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Abstrakt
Tato  disertační  práce  popisuje  využití  nanotechnologií  v  nových  senzorech  tlaku.  Je  zde

provedena  detailní  analýza  uplatněných  fyzikálních  principů.  Detailněji  se  zaměřuje  na  nový
kapacitní a emisní senzor tlaku. Kapacitní senzor tlaku využívá pro svoji činnost změny elektrické
kapacity působícím tlakem, zatímco emisní senzor tlaku využívá měření emisních proudů z pole
nanotrubic. Dále popisuje vytvořené experimentální modely těchto senzorů a provedené simulace. 

Klíčová slova
Nanotechnologie, senzor tlaku, kapacitní senzor tlaku, studená emise, emisní senzor tlaku.



Abstract
The thesis  deals  with  utilization  of  nanotechnology in  new sensors  of  pressure.  There  is

detailed analysis of important physics principles. The thesis focuses on the capacitive and field
emission sensors of pressure. The capacitive sensor uses change of the sensor electric capacity by
applied pressure on membrane. The field emission sensor utilizes electron emission from field of
nanotubes while emitted current density depends on distance of nanotubes field from membrane.
The thesis describes experimental models of the sensors and consequent simulations as well.

Keywords
Nanotechnology,  pressure sensor,  capacitive pressure sensor,  cold emission,  field emission

pressure sensor.
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Senzory tlaku využívající moderní nanotechnologie

1 Úvod

V dnešní  době  je  kladen  velký  důraz  na  zkoumání  nových  technologií  a  jejich

uplatnění v praxi. Mezi nově rozvíjející se odvětví se řadí i nanotechnologie, které jsou

neopomenutelnou součástí této oblasti.

Ústav mikroelektroniky FEKT VUT v Brně, ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou

Masarykovy univerzity, provádí v této oblasti dlouhodobý výzkum.

Nanotechnologie  se  zabývají  návrhem,  výrobou  a  aplikací  nanostruktur

a nanomateriálů, přičemž se zkoumají základní vztahy mezi jejich fyzikálními vlastnostmi.

Nanotechnologií  se  rozumí  nauka  o  materiálech  nebo  strukturách,  jejichž  velikost

se pohybuje v řádu jednotek až stovek nanometrů. Materiály a struktury mohou mít nové

fyzikální  vlastnosti  a  odhalují  i  nové  fyzikální  jevy.  Například  potenciálové  bariéry

v polovodičích mohou být tunelovány. Dodnes není známo mnoho jedinečných fyzikálních

vlastností těchto struktur. 

Spojení  pojmů nanotechnologie  a  senzor  tlaku se  z  fyzikálního  hlediska  jeví  jako

velmi  protichůdné.  Tato  práce  se  nezabývá  vytvořením  senzoru  tlaku

s  nanometrovými  rozměry,  ale  využitím specifických  vlastností  nanotrubic  ke  zlepšení

parametrů nových senzorů tlaku.

Tato  práce  se  zabývá implementací  nanostruktur  do dvou typů stávajících  senzorů

tlaku, a to emisního a kapacitního. Předpokládá se že v případě emisního senzoru tlaku

bude využito pole nanotrubic jako zdroje emisního proudu. V případě kapacitního senzoru

tlaku by pole nanotrubic mělo vést k značnému zvýšení elektrické kapacity senzoru  a jeho

citlivosti na změnu měřeného tlaku.

V další  části  se  tato  práce  zabývá  analýzou  vlastností  senzorů  a  jednotlivých

fyzikálních  jevů,  které  probíhají  ve  výše  zmiňovaných senzorech  za  účelem vytvoření

funkčních modelů nových senzorů.
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2 Úvod do problematiky

V této kapitole jsou popsány známé fyzikální jevy, které budou uplatněny při tvorbě

matematických modelů nových senzorů tlaku využívajících nanotechnologií.

2.1 Tlak

Tlak patří mezi odvozené veličiny, není základní jednotkou definovanou soustavou

SI. K jeho odvození se používá dvou definic. První definuje tlak  p [Pa] jako sílu  F,

jež působí kolmo a rovnoměrně na plochu S

p=
F
S

. (2.1)

Další  možností  jak  definovat  tlak,  je  využití  výšky  hydrostatického  sloupce  h

o hustotě kapaliny ρ a gravitačního zrychlení g

p=hρg . (2.2)

Jednotkou  tlaku  je  „Pascal“  (Pa).  V praxi  je  jednotka  Pascal  velmi  malá,

proto  se  používají  její  násobky  např.  hPa,  kPa  či  MPa.  Dále  se  pak  můžeme

setkat i s jinými jednotkami tlaku: „bar“ (bar) (1 bar = 100 kPa), „atmosféra“ (atm)

(1 atm = 101325 Pa), „torr“ (Torr) (760 Torr = 1 atm).

Jeden Pa je definován jako tlak, který vyvine síla o hodnotě jednoho „newtonu“ (N)

rovnoměrně působící na plochu 1 m2, jež je kolmá ke směru působící síly.

2.2 Senzory tlaku

Snímače tlaku převádí velikost tlaku na elektricky měřitelnou veličinu na základě

deformace respektive průhybu svého deformačního členu – membrány. Membrána se

pod  působícím  tlakem  prohýbá  a  mění  se  tak  geometrické  parametry  senzoru.

Z hlediska využití fyzikálních jevů při převodu působícího tlaku na elektrický signál se

rozdělují tlakové senzory do těchto základních kategorií:

• piezorezistivní,
• piezoelektrické,
• induktivní,
• kapacitní,
• optické,
• teplotní,
• akustické,
• emisní a
• rezonanční.
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2.3 Deformační model (elastický model)

Při  výpočtech  deformací  membrány  se  vychází  z mechanických  materiálových

vlastností  a  znalostí  pružnosti  pevnosti.  Pro  vlastní  výpočty je  brána  v potaz  pouze

tzv.  pružná  deformace.  Pružnou  deformací  se  rozumí  deformace,  kdy  se  těleso

po  odstranění  deformující  síly,  vrátí  do  původního  tvaru.  Při  těchto  deformacích

se  nesmí  překročit  mez  pružnosti,  jež  reprezentuje  normálové  napětí,  při  kterém

je deformace ještě pružná. Dále se předpokládá, že materiál membrány je homogenní

a anizotropní.

Při  působení  vnější  síly na pevné těleso,  v  tomto případě membránu,  pak mění

membrána svůj tvar a deformuje se viz obr.  2.1. Vnitřní síly v těle membrány se této

deformaci brání, a proto vzniká uvnitř membrány mechanické napětí.

Elastický model definuje složky mechanického napětí a jeho vlastností v každém

jeho  bodě  a  ovlivňuje  i  změnu  jeho  polohy  v  prostoru.  To  vše  při  respektování

rovnovážných podmínek

∑ F=0 ;∑ M =0 , (2.6)

kde je v rámci vlastní deformace membrány součet všech působících sil  i  momentů

roven  0.  V  modelu  jsou  definovány  deformační  prvky,  které  reprezentují  relativní

posunutí  každého  bodu  elastického  tělesa.  Tím  odráží  rovnovážné  podmínky

pro  elastické  materiály  (zobecněný  Hookův  zákon).  Následně  jsou  všechny rovnice

vyčísleny do výsledné podoby.

Model  počítá  vnitřní  napětí  pro  kalkulaci  namáhání  v  daném  bodě  a  jeho

umístění v prostoru. Znalost mechanického napětí v daném bodě je důležitá pro detekci,

zda nedošlo k překročení mezního napětí, což je podmínka pro pružné chování tělesa.

Výpočet  probíhá  ve  všech  bodech  tělesa  membrány  a  vypočítává  tak  výslednou

deformaci. Model uvažuje pouze síly, které vznikají uvnitř tělesa a nebere v potaz další

možné vnější jevy jako elektromagnetické, gravitační a další síly, které by mohly mít na

deformaci vliv.

V imaginárním řezu rovinou membrány na obr.  2.2 je část A počítána jako volné

3
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těleso. Síly P1 a P2 budou v rovnováze za předpokladu, že při působení části B na část A

bude v rovnováze i celé těleso.

Tyto síly jsou distribuovány v celém objemu tělesa membrány. Těleso je možné

rozdělit  na   elementární  části  Δ S  spolu  se  silami  Δ F  a  celková  průměrná  síla

působící na tuto plochu se vyjádří jako

p=
Δ F
Δ S

. (2.7)

Namáhání  na  ploše  Δ S  limitně  blížící  se  nule  jako  mezní  hodnota  průměrné

hodnoty síly Δ F  na plochu Δ S je

p= lim
Δ S→0(

Δ F
Δ S )=dF

dS
. (2.8)

Namáhání  dF  nemusí  působit  kolmo nebo  tečně  na  působící  plochu.  Je  proto

nutné uvažovat napětí na prvek v oblasti Δ S  jako vektor síly působící ve směru dF .

Nominální namáhání je definováno jako skalár

σ =
F
S 0

. (2.9)

V tomto vztahu  F  reprezentuje síly působící v daném bodě elastického modelu

membrány.

Podélné namáhání ε  je definováno jako relativní prodloužení v podélném směru

4

Obr. 2.2: Částečný řez v těle membrány
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ε=
Δ L
L0

=
L−L0

L0

[-]. (2.10)

Jelikož Youngův modul je definován jako

E=
tahové namáhání
tahová defromace

=

F
S0

Δ L
L0

=
FL0

S0Δ L
, (2.11)

pak z Hookova zákona může být odvozeno

Δ L=
F

ES0

L0=
σ
E

L0 . (2.12)

Při deformaci v podélném směru dochází k deformaci tělesa i v příčném směru,

která se vyjádří obdobně jako v podélném směru

ψ=
Δ D
D0

=
D0−D

D 0

[-]. (2.13)

Poissonovo číslo μ  pak udává poměr podélné a příčné deformace

μ=
ψ

ε
[-]. (2.14)

2.4 Kapacita

Elektrická  kapacita  C [F]  závisí  na  poměru  velikosti  náboje  tělesa  a  hodnoty

potenciálu  mezi oběma elektrodami  a je definována vztahem (2.3). U kondenzátoru

je kapacita závislá na prostředí mezi elektrodami. Jednotkou kapacity je „Farad“ (F).

Jeden Farad je definován jako kapacita, na níž se vytvoří napětí jeden volt při akumulaci

náboje o hodnotě jeden coulomb

5
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C=
Q
U

. (2.3)

Elektrickou  kapacitu  lze  obecně  vypočítat  dvěma  způsoby  (vztah  2.4  a  2.5),

pomoci  vztahu  2.4  pro  celkový  akumulovaný  náboj  a  ze  vztahu  2.5  pro  celkovou

energii akumulovanou v elektrostatickém poli

Q=C⋅U , (2.4)

W =
1
2

CU 2 , (2.5)

kde U představuje rozdíl potenciálu mezi oběma elektrodami, Q celkový akumulovaný

náboj a W [J] celkovou energii akumulovanou v kondenzátoru.

2.5 Kapacitní model

Pro výpočet elektrického pole v kapacitním modelu byla pro svoji jednoduchost

a  univerzálnost  použita  metoda  konečných  prvků  (dále  již  MKP)  [1].  Nejprve  se

v  modelu  definuje  umístění  obou  elektrod  včetně  skutečných  fyzických  rozměrů

senzoru, potenciál těchto elektrod a okrajové podmínky. Následně se provádí výpočet

rozložení potenciálu ϕ  elektrického pole pomoci Poissonovy potenciálové rovnice 

∂
2 ϕ

∂ x2 +
∂

2ϕ

∂ y2 +
∂

2ϕ

∂ z2 = f (x , y , z ) . (2.15)

Ta přejde po dosazení okrajových podmínek 

ϕ=konst⇒
∂ϕ

∂ l
=0 (2.16)

v rovnici Laplaceovu

∂
2ϕ

∂ x2 +
∂

2ϕ

∂ y2 +
∂

2ϕ

∂ z2 =0 . (2.17)

Výpočet  rozložení  potenciálu  elektrického  pole  se  provádí  iterační  metodou.

Tato  metoda  je  časově  náročná,  ale  není  nutná  znalost  funkce  průběhu  potenciálu

v řešené oblasti. Po výpočtu rozložení potenciálu elektrického pole (ekvipotenciálních

ploch) již dochází k výpočtu elektrické kapacity.

Při  vlastní  numerické  analýze  elektrických  a  magnetických  vlastností  struktur

se vychází z Maxwellových rovnic [1], jejichž vyjádření v integrálním tvaru je

6
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∮
l

H⃗⋅d l⃗= I ind+ I en+
d ψ

dt
,

∮
l

E⃗⋅d l⃗=−
dΦ
dt

,

∯
S

D⃗⋅d S⃗=Q ,

∯
B

D⃗⋅d S⃗=0 .

(2.18)

H⃗  je vektor intenzity magnetického pole,  E⃗  značí vektor intenzity elektrického

pole a vektory D⃗  a B⃗  jsou vektory elektrické a magnetické indukce. I ind  a I en jsou

indukovaný  proud  a  proud vnucený  zdroji.  ψ  a  Φ  jsou  elektrický  a  magnetický

indukční  tok.  Jako  Q  je  označen  elektrický  náboj.  d l⃗  reprezentuje  vektor

elementárního úseku a d S⃗  reprezentuje vektor elementární plochy.

Pro  úplně  řešení  je  nutné  základní  Maxwellovy  rovnice  doplnit  o  materiálové

vztahy, které jsou uvedeny níže. U Maxwellových rovnic v integrálním tvaru nemusíme,

na rozdíl od diferenciálního tvaru uvádět počáteční podmínky, protože tyto rovnice je již

obsahují

D⃗=ε̄⋅E⃗ ,
N⃗=μ̄⋅H⃗ ,
J⃗ =σ⋅E⃗ .

(2.19)

Materiál  prostředí  je  popsán  tenzorem  permitivity  ε̄ ,  tenzorem  permeability  μ̄

a měrnou vodivostí σ .

Analytické  řešení  Maxwellových  rovnic  v  integrálním  tvaru  je  známo

pro  elementární  částice  jako  jsou  elementární  dipól  nebo  elementární  plocha.

Při řešení Maxwellových rovnic pro reálné struktury se používají numerické metody.

Postup  při  aplikaci  numerických  metod  lze  rozdělit  do  třech  kroků.

Nejprve je nutné rozdělit analyzovanou oblast na síť uzlů, kde prvky mezi těmito uzly

budou pokrývat celou oblast a nebudou se navzájem překrývat.

Následně  se  nahradí  parciální  derivace  v  Laplaceově  rovnici  konečnými

diferencemi 

∂
∂ x (ε ( x)

∂ϕ
∂ x )+ ∂

∂ y (ε ( y )
∂ϕ
∂ y )+ ∂

∂ z (ε (z )
∂ϕ
∂ z )=0 . (2.20)

Diference jsou počítány podle vztahu 2.21 vždy v centrálním uzlu  (xm , ym , zo)

z hodnoty potenciálu v tomto uzlu  ϕ (xm , yn , zo)  a z hodnot  potenciálu v okolních

uzlech, jak je vyobrazeno na obr. 2.4

7
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ϕ (xm , yn , zo)=
dx2

⋅(ϕ ( xm+Δ , ym , z o)+ϕ ( xm−Δ , ym , zo))
⋯

⋯
+dy 2

⋅(ϕ (xm , ym+Δ , zo)+ϕ (xm , ym−Δ , zo))

2⋅(dx
2
+dy

2
+dz

2
)

⋯

⋯
+dz2

⋅(ϕ (x m , ym , z o+Δ)+ϕ ( xm , ym , zo−Δ))

(2.21)

Nyní  se  již  nadefinují  elektrody  a  materiál  analyzovaného  systému  a  pomocí

iterační metody se dopočítá rozložení elektrického pole. Dále se pak například z náboje

akumulovaného v systému vypočte kapacita analyzované struktury pomocí  vztahů

∯
S

ε⋅⃗E⋅d S⃗=Q (2.22)

C=
Q

ϕ
. (2.23)

2.6  Emise elektronů

Emisí  elektronů se  rozumí  uvolnění  elektronu z  emitující  elektrody do volného

prostoru  nebo  do  dalšího  prostředí.  Existuje  několik  druhů  typu  emise  elektronů,

které  se  z  praktického  hlediska  rozdělují  podle  způsobu  dodání  energie  elektronu

k opuštění elektrody:

• termoemise (někdy také jako tepelná nebo termoelektronová emise) – energie

se dodává tepelným ohřevem elektrody,
• sekundární emise – energii dodává elektron, který vnikl z vnějšího prostředí do

elektrody,
• fotoelektronová emise (fotoefekt) – energii dodává světelné kvantum (foton),
• tunelová emise –  při  silném elektrickém poli  se  elektron  objevuje na  druhé

straně potenciálové bariéry, popsáno jako tunelový jev.

8

Obr. 2.4: Centrální uzel a okolní uzly, pro něž se počítá diference
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V kontextu této práce je nejzajímavější tunelová emise. Je to především z důvodu,

že  při  vhodné aplikaci  by mohlo  být  dosaženo  velké  měřitelné  změny elektrického

proudu i při minimální změně deformace membrány senzoru tlaku.

2.6.1 Tunelová emise

Již  z  názvu  je  patrné,  že  tato  emise  vzniká  na  základě  tunelového  jevu.

Jedná  se  o  jev  kvantové  mechaniky,  který  porušuje  principy  klasické  fyziky.

Tento jev spočívá v tom, že částice s nižší energií než je výška potenciálové bariéry,

může  s  určitou  pravděpodobností  projít  skrze  tuto  bariéru.  Podle  klasické  fyziky

se od této bariéry odrazí.

Při  aplikaci  nanotechnologií,  kdy  se  značně  zmenšují  vyráběné  struktury,

je nutné při jejich analýze brát v potaz i kvantové jevy, které se mohou uplatňovat [2].

Jedním z nich je možnost studené emise elektronů. Je tendence této emise využívat

v širokém spektru odvětví, jako např. v zobrazovacích jednotkách nebo senzorech [3].

Problematika  emise,  respektive  její  reprezentace  tunelovým jevem,  je  velmi  složitá.

Fyzikální reprezentace tunelového jevu, např. v polovodičích, řeší přechod částice přes

rozhraní v tunelované struktuře a při emisi do vakua se tunelový jev uvažuje pro oblast,

kde elektron opouští atom, resp. valenční pás překonává hodnotu výstupní energie [2]. 

Potenciálová bariéra, základní tunelový jev

Potenciálovou  bariérou  nebo  potenciálovým  valem  se  rozumí  takové  rozložení

potenciálu,  kdy  je  jeho  hodnota  v  určité  přesně  omezené  oblasti  nenulová,

přičemž  se  předpokládá,  že  je  alespoň  přibližně  konstantní,  konečná  a  kladná,

zatímco mimo tuto oblast je hodnota potenciálu nulová. Potenciálovou bariéru je možné

vyjádřit vztahem

U={0 pro (x<0) a (x>a)

U0 pro (0≤x≤a) } . (2.24)

Na  obr.  2.5 je  grafické  vyobrazení  jednorozměrné  potenciálové  bariéry

dle předcházející definice.

9

Obr. 2.5: Jednorozměrná potenciálová bariéra
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Vlastnosti  částice  se  určí  řešením  stacionární  Schrödingerovy  rovnice.

Rovnice se vyjádří zvlášť pro oblasti  x<0 ,  0≤x≤a a oblast  x>a . Na kraji oblastí,

v  bodech  x=0  a  x=a ,  se  předpokládá  spojitost,  včetně  první  derivace.

Rovnice pak mají následující tvar

δ
2Ψ I

δ x2 +
2m E
ℏ

2 Ψ I=0 pro x<0 ,

δ
2Ψ II

δ x2 +
2m(E−V 0)

ℏ
2 Ψ II=0 pro 0< x<a ,

δ
2Ψ III ,

δ x2 +
2m E

ℏ
2 Ψ III=0 pro x>0 ,

(2.25)

kde Ψ  jsou vlnové funkce a ℏ  je redukovaná Planckova konstanta.

Výsledné řešení se liší podle toho, zda celková energie částice  E  je větší nebo

menší  než  je  výška  potenciálové  bariéry  U 0 .  Výsledná  vlnová  funkce  se  rozdělí

na  několik  částí.  Na  dopadající  vlnu,  která  reprezentuje  částici  pohybující  se

k  potenciálové  bariéře, na  vlnu  odraženou  a  na  vlnu  prošlou,  které  reprezentují

odraženou a prošlou částici. 

Při řešení případu E>U 0  se nejdříve zavedou následující konstanty

k I
2
=

2mE
ℏ2 k II

2
=

2m(E−U 0)

ℏ2 . (2.26)

Následně lze pro všechny tři oblasti řešení vyjádřit

Ψ I=Ae ik I x
+B e−ik I x ,

Ψ II=C e ik II x
+D e−ik II x ,

Ψ III=F e
ik III x

+G e
−ik III x

.

(2.27)

Jelikož  se  v  tomto  případě  předpokládá,  že  se  částice  pohybuje  ze  záporného

nekonečna,  proto  bude  koeficient  členu  popisující  v  oblasti  x>a  pohyb  směrem

k bariéře  nulový  (G=0) .  Jelikož  je  vlnová  funkce  spojitá  i  v její  první  derivaci

v bodech  x=0  a  x=a ,  lze na základě rovnosti  Ψ I (0)=Ψ II (0) ,  Ψ I
'
(0)=Ψ II

'
(0) ,

Ψ II(a)=Ψ III (a)  a  Ψ I
'
(a )=Ψ II

'
(a)  získat  podmínky  pro  určení  koeficientů

A , B , C , D , E , F .

A+B=C+D ,
ik I (A−B)=ik II (C−D) ,

C eik II a
+D e−ik II a=F e ik I a ,

ik II(C e ik II a−D e−ik II a)=ik I F eik I a .

(2.28)

10
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Výsledná pravděpodobnost průchodu částice bariérou T  pak je 

T=|F
A|

2

=
1

1+
1
4 (√ E

U 0−E
+√U 0−E

E )
2

sinh2√8 m(U 0+E)

ℏ
2 a

. (2.29)

Tato pravděpodobnost je nenulová pro jakkoliv široký a vysoký potenciálový val,

avšak s rostoucí šířkou potenciálového valu a rostoucím rozdílem U−E  rychle klesá

a při makroskopických rozměrech je tento jev zanedbatelný.

Pro řešení případu E<U 0  se zavedou konstanty

k I
2=

2 mE
ℏ

2 k II
2 =

2m(U 0−E)

ℏ
2 . (2.30)

Dále se postupuje podobně jako v předcházejícím případě

Ψ I=Ae ik I x
+B e−ik I x ,

Ψ II=C e−ik II x
+D e ik II x ,

Ψ III=F e
ik III x

+G e
−ik III x

,

(2.31)

A+B=C+D ,
ik I (A−B)=ik II (C−D) ,

C e−ik II a+ D eik II a
=F e ik I a ,

−ik II (C e−ik II a−D eik II a)=ik I F eik I a .

(2.32)

Výsledná pravděpodobnost průchodu částice bariérou T  pak je 

T=
1

1+
U0

2 sinh2(kII a)

4 E (U0−E)

. (2.33)

Hodnota emisního proudu

Bylo by možné namítat, že vztah neuvádí emisní proud, ale pouze pravděpodobnost

průchodu  elektronu  bariérou.  Pro  vyčíslení  výsledného  proudu  je  nutné  znát  další

emisní parametry materiálu, jako je přesná hodnota velikosti potenciálové bariéry jejího

průběhu.  Hodnotu  emisního  proudu  ovlivňují  i  geometrické  parametry  emisního

povrchu. 

11
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Potenciálová bariéra s přivedeným napětím

Je-li  na  potenciálovou  bariéru  přivedeno  napětí,  dochází  k  její  deformaci,

která je naznačena na obr. 2.6. Z tohoto důvodu dochází k tunelové emisi i při větších

vzdálenostech, je-li na potenciálovou bariéru přivedeno dostatečně velké napětí.

2.6.2  Emisní Fowler Nordheimův model

Pro  popis  studené  emise  při  přivedeném  potenciálu,  kdy  dochází  k  deformaci

potenciálové  bariéry  se  používá  Fowler  Nordheimův  model  (dále  jen  FN  model).

Tento model je možné aplikovat při použití silného elektrického pole, aby docházelo

k  deformaci  potenciálové  bariéry.  Zároveň  nesmí  být  elektrické  pole  tak  silné,

aby  docházelo  k  tzv.  Schottkyho  emisi,  při  níž  se  elektrony  vlivem  přivedeného

elektrického pole dostávají na vyšší energetické hladiny, kde již nemusí tunelovat skrze

potenciálovou bariéru, ale jsou tímto polem přímo vytrženy z povrchu emisní elektrody.

O  emisi  podle  FN  modelu  se  podle  [4] a  [5] jedná  při  intenzitě  vyvolaného

elektrického  pole  přibližně  v  rozsahu  107-108 V/cm.  Zobrazení  průběhu  potenciálu

podle FN modelu je na obr. 2.7.
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Obr. 2.6: Potenciálová bariéra s přivedeným potenciálem
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Při použití elektrického pole F  lze průběh potenciálu U (x)  popsat vztahem

U (x)=−eFx−
e2

4x
. (2.34)

Výsledného  vztahu  pro  FN  model  je dosaženo  s  použitím  Wentzel,  Kramers

a Brilluoinovy neboli WKB aproximace [6]. Výsledkem je vztah [5]

J =1,54⋅10−6
⋅

F 2

t 2
( y)ϕ

exp[−6,83⋅107
×

ϕ 2 /3

F
ϑ ( y)] , (2.35)

kde  y=3,79⋅106−4⋅√F /ϕ ,  t ( y)=ϑ ( y)−(2y /3)(d ϑ ( y )/dy) .  t ( y)  a  ϑ ( y)  jsou

Nordheimovy  funkce,  které  zahrnují  účinky  elektrostatického  náboje.  V  některých
případech  je  možné  je  zanedbat  a  pro  mnoho  případů  již  byly  i  tabelovány,  jako
například v [4] a [7].

Pro sledování emise z nanotrubic je možné vztah (2.35) přepsat

J ≈E loc
2 exp(−6,8⋅107ϕ

3
2

E loc
) . (2.36)

Přitom J  [A/cm2] je výsledná proudová hustota,  Eloc  [V/cm] hodnota lokální elektrické

intenzity, ϕ  [eV] hodnota výstupní práce pro elektron z povrchu elektrody.
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Obr. 2.7: Průběh potenciálu pro FN model
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Pro Eloc  platí

Eloc=
U apl

α R tip

, (2.37)

kde  U apl je  přivedené  napětí  [V],  Rtip  [m]  poloměr  emitujícího  hrotu,  α  [-]  je

modifikační koeficient,  který reprezentuje lokální geometrické a elektrické vlastnosti
hrotu.

2.7 Numerický emisní model

Pro  základní  ověření  možnosti  emise  z  nanotrubic  byl  vytvořen  model,

který  vychází  z  přednášky  [8].  Tento  model  vypočítává  pravděpodobnost  průchodu

elektronu  obecnou  potenciálovou  bariérou.  Potenciálová  bariéra  přitom  může  mít

jakýkoliv průběh a je vstupním parametrem modelu. Model je sice výpočetně náročný,

ale  s  jeho  pomocí  je  možné  odhadnout  emisi  elektronů  z  různých  typů  struktur

a analyzovat i složitější kvantové jevy.

2.7.1 Obecný  výpočet stacionární Schrödingerovy rovnice ideální 
elektronové pasti

V některých případech, kdy není předem znám průběh potenciální energie, je nutné

provést obecný výpočet Schrödingerovy rovnice  

Ĥψ=Eψ , (2.38)

Ĥ=−
ℏ

2

2m
d 2

dx2 +U
, (2.39)

která se skládá z Hamiltonova operátoru Ĥ , energie E  a vlnové funkce ψ .  U  zde

reprezentuje průběh potenciálové bariéry.

V trojrozměrném vyjádření je druhá derivace nahrazena Laplaceovým operátorem 

Δ= ∂

∂ x2 +
∂

∂ y2 +
∂

∂ z 2
. (2.40)

Při numerických výpočtech je derivace 
dψ

dx
 nahrazena vztahem

Δψ (x i)

Δ x
=

Δψ ( xi+1)−Δψ (x i)

xx +1−x i

(2.41)

14
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a druhá derivace d 2

dx
 je nahrazena vztahem

Δψ

Δ x (
Δψ ( x i)

Δ x )= 1
(x i+1−x i)

2 (Δψ (x i+1)−2Δψ( x i)+Δψ( x i−1)) , (2.42)

kde (1<i<t) .

Pro  výpočet  Schrödingerovy  rovnice  je  nutné  do  modelu  zahrnout  vstupní

parametry.  Mezi ně patří šířka a průběh potenciální energie elektronu v jednotlivých

elementech  elektronové  pasti.  Průběh  potenciální  energie  se  dopočítá  se  zadané

vzdálenosti  elektrod  a  přiloženého  elektrického  potenciálu.  Cílem  řešení  je  nalézt

příslušné vlnové funkce ψ   hodnoty energie E .

Výpočet se provádí metodou sítí (konečných diferencí) označovanou jako MKD.

Tato  metoda  slouží  k  přibližnému  numerickému  řešení  diferenciálních  rovnic.

Jako první krok je nutné zvolit počet bodů sítě  t . Síť obsahuje body  x i , kde  i=1

až t , jejichž vzdálenost je vyjádřena následujícím vztahem

Δ x=
L

t−1
, (2.43)

kde L  reprezentuje celkovou vzdálenost, pro kterou bude výpočet proveden.

Dále se  vytvoří  matice  U  řádu  t 2  s  hodnotami  U (x i)  umístěnými na hlavní

diagonále. Ostatní prvky budou nulové. 

(U )=[
U (x1) 0 0 0

0 U ( x2) 0 0
0 0 U ( x3) 0
0 0 0 U ( x4)

] . (2.44)

Pak  se  vytvoří  matice  D  řádu  t 2 ,  v jejíž  hlavní  diagonále  budou  čísla −2

a v obou prvních  vedlejších  diagonálách  budou čísla  1 .  Zbylé  prvky matice  budou

nulové. 

(D)=
1

Δ x2×[
−2 1 0 0
1 −2 1 0
0 1 −2 1
0 0 1 −2

] . (2.45)

Sloupcová matice (PSI )  bude obsahovat hodnoty ψ (x i)

15
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(PSI )=[
ψ ( x1)

ψ ( x2)

ψ ( x3)

ψ ( x4)
] (2.46)

a  v následujícím  vztahu  je  maticová  Schrödingerova  rovnice,  která  bude  splněna

v každém bodě vytvořené sítě

(H )×(PSI )=E (PSI ) . (2.47)

V dalším kroku se sestrojí matice H , jež se vytvoří vztahem

(H )=−
ℏ

2

2m
(D)+(U ) . (2.48)

Okrajová podmínka pro ideální elektronovou past zní

ψ (x1)=ψ (x t)=0 (2.49)

a ošetří se dosazením H (1,1)=1 ; H (1,2)=0 ; H (t , t)=0 . Nyní vede Schrödingerova

rovnice v maticovém tvaru k rovnicím

ψ (x1)=Eψ ( x1);ψ (x t)=Eψ ( x t) , (2.50)

které  míří  ke  splnění  okrajových  podmínek,  mimo  hodnoty  E=1 .  Následně  dojde

k eliminaci odpovídajících sloupcových vektorů matice (PSI )  pro hodnoty E=1 .

Nyní  již  byl  fyzikální  problém redukován  na  nalezení  vlastních  hodnot  matice

(PSI )  a vlastních  vektorů  matice  (H ) .  Po  dokončení  výpočtu  lze  analyzovat

vypočtené energetické hladiny a numericky vyjádřit pravděpodobnost průchodu částice.

Tímto  modelem  je  možné  vypočítat  možnost  průchodu  částice  potenciálovým

valem i při jeho složitějším průběhu než na obr. 2.7. Zejména v případech, kdy je částice

nucena překonat vícenásobnou bariéru. A hlavní výhoda tohoto modelu spočívá v tom,

že  vychází  z  obecného  numerického  řešení  pomocí  Schrödingerovy  rovnice

bez  předchozího  výpočtu  a  odvozování  pravděpodobnosti  průchodu  částice

potenciálovým valem.

2.8 Genetický algoritmus

Pro  nalezení  optimálního  tvaru  elektrod  byla  použita  metoda  genetického

algoritmu (GA). Pomoci  GA byly generován tvar elektrod.  Jedná se o stochastickou

vyhledávací metodu založenou na evolučním algoritmu. Jako stochastický proces je GA

nedeterministický a nezaručuje vždy úspěšné řešení. Velký přínos této metody spočívá
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ve  faktu,  že  není  nutné  znát  předem  průběh  kriteriální  (hodnoticí)  funkce.

Kriteriální funkcí v tomto případě byl výpočet výsledné elektrické kapacity senzoru.

Mezi další výhodu se klade i možnost v paralelním zpracování dat, protože algoritmus

pracuje  s  větším počtem výsledků  najednou.  Jsou to  hlavní  důvody,  proč  byl  tento

algoritmus vybrán.

2.8.1 Kódování parametrů

Genetický  algoritmus  pracuje  s  více  výsledky  (jedinci),  které  jsou  sdruženy

do generace. Jedinec představuje posloupnost bitů, které se nazývá jako chromozom.

Parametry  výsledku  jsou  optimalizovány  a  kódovány  jako  řada  bitů  a  vloženy  do

chromozomu jako gen. Kódování parametrů výsledku je vyobrazeno na následujícím

obrázku. Kódování parametrů u GA je velmi zajímavé a umožňuje kódovat i neobvyklé

typy parametrů, které by se stěží vyjadřovaly jako čísla, jako například zápach nebo

barva světla.

2.8.2 Princip funkce genetického algoritmu

Základem GA je šest základních kroků: inicializace počáteční populace, kódování

parametrů řešení, vytvoření genů z chromozomů, ocenění jedinců v populaci pomocí

kriteriální funkce, výběr jedinců z populace na základě ohodnocení kriteriální funkcí,

vytvoření nové generace na základě rekombinace a mutace vybraných jedinců.

Chod typického GA se  rozděluje  do  tří  základních  fází,  a  to  jsou:  Inicializace,

Reprodukce,  Výměna  generace.  Blokový  diagram  GA je  vyobrazený  na  obr. 2.9,

inicializace  spočívá  v  naplnění  počáteční  generace  předem  definovaným  počtem

náhodně vygenerovaných a kódovaných unikátních jedinců. Každý takto vygenerovaný

jedinec  reprezentuje  jedno  řešení.  Takto  vygenerovaný  soubor  je  použit  jako

nová generace. Každý jedinec je následně ohodnocen kriteriální funkcí.

Ve fázi reprodukce dochází k vytvoření nové generace ze stávající. Při reprodukci

je vybrán individuální pár, který bude sloužit jako rodiče. Rodiče se podrobí křížení

a mutaci a tím vznikne nový pár zvaný jako potomci. Následně jsou potomci umístěni

17

Obr. 2.8: Tvorba chromozomu GA
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do nové  generace.  Selekce,  křížení  a  mutace  se  provádí,  dokud není  vygenerováno

dostatečné množství potomků k naplnění nové generace.

2.8.3 Selekce

Selekce začíná ohodnocením jedinců kriteriální funkcí. Selekce využívá výsledných

hodnot  hodnotící  kriteriální  funkce  u  jednotlivých  jedinců  k určení  míry užitečnosti

daného  jedince.  Nicméně,  selekce  nespočívá  pouze  ve  výběru  nejlepšího  jedince,

protože nejlepší jedinec nemusí být nutně blízko nalezení hledaného optimálního řešení.

Ale  používají  se  různé  výběrové  strategie,  které  se  volí  podle  druhu  řešené  úlohy.

Jako nejčastější strategie se používají strategie vzájemného souboje, nebo turnaje.

2.8.4 Křížení

Operace  křížení  používá  k  vytvoření  dvou  nových  potomků  dvou  rodičů.

Je vyvinuto  několik způsobů křížení.  Mezi  nejjednodušší  patří  jednobodové křížení.

Jednobodové křížení  je  vyobrazeno na  následujícím obrázku a spočívá v náhodném

vybrání místa, kde je nahrazen chromozom jednoho rodiče druhým.
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Obr. 2.9: Vývojový diagram GA

Obr. 2.10: Křížení.
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2.8.5 Mutace

Náhodně  je  vybrán  chromozom,  který  je  poté  upraven.  V  binárním  kódování

chromozomu, je náhodně vybrán jeho bit a ten invertován. Příklad provedení mutace

je vyobrazen na obrázku níže.

2.8.6 Ukončení

Posledním  krokem  je  ukončení.  Jedná  se  o  nejproblematičtější  část  tohoto

algoritmu. Nejčastější  metodou je zobrazení nejlepšího nalezeného řešení po určitém

počtu  běhů  algoritmu.  V  tomto  případě  se  může  stát,  že  když  algoritmus

neprojde  dostatečným  množství  průchodů,  že  nebude  nalezeno  optimální  řešení.

Dalším hojně využívaným způsobem je ukončit algoritmus, pokud je nalezeno řešení

s předem definovanou chybou.

Zde  může  dojít  k  největšímu  problému  GA,  jelikož  se  jedná  o  stochastický

algoritmus,  proto  může  při  opakovaném  běhu  najít  jiné  řešení  nebo  ho  nemusí

nalézt  vůbec.  Proto je nutné nastavit  u  GA dostatečný počet  cyklů a  správně zvolit

koeficienty pro křížení a mutaci dle aktuálně řešené úlohy.

19

Obr. 2.11: Mutace.
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3 Zaměření a předpokládaný přínos disertační práce

Cílem  disertace  je  výzkum  možností  využití  moderních  nanotechnologií

při  realizaci  senzorů  tlaku.  Pro  tyto  účely  byl  vybrán  emisní  a  kapacitní  senzor.

V  případě  emisního  senzoru  se  předpokládá  využití  uhlíkových  nanotrubic  jako

emisních  elektrod,  zatímco  u  kapacitního  senzoru  by  použití  nanotrubic  mělo  vést

ke zvětšení plochy elektrod a tím i jeho elektrické kapacity. 

Od objevení možnosti emise z nanotrubic, byla tato emise využívána především

ve tříelektrodových  systémech.  V posledních  několika  letech  se  začaly  v  odborné

literatuře  objevovat  také  aplikace  využívající  pro  svoji  činnost  systém  se  dvěma

elektrodami. To je i případ emisního senzoru. Aplikace v dvouelektrodové konfiguraci

není  dosud  detailně  prozkoumána.  Možnosti  jejího  použití  stejně  jako  její  omezení

budou  detailně  popsány.  K  emisi  může  docházet  vlivem několika  fyzikálních  jevů.

Proto bude vytvořen model senzoru, který prokáže nebo vyvrátí, že se jedná o studenou

emisi elektronů z pole nanotrubic. 

Dále se práce soustředí na následnou analýzu fyzikálních principů funkce těchto

nových senzorů tlaku, s cílem stanovit nejvhodnější metody převodu působícího tlaku

na  elektrický  signál.  Především se  zaměří  na  stanovení  funkčních  parametrů  těchto

nových senzorů.  A určí,  jakým způsobem bude možné ovlivňovat  citlivost  a  rozsah

těchto senzorů.

Kapacitní senzor tlaku a jeho analýza s použitím nanotrubic

V následujících kapitolách bude popsáno, jaký vliv má pole uhlíkových nanotrubic

na zvýšení  kapacity.  Bude vytvořen  model,  kterým bude možné optimalizovat  tento

senzor s  ohledem na jeho nominální  kapacitu  a  rozměry,  při  respektování  zadaných

technologických parametrů. 

Emisní senzor tlaku a měření emisních vlastností použitých nanotrubic

Bude  provedeno  měření  emisních  vlastností  pole  nanotrubic  v  podmínkách

srovnatelných  s  reálným  emisním  senzorem.  Naměřené  průběhy  budou  porovnány

s emisním modelem s cílem ověřit,   zda došlo ke studené emisi. Dále bude ověřena

možnost využít emisi elektronů z pole nanotrubic pro použití  v senzorech tlaku.
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4 Dosavadní vývoj a stav problematiky

Kapacitní senzory tlaku se v dnešní době běžně vyrábějí a jejich funkce je velmi

dobře zdokumentována. Nicméně aplikace nanotechnologií při konstrukci kapacitního

senzoru tlaku je relativně nové téma.

Naproti tomu výzkum emise elektronů má za sebou již dlouhou historii a již byla
napsána řada výborných publikací zabývajících se touto problematikou. Samotný pojem
studené  emise  není  nový.  Výzkumem studené  emise  z  kovů  se  zabýval  již  Fowler
a Nordheim kolem roku 1928 ([7],  [9] a  [10]).  Publikovali  jeden z prvních modelů
popisujících  studenou  emisi  z  kovů,  který  se  následně  stal  základním  kamenem
pro všechny další publikované modely studené emise. Mezi ně lze zařadit i opakovaný
důkaz správnosti  FN modelu  provedený Dyke a  Dolanem  [11],  monografie  Elinson
a Vasil'eva [12] a například i kniha Gomera [4].

Jeden  z  prvních  pokusů  měření  studené  emise  z  uhlíkových  nanotrubic  byl
proveden  Walt  de Heerem a jeho kolegy v roce  1998  [13] a  [14].  Tito  pracovníci
prováděli  měření  na  poli  jednostěnných  a  mnohostěnných  uhlíkových  nanotrubic.
Aktuálně probíhá výzkum po celém světě  a zároveň je  publikováno velké množství
výsledků měření emisního proudu z nanotrubic [2], [3], [15], [13], [14], [16] a [17]. 

Základní  charakteristické  emisní  parametry  byly experimentálně  ověřeny nebo
vypočítány v publikacích [16],  [17] a jsou shrnuty v následujících tabulkách.

Tabulka 1: Výstupní práce ϕ  [eV] alkalických kovů (K, Rb, Cs), grafitu, 
nanotrubice a shluku C60 [17].

K Rb Cs grafit nanotrubice C60

ϕ  vypočtené 2,69 2,42 2,31 4,91 ~5,0 7,87

ϕ  naměřené 2,30 2,16 2,14 4,6-4,8 4,8-5,05 7,61

Tabulka 2: Výstupní práce ϕ  [eV] samostatných kovových nanotrubic [17].

(m, n) 5,5 6,6 12,0 8,8 15,0 10,10 12,12

nanotrubice 4,68 4,71 4,73 4,74 4,73 4,76 4,77

svazek nanotrubic 5,08 5,07 5,05 5,00 4,98 5,01 4,94
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Tabulka 3: Charakteristické emisní parametry polí uhlíkových nanotrubic 
zkoumaných za stejných podmínek [16].

Vliv Emisní zdroj d [µm] S [cm2] Eto

[V/µm]

Ethr

[V/µm]

Poznámky

Hustota a

geometrie

MWNT 25 n.a. <2,7* ~4,8* Náhodné

uspořádání

MWNT 25 n.a. ~40* n.a. Krátké vertikální

trubky

Geometrie Arc MWNT 125 0,07 2,6 4,6 Průměrováno

z 15 zářičů

SWNT 125 0,07 2,8 5,2 Průměrováno

z 12 zářičů

Otevřené

MWNT

125 0,07 4,5 30 Průměrováno

z 6 zářičů

Grafitová

vlákna

125 0,07 5,6 14 Průměrováno

z 5 zářičů

Povrchová úprava MWNT ta-c 125-

400

0,01 1,6 n.a.

MWNT 125-

400

0,01 2,4 n.a.

Hustota a

geometrie

SWNT 10-500 10-5 n.a. 2,4 Náhodné

uspořádání

CVD MWNT 10-500 10-5 n.a. 3,5 Husté

uspořádání

Hustota CVD MWNT 125 0,007 9,8 14,4 Nízká hustota,

vzorované pole

CVD MWNT 125 0,007 2,2 3,3 Střední hustota,

vzorované pole

CVD MWNT 125 0,007 3,6 5,3 Vysoká hustota,

vzorované pole

d  je  vzdálenost  mezi  elektrodami,  S  plocha  emisní  elektrody,  Eto a  Ethr jsou

počáteční a prahová intenzita elektrického pole k vytvoření emitované proudové hustoty

10 µA/cm2 a 10 mA/cm2,* extrapolovaná hodnota.
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Pro emisní senzor tlaku je možné dohledat patent  [18]. V podstatě se ale pořád

jedná o emisní senzor tlaku v tří-elektrodové konfiguraci, kde se nachází emitující hroty

a extrakční mřížka na membráně senzoru.

Dále  za  velmi  zajímavou  variantu  lze  označit  senzor  tlaku  bez  membrány,

který byl publikován v [19]. V tomto senzoru se k měření tlaku plynu využívá proudu

emitovaných  elektronů  v  prostoru  senzoru,  kde  množství  tohoto  plynu  ovlivňuje

rychlost a energii dopadajících elektronů a iontů na měřicí anodu. Tím úplně odpadá

nutnost použití deformačního členu (membrány) v tomto senzoru.
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5 Řešení

Aby bylo možné vyrobit nový senzor s potřebnými parametry, je zapotřebí provést

jejich numerickou analýzu. Je nutné zjistit geometrické proporce senzoru a zároveň je

optimalizovat  v  závislosti  na výrobních technologických parametrech.  Dále je nutné

posoudit,  zda  je  technologicky  možné  tento  senzor  realizovat  a  následně  porovnat

naměřené hodnoty s vypočtenými.

5.1 Modelování senzorů

Model senzoru je možné rozdělit do dvou částí. První z nich je deformační model,

který  simuluje  deformaci  membrány a  převod  měřeného  tlaku  na  její  mechanickou

výchylku. Deformační model (někdy také Elastický) je z výpočetního hlediska stejný

pro oba typy senzorů popisované v této práci.  

Druhá část modelu se liší principem převodu deformace membrány na elektrický

signál.  Pro  emisní  senzor  tlaku  bylo  vytvořeno  několik  verzí  emisního  modelu,

přičemž každý z nich je vhodný pro jiný typ analýzy. Pro kapacitní senzor byl vytvořen

jeho kapacitní model. 

5.2 Fyzická realizace senzorů 

Pro  zjednodušení  byly  kapacitní  a  emisní  senzor  navrženy tak,  aby si  byly  po

mechanické  stránce  velmi  podobné.  Skládají  se  ze  dvou  křemíkových  elektrod,

24

Obr. 5.1: Blokové schéma modelu
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z nichž jedna plní funkci snímací membrány a je z venkovní strany částečně odleptána

(obr. 5.2). Tím je možné nastavit měřicí rozsah a citlivost senzoru na působící tlak. Mezi

těmito  elektrodami  se  nachází  pole  nanotrubic  obr.  5.3.  Hlavním  rozdílem  mezi

kapacitním a emisním senzorem je režim měření, ve kterém jsou provozovány. 

Na emisní senzor tlaku je přivedeno konstantní napětí a měří se velikost proudu,

která  se  mění  v  důsledku  deformace  membrány.  Na  elektrody  kapacitního  senzoru

je  přiváděno  střídavé  napětí  a  měří  se  velikost  proudu  protékajícího  senzorem.

Se změnou kapacity se mění velikost proudu.
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Obr. 5.2: Jeden z prvních vzorků kapacitního senzoru tlaku

Obr. 5.3: Snímek pole uhlíkových nanotrubic na povrchu elektrody
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5.3 Membrána

První pokusné těleso membrány bylo vyrobeno z křemíkového waferu, který

byl oříznut na tvar obdélníku a uprostřed byla pomocí anizotropního leptání vyleptána

čtvercová membrána.

Tato  membrána  byla  použita  pouze  v  prvních  pokusných  vzorcích  kapacitního

senzoru  tlaku  a  bylo  s  ní  uvažováno  i  pro  použití  v  emisním  senzoru  tlaku.

Při  vývoji  membrány  pro  senzor  typu  GSG  (z  angl.  Glass–Silicon–Glass

česky:  sklo-křemík-sklo)  již  byla  navržená  nová  membrána.  Především  z  důvodu,

že se již jedná o diferenční senzor tlaku. Pro požadovanou citlivost a měřící rozsah byly

vypočítány jiné geometrické rozměry membrány.
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Obr. 5.4: Rozměry použité křemíkové membrány pro
první vzorky nově vyvíjených senzorů tlaku
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5.4 Výroba nanotrubic

Pro naše potřeby byly uhlíkové nanotrubice (v angličtině používaná zkratka CNTs)

syntetizovány ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity pomocí

metody PECVD (plasma enhanced  chemical  vapor  deposition  -  plazmou iniciovaná

chemická  depozice  z  plynné  fáze)  na  křemíkový  substrát  s  železnou  katalytickou

vrstvou. 

Typické parametry depozice: průtok argonu, metanu a vodíku QAR=1000 sccm,

QCH4=50 sccm a QH2=200 až 300 sccm, mikrovlnný výkon 400 W, teplota vzorku 900

až  1100  K a  doba  depozice  1  min.  Jednotka  sccm (standard  cubic  centimeters  per

minute – standardní kubický centimetr za minutu) je definována jako objemový proud

plynu při definovaném standardním tlaku (1 atm = 101325 Pa) a při teplotě 0°C nebo

20°C,  a  přepočet  na  standardizované  jednotky  je  1 sccm = 1,68875 Pal/s.

Výsledné uhlíkové nanotrubice jsou přibližně o průměru asi 100 nm stojící kolmo k

podkladu vlivem shlukovacího efektu. Podrobný popis použité aparatury pro depozici

nanotrubic a jejich charakterizace byl publikován v  [20] a [M23] . 

Výsledkem  jsou  mnohostěnné  nanotrubice  o  průměru  100 nm  a  délky  20 µm.

Vlastní  princip  růstu  nanotrubic  spočívá  v  rozkladu katalyzátoru  při  reakci  s  CxHy

v argonovém plazmatu a stabilizaci pomocí H2 na koncích nanotrubic, jež snižuje počet

defektů nanotrubic během růstu, viz obr.  5.5.

Na  obr.  5.6 je  fotografie  pracoviště  pro  přípravu  nanotrubic  pomoci  metody

PECVD.
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Obr. 5.5: CVD růst nanotrubic a) „base“ mode b) „tip“ mode
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Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity se neustále pracuje i na dalších

možných  postupech  přípravy  nanotrubic,  např.  Thermal  Camical  Vapor  deposition

TCVD. 

28

Obr. 5.6: Laboratorní pracoviště pro základní výzkum depozice uhlíkových
nanotrubic



Senzory tlaku využívající moderní nanotechnologie

6 Kapacitní senzor s nanotrubicemi

Kapacitní senzor tlaku je koncipován tak, aby využíval pole nanotrubic na ploše

elektrody nebo i obou elektrod. Vychází se z předpokladu, že dojde ke zvýšení plochy

elektrod  kondenzátoru,  který  je  tvořen  vnitřní  částí  senzoru.  Při  deformaci  tlakem

na membránu, tedy na jednu z elektrod, se jejím průhybem sníží vzdálenost mezi těmito

elektrodami a následně se zvýší kapacita.

Pro potřeby výpočtu kapacity tohoto senzoru byl v prostředí MATLAB vytvořen

jeho kapacitní model.

6.1 Kapacitní model

Vlastní  kapacitní  model  byl  naprogramován  jako funkce  v  prostředí  MATLAB.

Pomocí vstupních parametrů je možné měnit počáteční podmínky výpočtu. Díky tomu

je  možné  využít  tuto  funkci  při  následných  analýzách  kapacitního  senzoru  tlaku.

Konstanty,  které  se  během  vlastního  výpočtu  nemění,  jsou  pro  větší  přehlednost

nadefinovány v úvodní části modelu. 

V rámci modelu se nadefinuje síť bodů pro následný výpočet metodu konečných

prvků. 

Poté  je  volána  funkce,  která  provede  v  matici  potenciálů  nastavení  hodnot

potenciálu  v  prostoru  podle  zvolené  metody.  Tento  krok  sice  není  nutné  provádět,

ale zásadním způsobem zrychlí následný iterační výpočet. Při něm se budou vypočítávat

hodnoty potenciálu v jednotlivých bodech dielektrika za účelem dosažení rovnosti podle

Laplaceovy rovnice (2.20).
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Obr. 6.1: Schematické znázornění kapacitního senzoru tlaku verze 1
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V  následující  části  modelu  dojde  k  namodelování  elektrod  v  matici  elektrod

a v matici potenciálu v prostoru elektrod nastaví příslušný potenciál.

Vlastní  iterační  výpočet  je  prováděn  v  celém  prostoru  senzoru,  mimo  body

označené v matici elektrod protože mají tak stálý potenciál.

V rámci  jedné iterace se prochází  všemi  body v prostoru dielektrika a hodnoty

potenciálu  v  daném  bodě  se  vypočítají  dle  vztahu  (2.21).  V  případě,  že  se  jedná

o  některý  z  okrajových  bodů,  pro  který  není  možný  přímý  výpočet,  díky  absenci

sousedního  bodu  v  některém  směru,  je  použita  okrajová  podmínka  pro  zrcadlení

potenciálu.

Tato  část  modelu  je  pro  výpočet  nejvíce  časově náročná.  Je-li  model  příliš  složitý,

nebo síť bodů příliš rozsáhlá, může být tento výpočet prováděn po neúměrně dlouhou

dobu. Tomuto stavu lze předejít několika způsoby. 

Nejjednodušším je  pevně stanovit  počet  provedených iterací.  Výpočet  pak bude

probíhat vždy stejnou dobu. Při této volbě je nutné sledovat nejvyšší rozdíl hodnoty

vypočítaného  potenciálu  od  původního  a  to  pro  všechny  počítané  body  v  iteraci,

což  je  ukazatel  nejvyšší  možné  odchylky  potenciálu  mezi  body  sítě.

Pomocí této hodnoty je  možné odhadnou přesnost vypočtených hodnot.

Dalším  způsobem  je  sledovat  tento  rozdíl  a  pokud  klesne  pod  požadovanou

hodnotu, respektive se dosáhne požadované přesnosti, iterace ukončit.

Vytvořený model kombinuje obě metody. Provádí předem definovaný počet iterací

a pro kontrolu sleduje i odchylky potenciálu během nich. Množství potřebných iterací

bylo  zjištěno  experimentálně.  Tato  hodnota  závisí  na  složitosti  tvaru  elektrod

a především na množství bodů sítě.

Z vypočtených hodnot rozložení potenciálu v senzoru se provede výpočet výsledné

elektrické  kapacity  podle  vztahu  (2.22)  nebo  (2.23).  Tyto  hodnoty  se  budou

při  numerickém výpočtu  vždy  lišit,  pokud  se  nebude  v  síti  bodů  modelu  nacházet

rovnoměrně  rozložený  potenciál,  jako  například  u  deskového  kondenzátoru.

Při obecném řešení se jako optimální výsledek jeví průměr obou těchto hodnot.

Vytvořený  kapacitní  model  byl  publikován  v  rámci  tuzemských  i  zahraničních

konferencí [M8], [M10].

6.2 Analýza kapacitního senzoru s použitím nanotrubic

S  použitím  vytvořeného  kapacitního  modelu  byla  provedena  analýza,  jakým

způsobem  budou  schopny  vytvořené  nanotrubice  ovlivnit  výslednou  elektrickou

kapacitu senzoru. Z provedených simulací vyplynulo, že u tohoto senzoru tlaku nedojde

k  průniku  ekvipotenciálních  ploch  elektrostatického  pole  mezi  nanotrubice.
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Toto je způsobeno především velkými geometrickými diferencemi (vzdálenost elektrod

~100µm,  vzdálenost  mezi  nanotrubicemi  ~2 µm,  průměr  nanotrubic  ~100 nm,

vzdálenost  jednotlivých  nanotrubic  ~2 µm  a  délka  nanotrubic  ~15 µm).  Tyto

disproporce je možné pozorovat i na obr.  6.2, kde se nachází snímek použitého pole

nanotrubic. 

Obr. 6.2: Snímek pole nanotrubic

Proto nedojde ke zvýšení plochy elektrody kondenzátoru,  ale pouze k přiblížení

obou  elektrod  o  výšku  pole  použitých  nanotrubic.  Z  toho  důvodu  bylo  od  dalšího

výzkumu tohoto typu senzoru tlaku upuštěno.

Tabulka 4: Vypočtené kapacity pro úsek mezi nanotrubicemi

Výpočet Kapacita [pF]

S nanotrubicemi 0,218

Bez nanotrubic 0,186

Zkrácená vzdálenost 0,219
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7 Kapacitní senzor s poli nanotrubic

V  následující  verzi  kapacitního  senzoru  byla  provedena  analýza  pro  případ,

že  by došlo  k rozdělení  pole  nanotrubic  do menších  polí,  mezi  kterými  by vznikla

mnohem větší mezera než u samotných nanotrubic. Ekvipotenciální plochy elektrického

pole by pak mohly zvětšit svoji plochu obtečením těchto polí. 

7.1 Optimální tvar elektrody kapacitního senzoru tlaku s použitím 
polí nanotrubic

Pro  zjištění  optimálního  tvaru  elektrod  tvořených  těmito  strukturami,

byl inovativním způsobem použit vytvořený kapacitní model v kombinaci s genetickým

algoritmem GA. 

 Zvolená metoda analýzy umožnila využití  výpočetního klastru,  jehož popis byl

publikován v knize [M22]. Samotná aplikace a použití GA pro nalezení optimálního

tvaru elektrod kapacitního senzoru tlaku byly detailně publikovány v [M2], [M3]. 

V simulaci byly pro výsledný tvar nastaveny maximální technologicky přípustné

parametry  pro  výrobu  samostatných  polí  nanotrubic.  Vycházelo  se  z  předpokladu,

že by tato pole byla vyrobena fotolitografickou cestou. V tomto případě se odhadoval

rastr nejmenšího možného pole nanotrubic 20x20 µm.

Výsledkem  simulace  byl  tvar  podobný  šachovnici,  kde  by  pole  nanotrubic

byla  v  nejmenším  možném  rozměru  a  do  mezery  by  zapadala  pole  nanotrubic

z protější elektrody.
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Obr. 7.1: Sestavení a výsledné uspořádání elektrod pro kapacitní senzor
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7.2 Simulace chyby sestavení kapacitního senzoru tlaku 

Bylo uvažováno, že měřicí elektrody budou do finálního senzoru sestaveny ručně

nebo pomocí jednoduchého manipulátoru. Vznikl tak požadavek, aby byly provedeny

výpočty pro zjištění změny elektrické kapacity senzoru v případě chybného sestavení

elektrod v senzoru. Způsob sestavení a výsledné uspořádání je načrtnuto na obr. 7.1.

Při výpočtu vlastních geometrických proporcí se předpokládala symetrie struktur na

obou elektrodách (viz obr. 7.1). Díky tomu byly jako vstupní parametry použity rozměr

analyzovaného symetrického bloku (v následujících obrázcích označován jako Lbloku)

a  vzdálenost  obou  elektrod.  Hodnota  Lbloku nemá  přímo  vypovídající

hodnotu o celkové elektrické kapacitě těchto struktur. Proto byla výsledná kapacita již

přepočítávána na plochu senzoru.
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Obr. 7.3: Rozložení potenciálu u šachovnicové struktury

Obr. 7.2: Řez šachovnicovou strukturou a parametry modelované struktury
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Na  předchozích  obrázcích  (obr.  7.2 a  7.3)  je  vyobrazen  řez  šachovnicovou

strukturou a rozložení potenciálu v této struktuře. Na obr. 7.4 jsou zobrazeny vypočítané

průběhy  elektrické  kapacity  šachovnicové  struktury  v  závislosti  na  geometrických

rozměrech těchto  struktur.  Výsledná kapacita  byla  přepočítána  na  výslednou plochu

elektrod 5x5 mm.

Následně  byl  výpočet  proveden  i  pro  hřebínkovou  strukturu,  která  vychází  ze

struktury šachovnicové. Sloupky jsou v tomto případě v jedné ose protaženy přes celou

strukturu elektrody,  viz obr. 7.5 a obr. 7.6.
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Obr. 7.4: Průběh vypočtené elektrické kapacity pro senzor se šachovnicovou
strukturou na elektrodách
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Vypočítané průběhy (obr.  7.7) elektrické kapacity pro hřebínkovou strukturu jsou

opět přepočítány na plochu elektrod 5x5 mm.
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Obr. 7.5: Řez hřebínkovou strukturou a parametry modelované struktury

Obr. 7.6: Rozložení potenciálu u hřebínkové struktury
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Během konzultací vlastního sesazení obou elektrod vzešla otázka, jak velký bude

mít  vliv  výsledná  chyba  sesazení  na  výslednou  elektrickou  kapacitu  senzoru.

Chyba  sesazení  byla  kalkulována  pro  mezeru  mezi  strukturami  10 µm

a posun 1 až 9 µm v osách X a Y. Na následujících obrázcích (obr. 7.8 a obr. 7.9) jsou

výsledky výpočtu pro obě struktury.
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Obr. 7.7: Průběh vypočtené elektrické kapacity pro senzor s hřebínkovou
strukturou na elektrodách
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Obr. 7.8: Elektrostatický model pro výpočet elektrické kapacity při chybě sesazení
elektrod u šachovnicové struktury

Obr. 7.9: Výsledná kapacita senzoru při chybě sesazení u šachovnicové struktury



Senzory tlaku využívající moderní nanotechnologie

Změna kapacity, při chybě sesazení obou elektrod byla vypočítána i pro elektrody

s  hřebínkovou  strukturou  (viz  obr.  7.10)  a   průběh  kapacity  při  chybě  sesazení

pro hřebínkovou strukturu, je na obr. 7.11.
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Obr. 7.10: Rozložení potenciálu při chybě sesazení u hřebínkové struktury

Obr. 7.11: Elektrická kapacita při chybě sesazení pro hřebínkovou strukturu



Senzory tlaku využívající moderní nanotechnologie

Následující  výpočet  kalkuluje  výslednou  elektrickou  kapacitu  šachovnicové

struktury, která není vytvořena pomocí uhlíkových nanotrubic, ale leptáním do křemíku.

Z obr.  7.12 je patrná změna ve tvaru elektrod. V ideálním stavu by se tvar elektrod

neměl  měnit.  V  důsledku  leptacího  procesu  však  dojde  ke  zkosení  stěn  leptaných

struktur.
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Obr. 7.12: Řez šachovnicovou strukturou vyrobenou leptáním

Obr. 7.13: Výsledná elektrická kapacita šachovnicové struktury vyrobené leptáním
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Na aparatuře Fyzikálního ústavu AV ČR byly vytvořeny testovací vzorky struktur

uhlíkových nanotrubic s políčky na Fe katalytické vrstvě postupně 15 µm, 10 µm, 5 µm

a 1 µm. Na následujících obrázcích jsou snímky těchto struktur pořízené elektronovým

mikroskopem.

Z obr.  7.14 je  patrné,  že  vyrobit  políčka  nanotrubic  o  definovaných rozměrech

je reálné. Nicméně jejich použití pro kapacitní senzor tlaku, kde by měla tato pole do

sebe  navzájem zapadnout,  je  komplikovanější,  protože  u  některých  polí  nanotrubic

dojde díky jejich výšce k mírnému naklonění. Z tohoto důvodu byl další vývoj na tomto

senzoru  tlaku  zastaven  a  vývoj  byl  orientován  směrem k diferenčnímu kapacitnímu

senzoru tlaku typu GSG.
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Obr. 7.14 Vzorek elektrody opatřené šachovnicovou strukturou o velikosti pole
10 µm
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8 Diferenční kapacitní senzor tlaku GSG

Diferenční kapacitní senzor GSG (z angl. Glass-silicon-glass, česky sklo-křemík-

sklo) porovnává dva přivedené tlaky a jejich rozdíl převádí na rozdíl dvou elektrických

kapacit. 

Senzor  se  mechanicky  skládá  ze  tří  částí.  Jedná  se  o  leptanou  křemíkovou

membránu,  která  je  umístěna  mezi  dvěma  skly  (viz  obr.  8.1).  Křemík  je  vysoce

dotovaný a chová se jako vodič.  Na sklech jsou naprašováním vytvořeny elektrody.

Tlak  je  přiváděn otvorem skrz skleněné části  přímo k membráně.  Jedná se o sytém

tří  elektrod,  které  vytvářejí  dvě  elektrické  kapacity.  Tyto  kapacity  se  mění  vlivem

deformace membrány, která je způsobena rozdílnými tlaky na obou stranách membrány.

K  výrobě  tohoto  senzoru  bylo  použito  technologie  anodického  pájení,

která umožnila pevné spojení struktury GSG bez nutnosti použití dalšího spojovacího

materiálu. A díky tomu jsou kapacitní elektrody senzoru od sebe v přesně definovaných

vzdálenostech.

Anodické pájení slouží k pevnému spojení skla s křemíkem nebo skla s kovem  bez

použití  přidaného  spojovacího  materiálu.  Tento  proces  se  hojně  využívá  při  výrobě

mikro a nano mechanických systémů (MEMS, NEMS). 

Ke  spojení  dvou  materiálů  pomocí  anodického  pájení  dochází  jejich  zahřátím

na teplotu 250°C až 500°C, při které pak díky přiloženému napětí 50 V až 1 kV dojde

k vytvoření iontové vazby (viz obr. 8.2). Toto napětí zůstává přiloženo i při následném

chlazení spojovaných částí.  Tím je zajištěno, že nedojde k porušení  vzniklé iontové

vazby. Přesná volba teploty závisí na fyzikálních vlastnostech spojovaných materiálů,

zatímco hodnota přiloženého napětí na tloušťce obou spojovaných kusů. 
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Obr. 8.1: Schématické zobrazení diferenčního kapacitního senzoru tlaku GSG
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Aby  bylo  možné  dosáhnout  kontaktu  na  atomární  vrstvě,  je  nutné,  aby  styčné

plochy spojovaných materiálů byly dokonale rovné a vyleštěné. Zároveň je důležité,

aby spojované materiály měly přibližně stejný koeficient délkové roztažnosti při teplotě

vzniku iontové vazby. 

Pro  vlastní  potřeby spojovat  skla  s  křemíkem bylo  vyrobeno nové zařízení  pro

anodické pájení,  jež je  zobrazeno na následujícím obrázku  8.6,  pro které byl  vydán

i užitný vzor [M21].
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Obr. 8.2: Schématické znázornění principu anodického pájení

Obr. 8.3: Zařízení pro anodické pájení
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Touto metodou lze provádět i vícenásobné spoje, kdy dojde ke spojení struktury

sklo-křemík-sklo pomoci tříelektrodového systému. Nebo s pomocí dvouelektrodového

systému,  kdy  je  nejdříve  spojena  jedna  dvojice  materiálů  sklo-křemík  a  během

ochlazování dojde k otočení polarity přiloženého napětí a k jeho částečnému snížení.

Díky  tomu  u  prvního  spoje  zůstanou  navázaný  ionty  a  zároveň  dojde  k  vytvoření

pevného spoje i na druhém rozhraní.

8.1 Membrána senzoru GSG

Pro  membránu  senzoru  tlaku  GSG byla  provedena  simulace  za  účelem zjištění

jejich  geometrických  rozměrů.  Především  bylo  důležité  vypočítat,  jakou  tloušťku

má membrána mít,  aby se při  maximálním přivedeném tlaku prohnula o maximální

definovanou vzdálenost.

8.1.1 Mechanický model membrány

Model  membrány  je  z  hlediska  výpočtu  velmi  podobný  kapacitnímu  modelu.

Nejprve  jsou  definovány vstupní  parametry a  poté  se  vytvoří  síť  bodů skrze  těleso

membrány.  Mnohonásobnými  iteracemi  dojde  k  vypočtení  hodnot  deformačních  sil

a  polohy  sítě  bodů  membrány.  Síť  bodů  v  deformačním  modelu  není  pevná  jako

u kapacitního modelu, ale poloha jednotlivých bodů sítě se mění v rámci vypočítaných

deformací (dle vtahů 2.11 a 2.14) tak, aby bylo uvnitř membrány dosaženo rovnovážné

podmínky 2.6.
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Obr. 8.4: Výpočet membrány senzoru GSG o průměru 3 mm
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Na předchozím obrázku 8.4 jsou vypočítány tloušťky membrány o průměru 3 mm

pro různé hodnoty maximálního tlaku a průhybu membrány 4 µm, který byl vypočten

jako maximální, kdy by nemělo dojít k narušení membrány vlivem jejího nadměrného

průhybu a případnému nevratného poškození.

8.2 Realizace senzoru GSG

Senzor  byl  navržen  jako  čtvercový  s  kruhovou  membránou.  Celkový  rozměr

senzoru  je  4,9  x  4,9  x  2,2 mm.  Skleněné  části  jsou  s  křemíkem  spojeny  pomocí

anodického pájení. Pro kapacitní senzor GSG byly vytvořeny následující  mechanické

návrhy:

a) b)

Obr. 8.5: a) Poloprůhledný model senzoru GSG, b) Finální zobrazení GSG senzoru

Následně  bylo  nutné  vyřešit  otázku,  zda  bude  možné  tento  senzor  umístit  na

standardní vývodovou průchodku a následně jej nakontaktovat. Byla proto vytvořena

vizualizace (obr. 8.7) navrženého senzoru umístěného na vývodové průchodce.

Na  obr.  8.6 je  finální  nakontaktovaný  vzorek  diferenčního  senzoru  tlaku  GSG

v senzorové kapsli. Takto připravený senzor byl použit pro tlakovou zkoušku a měření

elektrické kapacity a mechanické pevnosti tohoto senzoru.
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Poté  byly  vyrobeny  testovací  vzorky  senzoru  GSG  a  bylo  provedeno  jejich

testování.  Během  destruktivních  zkoušek  tlakovým  namáháním  spoje  provedeného

pomoci anodického pájení byl tento spoj natolik odolný, že došlo k poškození senzoru

mimo tento spoj.

Měření  elektrické  kapacity  tohoto  senzoru  ukázala,  že  senzor  má  elektrickou

kapacitu, na kterou byl navržen. 

U některých vzorků se objevila odchylka umístění membrány od navržené pozice.

To  bylo  pravděpodobně  způsobeno  technologickým  procesem  výroby  membrány,

kdy  jsou  nejprve  v  ploše  celého  křemíkového  waferu  vyleptány  membrány  do

požadované hloubky. Následně se wafer leští do požadované tloušťky a rozřezání na

jednotlivé membrány. Pokud dojde k tomu, že je jedna strana membrány sleštěna více

než druhá, je membrána vychýlena k jedné z elektrod a elektrické kapacity měřicích

elektrod senzoru nejsou shodné.
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Obr. 8.7: Návrh umístění senzoru GSG na vývodové průchodce

Obr. 8.6: Senzor GSG v senzorové kapsli
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9 Emisní senzor tlaku

Realizovaný  emisní  senzor  tlaku  je  složen  ze  dvou  protilehlých  elektrod,

přičemž na elektrodě emitující elektrony se nachází pole mnohostěnných uzavřených

uhlíkových nanotrubic,  označovaných jako MWCNT (multiwalled carbon nanotube).

Druhou  elektrodu  tvoří  napařená  vrstva  zlata.  Obě  elektrody  se  nacházejí  na  silně

předotovaném  křemíkovém  substrátu,  který  má  vlastnosti  blížící  se  vodiči.

Vzdálenost mezi oběma elektrodami je přibližně 100 µm.  

9.1.1 Emisní model

Ještě  před  provedením  prvních  měření  byla  provedena  analýza  pomoci

numerického  modelu  uvedeného  v  teoretickém  úvodu,  aby  se  ověřilo  zda  existuje

možnost, že by v tomto senzoru mohlo dojít ke studené emisi elektronů z nanotrubic.

Během  výpočtů  se  bohužel  projevila  jeho  vysoká  výpočetní  náročnost.

Proto byl vytvořen numerický emisní model na základě Fowler Nordheimova modelu.

Vytvořený emisní model byl publikován v [M9], [M12].

Jádrem emisního modelu jsou vztahy (2.37), který vnáší do modelu geometrické

proporce  nanotrubic  a  (2.36),  který  popisuje  výpočet  proudové  hustoty  emisního

proudu.

9.2 Snímky polí nanotrubic

Pro emisní senzor tlaku byla na křemíkovém substrátu vyrobena pole nanotrubic.

Aby  byly  zjištěny  informace  o  tom,  jaké  mají  vyrobené  nanotrubice  geometrické

rozměry  a  jaký  je  charakter  povrchu  tohoto  pole,  byla  před  samotným  měřením

emisních vlastností, tato pole analyzována pomocí elektronového mikroskopu.

Z obr. 9.2 byl odečten pozorovaný průměr nanotrubic a jeho průměrná hodnota byla

u  vzorku  CNT_261  stanovena  na  76 nm.  Následně  pak  při  pohledu  na  celé  pole
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Obr. 9.1: Principiální schéma tlaku emise elektronů v senzoru
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nanotrubic  (obr.  9.3)  bylo  pozorováno  několik  defektů  a  cizích  těles  v  tomto  poli.

Byly nasnímány jejich detaily (obr.  9.4 a  obr.  9.5),  ze  kterých je  možné odhadnout

především výšku pozorovaných těles. Tato tělesa jsou během měření emisního proudu

hlavním zdrojem elektrických výbojů, při kterých dochází k postupnému poškozování

pole  nanotrubic.  Následně  tak  hrozí  vytvoření  vodivého  kontaktu  mezi  měřicími

elektrodami.
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Obr. 9.2 Vzorek CNT_261 s měřením tloušťky nanotrubic
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Obr. 9.3: Vzorek CNT_261 celkový pohled na pole nanotrubic

Obr. 9.4: Vzorek CNT_261 detail tělesa v poli nanotrubic
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9.3 Měřicí pracoviště pro měření studené emise

Pro měření elektronové emise připravených vzorků bylo vytvořeno specializované

pracoviště (obr. 9.6). Toto pracoviště se skládá z vakuové aparatury, měřicího přípravku

a měřicích přístrojů připojených k počítači. 
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Obr. 9.6: Pracoviště pro měření studené emise

Obr. 9.5: Vzorek CNT_261 detail nehomogenity pole nanotrubic
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Vakuová aparatura

Vakuová aparatura obsahuje turbo-molekulární a rotační vývěvu s rychlostí čerpání

60 l/s a skleněný zvon, ve kterém je umístěn měřicí přípravek. Zvon obsahuje  odbočku

pro měřič tlaku a elektrické průchodky.

Měřicí přípravek

Měřicí přípravek je tvořen dvěma elektricky oddělenými rovnoběžnými plochami,

na  kterých  je  elektrovodivým  lepidlem  přilepen  měřený  vzorek.  Na  tyto  plochy

je přivedeno  měřicí  napětí  a  je  možné  je  od  sebe  oddalovat  a  přibližovat  pomocí

nanoposuvu.  Nanoposuv  je  tvořen  piezoelektrickým  elementem  SLC-1720  [21]

a je galvanicky oddělen od měřeného obvodu izolačními plastovými destičkami. 

Z důvodu použití ve vakuu byly vnější plochy přípravku vyleštěny, aby se na nich

drželo co nejméně částic plynu. Styčné plochy byly ofrézovány takovým způsobem,

aby došlo k odčerpání plynu i z prostoru mezi těmito plochami.

Měřicí software

Celé  měření  bylo  zautomatizováno,  aby  bylo  možné  provádět  opakovaná

a dlouhodobá měření bez přítomnosti obsluhy. Jeden z požadavků na měřicí systém byl,

aby byl schopen naměřená data ukládat do souborů (*.csv). Proto byly vybrány měřicí

přístroje, které bylo možné propojit pomoci sběrnice GPIB s počítačem. 
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Obr. 9.7: Přípravek pro měření studené emise
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Naměřená data jsou zobrazována v textovém poli pod ovládacími prvky programu

a jsou automaticky exportována.  V exportovaném souboru jsou uložena i  další  data,

které umožňují identifikovat dané měření, jako např. informace o měřicích přístrojích,

času začátku a konce měření a nastavených parametrech měření. U měřených hodnot

je uvedeno jejich pořadí a čas od počátku měření.

Nastavení omezení proudu

Během  měření  byly  pozorovány  dva  jevy,  které  způsobovaly  snížení  velikosti

emisního proudu.

Při  postupném  zvyšování  emisního  napětí  došlo  k  výboji  mezi  elektrodami,

následnému průrazu a zapálení elektrického výboje, který byl doprovázen skokovým

zvýšením emisního proudu. Tento jev byl způsoben uhlíkovými tělesy na povrchu pole

nanotrubic.  Pokud  v  tomto  okamžiku  nebylo  rychle  sníženo  emisní  napětí,

resp. proud, došlo k destrukci celého pole nanotrubic.

Měřicí  software  byl  proto  upraven  tak,  aby byl  schopen  tato  skoková  zvýšení

emisního proudu detekovat, přerušit měření a tím omezit velikost procházejícího proudu

senzorem.  Zároveň  byla  implementována  funkce  automatické  regulace  proudového

omezení  laboratorního  zdroje.  Po  těchto  úpravách  už  pak  docházelo  pouze  ke

chvilkovému zapálení výboje.
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Obr. 9.8: Měřící software
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Během  dlouhodobých  měření  byl  pozorován  pozvolna  klesající  emisní  proud.

Toto bylo zřejmě způsobeno přetěžováním pole nanotrubic vysokým emisním proudem,

který však ještě nevyvolával zapálení výboje. V poli nanotrubic tak docházelo k jeho

postupné degradaci (obr. 9.9) popsané např. v [22].

Díky  aplikaci  proudového  omezení  byl  tento  degradační  zcela  potlačen.

V prováděných měřeních pak již docházelo pouze k degradaci pole vlivem překročení

elektrické  pevnosti  vakua  mezi  elektrodami,  kdy  došlo  ke  krátkodobému  výboji,

který toto pole nanotrubic  poškodil pouze lokálně.

9.4 Postup měření

Před vlastním přilepením vzorku bylo potřeba jeho lepenou stranu očistit, případně

odleptat,  aby se odstranila vzniklá vrstva oxidu. Po přilepení vzorku elektrovodivým

lepidlem  byla  vymezena  vzdálenost  obou  elektrod  měřeného  vzorku.  Toho  bylo

dosaženo pomoci  dvou kusů fólie,  která  byla  umístěna na  krajích  měřeného vzorku

a přiblížením obou elektrod k sobě a vyrovnáním obou elektrod do rovnoběžné polohy.

Následně došlo k oddálení elektrod od sebe pomoci nanoposuvu o 20 µm a vyjmutí

vymezovacích fólií, aniž by hrozilo, že dojde ke změně vzdálenosti mezi elektrodami.

Při  posunech  v  řádu  desítek  nanometrů  bylo  možné  dosáhnout  opakovatelné,

přesné a definované vzdálenosti mezi oběma elektrodami. Následně proběhla kontrola

ohmmetrem,  zda  nejsou  elektrody  vodivě  propojeny.  Při  manipulaci  se  vzorkem

a přípravkem byly vždy používány rukavice a vnitřní část  aparatury a těsnicí plochy

byly očištěny. Tím se zaručila těsnost komory pro čerpání vakua a byla minimalizována

kontaminace měřeného vzorku.
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Obr. 9.9: Postupná degradace CNTs  způsobená emisí elektronů [22]
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Poté byla vakuová komora utěsněna a spuštěno čerpání. Po přibližně 5 minutách

byla  provedena  opětovná  kontrola,  zda  není  mezi  elektrodami  vzorku  kontakt.

K němu by mohlo dojít  rozvinutím shluku nanostruktur  na emisní  elektrodě vlivem

sníženého tlaku.

Čerpání  vakua  trvalo  vždy  nejméně  8  hodin  za  současného  zahřátí  komory

a měřicího přípravku na teplotu přibližně 60 °C. Zvýšila se tak účinnost odplynování

vzorku s polem nanotrubic a tím i radikálnímu snížení možnosti zničení tohoto vzorku

během měření.

9.5 Naměřené výsledky

Bylo  provedeno  mnoho  měření  emisních  vlastností  připravených  vzorků  polí

nanotrubic.  Bohužel  mnoho vzorků bylo  při  vlastním měření  zničeno nebo závažně

poškozeno. Kompletní charakterizace se podařila provést pouze pro několik vzorků polí

nanotrubic. Z hlediska použití pro emisní senzor tlaku se jevil nejlépe vzorek označený

jako CNT261.

9.5.1 Měření proudové hustoty v závislosti na napětí.

Na  následujícím  grafu  (obr.  9.10)  jsou  naměřené  hodnoty  proudové  hustoty  J

emisního  proudu  v  závislosti  na  velikosti  emisního  napětí.  V grafu  jsou  zobrazeny

hodnoty  maximální,  minimální  a  průměrné  proudové  hustoty  emitovaného  proudu.

Plocha pole nanotrubic analyzovaného vzorku byla  (4x4) mm = 0,16 cm2,  vzdálenost

elektrod 100 μm.

Naměřené průběhy obsahují šum, který byl redukován průměrováním z pěti měření.

Maximální hodnota je vyznačena modře, střední zeleně a minimální červeně.

Z naměřených dat byly vypočítány hodnoty α=9,5 ,  Rtip=74 nm, V ons=105,5 V

a Eto=1,11  V/µm. 

Hodnota  φ byla  stanovena  φ≃5  eV podle  [16] a  [17].  Výsledné  porovnání

vypočítaného průběhu pomocí emisního FN modelu s naměřenými hodnotami emisní

proudové hustoty je zobrazeno na obr. 9.12.

Odchylka  naměřeného  průběhu  od  vypočítaného  FN  modelem pro  celý  průběh

je 3,4 %.

Hodnota  φ byla  určena  z  literatury,  nicméně  v  tomto  konkrétním  případě,

s ohledem na rozsah vstupních hodnot modelu, tato konstanta nemá zásadní význam.

Ostatní parametry modelu mají mnohonásobně vyšší vliv.

53



Senzory tlaku využívající moderní nanotechnologie

I hodnota  Vons  se shoduje s předpokládanou uvedenou v literatuře   [16],  [17]

viz  kapitola  4, protože  do  napětí  100 V  nedocházelo  k  emisi  proudu,  ani  nebyly

pozorovány případné výboje.

Během měření pozorovaná emise začíná při nepatrně nižších hodnotách potenciálu,

než které byly publikovány na jiných pracovištích  [13],  [14],  [16] a  [17], ale zároveň

se  zásadně  nebo  řádově  neodlišuje.  Odchylka  lze  přičíst  technologickému  způsobu

přípravy nanotrubic. Tato odchylka byla způsobena pravděpodobně lokálními defekty,

na kterých vznikl lokální nárůst elektrické intenzity a tím i emisního proudu.  

Průběh  FN  diagramu  (obr.  9.11)  má  charakter  přímky  s  klesající  tendencí.

Je  to  velmi  dobrý  ukazatel,  že  emisní  model  bude  v  rozsahu  naměřených  hodnot

schopen  tato  data  správně  aproximovat.  Pokud  by měl  tento  průběh  exponenciální,

logaritmický  či  lomený  charakter  znamenalo  by  to,  že  došlo  k  uplatnění  dalších

fyzikálních jevů podporujících vznik emisního proudu a emisní model by musel být

o tyto jevy doplněn. Je zde patrný náznak lomu uprostřed charakteristiky, který může

být  způsoben výskytem výše zmíněných struktur  v  poli  nanotrubic,  kde  je  intenzita

elektrického  pole  již  natolik  vysoká,  že  dochází  k  emisi  i  ze  zbytků  katalyzátoru.

Toto zalomení není natolik významné a navíc se ztrácí v hodnotách měřeného šumu,

takže jej není zapotřebí dále uvažovat.
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Obr. 9.10: Naměřená proudová hustota u vzorku CNT261 v závislosti na napětí
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Výrobní  proces  nanotrubic  má  zásadní  vliv  na  emisní  vlastnosti  vyrobených

nanotrubic.  Emisní parametry bylo  možné  v  určitém rozsahu  odhadnout  podle  [16]

a [17],  ale  pro jejich přesné stanovení je bylo nutné vypočítat  z naměřených dat  na

konkrétním poli nanotrubic.

V následující tabulce je provedeno srovnání vypočtených hodnot emisní proudové

hustoty  s  naměřenou.  Při  nízkých  hodnotách  emisního  proudu  dochází  k  velké

procentuální chybě emisního  modelu. Ta vzniká především proto, že je v této oblasti

hodnota emisní proudové hustoty nízká v porovnání s šumem a proto i malá absolutní

odchylka způsobí vysokou procentuální chybu.
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Obr. 9.11: Fowler Nordheim diagram
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Tabulka 5: Srovnání naměřených hodnot s hodnotami vypočítaných pomocí 
emisního modelu

U [V] J [A/cm2] Iav [A/cm2] Imin [A/cm2] Imax [A/cm2] Delta [A/cm2] Chyba [%]

106 8,09E-008 1,43E-005 1,05E-005 2,00E-005 1,42E-005 17603

107 7,28E-007 1,48E-005 1,17E-005 1,85E-005 1,41E-005 1932

108 2,02E-006 1,30E-005 9,19E-006 1,60E-005 1,09E-005 540

109 3,97E-006 1,70E-005 1,23E-005 2,12E-005 1,30E-005 328

110 6,56E-006 1,61E-005 1,31E-005 2,19E-005 9,57E-006 146

111 9,79E-006 2,04E-005 1,59E-005 2,26E-005 1,06E-005 108

112 1,37E-005 2,78E-005 2,56E-005 2,99E-005 1,41E-005 103

113 1,82E-005 3,10E-005 2,74E-005 3,38E-005 1,28E-005 70

114 2,34E-005 3,03E-005 2,74E-005 3,43E-005 6,91E-006 30

115 2,92E-005 2,98E-005 2,46E-005 3,85E-005 5,83E-007 2

116 3,57E-005 3,44E-005 3,08E-005 3,78E-005 1,28E-006 4

117 4,28E-005 4,36E-005 4,19E-005 4,57E-005 7,81E-007 2

118 5,06E-005 4,84E-005 4,61E-005 5,23E-005 2,18E-006 4

119 5,90E-005 6,20E-005 5,50E-005 6,88E-005 3,03E-006 5

120 6,81E-005 6,68E-005 6,24E-005 6,97E-005 1,28E-006 2

121 7,78E-005 7,81E-005 7,25E-005 8,59E-005 2,97E-007 0

122 8,81E-005 7,26E-005 6,31E-005 8,09E-005 1,55E-005 18
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Obr. 9.12: Porovnání vypočítaného průběhu a naměřenýma hodnotami emisní
proudové hustoty
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U [V] J [A/cm2] Iav [A/cm2] Imin [A/cm2] Imax [A/cm2] Delta [A/cm2] Chyba [%]

123 9,91E-005 1,05E-004 8,95E-005 1,15E-004 5,88E-006 6

124 1,11E-004 1,21E-004 1,07E-004 1,35E-004 1,04E-005 9

125 1,23E-004 1,23E-004 1,15E-004 1,35E-004 2,48E-007 0

126 1,36E-004 1,36E-004 1,24E-004 1,46E-004 9,03E-008 0

127 1,50E-004 1,45E-004 1,41E-004 1,50E-004 4,23E-006 3

128 1,64E-004 1,58E-004 1,52E-004 1,73E-004 6,12E-006 4

129 1,79E-004 1,75E-004 1,66E-004 1,85E-004 4,04E-006 2

130 1,94E-004 1,84E-004 1,77E-004 1,94E-004 9,96E-006 5

131 2,11E-004 1,97E-004 1,84E-004 2,13E-004 1,31E-005 6

132 2,27E-004 2,10E-004 2,03E-004 2,16E-004 1,77E-005 8

133 2,45E-004 2,48E-004 2,30E-004 2,94E-004 2,84E-006 1

134 2,63E-004 2,73E-004 2,56E-004 2,94E-004 9,76E-006 4

135 2,82E-004 2,77E-004 2,67E-004 2,86E-004 4,78E-006 2

136 3,01E-004 3,07E-004 2,98E-004 3,24E-004 5,73E-006 2

137 3,21E-004 3,18E-004 3,06E-004 3,26E-004 3,60E-006 1

138 3,42E-004 3,35E-004 3,15E-004 3,57E-004 7,07E-006 2

139 3,63E-004 3,61E-004 3,43E-004 3,87E-004 2,60E-006 1

140 3,85E-004 3,94E-004 3,66E-004 4,03E-004 8,63E-006 2

141 4,08E-004 4,26E-004 4,10E-004 4,52E-004 1,82E-005 4

142 4,31E-004 4,60E-004 4,51E-004 4,74E-004 2,85E-005 7

143 4,55E-004 4,63E-004 4,50E-004 4,88E-004 7,86E-006 2

144 4,80E-004 4,65E-004 4,48E-004 5,01E-004 1,50E-005 3

145 5,05E-004 4,69E-004 4,60E-004 4,78E-004 3,63E-005 7

146 5,31E-004 4,78E-004 4,68E-004 4,89E-004 5,34E-005 10

147 5,58E-004 5,24E-004 5,02E-004 5,50E-004 3,33E-005 6

148 5,85E-004 5,85E-004 5,65E-004 6,06E-004 3,80E-007 0

149 6,13E-004 6,35E-004 6,14E-004 6,52E-004 2,24E-005 4

150 6,41E-004 6,45E-004 6,31E-004 6,62E-004 3,96E-006 1

Při vynechání prvních desíti hodnot, kde je hodnota šumu i několikrát vyšší než

hodnota  změřené  emisní  proudové  hustoty,  je  možné  vypočítat průměrnou  chybu

modelu  3,90 %. V některých bodech je možné pozorovat chybu vyšší, což mohlo být

způsobeno  chvilkovým  prudkým  navýšením  emisního  proudu  vlivem  krátkodobého

výboje, který byl následně utlumen proudovým omezením.

9.5.2 Měření stability emisního proudu.

Měření stability emisního proudu si klade za cíl ověřit stabilitu elektro-emisního

proudu  v  delším  časovém horizontu.  Měření  (obr.  9.13 a 9.14)  probíhalo  opět  při

57



Senzory tlaku využívající moderní nanotechnologie

vzdálenosti obou elektrod 100 µm, po dobu nejméně osmi hodin a hodnota přiloženého

napětí byla stanovena na 130 V. Tato hodnota leží přibližně ve středu rozsahu naměřené

emisní proudové hustoty z předchozího kroku měření (obr. 9.10).
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Obr. 9.13: Měření stability proudu na vzorku CNT261 (8 hodin)

Obr. 9.14: Detail měření stability proudu vzorku CNT261
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Následně  byla  vypočítána  střední  hodnota  x̄=0,1652  mA/cm2  a  směrodatná

odchylka  (statistická  disperze)  s=0,0335  mA/cm2  těchto  hodnot  dle  následujících

vztahů

x̄=
1
N

i=1

∑ xi

N

, (8.1)

s=( 1
N

i=1

∑ (x i− x̄)2

N )
1
2

. (8.2)

Z těchto hodnot je možné vyjádřit variační koeficient v měřené proudové hustoty

v=
s
x̄
=

0,0335
0,1652

=0,2 . (8.3)

Na následujícím grafu jsou označena napětí, pro která hodnota proudové hustoty

odpovídá vypočítané střední hodnotě a střední hodnotě ± disperze. V těchto bodech byly

odečteny příslušné hodnoty napětí (tab. 6). 
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Obr. 9.15: Odečet hodnot potenciálu
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Aby  bylo  možné  určit  vliv  dlouhodobé  nestability  senzoru  vlivem  rozptylu

proudové hustoty emitovaného proudu a přepočíst tuto nestabilitu na pomyslný průhyb

membrány,  byl  z  již  naměřené  převodní  charakteristiky  proveden  odečet

korespondujících hodnot napětí k této proudové hustotě (obr. 9.15).

K přepočtu  pomyslného  průhybu  membrány se  vychází  z  rovnosti  elektrických

intenzit  vyjádřených pomocí napětí a vzdálenosti (obr. 9.16)  a po úpravách lze vyjádřit

následující vztah

dP=
U S

U O

d S , (8.4)

kde dP  je přepočtená vzdálenost, U S  napětí přivedené na senzoru během měření

stability,  dS  vzdálenost elektrod senzoru během měření stability a UO  je odečtená

hodnota napětí pro danou naměřenou proudovou hustotu během měření stability. 

 Pro toto porovnání bylo uvažováno na senzor přivedené stejnosměrné napětí 130 V

a vzdálenost membrány 100 μm, stejně jako při vlastním měření stability. 

Odečtené a přepočtené hodnoty pomyslného průhybu membrány jsou uvedeny v

tabulce 6. 
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Obr. 9.16: Grafické znázornění přepočtu proudové hustoty na průhyb membrány
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Tabulka 6: Odečet hodnot napětí k měřeným proudovým hustotám a jejich 
přepočet na prohnutí membrány

J [mA/cm2] Uo [V] dp [μm]

0,1317 125,70 103,42

0,1652 128,10 101,48

0,1987 131,07 99,18

Z vypočtených hodnot vyplývá ekvivalentní chybový průhyb membrány 4,24 µm.

Pokud by byl emisní senzor vybaven membránou obdobných vlastností jako v případě

kapacitního  senzoru,  kde dochází  k  průhybu membrány pouze  o 4 μm,  byla  by pak

chyba  měření  vyšší  než  100%.  Díky  tomu  se  jeví  použití  pole  nanotrubic

implementované ve vzorku CNT261 jako nevhodné. 

9.6 Periodické měření

Při  dlouhodobém  periodickém  měření,  kdy  doba  měření  byla  výrazně  kratší

(~20 ms) než doba mezi měřeními (~20 s) bylo zjištěno, že rozptyl naměřených hodnot

se významným způsobem snížil v porovnání s kontinuálním měřením.

Z  naměřených  dat  byla  vypočtena  střední  hodnota  proudové  hustoty

x̄=0,1846  mA/cm2,  její  směrodatná  odchylka s=0,0066  mA/cm2  a  velikost

variačního koeficientu  v=0,0358 . Následně byly tyto parametry použity pro přepočet

proudové hustoty emitovaného proudu na změnu vzdálenosti elektrod dle vztahu (8.4).

Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce 7. 

Tabulka 7: Odečet hodnot napětí k měřeným proudům a jejich přepočet na 
prohnutí membrány pro periodické měření

J [mA/cm2] Uo [V] dp [μm]

0,1780 129,35 100,50

0,1846 130,00 100,00

0,1912 130,50 99,62

Během  této  metodiky  měření  již  pak  dochází  k  rozptylu  měřeného  emisního

proudu, který by odpovídal maximálnímu výkyvu membrány o 0,88 µm.
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Během  periodického  měření  pravděpodobně  došlo  k  potlačení  vlivu  zahřívání

senzoru  působením emisního  proudu  nebo  prostředím.  Navýšení  emisního  proudu

vlivem teploty je možné popsat pomocí Fermi-Diracovy funkce [23].

9.7 Konstrukce emisního senzoru

Konstrukce  emisního  senzoru  tlaku  byla  navržena  podobně  jako  u  první  verze

kapacitního  senzoru,  s  tím rozdílem,  že  se  pole  nanotrubic  nachází  pouze  na  jedné

z elektrod (viz obr. 9.17).

Emisní senzor tlaku pro svoji funkci vyžaduje, aby v prostoru mezi elektrodami

bylo  vakuum dostatečné  kvality  (p  <  10-4 Pa).  Proto  byl  senzor  vsazen  do  pouzdra

elektronky. Toto řešení umožnilo dosažení vysokého vakua mezi elektrodami senzoru

a  tím  výrazného  zlepšení  emisních  parametrů.  Blokové  schéma  senzoru  v  pouzdře

elektronky je na následujícím obrázku.

62

Obr. 9.17: Schématické znázornění konstrukce emisního senzoru tlaku

Obr. 9.18: Schéma umístění emisního senzoru v elektronkovém pouzdře
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Vlastní  postup  výroby a  konstrukce  elektronky byl  konzultován  se  společností,

která měla tuto elektronku vyrábět. Pro tyto potřeby byla vytvořena vizualizace tohoto

návrhu (obr. 9.19 a obr. 9.20).

Úvodní jednání s případným výrobcem vypadala velmi slibně, avšak celý proces

byl  ukončen  poté,  co  nebylo  nalezeno  vhodné  lepidlo,  kterým by mohl  být  emisní

senzor do elektronky přilepen.

Proto  je  uvažována  možnost,  nahradit  pole  nanotrubic  jinou  strukturou.

A to  i  z důvodu  větší  homogenity  a  absence  reziduí  uhlíku  použitého  při  výrobě

nanotrubic, jež by umožňovalo snížit vzdálenost mezi oběma elektrodami. Při nižších

vzdálenostech obou elektrod by pak bylo možné měřit emisi elektronů při nižším napětí

mezi elektrodami.
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Obr. 9.19: Umístění emisního senzoru tlaku v elektronkovém pouzdře

Obr. 9.20: Detail umístění emisního senzoru tlaku v pouzdře elektronky
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10 Závěr

Předložená práce se zabývá vytvořením základních matematických modelů nových

senzorů  tlaku  využívajících  nanotechnologií.  Byl  proveden  teoretický  rozbor

fyzikálních  jevů  využitých  v  kapacitním a  emisním senzor  tlaku  s  nanostrukturami

a byly k nim vytvořeny matematické modely. Pro oba vyvíjené senzory byl vytvořen

deformační  model,  pomocí  kterého  byly  provedeny  výpočty  pro  jejich  membrány.

Pro analýzu výsledné elektrické kapacity a emisního proudu u kapacitního a emisního

senzoru tlaku byl vytvořen kapacitní [M8], [M10] a emisní model [M9].

Za  účelem  vytvoření  experimentálních  vzorků  nových  senzorů  tlaku  bylo

na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity vybudováno pracoviště pro výrobu

nanotrubic  pomocí  technologie  PECVD  [M7],  [M17],  [M23].  Dále  bylo  vyrobeno

zařízení pro anodické pájení [M11] a [M14], které je chráněno užitným vzorem [21].

Pomocí  vytvořeného  kapacitního  modelu  byly  provedeny  analýzy  kapacitního

senzoru tlaku. Nebyl potvrzen předpoklad navýšení elektrické kapacity senzoru pouhým

umístěním  pole  nanotrubic  na  elektrody.  Nedojde  ke  zvýšení  plochy  elektrody

kondenzátoru, ale pouze k přiblížení obou elektrod o výšku pole použitých nanotrubic.

Z toho důvodu bylo od dalšího výzkumu tohoto typu senzoru tlaku upuštěno.

Dále  byla  zkoumána  možnost  vytvoření  reliéfu  na  obou  elektrodách,

pomocí  nanotrubic  nebo  leptáním,  který  by  do  sebe  navzájem  zapadal  [M5].

Za tímto účelem byla provedena velmi inovativní simulace  [M2], která kombinovala

kapacitní  model  [M8],  [M10] s  genetickým  algoritmem  (GA)  a  pomocí  zadaných

technologických parametrů byl nalezen optimálního tvar elektrod kapacitního senzoru

tlaku. Pomoci výpočetního klastru  [M22]  byly vypočteny rozměry a tvar výsledných

struktur. Výsledkem simulace byl tvar podobný šachovnici, kde by pole nanotrubic byla

v nejmenším možném rozměru a  do  mezery by zapadala  pole  nanotrubic  z  protější

elektrody. Následně byla  analyzována  chyba jejich  vzájemného sesazení  a  zvolený

výrobní  postup  se  ukázal  jako technologicky obtížný k vytvoření  funkčního vzorku

s těmito strukturami.

Byl  navržen kapacitní senzor GSG, jež byl  zkonstruován za použití  technologie

anodického pájení [M11] a [M14], která umožňuje pevné spojení skla s křemíkem nebo

i  skla  s  kovem bez použití  přidaného spojovacího materiálu.  U kapacitního senzoru

tlaku GSG se podařilo jeho vývoj završit finální fyzickou realizaci. 

Měřením na poli nanotrubic bylo dokázáno, že bylo dosaženo studené emise podle

Fowler Nordheim modelu  [M9]  bez uplatnění dalších fyzikálních jevů podporujících

vznik emisního proudu. Byla ověřena emise elektronů u emisního senzoru tlaku při nižší

hodnotě vakua 4x10-3 Pa a tento princip byl aplikován při nízkých emisních napětích. 
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Pro emisní  senzor  tlaku byla vyrobena pole nanotrubic a  pracoviště  pro měření

jejich  emisních  vlastností  [M12]  a  [M16].  Během  měření  byly  odhaleny  některé

nežádoucí  jevy,  které  vznikají  během  emise  v  nižším  vakuu  a  při  velmi  nízké

vzdálenosti obou elektrod. Parazitní jevy nízkého vakua se podařilo eliminovat úpravou

měřicího systému, který byl schopen omezit vzniknuvší elektrické výboje. 

Měření emise probíhalo na mnoha vzorcích, ale výsledná analýza byla provedena

pouze  pro  jeden  z  nich.  To  především  z  důvodu,  že  mnoho  vzorků  bylo  zničeno

vzniknuvším  výbojem  během  měření  úvodního  měření  J-U  charakteristiky.

Následně se  tyto  výboje  podařilo  omezit  automatickou  kontrolou  emisního proudu  

a regulací proudového omezení.

Po  provedení  analýz  naměřených  výsledků  emisního  proudu  s  modelem  [M9]

tohoto senzoru byly určeny emisní parametry použitých nanotrubic. Vypočtené  hodnoty

α=9,5 ,  Rtip=74 nm, V ons=105,5  V a Eto=1,11 V/µm  potvrdily,  že  se  v  tomto

případě  jedná  o  mnohostěnné  nanotrubice  s  geometrickými  proporcemi,

které byly pozorovány na elektronovém mikroskopu.

Měřením dlouhodobé stability byl zjištěn velký nerovnoměrný rozptyl měřeného

proudu s variační koeficientem v=0,2 , který neumožňoval použití emisního principu

v  senzoru  tlaku  s  připravenou  membránou.  Takto  veliký  rozptyl  by  při  použité

vzdálenosti 100 µm znamenal rozdíl v průhybu membrány 4,24 µm.

Proto byla použita metoda periodického měření. Z vyhodnocení výsledků měření

vyplynula  nižší  hodnota   rozptylu  emisního  proudu  v=0,0358  a  vypočítaný

odpovídající  průhyb  membrány  byl  0,88 µm.  Do  budoucna  bude  potřebné  ověřit,

zda  kontinuální  měření  přináší  horší  výsledky  oproti  periodickému  měření  vlivem

zvýšení teploty senzoru.

Aktuálně se hledá náhradní řešení, jak by bylo možné vyrobit prototyp emisního

senzoru tlaku. Uvažuje se i možnost zkompletování tohoto senzoru pomoci anodického

pájení, kde by se ale musel vzít na zřetel fakt, že tento senzor nemůže být namáhán

teplotami vyššími než 450°C, jinak by došlo ke zničení jeho pole nanotrubic. 

Emisní  senzor  tlaku  je  velmi  inovativní  řešení,  které  v  sobě  skrývá  obrovský

potenciál,  a  proto  bude  vhodné  pokračovat  v  tomto  výzkumu.  Především  s  cílem

vyvinout senzor tlaku, který by pro měření využíval nižších hodnot přivedeného napětí.

K tomu je zapotřebí obě měřicí elektrody k sobě přiblížit. To bude možné, pouze pokud

dojde ke zdokonalení povrchu použitého pole nanotrubic, aby v tomto poli nedocházelo

k výskytu defektů a nežádoucích těles. Toho by mohlo být dosaženo nahrazením pole

nanotrubic jinou strukturou, která by plnila funkci emitoru emisního proudu.
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Disertační práce vznikala v letech 2008 až 2013 při řešení projektů a výzkumných

záměrů: 

„Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích MIKROSYN“

MSM0021630503,  Ministerstvo  školství  mládeže  a  tělovýchovy;  GA  ČR  projekt

GA102/09/1601  “Inteligentní  mikro  a  nano  struktury  pro  mikrosenzory  realizované

s využitím nanotechnologií” (IMINAS), MPO MEMS projekt 2A-1TP1/143 „Výzkum

nových  mechatronických  struktur  MEMS  využitelných  pro  měření  tlaku  a   byla

realizována  na  výzkumné  infrastruktuře  vybudované  v  rámci  projektu

CZ.1.05/2.1.00/03.0072  „Centrum  senzorických,  informačních  a  komunikačních

systémů (SIX)“ operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
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Seznam zkratek a symbolů

p tlak

F síla, intenzita elektrického pole

S plocha

h výška

ρ hustota

g gravitační zrychlení

C elektrická kapacita

Q elektrický náboj

U , V ,V 0 potenciál, napětí, průběh potenciálové bariéry

W energie

M moment síly

σ nominální stres, měrná vodivost

S 0 plocha

ε relativní prodloužení v podélném směru, permitivita

L , L0 délka, původní délka

E Youngův modul pružnosti, energie částice

ψ relativní prodloužení v příčném směru

D , D0 délka, původní délka (v příčném směru)

μ Poissonovo číslo

ϕ elektrostatický potenciál, hodnota výstupní práce z povrchu

H⃗ vektor intenzity magnetického pole

l vzdálenost

E⃗  vektor intenzity elektrického pole

D⃗ vektor elektrické indukce
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B⃗ vektor magnetické indukce

I ind indukovaný proud

I en proud vnucený zdroji

ψ elektrický tok, vlnová funkce

Φ indukční tok

ε̄ tenzor permitivity

μ̄ tenzor permeability

Ψ vlnová funkce

m hmotnost částice

ℏ redukovaná Planckova konstanta (Diracova konstanta)

T pravděpodobnost průchodu částice bariérou

a délka potenciálové bariéry

E F Fermiho energie/hladina

E B energie pásu

t ( y) , ϑ ( y) Nordheimovy funkce

E loc lokální elektrická intenzita

Rtip poloměr hrotu

α modifikační koeficient

V apl uplatněný potenciál

Ĥ Hamiltonovův operátor 

J proudová hustota

x̄ střední hodnota

s statistická disperze

v variační koeficient

N poměr šumu v signálu

d p přepočtená vzdálenostech

U s napětí přivedené na senzor během měření stability

d s vzdálenost elektrod senzoru během měření stability
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U 0 odečtená hodnota potenciálu pro danou proudovou hustotu

MKP metoda konečných prvků

MKD metoda konečných diferencí

CNT, CNTs carbon nanotubes, uhlíkové nanotrubice

FN Fowler Nordheim

WKB Wentzel, Kramers a Brilluoin

PECVD plasma enhanced chemical vapor deposition

TCVD thermal camical vapor deposition

QAR průtok argonu

QCH4 průtok metanu

QH2 průtok vodíku

GSG glass silicon glass, sklo křemík sklo

GA genetický algoritmus

MEMS mikro mechanický systém

NEMS nano mechanický systém

MWCNT multiwalled carbon nanotube, mnohostěnné nanotrubice

Si křemík

Au zlato

GPIB General Purpose Interface Bus 

CSV Comma-separated values, hodnoty oddělené čárkami
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