistili, že môžu ľahko vytvoriť konzolu s konštantou pružnosti menšou ako 

sily ktoré pôsobia medzi atómami.  Napríklad vibračné frekvencie atómov viazaných v molekule 

alebo v kryštalickej pevnej látke sú typicky 1013 Hz alebo viac. Typická hmotnosť atómu je rádové 

10-25 kg, to dáva interatomárnu konštantu pružnosti k, rádové 10 N/m. Pre porovnanie, konštanta 

pružnosti nosníka zostrojeného z hliníková fólie, ktorá sa používa v domácnosti, ktorý je dlhý 4 

mm a široká 1 mm je približne1 N/m. Verili, že tým, že budú snímať výchylky na úrovni angströmu 

z takej mäkkej konzolou tým bude možné zobraziť topografiu povrchu atomárnej úrovni. 

Aplikovaná sila nebude dostatočne veľký na to, aby vytlačil atómy z ich mriežky. Keď sa tieto 

myšlienky viac sústredili, Gerber nechal všetko na čom predtým pracoval a bol schopný postaviť 

prvý prototyp za niekoľko dní. Výsledky, ktoré Binnig, Quate a Gerber získali s týmto prototypom 

začali otvorili oblasť atómovej silovej mikroskopie. 

Pojem použitie sily na zobrazenie povrchu je všeobecný a môže byť aplikovaný na rôzne druhy 

síl ako sú magnetické, elektrostatické alebo interatomárne medzi hrotom sondy a povrchom. Bez 

ohľadu na pôvod sily, všetka AFM mikroskopy majú päť základných komponentov: 
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1. Ostrý hrot upevnený na mäkkej konzolovej pružine 

2. Spôsob vnímania vychýlenia konzoly (nosníka) 

3. Systém spätnej väzby na monitorovanie a kontrolu deformácie (a teda interakčná sila) 

4. Mechanický skenovací systém (zvyčajne piezoelektrický) ktorý pohybuje vzorkou 

vzhľadom na hrot v rastri 

5. Zobrazovací systém, ktorý prevádza namerané údaje do formátu obrázok. 

 

Obrázok 29. Schematický diagram AFM mikroskopu 

Systémy skenovania, spätnej väzby a zobrazovania sú veľmi dobré podobné tým, ktoré sa 

používajú na skenovaciu tunelovú mikroskopiu. Aj keď základné prvky všetkých silových 

mikroskopov sú podobné, detaily implementácie sa líšia. Pôvodný atómový silový mikroskop 

napríklad používal a ručne vyrobený nosník vytvorený z kúska zlatej fólie dlhej asi 1 mm. Malý 

diamant prilepený k fólii slúžil ako hrot. Dnešné nosníky hrotov na AFM sú vyrobené z  kremíka, 

oxidu kremičitého alebo nitridu kremíka pomocou optickej litografie.  Typické rozmery nosníkov 

sú na rádovo 100 mikrónov, s hrúbkami rádovo 1 mikrón. Táto geometria dáva konštanty pružnosti 

v rozsahu 0,1-1 N/m a rezonančné frekvencie v rozsahu 10-100 kHz. Nosníky môžu byť vyrobené 

s integrovanými hrotmi alebo inak malé diamantové hroty je možné prilepiť ručne.  

Pri skenovaní povrchu, ktorý ma štruktúry veľkostne na úrovni AFM hrotu, môžu vznikať artefakty 

z dôvodu toho, (viď obrázok 30) že hrot nie je schopný úplne kopírovať reliéf. Pri skenovaní 

takýchto štruktúr je potrebné použiť tzv. high aspect ratio hroty. 



52 

 

 

Obrázok 30. Zobrazenie atomárne hladkých vzoriek a vzoriek s veľkými štruktúrami. 

 

Niektoré z najlepších hrotov pre magnetické a elektrostatické zobrazovanie boli vyrobené 

z jemného, elektrochemicky leptaného drôtu. Leptané drôty majú zúžené geometriu, ktorá sa 

pohybuje od približne 10 mikrónov v priemere v bode pripojenia na menej ako 500 Å na konci. 

Ďalšou kritickou súčasťou AFM je snímač ktorý deteguje vychýlenie nosníka. V ideálnom prípade 

snímač by mal mať sub angströmovú citlivosť a mal by pôsobiť zanedbateľnou silou na nosník. 

Elektrónové tunelovanie, čo bola metóda, ktorú Binnig použil, pri skenovacom tunelovom 

mikroskope má vlastnosť extrémnej citlivosti na zmenu vzdialenosti pretože tunelový prúd medzi 

dvoma vodivými povrchmi sa exponenciálne mení so vzdialenosťou, typicky s faktorom 10 na 

angström posunu. Pri AFM sa tento spôsob detekcie vzdialenosti ukázal ako problémový z dôvodu 

že, ak sú povrchy medzi ktorými dochádza k tunelovému efektu kontaminované stráca sa citlivosť. 

Z tohto dôvodu väčšina navrhovaných AFM mikroskopov teraz používa nejakú formu optickej 

detekcia. Schémy optickej detekcie sú rozdelené do dvoch základných tried: interferometrické 

a metódy založené na odraze lúča z prehnutého nosníka. Oba tieto metódy sú schopné merať 

výchylky nosníka rádovo 0,1 Å so šírkou detekčného pásma až 10 kHz. Pri typickej zostave 

založenej na odraze lúča sa svetlo z laserovej diódy zrkadlovo odráža od zrkadlového povrchu 

nosníka. Smer odrazeného svetelného lúča je snímaný s polohovo citlivým (dvojprvkovým) 

fotodetektorom. Interferometrické systémy používané na snímanie polohy nosníka majú mnoho 

rôznych foriem a niektoré novšie metódy sa implementujú takmer rovnako jednoducho ako metódy 
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založené na odraze lúča. Jedna z hlavných výhod interferometrie je, že môže byť použitá aj 

u nosníkov ktoré nemajú zrkadlový povrch. Toto je obzvlášť dôležité pre magnetické a 

elektrostatické zobrazovanie, ktoré často používajú nosníky z jemného drôtu. Niektoré z prvých 

AFM mikroskopov založených na  interferometrickom snímaní mali dosť nízky výkon pri nízkych 

hodnotách frekvencií kvôli veľkému rozdielu vo fyzickej dráhe medzi referenčným lúčom a 

svetlom odrazeným od konzoly. Tento problém bol v dnešnej dobe vyriešený pomocou optických 

vlákien alebo pomocou dvojlúčovej diferenciálnej techniky. 

Pretože AFM je taký citlivý nástroj, je nutné zabezpečiť aby vonkajšie vibrácie, ako 

napríklad otrasy budovy laboratória, neobmedzovali jeho výkon. Účinkom vonkajších vibrácií by 

bol spôsobený nežiaduci pohyb hrotu vzhľadom na vzorku a snímač vychýlenia. Odolnosť AFM 

voči externým vibráciám závisí od frekvencie týchto vibrácií f vzhľadom na najnižšiu rezonančnú 

frekvenciu f0 mechanického systému ktorý pozostáva z nosníka a zvyšku AFM. Amplitúda 

relatívneho pohybu hrotu je tlmená faktorom (f/f0)
2 v limite f≪ 𝑓0. Ak je teda najnižšia rezonančná 

frekvencia systému viac ako 20 kHz a typická vibrácia budovy okolo 20 Hz pri amplitúde vibrácie 

nosníka 1 mikrón je pohyb hrotu 0,01 Å, čo takmer neškodná úroveň. Pretože nosníky môžu byť 

ľahko vyrobené s vysokými rezonančnými frekvenciami, obmedzujúcim faktorom je zvyčajne 

zvyšok AFM. Dobrí dizajnéri sa pri výrobe AFM zameriavajú hlavne na výrobu tuhých 

a kompaktných mechanických komponentov, najmä v dráhe od nosníka na vzorku. Jeden z 

najzaujímavejších výsledkov AFM mikroskopie bol objav atomárneho rozlíšenia ktoré je možné 

dosiahnuť, keď je hrot v kontakte so vzorkou pri skenovaní. Koncepčne sa tento mód nazýva ako 

„kontaktný režim“ a je analógom použitia stylusu profilometra s odlišnosťou že meriame 

topografiu povrchových atómov. Na začiatku sa môže zdať táto myšlienka nepravdepodobná, 

najmä ak sa pozeráme na makroskopickú veľkosť typických AFM hrotov. AFM dosahuje vysoké 

hodnoty rozlíšenie použitím veľmi malej sily pôsobiacej na špičku hrotu rádové 10-7 až 10-11 N 

vďaka tomu, že plocha kontaktu hrotu a vzorky je mimoriadne malá. 

Táto malá a dobre ovládaná zaťažovacia sila je zásadný rozdiel medzi kontaktným režimom 

pri AFM sa stylusom v profilometri, ktorý zvyčajne používa silu na zaťaženie hrotu rádové 10-4 N. 

Atomárne rozlíšenie bolo dosiahnuté na mnohých rôznych materiáloch vrátane izolátorov a 

vodičov. Prvé materiály, ktoré vykazovali atomárne zvlnenie boli vrstevnaté materiály, ako je 

grafit, molybdén sulfid a nitrid bóru. V poslednom období bolo pozorované atomárne rozlíšenia aj 

na zlate a na iónových kryštáloch chloridu sodného a fluoridu lítneho. Interpretácia AFM obrázkov 
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s atomárnym rozlíšením závisí od interakcie hrot-vzorka, ktorá by mala byť v ideálnom prípade 

interakciou jedného atómu na konci hrotu a vzorkou. Podľa teoretických výpočtov sa ale zdá, že 

tento ideál sa v praxi nerealizuje. Namiesto toho je sila pravdepodobne prenášaná cez malú 

nepravidelnosť na konci hrotu, rádovo niekoľko atómov vo veľkosti. Pretože atomárna 

konfigurácia na konci hrotu závisí od konkrétne použitého hrotu, videnej štruktúry v rámci 

jednotkovej bunky kryštálu môže byť predmetom variability. Okrem pozorovania štruktúry aj 

atomárne hladkých povrchov, AFM mikroskop úspešne zobrazil povrchy s adsorbovanými 

organickými molekulami, ako napríklad kyselina sorbová, DNA a proteíny. Aby nedošlo k 

poškodeniu organických molekúl, interakčná sila musí byť udržiavaná pod 10-8 N. To je ťažko 

dosiahnuteľné vo vzduchu kvôli kapilárnym silám dôsledkom kondenzácie vody medzi hrotom 

a vzorkou. Jedným zo spôsobov, ako tento problém prekonať, je prevádzka ponoriť vzorku, a hrot 

do kvapaliny, napríklad vody alebo etanolu. Okrem toho, že táto konfigurácia umožňuje menšie 

interakčné sily, prevádzku pod vodou otvára aj možnosť pozorovania biologických vzoriek vo 

fyziologicky relevantnom prostredí. 

AFM napríklad v reálnom čase zobrazila proces polymerizácie fibrínu, proteínu dôležitého 

pre zrážanie krvi. Výsledky ukazujú, že v počiatočných fázach k rastu polymérneho reťazca 

nedochádza pridaním monomérov na niekoľko dlhých reťazcov, ale spojením mnohých krátkych 

reťazcov a  postupné vytváranie dlhších reťazcov. AFM prinieslo aj nové poznatky do klasicky 

študovaných oblasti fyziky ktoré sa zaoberali trením alebo elasticitou, kde sa  zistilo, že pri ich boli 

popísané mnohé javy s atomárnym alebo molekulárnym rozlíšením. Napríklad bol objavený tzv. 

stick-slip jav ktorý prebieha na atomárnej škále pri skenovaní vzorky grafitu AFM hrotom. Tento 

objav umožnil rozšírenie AFM meraní aj o laterálne sily, ktoré sú manifestáciou trenia.  

Prejav trenia v atómovom meradle poskytol nové perspektívy v tribológii. Ďalšia nová 

oblasť výskumu kde bolo možné aplikovať AFM bola distribúcia a zmáčanie kvapalných filmov, 

ako sú mazivá iba niekoľko nanometrov hrubých. Kontaktný režim  v AFM je možné využiť aj na 

topografické zobrazovanie väčších objektov. Červené krvinky, integrované obvody a záznamové 

diery v optických diskoch sú príkladom len niekoľkých študovaných vzoriek. Technologické 

aplikácie AFM sú veľmi rozsiahle, pretože AFM môže vykonávať trojrozmerné kvantitatívne 

merania s vysokým rozlíšením a na širšej škále vzoriek ako prakticky žiadna iná technika. Keď je 

hrot v kontakte so vzorkou, pri interakcii dominujú medzi atómové sily relatívne krátkeho dosahu. 

Posunutím špičky od vzorky o 10-100 nm, sa pri zobrazovaní uplatňujú sily dlhšieho dosahu, ako 
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sú magnetické, elektrostatické a atraktívne van der Waalsové sily. Tento typ bezkontaktného 

zobrazovania sa zvyčajne vykonáva iným spôsobom zisťovania pôsobiacej sily. Namiesto merania 

statických výkyvov nosníka ako v kontaktnom režime silovej mikroskopie, je nosník  poháňaný 

tak, aby vibroval blízko jeho rezonančnej frekvencie pomocou malého piezoelektrického prvku. 

Prítomnosť sily, presnejšie jej gradientu, σF/σz, modifikuje efektívnu konštantu pružnosti nosníka 

k konzoly podľa vzťahu: 

k = k0+ σF/σz  (42) 

kde k0 je konštanta pružnosti izolovanej konzoly Napríklad, ak vzorka pôsobí na nosník príťažlivou 

silou, konštanta pružnosti sa zníži a nosník „zmäkne“. V dôsledku toho sa zníži rezonančná 

frekvencia, a tento pokles je potom detegovaný meraním amplitúdy a fázovej alebo frekvenčnej 

zmeny vibrácií. Silová citlivosť rezonančného posunu je daná faktorom kvality Q (typicky asi 100) 

a tepelnými vibráciami nosníka, ktoré sú dominantným zdrojom šumu. Amplitúda tepelných 

vibrácií je určená ekvipartičným teorémom a je daná vzťahom: 

1

2
𝑘0‹(∆𝑥)2› = 

1

2
𝑘𝑇 (43) 

Za pre nosník s konštantou pružnosti rovnou 1 N/m je pri izbovej teplote, efektívna rms amplitúda 

šumu na úrovni 0,6 Å. Za typických prevádzkových podmienok je tepelný šum obmedzuje 

detekovateľný gradient sily na približne 10-5 N/m. Ak chceme vidieť, ako tento gradient sily 

zodpovedá sile, zvážme silu ktorá sa mení v závislosti od vzdialenosti 1/r2. Ak uvažujeme 

o vzdialenosti medzi hrotom a vzorkou na  100 nm, pri gradiente sily 10-5 N/m má pôsobiaca sila 

hodnotu 5x10-13  N, túto hodnotu by bolo obťažne namerať v statickom kontaktnom režime.  

V princípe je možné merať aj menšie sily pomocou nosníkov s vyšším Q faktorom alebo pri nižších 

teplotách.  

Snímaním Coulombických síl pomocou špeciálnych hrotov je možné nedeštruktívne 

meranie náboja na vzorke. V iných aplikáciách využitia elektrostatickej sily sa AFM sa používa na 

potenciometrické merania na mikroškále pri zobrazovaní doménových stien vo feroelektrikách. 

AFM mikroskopia by v princípe mala byť dostatočne citlivá na detekciu jednotlivých elektrónov. 

Pri separácii hrot-elektrón na úrovni 10 nm je silový gradient v dôsledku interakcie elektrónu s 

jeho obrazovým nábojom v hrote je 6x10-5 N/m. Aj keď tento gradient síl má v zásade merateľnú 

hodnotu, bude potrebné ďalšie úsilie aby bola presvedčivo demonštrovaná schopnosť AFM 

mikroskopu zobraziť obraz jedného elektrónu.  
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Ak má hrot magnetický moment, potom magnetické polia, ktoré vychádzajú z 

magnetických vzoriek, je možné merať vplyvom sily ∇(m.B). Toto je základ magnetickej silovej 

mikroskopie (MFM). Na prvé experimenty so zobrazovaním pomocou magnetickej sily boli 

použité hroty vyrobené zo železného alebo niklového drôtu. V poslednej dobe sa s úspechom 

využívajú kremíkové hroty pokryté  tenko vrstvovými magnetickým povlakom. Rozlíšenie 

magnetického zobrazovania je dané tvarom hrotu a rozstupom medzi hrotom a vzorkou. Rozlíšenie 

MFM mikroskopu je v ideálnych podmienkach rádovo 20 nm. Jedna z kľúčových výhod 

mikroskopie magnetických síl nad konkurenčnými technikami zobrazovania elektrónovým lúčom 

je že nie je potrebná žiadna špeciálna príprava vzorky. Dokonca aj vzorky s tenkými, 

nemagnetickými vrchnými vrstvami sa dajú zobraziť pretože magnetické polia zo vzorky preniknú 

cez tenkú vrchnú vrstvu. Táto schopnosť je obzvlášť dôležitá pri skúmaní určitých technologických 

vzoriek, ako napríklad ako magnetické a magneto optické záznamové disky. Snímky bitových 

obrazcov na magnetických záznamových médiách môžu poskytnúť dôležité informácie o procese 

zápisu, ako je veľkosť a tvar bitov, ako aj informácie ohľadom šumu v záznamovom médiu a 

charakteristiky materiálu ohľadom schopnosti udržať vysokú hustotu zápisu. MFM mikroskopia sa 

bola využitá aj na zobrazenie magneticky mäkkých materiálov, ako napríklad permalloy a 

monokryštálov železa. Okrem iného môže MFM mikroskopia zobraziť smery ktorými 

magnetizácia rotuje vo vnútri Blochových stien a môžete zobraziť aj funkcie, ako sú Blochove 

čiary. Budúcnosť pre AFM mikroskopie je možné s ľahkosťou predpovedať pretože vďaka svojej 

veľkej univerzálnosti tento metrologický nástroj nájde množstvo aplikácií vo vývoji a kontrole 

kvality v optickom, polovodičovom  a elektronickom priemysle. Od merania drsnosti povrchov po 

meranie tvaru magnetických bitov, topografie integrovaných obvodov až po meranie hrúbky 

maziva v harddiskoch. Schopnosť merať trojrozmerne profily s nanometrovým rozlíšením 

predurčujú  AFM ako dôležitý nástroj na kontrolu razidiel optických diskov, meranie šírok čiar na 

maskách integrovaných obvodov. AFM mikroskopia je tiež vhodná pre vizualizáciu morfológie 

rastu a veľkosti zŕn tenkých vrstiev. Táto veľká základňa technologických aplikácií bude 

stimulovať vývoj nástrojov, ktoré sa ľahko používajú a ktoré dokážu spracovať veľké vzorky, ako 

napríklad celé platne magnetické diskov a kremíkových doštičiek. Vo fyzikálnych vedách bude 

AFM prispievať k novým znalosti tým, že umožní vizualizovať a kvantifikovať známe javy ako 

napríklad trenie, kontaktná elektrifikácia, pružnosť a zmáčanie študované v menšom meradle, ako 

bolo predtým možné. Jednou zo zaujímavých aplikácií by bolo použitie súboru AFM pozorovať 
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rekonštrukcie povrchu na oboch izolátoroch a vodičov. Bude však potrebné viac práce aby bolo 

demonštrované, že AFM hroty majú dostatočné rozlíšenie a stabilitu, aby v tejto oblasti významne 

prispeli. Biologické aplikácie AFM mikroskopie, aj keď sú technicky náročné, sú obrovské. AFM 

mikroskopia už zobrazila jednotlivé biologické molekuly, ako sú aminokyseliny, bio polyméry ako 

je DNA, makromolekuly, ako sú proteíny, a dokonca celé bunky. Ako už bolo spomenuté AFM 

mikroskopia je vhodná na sledovanie biologické procesov v živom prenose, ako napríklad 

polymerizáciu fibrínu. AFM je predurčené na pozorovanie procesov, ktorými sa vírusové častice, 

ako napríklad vírus AIDS, sa prichytia na bunke membrány. Snáď najzaujímavejšou potenciálnou 

aplikácia AFM je sekvenovanie DNA. Niekoľko skupín pracuje s AFM mikroskopom na výskume 

ako upevniť molekuly DNA na a substrát a rozlíšiť jednotlivé bázy. Napriek tomu, že je to veľmi 

náročný cieľ, neexistuje teoretická limitácia, prečo by technické problémy nemali byť vyriešené. 

Predpokladá sa, že pomocou AFM bude možné znížiť rádové čas potrebný na sekvenovanie DNA, 

ako je napríklad ľudský genóm. 

 

6.2 AFM ako nástroj pre nanofabrikácie 

V predchádzajúcej podkapitole bolo popísané využitie AFM ako nástroja na zobrazovanie 

topografie povrchov s vysokým rozlíšením.  Ostrý hrot AFM mikroskopu je možné využiť aj ako 

nástroj na nanofabrikácie. Existuje niekoľko druhov AFM litografií, ktoré budú postupne popísané 

v nasledovnom texte. 

 

6.2.1 Tzv. Dip-pen litografia 

Od prvého článku v roku 1999 od Mirkina a jeho kolegov1, sa tzv. dip-pen nanolitografia 

(DPN) stala jednou z najpopulárnejších techník AFM nanolitografií.  

DPN litografia využíva princíp “hrotu pera a atramentu“, hrot pera je AFM hrot 

a atramentom sú rôzne typy molekúl, ktoré je možné kontaktom hrotu namočenom v roztoku 

daných molekúl preniesť na povrch substrátu. Atramenty používané pre DPN môžu byť buď malé 

organické molekuly, biologické polyméry a koloidné častice pričom substrátmi môžu byť kovy, 

polovodiče, izolanty, alebo iné funkčné monovrstvy adsorbované na rôznych typoch povrchov. 

Prenesené molekuly sa môžu buď fyzicky adsorbovať na substráte alebo reagujú s povrchmi za 

vytvárania chemických väzieb. Mechanizmus molekulárneho transportu medzi hrotom 

                                                 
1 Piner R. D., Zhu J., Xu F., Hong S. Mirkin C. A. Science  (1999) 283 661–3. 
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a substrátom je stále predmetom diskusií a je ovplyvnený mnohými parametrami vrátane zloženia 

atramentu a vlastností povrchu, povahe kontaktu, distribúcii a pohyblivosti atramentu na hrote, 

rozpustnosti atramentu vo vode a teplota a vlhkosti, pri ktorých sa experiment vykonáva. Okrem 

týchto faktorov sú šírky nakreslených čiar veľmi závislé aj od rýchlosti pohybu hrotu. Hoci výskum 

v tejto oblasti poukázal na možnosti prenosu materiálu z hrotu na povrch difúziou vo vodnom 

prostredí cez meniskus ktorý sa vytvorí medzi hrotom a vzorkou pri normálnej vzdušnej vlhkosti, 

niektoré experimenty boli vykonané aj pri extrémne nízkych relatívnych vlhkostiach vzduchu alebo 

s molekulami, ktoré sú nerozpustné vo vode čo naznačuje aj existenciu iných mechanizmov. 

 

 

Obrázok 32. Schematický diagram DPN litografie. (a) AFM hrot namočený v “atramente”. (b) 

Vytváranie štruktúry na povrchu. (c) Finálna štruktúra. 

 

Zaujímavé je, že vodný meniskus môže byť nielen transportným médiom, ale aj reakčnou 

nádobou, čo bude popísané neskôr v litografii pomocou lokálnej anodickej oxidácie.  Na zlepšenie 
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distribúcie atramentu na hrot, a celkovej kapacity atramentu pri zápise sa zvyčajne zásobník 

atramentu a prenosový systém integruje do celkového prístrojového vybavenia. Hrot je potom 

pravidelne namáčaný do atramentu automatizovaným spôsobom počas procesu nanofabrikácie. 

Rovnako ako iné litografické metódy s využitím sondy, je DPN sériový proces, ktorého nevýhodou 

je nízka rýchlosť a obmedzené možnosti pri výrobe nanoštruktúr  vo veľkom meradle. Na zvýšenie 

rýchlosti fabrikácie, boli vyvinuté systémy z mnohopočetnými konzolami ktoré umožňujú 

fabrikácie s veľkým množstvom hrotov.  Zvyčajne sa implementuje tento proces tak, že systém 

sleduje jeden hrot a všetky ostatné pasívne sledujú jeho pohyb, duplikujúc jeden vzor n-krát, 

pričom n je počet hrotov v systéme. Tento dizajn však vyžaduje mimoriadne presné zrovnanie 

všetkých sond inak niektoré hroty sa môžu dotýkať povrchu s rozdielnymi silami alebo jednoducho 

stratiť kontakt s povrchom počas skenovania, výsledkom čoho sú heterogénne šírky čiar, skreslenie 

a dokonca chýbajúce niektoré kresby. Nezávislé ovládanie každého hrotu je technicky viac 

náročné, umožňuje ale pripravovať zložité vzory s lepšou presnosťou a reprodukovateľnosťou. 

Ovládanie  hrotov sa môže realizovať piezoelektrickým, kapacitným, alebo termoelektrickým 

spôsobom. Od polovice deväťdesiatych rokoch minulého storočia bolo vyvinutých mnoho 

systémov s viacerými hrotmi a počet paralelne prevádzkovaných hrotov dramaticky vzrástol. 

Paralelná litografia s osem perovým nanoplotrom bola uvedená Mirkinom a Hongom2 v roku 2000. 

V súčasnej dobe existujú systémy, ktoré využívajú simultánne až 55 000 konzol, ktorými je možné 

vzorovanie povrchov s plochou niekoľko centimetrov štvorcových a vyrobiť až 450 000 000 

prvkov s veľkosťou pod 100 nm za menej ako 30 minút. V súčasnosti je DPN najvyspelejšou 

technológiu z AFM litografií a má najbližšie k industriálnemu použitiu. 

 

6.2.2 AFM litografia so samo usporiadanými vrstvami tzv. nanografting 

Tzv. nanografting je nanolitografická technika pri ktorej časť plochy zlatej vrstvy pokrytej 

samo usporiadanou vrstvou tiolu nahradená iným tiolom. Tento proces je prevedený lokálne 

pomocou AFM hrotu  zvyčajne v kontaktnom režime pri vysokej pôsobiacej sile, následkom ktorej 

je pôvodný tiol odstránený z povrchu a nový tiol sa naviaže na očistené miesto z roztoku . Výsledok 

tohto procesu je potom možné vizualizovať pri nízkej pôsobiacej sile v štandardnom zobrazovacom 

móde AFM mikroskopu. Od svojho objavu v roku 19973 bolo zaznamenaných mnoho vylepšení 

                                                 
2 Zhang M., Bullen D., Chung S-W., Hong S., Ryu K. S., Fan Z., Mirkin C. A., Liu C. Nanotechnology (2002) 13 

212–7. 
3 Xu, S.; Liu, G.-Y. Langmuir (1997) 13 127–129. 
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a módov napríklad pri reverznej nanografting litografii sú najprv uložené funkčné molekuly na 

povrchy a potom sa pomocou nanografting umiestnia inertné zložky v presne definovaných 

geometrických usporiadaniach tak aby vznikli usporiadané polia pôvodných funkčných molekúl. 

Pri inom móde pri tzv. nanopen reader and writer4 (NPRW) je možné previesť samotný proces 

nahradenia jedného tiolu druhým po AFM hrotom aj bez prítomnosti kvapalného média. Molekuly 

tiolu sú vopred deponované na AFM hrot na vzduchu podobne ako pri tzv. dip pen litografii. Celý 

proces náhrady primárneho tiolu sekundárnym je potom prevedený na vzduchu. NPRW technika 

je veľmi podobná tzv. dip pen litografii s jediným rozdielom, že pri NPRW je substrát pokrytý 

primárnym tiolom na začiatku litografie. To umožňuje presnejšie vytváranie nanoštruktúr keďže 

sekundárny tiol sa nerozleje po povrchu zlata, ale je udržiavaný na mieste hranicou s primárneho 

tiolu, ktorá slúži ako nano-kontajner. Celý proces je znázornený na obr. 33. 

 

 

 

                                                 
4 Amro N. A., Xu S., Liu G.-Y. Langmuir (2000) 16(7) 3006-3009. 
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Obrázok 33. Schematický diagram NPRW litografie. (a) AFM hrot namočený v “atramente”. (b) 

Vytváranie štruktúry v samo usporiadanej vrstve. (c) Finálna štruktúra. 

 

6.2.3 Elektrochemická AFM litografia 

Elektrické napätie medzi sondou AFM a substrátom môže vyvolať na povrchu redoxné 

reakcie. Ich výsledkom môže byť depozícia oxidov alebo aj kovových povlakov a nanočastíc. 

Vodivé hroty môžu byť vyrobené z rôznych druhov materiálov, ako je silne dotovaný kremík, bór, 

diamant, volfrám, karbid volfrámu alebo aj nitrid kremíka potiahnutý zlatom alebo platinou. 

Lokálna elektrochemická litografia alebo lokálna anodická oxidácia (LAO) bola aplikovaná na 

množstvo tenkých vrstiev kovov a alebo aj povrchoch polovodičov. Všeobecná schéma 

elektrochemických reakcií medzi hrotom a povrchom je nasledovná: 

 

M + xH2O → MOx + 2xH+ + 2xe−   (44) 

2H2O → O2 + 4H+ + 4e−    (45) 

2H2O + 2e− → H2 + 2OH−    (46) 

 

anodické reakcie (rovnica (45)) a (rovnica (46)) prebiehajú na povrchu substrátu a katodické 

reakcie (rovnica (5)) prebiehajú na hrote. Tvorba vodný menisku hrá dôležitú úlohu pri 

elektrochemických reakciách. Touto metódou je možné oxidovať povrchy priamo za tvorby oxidov 

alebo je možné aj oxidovať tenké vrstvy rôznych materiálov ktorými je substrát pokrytý. Bola 

demonštrovaná napríklad oxidácia organických rezistov, samo usporiadaných monovrsiev na báze 

tiolov alebo aj Langmuir-Blodgettových vrstiev. Napríklad koncová vinylová skupina 18-

nonadecenyltrichlórsilánovej (NTS) monovrstvy, alebo metylové skupiny oktadecyltrichlórsilánu 

(OTS), na kremíkovom substráte môže byť lokálne oxidovaný na karboxylové skupiny. Reakciu 

na lokálnej škále možno potvrdiť následným zobrazením oblasti mikroskopiu laterálnej sily (LFM), 

alebo spojením výslednej karboxylovej skupina s druhou monovrstvou navrchu. 

Dôležitou aplikáciou lokálne anodickej oxidácie bola príprava jednoelektrónového tranzistora. Pri 

tejto výrobe bol použitý STM hrot namiesto AFM hrotu, princíp metódy však ostáva rovnaký.  
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Obrázok 34. Schematický diagram elektrochemických procesov prebiehajúcich pri LAO 

litografii. 

 

7. Skenovacia tunelová mikroskopia (STM) 

Skenovacia tunelová mikroskopia (STM) je typ mikroskopie, ktorej princíp činnosti je 

založený na kvantovo mechanickom jave známom ako tunelovanie, pri ktorom vlnové vlastnosti 

elektrónov umožňujú „tunelovať“ za povrch pevnej látky do oblastí priestoru, ktoré sú im zakázané 

podľa pravidiel klasickej fyziky. Pravdepodobnosť výskytu takýchto elektrónov exponenciálne 

klesá so zväčšujúcou sa vzdialenosťou od povrchu. STM využíva exponenciálnu závislosť 

pravdepodobnosti výskytu elektrónu od povrchu vzorky na extrémne citlivé merania vzdialeností. 

Toto meranie je realizované pomocou ostrého hrotu volfrámovej ihly, ktorý je umiestnený 

niekoľko angströmov od povrchu vzorky. Medzi špičkou sondy a povrchom sa aplikuje malé 

napätie, čo spôsobí, že elektróny prechádzajú cez medzeru medzi hrotom a povrchom vzorky 

mechanizmom tunelovania. Keď je sonda skenovaná nad povrchom, registruje zmeny v tunelovom 

prúde a tieto informácie môžu byť spracované tak, aby poskytli topografický obraz povrchu. 

STM mikroskop bol objavený v roku 1981, keď sa švajčiarski fyzici Gerd Binnig a Heinrich 

Rohrer rozhodli zostrojiť nástroj na štúdium lokálnej vodivosti povrchov. Binnig a Rohrer si pre 

svoje prvé meranie vybrali zlatý povrch. Keď sa obraz zobrazil na obrazovke televízneho monitora, 

videli rady presne rozmiestnených atómov a pozorovali široké terasy oddelené atomárnym skokmi. 

Binnig a Rohrer objavili v STM jednoduchú metódu na vytvorenie priameho obrazu atómovej 

štruktúry povrchov. Ich objav otvoril novú éru povrchovej vedy a ich pôsobivý úspech bol ocenený 

udelením Nobelovej ceny za fyziku v roku 1986. 

Princíp fungovania STM mikroskopie je nasledovný. Elektróny sa pohybujú cez bariéru, ktorú 

predstavuje vzduchová medzera medzi hrotom a vzorkou spôsobom, ktorý je podobný pohybu 
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elektrónov v kove. V kovoch sa elektróny zdajú byť voľne sa pohybujúce častice, ale to je iluzórne. 

V skutočnosti sa elektróny pohybujú z atómu na atóm tunelovaním cez potenciálnu bariéru medzi 

dvoma atomárnym pozíciami. V typickom prípade, keď sú atómy od seba vzdialené päť 

angströmov, existuje konečná pravdepodobnosť, že elektrón prenikne bariérou a presunie sa k 

susednému atómu. Elektróny sú v pohybe okolo jadra a približujú sa k bariére s frekvenciou 1017 

za sekundu. Pri každom priblížení sa k bariére je pravdepodobnosť tunelovania 10-4 a elektróny 

prekročia túto bariéru rýchlosťou 1013 za sekundu. Táto vysoká rýchlosť prenosu znamená, že 

pohyb je v podstate nepretržitý a tunelovanie možno v kovoch ignorovať. Tunelovanie pri STM 

nemožno ignorovať pretože je práve podstatou tejto mikroskopie. Keď sa hrot priblíži k vzorke, 

vzdialenosť medzi hrotom a povrchom sa zníži na hodnotu porovnateľnú s rozstupom medzi 

susednými atómami v mriežke vtedy sa elektrón môže tunelovaním pohybovať buď k susedným 

atómom v mriežke alebo k atómu na špičke sondy. Tunelový prúd do hrotu meria hustotu 

elektrónov na povrchu vzorky a táto informácia sa zobrazí na obrázku. V polovodičoch, ako je 

kremík, hustota elektrónov dosahuje maximum v blízkosti atómových pozícií v mriežke. Maximá 

hustoty sa na obrázku javia ako svetlé body, ktoré definujú priestorové rozloženie atómov. Na 

druhej strane v kovoch je elektronický náboj rovnomerne rozložený po celom povrchu. Čiže 

obrázok tunelovania by mal zobrazovať jednotné pozadie, ale nie je to tak. Interakcia medzi hrotom 

a vzorkou narúša elektrónovú hustotu do tej miery, že tunelový prúd je lokálne mierne zvýšený, 

keď je hrot umiestnený priamo nad povrchovým atómom. Periodická mriežka atómov je jasne 

viditeľné na obrázkoch materiálov, ako je zlato, platina, striebro, nikel a meď.  

„Vákuové tunelovanie “elektrónov z hrotu na vzorku môže nastať, aj keď prostredie v oblasti 

obklopujúcej hrot nie je vákuum, ale je naplnené molekulami plynu alebo kvapalín. So 

vzdialenosťou medzi špičkou a vzorkou len päť angströmov je len málo miesta pre molekuly – aj 

keď môžu existovať v okolitej atmosfére. STM môže pracovať v okolitej atmosfére, ako aj vo 

vysokom vákuu. V skutočnosti bol prevádzkovaný vo vzduchu, vo vode, v izolačných kvapalinách 

a v iónových roztokoch používaných v elektrochémii. Je to oveľa pohodlnejšie ako nástroje s 

ultravysokým vákuom. Keď sa používa prostredie s vysokým vákuom, jeho účelom nie je zlepšiť 

výkon STM, ale skôr zabezpečiť čistotu povrchu vzorky. STM možno ochladiť na teploty nižšie 

ako 4 K (-269 °C alebo -452 °F) – teplotu tekutého hélia. Môže sa zahriať nad 973 K (700 °C alebo 

1 300 °F). Nízka teplota sa používa na skúmanie vlastností supravodivých materiálov, zatiaľ čo 

vysoká teplota sa používa na štúdium rýchlej difúzie atómov po povrchu kovov a ich korózie. STM 
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sa používa predovšetkým na zobrazovanie, ale existuje mnoho ďalších spôsobov, ktoré boli 

preskúmané. Silné elektrické pole medzi špičkou a vzorkou sa využilo na pohyb atómov pozdĺž 

povrchu vzorky. Používa sa na zvýšenie rýchlosti leptania v rôznych plynoch. V jednom prípade 

bolo aplikované napätie štyri volty; pole na hrote bolo dostatočne silné na to, aby odstránilo atómy 

z hrotu a uložilo ich na substrát. Tento postup sa použil so zlatým hrotom na výrobu malých zlatých 

ostrovčekov alebo zhlukov na substráte s niekoľkými stovkami atómov zlata v každom zhluku. 

Tieto nanoštruktúry sa používajú na vzorovanie povrchu v bezprecedentnej mierke. 
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8. Nanoelektronika 

Elektronické zariadenie (tzv. device) je informačná jednotka alebo procesor, ktorý kóduje 

alebo dekóduje informáciu. Informácia sa poväčšine kóduje binárnym spôsobom.  Binárna alebo 

Booleovská logika je založená na číslach nula alebo jedna, alebo pravda nepravda, prítomnosť 

alebo neprítomnosť stavu atď. nemá limit na veľkosť elementu, ktorý takúto informáciu obsahuje. 

Zo všetkých technológií sú informačné technológie najvhodnejšími kandidátmi na miniaturizáciu 

až na nanoškálu.  

Základným komponentom digitálneho procesora informácie je spínač alebo relé. Niekoľko 

takýchto spínačov je pospájaných tak aby sa vytvorilo logické hradlo, napríklad hradlo NAND. 

Hradlo NAND je jedným zo základných komponentov binárneho procesora informácie a na 

základe toho hradla je možné zostaviť akékoľvek iné hradlo respektíve súbor logických funkcií, 

ktorých sú hradlá reprezentantmi. V texte dole je pravdivostná tabuľka pre hradlo NAND. 

 

Vstup 1 Vstup 2 Výstup 

0 0 1 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 0 

 

Tabuľka 3: Pravdivostná tabuľka pre hradlo NAND. 

 

Obrázok 35. Schéma relé spínača. 

 



66 

 

Schéma jednoduchého relé je znázornená na obrázku 31. Keď cievkou C prechádza elektrický prúd 

pri naložení napätia na kontakty vstupných terminálov I je spínač S pritiahnutý smerom nadol čo 

má za následok objavenie sa napätia na výstupných termináloch O. Keďže spínač S má pružinu 

zmena napätia na vstupe I na nulu bude mať za následok vrátenie sa spínača do polohy hore a na 

výstupe I sa objaví nula. Hore popísané relé je možne využiť napríklad ako pamäťový element. 

Vstupno-výstupné charakteristiky dvoch takýchto relé sú znázornené na obrázku 36.  

 

 

Obrázok 36. Vstupno-výstupná charakteristika dvoch relé. Čierna krivka znázorňuje relé ktorého 

vstupno-výstupná charakteristika sa približuje ideálnej skokovej funkcii.  

 

Vstupom môže byť napätie (napríklad napätie aplikované na cievku v relé znázornenej na obrázku 

35, alebo napätie aplikovaná na bázu tranzistora (gate) znázorneného na obrázku 37 a výstupom 

bude prúd ktorý preteká elektrickým obvodom. Pre vstupno-výstupnú charakteristiku znázornenú 

čiernou krivkou bude výstup rovný jednej pre všetky hodnoty vstupných napätí väčších ako 0,6 V. 

Pre vstupno-výstupnú charakteristiku znázornenú prerušovanou krivkou vstupné napätie musí byť 

väčšie ako 0,8 V aby bol na výstupe zaznamenaný signál zodpovedajúci jednej. Táto 

charakteristika sa odlišuje priveľmi od skokovej funkcie a zariadenie s takouto charakteristikou nie 

je vhodné na prípravu digitálnych zariadení. 

Prvé digitálne počítače využívali elektromechanické relé. Boli to objemné, pomalé, 

nespoľahlivé a energeticky náročné zariadenia. Časté chyby počas vykonávania operácii 

inšpirovali Hamminga na vývoj kódov so spätnou korekciou chýb. Elektromechanické relé boli 

neskôr nahradené vákuovými elektrónkami, ktoré boli síce rýchlejšie ale aj drahšie a energeticky 

náročnejšie. Obrovským prelomom v elektronike bol objav polovodičového tranzistora (viď 
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obrázok 37), vďaka ktorému za začala éra miniaturizácie. Ak predpokladáme že výrobný proces je 

zvládnutý miniaturizácia znamená menej materiálu a menej energie na výrobu súčiastky. Preto aj 

cena elektronických súčiastok postupne klesala. Cena neustále klesá aj vďaka vývoju nových 

metodík na masovú produkciu miniatúrnych komponentov ako je optická litografia respektíve 

iných typov litografií.  Výhodou miniaturizácie je aj to, že keď sa zariadenia stávajú menšími 

stávajú sa aj rýchlejšími, keďže elektróny musia prekonať menšie vzdialenosti. Polovodičové 

tranzistory sú aj oveľa spoľahlivejšie ako elektromechanické relé alebo elektrónky keďže nemajú 

žiadne pohyblivé časti alebo vákuové komponenty. Ďalším z veľkých pokrokov vo výrobe 

tranzistorov bolo zavedenie integrácie. Miniaturizácia spojená s paralelnou fabrikáciou umožňuje 

vyrobiť milióny tranzistorov na jednom čipe kremíka.  

 

Obrázok 37: Schematicky diagram poľom riadeného tranzistora (FET tranzistor).  

Oblasti označené ako n a p sú n a p dotované oblasti v polovodiči. S je emitor, G je hradlo ktoré 

ovláda napätím prietok elektrického prúdu cez transistor a D je kolektor. Elektrický prúd preteká 

medzi emitorom a kolektorom.  

Ďalším zariadení, ktoré vychádza z relé alebo zo spínača znázorneného na obrázku 35 v 

prípade ak je bistabilný (bistabilný znamená, že je možné aby sa nachádzal v dvoch stabilných 

stavoch) je pamäť. Problémom takejto pamäte je ale nutnosť neustálej prítomnosti elektrického 

napätia. Relé je možné vylepšiť tak aby malo dve cievky na reverzibilné zapínanie a vypínanie 

toku elektrického prúdu (on-off prepínanie). V prípade vypnutia toku elektrického prúdu cievkou 

môže byť zariadenie vypnuté aj zo zdroja.  ROM pamäte umožňujúce iba čítanie nevyžadujú 

dokonca aby bolo on-off prepínanie reverzibilné. Prvé ROM pamäte boli papierové pásky 

s vyrazenými dierami. Čítanie bolo realizované medzi dvoma elektricky vodivými valcami. 

V prípade neprítomnosti dierky nebol elektrický kontakt medzi valcami. Neskoršie pamäte začali 

využívať feromagnety ktoré mohli byť magnetizované s magnetickým momentom smerom hore 
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alebo dole. Keďže feromagnetizmus existuje len po určitý objem častice táto technológia dosiahne 

svoj limit, ktorý je v dnešnej dobe ešte ďaleko.  

Pamäte založené na elektrickom odpore sa dajú vyrobiť z materiálov ktorých elektrický 

odpor je možné zmeniť externým stimulom napríklad napäťovým pulzom. Ďalšie  typy materiálov, 

ktoré sa využívajú vo výrobe pamätí môžu meniť fázu z amorfnej na kryštalickú (tzv. phase change 

memories) pomocou svetla alebo elektrického prúdu za zmeny ich fyzikálnych vlastností ako je 

odpor alebo reflektivita. Takéto materiály ale nie sú veľmi “nano”. Ďalším typom elektronických 

zariadení sú senzory a aktuátory. Funkciou senzora je prevod určitého stimulu na ľahko merateľnú 

fyzikálnu veličinu. Príkladom môže byť senzor ktorý deteguje orientáciu magnetického momentu 

hore alebo dole v magnetickej pamäti, alebo fotodióda ktorá mení svetlo na elektrickú energiu, 

alebo senzor ktorý premieňa prítomnosť určitej chemickej zlúčeniny na elektricky signál alebo 

svetlo. Hlavným problémom pri miniaturizácii senzorov je či signál prevýši úroveň šumu.  

 

8.1 Príklady nano-elektronických zariadení 

Pre zariadenia v ktorých je informácia reprezentovaná vo forme elektrického náboja, 

veľkostným limitom je veľkosť náboja jedného elektrónu. Vývoj nanofabrikačných technológií 

umožnil prípravu nanoelektronických zariadení s rovnakou architektúrou akú majú ich 

mikroskopické ekvivalenty. Jednoelektrónové tranzistory je možné vyrobiť zmenšovaním veľkosti 

komponentov klasického tranzistora. Nanoelektronické zariadenia, v ktorých sa prenášajú 

elektróny využívajú na tento prenos tunelovacie spoje nanoskopických rozmerov. Existuje 

niekoľko geometrických konfigurácii v ktorých sú využité takéto tunelovacie spoje.  

 

8.1.1 Jedno-elektrónový transistor 

Jedno-elektrónový transistor je elektronické zariadenie založené na princípe Coulombovej 

blokády. V tomto zariadení elektróny prúdia cez tunelovací spoj medzi emitorom (source) a 

kolektorom (drain) do kvantového bodu QD (vodivý ostrovček). Elektrický potenciál kvantového 

bodu je možné ladiť pomocou tretej elektródy-hradla (gate) ktoré je kapacitne naviazaná na 

kvantový bod. Schematický diagram tohto zariadenia je znázornený na obrázku 38. 



69 

 

 

Obrázok 38. Schematický diagram realizácie jedno-elektrónového tranzistora. 

 

Kvantový bod je umiestnený sendvičovo medzi dva tunelové spoje, ktoré je možné modelovať ako 

kondenzátor (CS, CD) a odpor (RS, RD).  

 

 

Obrázok 39: Schematický diagram elektrického obvodu ktorý znázorňuje jedno-elektrónový 

tranzistor s jeho elektrickými komponentami.   

 

Jedno-elektrónový tranzistor sa podobne ako tranzistor riadený poľom skladá z troch 

elektród. (emitor, kolektor a báza). Rozdiel medzi nimi ale je, že tranzistor riadený poľom využíva 

efekt pri ktorom sa mení vodivosť tranzistora z izolátora na vodič elektrónov keď sa zmení napätie 

na báze. Jedno-elektrónový tranzistor je ale stále v izolovanom stave, keďže kvantový bod je stále 
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izolovaný. Elektrický prúd I z emitora na kolektor možno popísať Ohmovým zákonom 𝐼 =
𝑉𝑠𝑑

𝑅 
 kde 

VSD je aplikované napätie medzi emitorom a kolektorom a odpor R  je tunelovací odpor pre 

tunelovanie elektrónu z emitora na kvantový bod a kolektor. Napätie na báze VG reguluje elektrický 

odpor na kvantovom bode a tým reguluje elektrický prúd. Zmenou napätia na báze je ale možné 

zmeniť energetické hladiny prístupné pre elektrón a pritom dôjde k tunelovaniu elektrónu z bázy 

na kvantový bod. Keď dôjde k tunelovaniu prvého elektrónu do kvantového bodu to má za 

následok elektrické nabitie kvantového bodu. Ďalší elektrón môže pretunelovať na kvantový bod 

iba za predpokladu, že sa VSD > 
e

C
  kde e je náboj elektrónu, a C je elektrická kapacita kvantového 

bodu. Tento proces, nazývaný aj Coulombova blokáda. Prenos elektrónu v jedno elektrónovom 

tranzistore  je znázornený  na obrázku 40.  

Na rozdiel of tranzistora riadeného poľom kvantové efekty majú vplyv na elektrický prúd, 

ktorý tečie tranzistorom. V uzavretom stave všetky energetické hladiny s najnižšou energiou sú 

obsadené a voľné hladiny sú mimo tunelovacieho dosahu elektrónu na emitore. Elektrón 

znázornený červenou na obrázku 40 nemá možnosť tunelovania na kvantový bod. Zmenou napätia 

VG  je možné posunúť energetické hladiny tak aby mohol elektrón pretunelovať na kvantový bod. 

Ďalšie tunelovanie potom nastane z kvantového bodu na kolektor za predpokladu, že Fermiho 

hladina na kolektore je nižšia ako energetická hladina elektrónu na kvantovom bode. To je možné 

docieliť správny nastavením napätia VSD. Tento proces je znázornený na obrázku 40 zelenou 

farbou.  
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 Obrázok 40.  Schematický diagram tunelovania elektrónu v jedno-elektrónovom tranzistore. 

 

Energetické hladiny v kvantovom bode sú rozmiestnené rovnomerne a separované energetickým 

rozdielom ΔE. Elektrickú kapacitu kvantového bodu je možné vyjadriť vzťahom 𝐶 =
𝑒2

𝛥𝐸
.  

Aby bola dosiahnutá Coulombova blokáda a cez tranzistor prestal tiecť prúd pri prechode prvého 

elektrónu na kvantový bod je nutné splniť tri nasledovné podmienky: 

1. Napätie VSD  musí byť menšie ako  
e

C
 

2. Termálna elektrónu na emitore a v kvantovom bode je daná vzťahom kbT musí byť 

podstatne menšia ako energia zodpovedajúca nabitiu kvantového bodu kbT<< 
𝑒2

2𝐶
 

v opačnom prípade elektrón prejde cez zariadenie vďaka teplotným exitáciám. 

3. Tunelovací odpor Rt musí byť väčší ako 
ℎ

𝑒2 , čo pochádza z Heisenbergovho princípu 

neurčitosti. ΔEΔt = (
𝑒2

2𝐶
).(R .C)>h, kde R .C je tunelovací čas , ktorý je možné vyjadriť 
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buď ako CSRS alebo CDRD ktoré sú znázornené na obrázku schémy jedno-elektrónového 

tranzistora. Čas tunelovania elektrónu cez jednotlivé komponenty tranzistora je veľmi malý 

oproti iným bežným časovým škálam vo fyzike.   10-15s. 

 

 

 

Obrázok 41.  Schematický diagram štruktúr v jedno-elektrónovom tranzistore. 

 

Výrobu jedno-elektrónového tranzistora je možné realizovať napríklad pomocou LAO5 

Proces výroby je znázornený na obrázku 42. 

 

 

Obrázok 42. Proces výroby jedno-elektrónového tranzistora STM hrotom lokálnou anodickou 

oxidáciou. 

                                                 
5 Matsumoto K., Ishii M., Segawa K., Okay Y., Vartanian B. J., Harris J. S. Appl. Phys. Lett. (1996) 68 34-36. 

п-Si

SiO2  100 nm
Ti 3 nm

5 V

TiO2

H2O

Pt STM ihla
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Ďalší spôsob ako zmenšiť rozmery elektronických zariadení je využiť jednu molekulu ako 

aktívne médium. Takéto zariadenia nazývame molekulárne elektronické zariadenia, molekuly v 

nich obsahujú dve funkčné skupiny donora elektrónu (anión) a akceptora elektrónu (katión).  Tieto 

sú zvyčajne separované mostíkom ktorý je schopný viesť elektróny (napríklad π konjugovaná 

väzba) umiestnené medzi pár kovových nanoelektród. Proces vedenia elektrónu je možné popísať 

ako: M(1) / D+ – π – A- / M(2) → M(1) / D0 – π – A2- / M(2). Systém sa samovoľne zregeneruje 

pomocou intramolekulového tunelovania. Elektrón nepotečie opačný smerom pretože pri opačne 

naloženom napätí by musel nastať stav D2+ – π – A2-, ktorý je energeticky nevýhodný. Týmto je 

docielená rektifikácia a daná zariadenie môže slúžiť ako dióda. 
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9. MEMS a NEMS  

 Micro-Elektro-Mechanické Systémy (MEMS), sú miniaturizované mechanické a elektro-

mechanické zariadenia, ktoré sa vyrábajú pomocou techník mikrofabrikácie. Kritické fyzické 

rozmery zariadení MEMS sa môžu pohybovať od zlomku mikrometra až po niekoľko milimetrov. 

Čo sa týka komplexnosti MEMS zariadení, tie sa môžu líšiť od relatívne jednoduchých štruktúr 

bez pohyblivých prvkov až po extrémne zložité elektromechanické systémy s viacerými 

pohyblivými prvkami kontrolované integrovanou mikroelektronikou. Jedným z hlavných kritérií 

MEMS je, že existujú aspoň niektoré prvky, ktoré majú určitý druh mechanickej funkčnosti bez 

ohľadu na to, či sa tieto prvky môžu alebo nemôžu pohybovať. Termín používaný na definovanie 

MEMS sa v rôznych častiach sveta líši. V Spojených štátoch sa im hovorí hlavne MEMS, zatiaľ 

čo v niektorých iných častiach sveta sa im hovorí „Microsystems Technology“ alebo 

„micromachined devices“. Zatiaľ čo funkčnými prvkami MEMS sú miniaturizované štruktúry, 

snímače, aktuátory a mikroelektronika, najvýznamnejšími (a možno najzaujímavejšími) prvkami 

sú mikrosenzory a mikroaktuátory. Mikrosenzory a mikroaktuátory sú kategorizované ako 

„prevodníky“, ktoré sú definované ako zariadenia, ktoré premieňajú energiu z jednej formy na 

druhú. V prípade mikrosenzorov zariadenie obvykle prevádza nameraný mechanický signál na 

elektrický signál. Za posledných niekoľko desaťročí vedci a vývojári MEMS vyrobili veľké 

množstvo mikrosenzorov pre snímanie teploty, tlaku, zotrvačných síl, chemických látok, 

magnetických polí, žiarenia. výkony presahujúce výkon ich kolegov v makroúrovni. Výrobné 

technológie MEMS využívajú rovnaké techniky výroby šarží, aké sa používajú v priemysle 

integrovaných obvodov - čo vedie k nízkym výrobným nákladom na zariadenie, vysokú 

reprodukovateľnosť ako aj mnoho ďalších výhod. V dôsledku toho je možné dosiahnuť nielen 

špičkový výkon zariadenia, ale dosiahnuť to na relatívne nízkej úrovni nákladov. Nie je 

prekvapujúce, že napríklad mikrosenzory na báze kremíka sú komerčne široko využívané a trh s 

týmito zariadeniami naďalej neustále rastie. 

 Nedávno komunita výskumu a vývoja MEMS demonštrovala množstvo mikroaktuátorov 

vrátane: mikroventilov na riadenie prietoku plynu a kvapaliny; optické spínače a zrkadlá na 

presmerovanie alebo moduláciu svetelných lúčov; nezávisle riadené mikrozrkadlové polia pre 

displeje, mikrorezonátory pre rôzne aplikácie, mikročerpadlá na vyvíjanie pozitívnych tlakov 

kvapalín, mikroplochy na moduláciu prúdov vzduchu na profiloch krídiel, ako aj mnoho ďalších. 

Prekvapivo, aj keď sú tieto mikroelektroniky extrémne malé, často môžu mať účinky na úrovni 
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makroúrovne; to znamená, že tieto malé akčné členy môžu vykonávať mechanické výkony oveľa 

väčšie, ako by naznačovala ich veľkosť. Vedci napríklad umiestnili malé mikroaktuátory na prednú 

hranu profilových profilov lietadla a dokázali riadiť lietadlo iba pomocou týchto miniatúrnych 

zariadení. 

 Skutočný potenciál MEMS vynikne, keď sú  miniaturizované senzory, aktuátory a iné 

funkčné štruktúru spojené na spoločnom kremíkovom substráte spolu s integrovanými obvodmi. 

Zatiaľ čo elektronika sa vyrába pomocou procesných sekvencií integrovaných obvodov (IC) (napr. 

procesov CMOS), mikromechanické komponenty sa vyrábajú pomocou kompatibilných procesov 

„mikroobrábania“, ktoré selektívne odleptávajú časti kremíkovej doštičky alebo pridávajú nové 

štruktúrne vrstvy na vytvorenie mechanických a elektromechanických zariadení. Technologická 

kompatibilita oboch procesov umožňuje zlúčiť oba typy štruktúr na jeden substrát. Je ešte 

zaujímavejšie, ak je možné MEMS zlúčiť nielen s mikroelektronikou, ale aj s inými technológiami, 

ako sú fotonika, nanotechnológie atď. Toto sa niekedy nazýva „heterogénna integrácia“. Budúcim 

trendom technológie MEMS sú zložitejšie úrovne integrácie, súčasný stav techniky je skromnejší 

a zvyčajne zahŕňa jediný diskrétny mikrosenzor, jediný diskrétny mikroaktuátor, jediný 

mikrosenzor integrovaný s elektronikou, respektíve  viac identických mikrosenzorov 

integrovaných s elektronikou. S postupujúcim vývojom výrobných metód MEMS je bude však  

možné zlúčiť akýkoľvek typ mikrosenzora a akýkoľvek typ mikroaktuátora s mikroelektronikou, 

ako aj s fotonikou, nanotechnológiou atď. na jeden substrát. Očakáva sa, že táto vízia systému 

MEMS, v ktorej je možné mikrosenzory, mikroaktuátory a mikroelektroniku a ďalšie technológie 

integrovať do jedného mikročipu, bude jedným z najdôležitejších technologických prelomov 

budúcnosti. To umožní vývoj inteligentných produktov rozšírením výpočtových schopností 

mikroelektroniky o schopnosti vnímania a kontroly mikrosenzorov a mikroaktuátorov. 

Mikroelektronické integrované obvody možno považovať za „mozog“ systému a systém MEMS 

rozširuje túto rozhodovaciu schopnosť o „oči“ a „ramená“, čo umožňuje mikrosystémom snímať a 

riadiť prostredie. Senzory zhromažďujú informácie z okolia meraním mechanických, tepelných, 

biologických, chemických, optických a magnetických javov. Elektronika potom spracuje 

informácie pochádzajúce zo senzorov a prostredníctvom určitých rozhodovacích schopností 

usmerní akčné členy, aby reagovali pohybom, polohovaním, reguláciou, čerpaním a filtrovaním, 

čím riadia prostredie pre požadovaný výsledok alebo účel. MEMS už prináša revolúciu v mnohých 

produktových kategóriách tým, že umožňuje realizáciu kompletných systémov na čipe. 
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 Ďalším logickým krokom miniaturizácie je výroba MEMS zariadení na nanoškále. 

Nanoelektromechanické systémy (NEMS) sú triedou zariadení integrujúcich elektrickú a 

mechanickú funkčnosť na nanoškále. NEMS tvoria ďalší logický krok miniaturizácie zariadení 

MEMS. NEMS typicky integrujú tranzistorovú nanoelektroniku s mechanickými aktuátormi, 

čerpadlami alebo motormi a môžu tak vytvárať fyzikálne, biologické a chemické senzory. Ich 

extrémne nízka hmotnosť a rozmery na nanoškále určujú ich fyzikálne vlastnosti napríklad vysoké 

rezonančné frekvencie pri mechanických oscilátoroch, potenciálne veľkým kvantovo-mechanické 

efekty, ako je pohyb kvantového nulového bodu (fluktuácia polohy objektu daná Heisenbergovým 

princípom neurčitosti) a vysokému pomeru povrchu k objemu, čo je výhodná vlastnosť pre 

povrchové snímacie mechanizmy. Zvýšená citlivosť dosiahnutá pomocou NEMS vedie k menším 

a výkonnejším senzorom na detekciu pnutí, vibrácií, síl na atómovej úrovni a chemických signálov. 

Medzi hlavné aplikácie patria akcelerometre a senzory na detekciu chemických látok vo vzduchu. 

Kľúčovou aplikáciou NEMS je výroba hrotov pre atómovú silovú mikroskopiu.  

 Pri výrobe NEMS sa využívajú dva navzájom komplementárne prístupy. Prístup zhora 

nadol a prístup zdola nahor. Prístup zhora nadol využíva na výrobu zariadení tradičné metódy 

mikrofabrikácie, napríklad optickú litografiu, litografiu elektrónovým zväzkom a tepelné 

spracovanie. Hoci spomenuté metódy majú horšie rozlíšenia výhodou je veľká mieru kontroly nad 

výslednými štruktúrami. Prístupom zhora nadol sa vyrábajú NEMS s integrovanými 

nanoštruktúrami ako sú nanodrôty, nanotyče a vzorované nanoštruktúry z kovových tenkých 

vrstiev alebo leptaných polovodičových vrstiev.  

 Prístupy zdola nahor naopak využívajú chemické vlastnosti jednotlivých molekúl 

a intermolekulárne interakcie na to, aby sa komponenty jednotlivých molekúl usporiadali do 

užitočnej konformácie. Tieto prístupy využívajú koncepty molekulárneho samousporiadania a / 

alebo molekulárneho rozpoznávania. To umožňuje výrobu oveľa menších štruktúr, aj keď často za 

cenu obmedzenej kontroly nad výrobným procesom. Ďalšou výhodou oproti prístupu z hora nadol 

nahor, je  že pri tomto prístupe je odstránené minimálne množstvo  materiálu. 

 Môže sa tiež využiť aj kombinácia oboch týchto prístupov, napríklad integrovanie 

jedného objektu na nanometrovej škále do rámu pripraveného prístupom zhora nadol. Jedným z 

takýchto príkladov je napríklad nanomotor z uhlíkových nanorúrok. V súčasnosti je ešte NEMS 

technológia menej pokročilá ako MEMS technológia ale predpokladá sa že aktívny výskum a vývoj 

a v tejto oblasti povedie k významným objavom. 
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9.1 Príprava MEMS 

 Obrázok 43 znázorňuje typický postup prípravy MEMS pomocou litografických metód. 

Dôležitým faktorom je prítomnosť tzv. sacrificial layer oxidu, ktorú je odstránený leptaním a tým 

sa podleptá a uvoľní výsledná štruktúra. 

 

Obrázok 43. Schematický diagram prípravy MEMS štruktúry litografiou a leptaním. 

 

9.2 Fundamentálne vlastnosti MEMS rezonátorov 

MEMS rezonátory majú niekoľko fundamentálnych vlastností ktorými je možné ich 

charakterizovať: 

1. Uhlová rezonančná frekvencia ω0 : 

ω0= 2π𝑓0 = √
𝑘

𝑚
 (47) 

kde f0  je rezonančná frekvencia, k je konštanta pružnosti a m hmotnosť oscilátora, pre k 

platí vzťah: 

𝑘 =  
𝐸𝑤𝑡3

4𝐿3  (48) 

kde E je Youngov modulus, w je šírka, L je dĺžka a m je hmotnosť oscilátora 

materiálová závislosť rezonančnej frekvencie je potom úmerná √
𝐸

𝜌
 

Z hore uvedených vzťahov vyplýva, že čím je rezonátor tuhší a material rezonátora menej hustý 

tým je jeho rezonančná frekvencia vyššia, takisto tabuľka 4 udáva ako sa mení hodnota rezonančnej 
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frekvencie v závislosti od veľkosti rezonátora. Pri rezonátoroch s rozmermi na nanoškále sú 

rezonančné frekvencie v rozsahu niekoľko gigahertzov. 

 

geometria 

Rozmery rezonátora  (L × w × t,  µm)  

100 × 3 × 

0.1 

10 × 0.2× 

0.1 

1 × 0.05 × 

0.05 

0.1 × 0.01 × 

0.01 

Oba konce upevnené alebo voľné 120 KHz   12 MHz  590 MHz   12 GHz  

Oba konce upevnené 53 KHz   5.3 MHz   260 MHz  5.3 GHz   

Nosník s jedným koncom na pevno 19 KHz  1.9 MHz  93 MHz  1.9 GHz  

Tabuľka 4. Závislosť rezonančnej frekvencie rezonátora na jeho veľkosti 

 

2. Faktor kvality Q: 

Faktor kvality Q je definovaný ako pomer energie uloženej v rezonátore a energie 

disipovanej počas jednej vibrácie: 

𝑄 =  2𝜋 
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑢𝑙𝑜ž𝑒𝑛á 𝑣 𝑟𝑒𝑧𝑜𝑛á𝑡𝑜𝑟𝑒

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑜𝑣𝑎𝑛á 𝑣 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑒𝑗 𝑣𝑖𝑏𝑟á𝑐𝑖𝑖
 (49) 

𝑄 =  𝜔0
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑢𝑙𝑜ž𝑒𝑛á 𝑣 𝑟𝑒𝑧𝑜𝑛á𝑡𝑜𝑟𝑒

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑜𝑣𝑎𝑛á 𝑣 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑒𝑗 𝑣𝑖𝑏𝑟á𝑐𝑖𝑖 
 (50) 

𝑄 =  
𝜔

𝛥𝜔
 (47) 

Obrázok 44 znázorňuje typickú rezonančnú krivku pre rezonátor. 

 

Obrázok 44. Rezonančná krivka rezonátora. 

 

Vyššia hodnota Q faktora znamená že je rezonátor citlivejší na vonkajšiu pertrubáciu a má 

užšiu šírku rezonančných píkov. Vo všeobecnosti je pri príprave rezonátorov snaha pripraviť 

rezonátor s čo najvyššou hodnotou Q faktoru. Na Q faktor vplýva množstvo defektov v materiály 

čím je vyššie tým je rezonátor horší, preto je najvýhodnejšie používať monokryštalické materiály 
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s čo najmenším počtom defektov. Pre rezonátory umiestnené vo vákuu je možné dosiahnuť 

hodnoty Q faktorov v rozmedzí od 103 – 105 čo je podstatne lepšie ako u elektrických rezonátorov.  

Na obrázku 45 je znázornená schéma ovládania mechanických oscilátorov na báze vibrujúcich 

mostíkov, vo všeobecnosti sú vybudené striedavým elektrickým signálom a ich odovzdá je meraná 

na výstupe, pri dosiahnutí rezonancie je potom systém pertrubovaný respektíve kontrolovaný 

vonkajším signálom. 

 

Obrázok 45. Schéma ovládania mechanických rezonátorov 

 

3. Výkonové parametre: 

 Minimálny príkon Pmin je možné definovať ako práca potrebná na to aby systém dosiahol 

amplitúdy vibrácií rovnú tepelnému šumu.   

𝑃𝑚𝑖𝑛 =  
𝑡𝑒𝑝𝑒𝑙𝑛á 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑦𝑠𝑡é𝑚𝑢

 č𝑎𝑠𝑜𝑣á š𝑘á𝑙𝑎 𝑣ý𝑚𝑒𝑛𝑦 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒
~

𝑘𝐵𝑇

𝑄/𝜔0
=

𝑘𝐵𝑇𝜔0

𝑄
 (51) 

Pre NEMS je Pmin ~ 10-17 Watt (10 attowatt) pre 106 rezonátorov je to 1µW pre 

porovnanie 106 tranzistorov disipuje energiu 1W! V tabuľke 5 je znázornené ako sa mení 

minimálny príkon s Q faktorom a rezonančnou frekvenciou. 

 

f0 Q Pmin 106 ·Pmin 

100 MHz 10,000 40aW 40 pW 

100 MHz 100,000 4 aW 4 pW 

1 Ghz 10,000 0.4fW 0.4nW 

1 Ghz 100,000 40aW 40 pW 

Tabuľka 5. Závislosť Pmin od Q faktora a rezonančnej frekvencie. 
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4. Dynamický rozsah: 

 

 

 

Pre amplitúdu v lineárnom režime platí vzťah : 𝑥(𝜔) = 𝐹(𝜔)𝐴(𝜔)/𝜅 (53) 

kde 𝐴(𝜔)  je  normalizovaná amplitúda, 𝜅 je konštanta pružnosti a 𝐹(𝜔) je vstupná pôsobiaca 

sila. Pre 𝐴(𝜔)  pri rezonátore platí:  

A(𝜔) =
𝜔0

2

√ (𝜔2−𝜔0
2)2+(𝜔𝜔0

2/𝑄)2
 (54) 

Pre elektrický a mechanický rezonátor existujú nasledovné analógie pre jednotlivé parametre 

charakterizujúce rezonátor: 

Nyquistova spektrálna hustota šumu:   𝑆𝑣(𝜔) = 4𝑘𝐵𝑇𝑅                    𝑆𝐹(𝜔) = 4𝑘𝐵𝑇𝛾 

Elektrický odpor                 R                                 𝛾 =
√𝜅𝑚

𝑄
 

Kapacita kondenzátora                C                                  1/ 𝜅 

Indukčnosť                  L                                  m 

 

 

 

 

Pre spektrálnu silovú hustotu šumu mechanického rezonátora platí: 

𝑆𝐹(𝜔) = 4𝑘𝐵𝑇𝛾 =
4𝑘𝐵𝑇√𝜅𝑚

𝑄
=

4𝑘𝐵𝑇𝜅

𝜔0𝑄
 (57) 

 

Pre spektrálnu hustotu šumu amplitúdy rezonátora platí vzťah: 

 

 

Pre dynamický rozsah platí vzťah: 

 

𝐷𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑘ý 𝑟𝑜𝑧𝑠𝑎ℎ =  
𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛𝑎 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡ú𝑑𝑎 𝑣 𝑙𝑖𝑛𝑒á𝑟𝑛𝑜𝑚 𝑟𝑒ž𝑖𝑚𝑒

ú𝑟𝑜𝑣𝑒ň š𝑢𝑚𝑢 𝑝𝑟𝑖 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑚 𝑘𝑚𝑖𝑡𝑒 
 (52) 

𝐿
𝜕2𝑞

𝜕𝑡2 + 𝑅
𝜕𝑞

𝜕𝑡
+

𝑞

𝐶
= √𝑆𝑉 (55) 𝑚

𝜕2𝑥

𝜕𝑡2 + 𝛾
𝜕𝑥

𝜕𝑡
+ 𝜅𝑥 = √𝑆𝐹 (56) 

𝑆𝑥(𝜔) =
4𝑘𝐵𝑇

𝜅𝜔0𝑄
[

𝜔0
4

(𝜔2−𝜔0
2)2+(𝜔0𝜔/𝑄)2] (58) 

𝐷𝑅 = 10 𝑙𝑜𝑔 [
⟨𝐹(𝜔)⟩2

𝑆𝐹∆𝜔
] (59) 
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5. Hmotnostná citlivosť: 

Citlivosť na zmenu hmotnosti pre MEMS rezonátor môžeme odvodiť nasledovne. Pre posun 

rezonančnej frekvencie o polšírku píku v maxime: 

 

 

Pre hmotnostnú citlivosť platí:  

 

 

 

Pre súčasne geometrie rezonátorov je maximálna citlivosť niekoľko sto Daltonov (1 Dalton je 

hmotnosť protónu). Aby bolo možné dosiahnuť takúto vysokú citlivosť aj s veľkou presnosťou je 

nutné zabezpečiť vysokú reprodukovateľnosť výrobných procesov rezonátorov, vysokú čistotu 

výroby a zamedzenie adsorpcie neželaných molekúl na povrchu rezonátora.  

Na záver tabuľka 6 sumarizuje základné parametre MEMS rezonátorov v závislosti od ich 

rozmerov. 

 

 

Tabuľka 6. Základné parameter rezonátorov v závislosti od ich rozmerov. 

Rozmery 

L × w × t , 

(v µm) 

Atribúty rezonátora pre Q = 10,000 (100,000) 

Frekve

ncia 

𝝎𝟎

/𝟐𝝅 

Keff 

(N/m) 
𝑺𝒙

𝟏
𝟐(𝝎𝟎) 𝒂𝒕 𝟑𝟎𝟎𝑲  

(𝒎/√𝑯𝒛 

Nelienár

ny onset, 

〈𝒙𝑵〉, 
(m) 

Lineárn

y 

dynamic

ký 

rozsah 

(dB) 

𝑺𝑭

𝟏
𝟐(𝝎𝟎) 𝒂𝒕 𝟑𝟎𝟎𝑲  

(𝑵/√𝑯𝒛 

Hmotn

osť 

Približná 

hmotnostn

á citlivosť 

(Dalton) 

100 × 3 × 0.1 
77 

KHz 
0.007 2×10-10  (7×10-10) 5×10-7 51 (51) 

3×10-16  

(5×10-17) 
40 pg 109 (108) 

10 × 0.2× 0.1 
7.7 

MHz 
0.5 3×10-12  (8×10-12) 5×10-7 68 (68) 

1×10-16  

(4×10-17) 
0.3 pg 107 (106) 

1 × 0.05 × 0.05 
380 

MHz 
16 7×10-14  (2×10-13) 3×10-8 59 (59) 

1×10-16  

(3×10-17) 
3 fg 105 (104) 

0.1 × 0.01 × 

0.01 

7.7 

Ghz 
25 4×10-14  (1×10-13) 5×10-9 35 (35) 

3×10-17  

(9×10-18) 
10 ag 103 (102) 

𝜔0 → 𝜔0 + ∆𝜔 with ∆𝜔0~𝜔0/2𝑄 (60) 

𝜕𝑀⃒𝑚𝑖𝑛~ (𝜕𝜔0/𝜕𝑚)−1𝜕𝜔0 (61) 

𝜕𝑀⃒𝑚𝑖𝑛~ (
2𝑚

𝜔0
) (

𝜔0

2𝑄
) ~

𝑚

𝑄
 (62) 
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