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Abstrakt 
 

Stanovení mechanických vlastností tenkých vrstev používaných např. v elektrotechnice 
není vzhledem k nezbytnému náročnému přístrojovému vybavení a komplikované interpretaci 
výsledků testů snadné.  

Předložená bakalářská práce je zaměřena na stanovení některých faktorů ovlivňujících 
výsledky tzv. mikrokompresní zkoušky. Mikrokompresní zkouška je založena na testování 
pilířků vyrobených ze zkoušené vrstvy nanesené na substrátu, s případnou mezivrstvou mezi 
studovanou tenkou vrstvou a substrátem.  Pilířek vyrobený fokusovaným iontovým svazkem 
(FIB) je zatěžován v tlaku nanoindentorem s plochým hrotem, přičemž je měřena deformační 
odezva na působící zatížení. 

Cílem práce je numericky (za pomoci metody konečných prvků) simulovat průběh této 
zkoušky a stanovit vliv vybraných geometrických faktorů zkušebních pilířků na modul pružnosti 
v tahu tenké vrstvy.  Pro účely této studie jsou použita známá experimentální data naměřená na 
hliníkových tenkých vrstvách s wolframovou mezivrstvou mezi hliníkem a křemíkovým 
substrátem. 

Výsledkem práce je, za pomoci numerických výpočtů, odhadnout vliv specifické 
geometrie pilířku na experimentální data získaná při mikrokompresní zkoušce a zpřesnit tak 
stanovení modulu pružnosti v tahu tenké vrstvy, popř. vyvodit další doporučení, která umožní 
přesnější odhad modulu pružnosti v tahu z experimentálních dat, která jsou zatížena chybou, 
vyplývající z tvaru použitého vzorku. 

Získané výsledky a postupy tak v budoucnu mohou pomoci k rozvoji vyvíjené 
mikrokompresní zkoušky pro stanovení mechanických vlastností tenkých vrstev. 
 
Summary 
 

Determination of mechanical properties of thin films, which are used e.g. in electronics, 
is not simple due to the required very sophisticated equipments. Also the interpretation of results 
is rather difficult.  

This bachelor’s thesis is focused on determination of important factors which affect the 
microcompressive testing results. For microcompressive testing, the pillars made from studied 
thin film attached by the bottom to a substrate are used. There can be another thin interlayer 
between studied film and the substrate. The pillar is made by focused ion beam (FIB). Pillar is 
loaded by a nanoindenter with flat tip while the deformation response is measured. 

The goal of the thesis is numerical simulation (using the Finite Element Method) of the 
microcompressive testing and determination of individual specific geometric factors of tested 
pillars on Young’s modulus of the thin film. Data from microcompressive testing of aluminium 
thin film attached to silicon substrate with tungsten interlayer were available for numerical 
simulation. 

We have estimated influence of specific pillar geometry on data using compressive 
testing and improved evaluation of Young’s modulus. We have presented a recommendation for 
more accurate evaluation of Young’s modulus determined from experimental data involving 
inaccuracy following the pillar shape. 

The results and methods presented in this thesis can be useful in future development of 
compressive testing technique for determination of mechanical properties of metal thin films.  
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1 Úvod 
 

Zejména v mikroelektronice se často setkáváme s tenkými vrstvami a povlaky. Měření 
jejich mechanických vlastností je však poměrně komplikované. Experimentální zjišťování 
elastických či plastických vlastností tenkých vrstev (filmů), jako je jejich mez kluzu, koeficienty 
zpevnění nebo mez pevnosti, není snadné. Všechny používané techniky jsou buď zatíženy 
obtížnou interpretací měřených dat (např. nanoindentace), nebo komplikovanou přípravou 
experimentálních vzorků. V současné době se mechanické testy na mikroúrovni stávají stále více 
přístupnějšími díky komerčnímu rozmachu scanovacích elektronových mikroskopů (SEM) 
doplněných o fokusovaný iontový svazek (FIB), které umožňují výrobu zkušebních těles na 
mikroúrovni. Zároveň se také rozvíjejí zařízení, jenž umožňují takto vyrobená tělesa zkoušet. 
Jedná se například o tzv. nanoindentendory. Několik vědeckých týmů v zahraničí připravuje 
malé válcové vzorky (tzv. pilířky) pomocí technologie „obrábění“ fokusovaným iontovým 
svazkem, a provádějí na nich experimentální testy v tlaku, přičemž zatížení těchto vzorků je 
realizováno nanoindentorem s „plochým“ diamantovým hrotem [1-4]. Rozměry 
experimentálních pilířků se díky používané technologii mění a vliv velikosti vzorků na 
výslednou deformační odezvu je stále středem zájmu řady vědeckých prací. 

Předložená bakalářská práce se zabývá numerickým modelováním nanoindentační 
kompresní zkoušky prováděné na hliníkovém filmu, který je napařen na křemíkovém substrátu s 
wolframovou mezivrstvou mezi hliníkem a wolframem. Toto materiálové složení je používáno 
záměrně, protože jsou u něj relativně dobře známé materiálové charakteristiky jednotlivých 
materiálových komponent. Jde tak porovnat výsledky z experimentálního měření s očekávanými 
daty a ověřit správnost navrženého postupu měření. 

Poznamenejme, že pilířek je vyroben z jednoho zrna hliníku, vzhledem k jeho velikosti 
vykazuje anizotropní vlastnosti, které by měly odpovídat vlastnostem krystalu hliníku v daném 
krystalografickém směru. 
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2 Motivace k řešení problému 
 
Hodnoty modulu pružnosti v tahu E krystalu hliníku se u polykrystalu pohybují okolo 70 

GPa [5]. Nicméně vlastnosti zkoušeného pilířku jsou ovlivněny anizotropií krystalu hliníku, 
který tvoří významnou část tohoto zkušebního tělesa. Pro jednotlivé krystalografické směry leží 
efektivní modul pružnosti v tahu v rozmezí cca 63 GPa až 75 GPa   v závislosti na orientaci 
krystalografické mřížky vůči působícímu zatížení. Zpracování výsledků mikrokompresní 
zkoušky, podrobněji popsané v kapitole 6.2, však ukazuje, že hodnoty E zkoumaných pilířků se 
liší od očekávaného rozmezí. Ačkoliv rozdíl není výrazný, nelze E zkoumaných pilířků 
považovat za výsledné, protože hodnota okolo 75 GPa je stanovena za předpokladu ideální 
geometrie vzorku s vlastnostmi kubického krystalu hliníku. Takový předpoklad však reálný 
pilířek nesplňuje. Účelem simulace tlakové zkoušky metodou konečných prvků je zjistit, jaký 
vliv má na naměřené hodnoty skutečná geometrie zkušebního pilířku a vliv okrajových 
podmínek na experimentálně stanovenou hodnotu E. Výsledky bakalářské práce by měly přispět 
k lepší interpretaci naměřených dat, případně by měly vést k návrhu vhodného způsobu 
přesnějšího určení modulu pružnosti v tahu, který zohledňuje vlivy geometrie zkušebního pilířku 
a existence (wolframové) mezivrstvy mezi zkoušenou tenkou (hliníkovou) vrstvou a 
(křemíkovým) substrátem. 

Zvládnutí interpretace výsledků z mikrokompresní zkoušky za pomoci numerických 
výpočtů je nezbytnou součástí vývoje této experimentální metody. Získané výsledky a závěry 
bakalářské práce mohou pomoci k přesnější interpretaci výsledků mikrokompresní zkoušky, a 
nepřímo tak přispět k jejímu dalšímu rozšíření. 
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3 Cíle práce 
 

Hlavní cíle bakalářské práce lze po zpřesnění formulovat následovně: 

• Seznámení se se základy metody konečných prvků (MKP) a systémem Ansys. 

• Vytvoření numerického modelu mikrokompresního vzorku zatíženého tlakem. 

• Odhadnout vliv specifické geometrie mikrokompresního vzorku na výsledné hodnoty 
mechanických vlastností (modulu pružnosti v tahu), přičemž se zejména soustředit na 
vliv kuželovitosti vzorku a vliv existence mezivrstvy a substrátu na získané hodnoty 
efektivního modulu pružnosti v tahu. 

• Odhadnout vliv substrátu a mezivrstvy na mechanickou odezvu zkušebního vzorku. 

 

Po zpřesnění cílů během řešení bakalářské práce byl k původnímu zadání doplněn další cíl: 

• Navrhnout vhodný postup pro vyhodnocení a interpretace výsledků mikrokompresní 
zkoušky 
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4 Teoretické pozadí studovaného problému 
 
4.1 Elastické charakteristiky kubických krystalů 
 

Působíme-li na těleso vnější silou, atomy se začnou uvnitř vychylovat ze 
svých rovnovážných poloh, dochází k deformaci a vzniká napětí. Deformace je popsána 
tenzorem deformace  εij  a napětí je popsáno tenzorem napětí  σij. V případě elastické deformace 
se po odlehčení atomy tělesa vrátí okamžitě do původního stavu. Pro malé hodnoty deformace 
platí Hookův zákon, který popisuje závislost deformace na napětí a naopak.  

Krystaly jsou látky anizotropní, tzn. vlastnosti krystalu se liší v různých směrech 
souřadnicového systému. Platí pro ně zobecněný Hookův zákon ve tvaru 
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kde sijkl  je tenzor elastických poddajností a cijkl   tenzor elastických modulů [6]. 

Tenzory deformace a napětí jsou symetrické podle hlavní diagonály, proto lze Hookův 
zákon zjednodušit a psát ve tvaru 
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kde sij  a cij  jsou dány maticemi 6 x 6. Obě matice obsahují 36 prvků, ale vzhledem k jejich 
symetrii je pouze 21 prvků nezávislých.  

Obecně má tedy anizotropní látka 21 elastických konstant. Zavedeme-li v krystalu 
souřadnicový systém os x, y a z, nacházíme další prvky symetrie a počet nezávislých elastických 
konstant se snižuje. Například u krystalů s hexagonální mřížkou je počet nezávislých konstant 
pět.  

Pro kubické krystaly, kde jsou osy x, y, a z totožné s hranami pomyslné krychle, se počet 
nezávislých konstant sníží na tři. Matice elastických modulů má tvar 
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Další zjednodušení pak nastává pro izotropní prostředí, tzn. pokud jsou vlastnosti látky ve 

všech směrech shodné. Nezávislé elastické konstanty existují v tomto případě dvě, přičemž se 
z praktického hlediska nejčastěji používá kombinace modulu pružnosti v tahu E (Youngova 
modulu) a Poissonova čísla ν [6,7]. 
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4.2 Krystalografické směry 
 

V krystalových mřížkách se vyskytují směry, u kterých je výhodné znát jejich přesnou 
polohu a orientaci vůči souřadnicovému systému. Představme si elementární buňku obsahující 
jednotlivé atomy. V krystalu, který vznikne opakováním právě této buňky, jsou pak různé směry 
obsazeny rozdílným počtem atomů, což vede k odlišným vlastnostem v těchto směrech. K popisu 
význačných směrů využíváme tzv. Millerovy indexy, např. [8]. Nejprve zavedeme soustavu 
souřadnic x, y, z  a umístíme ji tak, že její počátek leží v jednom z vrcholů elementární buňky a 
osy jsou totožné s hranami buňky. Určitý směr v krystalu je označen třemi indexy uzavřenými 
v hranatých závorkách [u,v,w]. Směr určíme tak, že na ose x vytkneme úsek o velikosti  u, na ose  
y úsek o velikosti v a na ose z úsek o velikosti w. Vektor spojující počátek souřadnicového 
systému s bodem o takto získaných souřadnicích je krystalografický směr definovaný jako 
[u,v,w]. Indexy jsou celá čísla, která nemají žádného společného dělitele kromě jedné. Je-li číslo 

záporné, značí se následovně 3. Příklady zápisů různých krystalografických směrů jsou uvedeny 
na obr. 1. 
 

 
 
Obr. 1 Znázornění značení krystalografických směrů za pomoci tzv. Millerových indexů [8].  
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5 Mikrokompresní zkouška 
 

V následujícím textu je popsána příprava vzorku k mikrokompresní zkoušce a princip této 
zkoušky. 

Zkoumaným materiálem je pro účely bakalářské práce vrstva vyrobená z Al s 1,5 hm. % 
Cu o tloušťce 2,06 ± 0,05 µm, která je napařena na křemíkový monolitický substrát. Mezi 
vrstvou Al a křemíkovým substrátem se nachází vrstva wolframu s 10 hm. % Ti o tloušťce 
přibližně 0,14 µm. Velikost zrna Al je 3,8 ± 0,3 µm. Studovaná vrstva (obr. 2) byla připravena na 
zařízení VARIAN 3190 ve firmě ON Semiconductor. 

Poznamenejme, že přípravou zkušebních vzorků stejně jako vývojem mikrokompresní 
metody jejich zkoušení se zabývají prof. Mgr. Tomáš Kruml a Ing. Ivo Kuběna z Ústavu fyziky 
materiálů AV ČR, v. v. i., kteří také poskytli experimentální data obsažená v překládané 
bakalářské práci. 
 

 
 

Obr. 2 Fotografie vrstvy připravené ke zhotovení pilířku. 
 

Aby bylo zajištěno, že pilířek bude tzv. monokrystal, jsou pilířky připravovány ve 
středech zrn. Výsledný pilířek je vytvořen odprašováním materiálu pomocí fokusovaného 
iontového svazku (FIB). U většiny moderních zařízení FIB je iontový tubus vhodně spojen 
s tubusem elektronovým a vzniká tak přístroj se dvěma svazky tzv. Dual Beam. Tato zařízení  
tak umožňují zobrazovat i odprašovat materiál v řádech od stovek mikrometrů až po desítky 
nanometrů. K tomuto odprašování se ve většině případů se používá iontů galia. Princip zařízení 
je patrný z obrázku 3. 
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Obr. 3 Schematické znázornění přístroje typu Dual-Beam [9]. 
 

Vzorky byly připravovány na půdě FEI Company v Brně na přístroji Quanta 3D FEG 
Dual Beam, který je zobrazen na obrázku 4. Za pomoci již zmíněného iontového svazku je 
odstraněna vrstva, mezivrstva a část substrátu mezi průměry 25 µm a zhruba 1,5 µm. Ideální tvar 
pilířku by měl být rotační válec. Je ale poměrně obtížné zajistit například plynulý přechod pilířku 
do substrátu nebo konstantní průměr vzorku. Na obr. 5 je ukázán pilířek připravený na 
mikrokompresní zkoušku. Je vidět, že přechod do okolního materiálu je plynulý a kuželovitost je 
relativně malá. Na obrázku jsou také zřetelně vidět jednotlivé vrstvy, ze kterých je zkušební 
pilířek tvořen. 
 

 
 

Obr. 4 Quanta 3D FEG Dual Beamtm[9]. 
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Obr. 5 Tvar zkušebního pilířku po obrobení [10]. 
 

Takto připravený pilířek je zatěžován tlakem pomocí nanoindentačního přístroje. Princip 
zatěžování nanoindentorem je patrný z obr. 6.  

 

 
Obr. 6 Schéma zatěžovací zkoušky [9]. 

 
Zatěžování vzorků probíhalo pomocí  MTS Nanoindenter XP vybaveného plochým 

diamantovým hrotem o průměru kontaktní plošky 10 µm. Zatěžování je realizováno v režimu 
konstantního přírůstku síly dF/dt = 0,001 mN·s-1. 

Během kompresní zkoušky byla plynule zaznamenávána velikost zátěžné síly a 
přemístění plochého hrotu. Požadovaným výsledkem jsou pak křivky závislosti síly, respektive 
napětí, na deformaci, které se využijí k následnému stanovení mechanických vlastností tenké 
hliníkové vrstvy [9-11].      
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6 Metodika stanovení experimentálních hodnot 
 

Pro účely předkládané bakalářské práce byly poskytnuty experimentální výsledky z pěti 
zkoušek provedených pracovníky ÚFM AV ČR, v. v. i. 
 
6.1 Rozměry vzorku 
 

Pro správné vyhodnocení zkoušky je nutné znát rozměry pilířku, které se využijí jak pro 
stanovení modulu pružnosti v tahu z experimentálních dat, tak při následném numerickém 
modelování. Z fotografie pilířku pořízené před začátkem zkoušky byly odečteny za 
pomoci programu AutoCad důležité rozměry, tj. významné průměry, délky a přechodový rádius 
(viz obr. 7). Takto získané rozměry je třeba převést na rozměry v mikrometrech podle měřítka 
zobrazeného v pravé spodní části fotografie. Převedené rozměry však nejsou zcela přesné, 
protože pilířek je zobrazen pod úhlem, který spolu svírají iontový a elektronový svazek. Hodnota 
tohoto úhlu je uvedena ve spodní části fotografie. V našem případě tento úhel činí 52° a je u 
všech zkoumaných pilířků stejný. Zatímco rozměry průměrů nelze z dostupných dat určit 
přesněji, délky jednotlivých vrstev a střední délku pilířku lze určit pomocí goniometrických 
funkcí tak, aby odpovídaly přesným rozměrům vzorku. Například hodnota reálné střední délky se 
vypočítá tak, že změřená délka je vydělena kosinem úhlu ve stupních, který vznikne odečtením 
52° od pravého úhlu.  

Všechny potřebné rozměry v mikrometrech pro určení modulu pružnosti v tahu 
z experimentálně získaných dat a pro vytvoření modelu pilířku jsou uvedeny v tab. 1. 
V posledním sloupci je uveden parametr Sstr, střední velikost plochy hliníkové vrstvy, který je 
využíván v dalších výpočtech: 
 

( 1) ( 2)

2str

S D S D
S

+= . 

  
 

 
 

Obr.7 Značení rozměrů zkušebního pilířku. 
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Tab.1. Zjištěné rozměry experimentálních pilířků 
 

název vzorku D1 D2 D3 D4 x R h(Si) h(Al) L Sstr 
F2 1,08 1,41 1,51 1,43 1,50 0,88 1,20 2,28 2,98 2,63 
F5 1,04 1,38 1,49 1,41 1,56 1,07 1,21 2,08 2,76 2,42 
F6 1,04 1,35 1,44 1,38 1,43 0,95 1,10 2,20 2,82 2,51 
F7 1,02 1,33 1,41 1,36 1,50 1,00 1,24 2,26 2,80 2,53 

GT3 0,85 1,19 1,33 1,23 1,46 1,08 1,39 2,06 2,88 2,47 
 
 
6.2 Vyhodnocení experimentálního měření 
 

Metodika vyhodnocení experimentálních dat u daného typu zkoušky není dosud přesně 
stanovena. Z experimentů je známa závislost zatěžující síly na deformaci pilířku u všech pěti 
vzorků. V předložené práci je proto navržen následující postup vyhodnocení: 

• Pro stanovení přetvoření uvažovat výšku hliníkové vrstvy h(Al). Potom ε(z) = u(z)/h(Al), 
kde u(z) je zatěžující posuv působící na horní stranu vzorku zjištěný experimentálně. 

• Jako odpovídající napětí uvažovat sílu působící na horní plochu vzorku (zatěžující sílu 
nanoindentoru) podělenou střední velikostí plochy kolmého řezu pilířkem v hliníkové 
vrstvě Sstr.  

Ukázka výsledné závislosti axiálního napětí σ  na přetvoření ε(z) je uvedena na obrázku 8. 
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Obr. 8 Ukázka experimentálně stanovené závislosti axiálního napětí v pilířku na poměrné 
deformaci vzorku F2. 

 
Předpokládejme, že modul pružnosti E je dán Hookovým zákonem ve tvaru pro prostý 

tah   
 
σ = Eε .          (4)      
 

 Jinými slovy je to směrnice křivky závislosti napětí σ na poměrné deformaci ε. Křivka je 
v ideálním případě lineární. Byly analyzovány veškeré lineární závislosti nalezené v grafech  
σ - ε. Data získaná při zatěžování lze velmi špatně využít ke zjištění hledaného modulu pružnosti 
v tahu, protože jsou jednak ovlivněna fází, kdy se nanoindentor dostává do kontaktu se 
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zkušebním pilířkem, a následně pak skluzy jednotlivých atomárních rovin (plastickou 
deformací), což je dáno tím, že se jedná o monokrystal. Tyto prvotní známky plastické 
deformace se nazývají „easy-glide“ a jsou charakteristické pro chování (kubických) krystalů 
kovů. Tedy typické chování známé z makroskopických tahových zkoušek polykrystalů kovů se 
zde nevyskytuje. Ke stanovení E (označme je Eexp) se ovšem dají s úspěchem použít data 
z odlehčovací části křivky, která by měla popisovat jen elastickou deformaci. Ta byla proložena 
přímkou, jejíž směrnice by měla odpovídat Eexp pilířku. Jako jediný relevantní výsledek se jeví 
Eexp získaný z poslední, tj. odlehčovací části křivky. Na obrázku 9 je zobrazena část odlehčující 
křivky pro vzorek F2, která je proložena přímkou se směrnicí udávající modul pružnosti v tahu 
v GPa. Grafy ostatních vzorků pro určení Eexp jsou zobrazeny v příloze jako obrázky P1 až P4. 
Jejich Eexp  jsou uvedeny v tabulce 2. 
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Obr. 9 Odlehčovací část závislosti σ - ε. Ze směrnice proložené přímky lze určit E. 
 

Tab. 2 Moduly pružnosti v tahu Eexp stanovené na základě experimentálních měření pro 
jednotlivé zkušební vzorky 

 
název 

vzorku  
Eexp [GPa] 

F2 77,06 
F5 69,26 
F6 71,86 
F7 72,34 

GT3 52,90 
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7 Stanovení krystalografických směrů 
 

Protože pilířek je tzv. monokrystal, je důležité znát jeho krystalografickou orientaci, která 
je zásadní při určování jeho mechanických vlastností. Určení krystalografické orientace 
umožňuje analýza EBSD (electron backscatter diffraction) v SEM (scanning electron 
microscopy). EBSD využívá svazku elektronů, který dopadá na studovaný vzorek. Část 
elektronů se odrazí a vytvoří na fluorescenčním stínítku obrazec tzv. difraktogram, který je 
snímám kamerou a dále zpracován počítačem [12].  

Analýzou v SEM bylo zjištěno, že krystalografický směr zrna, který je kolmý k povrchu 
vrstvy, má orientaci blížící se směru [111]. V příčných směrech je orientace náhodná [9]. Klíč 
k určení orientace krystalu a povrch vzorků v kolmém směru a příčných směrech jsou na obr. 10 
a 11. 
 

 
 

Obr. 10 Určení orientace zrn za pomoci EBSD podle barvy [9]. 
 

 
 

Obr. 11 Výsledek EBSD analýzy povrchu zkoumaného vzorku [9]. 
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Pro účely modelování byly z výsledků EBSD vypočteny úhly natočení souřadnicového 
systému elementů, jenž odpovídají krystalografickým směrům hliníkové vrstvy. Millerovy 
indexy orientace zkoumaných pilířků a odpovídající úhly natočení jsou uvedeny v tab. 3. 
 

Tab. 3 Krystalografické směry zrn jednotlivých zkušebních vzorků a úhly natočení 
souřadnicového systému elementů v MKP softwaru Ansys použité při numerických výpočtech 

 
název 
vzorku 

směr k ose x [°] k ose y [°] k ose z [°] 

F2 [-5 6 8] 36,87 -39,81 57,99 
F5 [-6 9 10] 42 -33,69 59,04 
F6 [-3 3 4] 36,9 -45 53,13 
F7 [-3 4 5] 38,66 -36,87 59,04 

GT3 [-2 3 4] 36,87 -33,69 63,43 
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8 Výsledky numerických simulací a výpočtů  
 
8.1 Stanovení teoretických hodnot modulu pružnosti v tahu 
 

Jednou z možností stanovení modulu pružnosti v tahu E je simulace mikrokompresní 
zkoušky pomocí MKP. V programu Ansys, dostupném na FSI VUT, byl vytvořen model válce 
s vlastnostmi odpovídajícími zkoumané hliníkové vrstvě. Anizotropie krystalu je 
charakterizována třemi elastickými konstantami c11, c12  a  c44  (viz vztah (4)) a orientací 
krystalové mřížky (viz tab. 3.). Pro numerický výpočet byly použity  následující hodnoty 
elastických konstant: c11 =10,82·1010 Pa,  c12 = 6,13·1010 Pa  a  c44 = 2,85·1010 Pa [13]. 

První z numerických simulací měla za cíl stanovit teoretické hodnoty modulu pružnosti 
v tahu ve významných krystalografických směrech krystalu. Za orientaci mřížky krystalu byly 
zvoleny tři významné směry, jejichž Millerovy indexy jsou [100], [110] a [111]. Před 
vytvořením samotného modelu je důležité uvědomit si orientaci souřadnicových os. V Ansysu 
existuje globální kartézský souřadnicový systém x, y, z , ke kterému, není-li nastaveno jinak, se 
vztahuje vytváření geometrie modelu i materiálové konstanty (souřadnicový systém elementů). 
Hodnoty tří výše uvedených konstant platí, pokud je směr krystalové mřížky shodný s libovolnou 
osou kartézského systému (díky symetrii kubického krystalu). Orientace krystalové mřížky 
vzhledem ke globálnímu systému je známá a je u jednotlivých pilířků dána Millerovými indexy. 
Proto je nutné vytvořit nový lokální souřadnicový systém s počátkem v počátku globálního 
souřadnicového systému, ale s pootočenými osami odpovídajícími krystalografickým směrům 
(viz tab. 4.). K tomuto lokálnímu souřadnicovému systému jsou vztaženy elastické 
charakteristiky.   
 

Tab. 4 Úhly natočení souřadnicového systému elementů pro základní orientace krystalu 
 

směr k ose x [°] k ose y [°] k ose z [°] 

[1 0 0] 90 0 0 
[1 1 0] 0 45 0 
[1 1 1] 0 45 45 

        
Modul pružnosti v tahu byl stanoven na modelu válcového tělesa, viz obr. 12. Jako 

průměr válce byl zvolen průměr pilířku D1 (vzorek F2) a za jeho výšku výška h(Al) hliníkové 
vrstvy (viz tab. 1). Okrajové podmínky byly nastaveny tak, aby bylo zamezeno pohybu spodní 
podstavy ve směru osy pilířku (osa z) a prostřednímu uzlu na podstavě byl zamezen posuv ve 
všech směrech tak, aby bylo zajištěno jeho uchycení v prostoru a nedocházelo k divergenci 
výpočtu. Způsob zatěžování byl realizován konstantním posuvem horní plochy pilířku ve směru 
osy z. Hodnota posuvu u byla pro výpočet zvolena 0,001 µm. 
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Obr.12 Model válce pro výpočet modulu pružnosti v tahu. 
 

Protože je pilířek zatížen posuvem, je třeba zjistit sílu působící na zatěžovanou plochu. 
Výsledná síla je součtem všech elementárních sil působících na jednotlivých elementech 
nacházejících se na této ploše. V jazyce APDL bylo napsáno vhodné makro pro její stanovení 
v prostředí Ansysu. Hodnota modulu pružnosti pilířku se následně určí podle Hookova zákona 
(4), kde tlakové napětí σ  působící na horní plochu válce se vypočítá jako podíl síly F (viz tab. 5) 
působící na tuto plochu a obsahu plochy. ε je přetvoření stanovené jako: ε = u/h(Al). Zjištěné 
hodnoty E (viz tab. 5.) jsou teoretické E hliníku (označme je Eteor ) a vymezují interval, ve kterém 
se mohou pohybovat výsledné E jednotlivých pilířků v závislosti na orientaci jejich 
krystalografické mřížky. Poznamenejme, že u všech následujících výpočtů bude tento interval 
určen pro model odpovídající vzorku F2 kvůli kontrole a demonstraci extrémních hodnot pro 
jednotlivé typy výpočtů. Směr [1 1 0] je v tab. 5 doplněn pro informaci jako významný 
krystalografický směr. 

 
Tab.5 Vypočítané hodnoty modulu pružnosti v tahu Eteor pro významné krystalografické směry 

 
směr F [N] Eteor [GPa] 

[1 0 0]  25,38 63,87 
[1 1 0] 28,86 72,63 
[1 1 1] 29,88 75,20 

 
 

Na zmíněném válcovém modelu byl také proveden výpočet teoretického Eteor pro každý 
vzorek. Model se liší pouze v geometrii, která je dána příslušnými hodnotami D1 a h(Al) pro 
jednotlivé pilířky (tab. 1.), a natočením lokálního systému elementů (tab. 3.). Teoretické hodnoty 
Eteor slouží k ověření výsledků experimentálního měření resp. Eexp. Obě hodnoty jsou uvedeny 
v tabulce 6. 
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Tab.6 Vypočítané teoretické hodnoty modulu pružnosti v tahu hliníkové vrstvy  Eteor a výsledky 
stanovené z lineární části získané při odlehčení experimentálního vzorku Eexp 

 
Název vzorku  F [N] Eteor [GPa] Eexp [GPa] 

F2 29,88 75,19 77,06 
F5 30,33 74,94 69,26 
F6 28,67 75,00 71,86 
F7 27,24 75,10 72,34 

GT3 20,54 74,25 52,90 
 

Ze vzájemného srovnání tabulek 5 a 6 vyplývá, že Eteor z tabulky 5 spadá do intervalu 
63,87 až 75,20 GPa a že jsou hodnoty Eteor blízké 75 GPa, což vyhovuje předpokladům 
(orientace krystalů je blízká orientaci [111]). Eteor v tab. 6 udává hodnoty modulů pružnosti 
v tahu jakých by mělo být dosaženo při experimentálním měření. Z porovnání Eteor a Eexp lze 
konstatovat, že obě hodnoty jsou si blízké, ale nejsou stejné. Takový výsledek se předpokládal 
vhledem k rozdílné geometrii a odlišným vlastnostem modelu a reálného pilířku. Ukázky 
výsledků numerické analýzy jsou zobrazeny na obrázcích 13 a 14. Poznamenejme, že hodnoty 
Eexp jsou zatíženy také vlivem specifické geometrie pilířku a že tato hodnota nemusí odpovídat 
výhradně modulu pružnosti v tahu hliníkové vrstvy. 
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Obr.13 Axiální deformace pilířku při jeho zatížení v jeho ose. 
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Obr.14 Axiální napětí pilířku při jeho zatížení v jeho ose. 
 
 
8.2 Numerická simulace mikrokompresní zkoušky 
 

Aby bylo možné správně interpretovat experimentálně zjištěné hodnoty Eexp, je třeba 
provést simulaci skutečné zkoušky. Simulace byla provedena pomocí MKP software Ansys. 
Model byl vytvořen tak, aby odpovídal skutečnému pilířku. Stejně jako u válcového modelu pro 
výpočet teoretických Eteor jsou vlastnosti hliníkové vrstvy dány třemi elastickými konstantami  
c11 =10,82·1010 Pa,  c12 = 6,13·1010 Pa  a  c44 = 2,85·1010 Pa. Krystalografická orientace (tab. 3.) 
stejným způsobem udává natočení lokálního souřadnicového systému vůči globálnímu. 
Geometrii modelu pilířku tvoří rotačně symetrické těleso podle osy z  globálního souřadnicového 
systému, jehož rozměry odpovídají reálnému vzorku, viz rozměry uvedené v tab. 1. U 
wolframové mezivrstvy a křemíkového substrátu se předpokládá izotropie a jejich materiálové 
konstanty jsou dány příslušným modulem pružnosti v tahu a Poissonovým číslem. Potřebné 
materiálové konstanty byly nalezeny v internetové databázi [5].  Modul pružnosti v tahu 
wolframu (W) a křemíku (Si) byl zvolen: EW = 400 GPa, respektive ESi = 129 GPa a Poissonovo 
číslo  µW =  µSi = 0,28. 

Aby simulace byla co možná nejvěrnější, je třeba zvolit vhodné okrajové podmínky. 
Reálná vrstva, ze které je vyroben pilířek, je napařena na křemíkový substrát. Vzhledem 
k anizotropickým vlastnostem hliníkové vrstvy byl pilí řek modelován jako 3D objekt s patřičnou 
částí materiálu substrátu. Tomu odpovídá nastavení okrajových podmínek ve spodní části 
modelu tak, že není umožněn posuv podstavy ve směru osy z (osa pilířku) a plochy po obvodu 
výseku z křemíkového podkladu v radiálním směru. Oblast v okolí pilířku se tak může při 
zatížení deformovat podobným způsobem jako v průběhu experimentu. Způsob zatěžování je 
realizován posuvem horní plochy pilířku v záporném směru osy z o hodnotu 0,001 µm. Model 
pilířku je zobrazen na obr. 15. 
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Obr. 15 Model použitý pro simulaci mikrokompresní tlakové zkoušky se znázorněnými 
okrajovými podmínkami a zatěžujícím posuvem. 

 
Model pilířku je na horní straně zatížen posuvem. Výsledná síla Fp působící na 

zatěžovanou plochu je dána, stejně jako u válcového modelu, součtem elementárních sil 
působících na tuto plochu. Označme hodnoty modulů získaných simulací zkoušky Ep. Hodnoty 
Ep jsou vypočítány za pomoci Hookova zákona (4) tak, že síla Fp je podělena střední velikostí 
plochy hliníkové vrstvy Sstr a poměrná deformace je dána podílem posuvu horní podstavy a 
výšky hliníkové vrstvy, respektive ε = 0,001/h(Al). Vypočítané hodnoty jsou uvedeny jak pro 
modely odpovídající jednotlivým pilířkům, tak pro model s krystalografickou orientaci totožnou 
s významnými směry (uvažovány parametry vzorku F2), v tabulace 7, respektive v tab. 8. 
Výpočtem Ep pro významné směry je definován interval tvořený daty pro krystalografický směr 
[1 0 0] a [1 1 1]. Pro srovnání jsou v tab. 7 uvedeny experimentálně stanovené hodnoty Eexp. 
 

Tab. 7. Porovnání výpočtem stanovených hodnot Ep s experimentálními daty 
 

název 
vzorku  

Fp [N] Ep [GPa] Eexp [GPa] 

F2 30,81 57,12 77,06 
F5 31,71 56,40 69,26 
F6 29,73 57,56 71,86 
F7 28,18 57,57 72,34 

GT3 22,86 55,94 52,90 
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Tab. 8. Stanovení hodnot Ep pro významné krystalografické směry  
 

směr Fp [N] Ep [GPa] 

[1 0 0]  27,19 50,40 
[1 1 0] 30,02 55,64 
[1 1 1] 30,82 57,13 

 
Z tabulek 7 a 8 je zřejmé, že všechny hodnoty Ep s výjimkou Ep u modelu reprezentující 

vzorek GT3, leží při horní hranici intervalu 50,40 až 57,13 GPa (stanoveno pro vzorek F2). 
Z uvedeného plyne, že orientace krystalu u jednotlivých vzorků je blízká směru [1 1 1]).  

Vypočítaná hodnota Ep pro vzorek  F5 převyšuje horní hranici intervalu zhruba o 0,5 
GPa, což je dáno tím, že interval byl určen orientačně pouze na modelu F2, který má mírně 
odlišné geometrické vlastnosti. Porovnáním vypočítaných Ep a experimentálně zjištěných hodnot 
Eexp lze konstatovat, že vypočítaná data jsou nižší  než experimentálně určená data. Neznamená 
to však, že simulace je špatně navržená, vzhledem k tomu, že materiálové vlastnosti byly určeny 
pouze na základě literatury. Navíc zkoumaná vrstva není tvořena pouze hliníkem, ale jedná se o 
slitinu s 1,5% mědi. K přesnějšímu numerickému odhadu Ep by bylo zapotřebí dobře znát přesné 
materiálové charakteristiky zkoumané vrstvy, mezivrstvy a substrátu. 

Výsledky z numerické simulace mikrokompresní zkoušky, tj. deformace v ose pilířku a 
axiální napětí jsou zobrazeny na obrázcích 16 a 17.  

Pro přesnější odhad výsledného E hliníkové vrstvy je zapotřebí provést podrobnější MKP 
simulace s cílem stanovit další faktory ovlivňující mechanické vlastnosti pilířku. 
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Obr. 16 Výsledná deformace v ose pilířku z numerického výpočtu zahrnujícího vliv celého 
pilířku i s okolním křemíkovým substrátem. 
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Obr. 17 Axiální napětí z numerického výpočtu zahrnujícího vliv celého pilířku i s okolním 
křemíkovým substrátem. 

 
 
8.3 Stanovení vlivu substrátu  
 

Na modelu reálného pilířku popsaného v předchozí kapitole 8.2, byl odečten vliv zbytku 
tělesa (tj. poddajnost mezivrstvy či křemíkového substrátu) na stanovené hodnoty E tak, že byla 
určena průměrná hodnota posuvu u na ploše v místě styku hliníkové a wolframové vrstvy. Podle 
vztahu pro výpočet poměrné deformace 

 

luu /)( 0 −=ε  ,         (5)  

 
kde u0  je hodnota posuvu v místě horní podstavy (u0 = 0,001) a l je délka hliníkové vrstvy 
(h(Al), viz tab.1.). Modul pružnosti, který je označen Eu, se následně vypočítá z Hookova zákona 
(4), kde napětí je rovno síle Fp ( viz tab. 6) podělené střední velikostí plochy hliníkové vrstvy Sstr. 
Hodnoty Eu byly vypočítány pro pilířky s krystalografickými směry odpovídajícími studovaným 
pilířkům (tab. 9) a pro kontrolu také pro významné směry (tab. 10). V tabulce jsou dále uvedeny 
hodnoty Ep  pro posouzení vlivu substrátu a v posledním sloupci je numericky vyjádřen vliv 
substrátu na modul pružnosti v tahu zkoumané hliníkové vrstvy získaný podílem Eu/ Ep . 
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Tab.9 Moduly pružnosti v tahu jednotlivých vzorků se zohledněním vlivu substrátu 
 

 název 
vzorku u [µm] Eu [GPa] Ep [Gpa]  

koeficient 
vlivu substrátu 

F2 0,000219 73,16 57,12 1,28 
F5 0,000226 72,84 56,40 1,29 
F6 0,000213 73,12 57,56 1,27 
F7 0,000214 73,21 57,57 1,27 

GT3 0,000219 71,64 55,94 1,28 
 

Tab. 10. Moduly pružnosti v tahu pro významné směry se zohledněním vlivu substrátu 
 

směr Eu [GPa] 
[1 0 0]  62,55 
[1 1 0] 70,82 
[1 1 1] 73,17 

 
Ze vzájemného porovnání hodnot Eu a Ep v tab. 9 je zjevný významný vliv substrátu. 

Rozdíl  Eu činí zhruba 25% vzhledem k Ep, to je způsobeno deformací substrátu, která ovlivňuje 
záznam experimentální zkoušky.  
 
 
8.4 Stanovení vlivu kuželovitosti vzorku  
 

Ideálním tvarem pilířku je válec. Válcový tvar však nelze technologii přípravy zajistit. V 
této kapitole je proto popsán vliv kuželovitosti zkušebního pilířku na hodnotu modulu pružnosti 
v tahu. Model je komolý kužel (viz obr. 18) s  odklonem stěny cca 4 stupně od kolmice 
k podstavě, jehož materiálové vlastnosti odpovídají hliníkové vrstvě. Průměr spodní podstavy je 
roven průměru D2, tedy průměru v místě dotyku hliníkové vrstvy s wolframovou. Průměr vrchní 
podstavy je D1 a je to průměr zatěžovací plochy. Výška kužele je rovna výšce hliníkové vrstvy 
h(Al). Zatěžování je realizováno stejně jako v předchozích případech posuvem v ose z o -0,001 
µm. Okrajové podmínky jsou stejné jako u válcového modelu (ve spodu zamezeno posuvu 
v axiálním směru a prostřednímu uzlu na spodní podstavě je zamezen posuv ve všech směrech). 
Výsledný modul pružnosti v tahu označený Ek je vypočítán dle Hookova zákona (4), kde napětí 
se rovná podílu síly Fk a střední velikosti plochy hliníkové vrstvy Sstr. Poměrná deformace je 
dána vztahem: ε = 0,001/h(Al).  Zjištěné hodnoty Ek  jsou uvedeny v tab. 11 společně 
s teoretickými hodnotami Eteor  kvůli  posouzení vlivu kuželovitosti, který je pak numericky 
vyjádřen v posledním sloupci tabulky. V tabulce 12 jsou vypočítané mezní hodnoty Ek pro 
významné směry. Výsledky numerické analýzy jsou uvedeny v příloze jako obrázky P5 a P6. 
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Obr. 18 Kuželový model se zobrazenými okrajovými podmínkami. 
 

Tab.11 Moduly pružnosti v tahu jednotlivých vzorků se zohledněním vlivu kuželovitosti vzorků 
 

název 
vzorku  

Fk [N] Ek [GPa] Eteor [GPa] 
 koeficient 

vlivu  
F2 38,97 72,23 75,19 1,04 
F5 40,23 71,56 74,94 1,05 
F6 37,25 72,14 75,00 1,04 
F7 35,38 72,28 75,10 1,04 

GT3 28,57 69,91 74,25 1,06 
 

Tab.12 Moduly pružnosti v tahu pro významné směry se zohledněním vlivu kuželovitosti vzorků 
 

směr Ek [GPa] 
[1 0 0]  61,47 
[1 1 0] 69,79 
[1 1 1] 72,25 

 
 

Vliv kuželovitosti byl stanoven porovnáním MKP výpočtu na válcovém tělese a modelu 
hliníkové kuželovité vrstvy. Ze vzájemného porovnání plyne, že kuželovitost vzorku zvyšuje 
odhadnutou hodnotu modulu pružnosti v tahu o cca 4%. 
 
 
8.5 Stanovení vlivu mezivrstvy  
 

Modul pružnosti v tahu wolframové mezivrstvy má hodnotu cca 400 GPa [5]. Ačkoliv je 
vrstva velmi tenká (0,14 µm), dá se předpokládat, že se její vliv projeví na odhadu E, protože 
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existence tužší mezivrstvy nedovolí tak velkou příčnou deformaci hliníkové vrstvy. Vliv 
mezivrstvy byl určován na modelu, jehož geometrie odpovídá reálnému pilí řku jako u numerické 
simulace mikrokompresní zkoušku a stanovení vlivu substrátu. Rozdíl je v předpokladu, že celý 
pilířek je tvořen hliníkem (včetně substrátu) a má stejné materiálové charakteristiky jako 
hliníková vrstva. Postup stanovení modulu pružnosti v tahu označeného jako Em je stejný jako 
v kapitole 8.3. Je určena průměrná hodnota posuvu u na ploše v místě styku hliníkové vrstvy a 
původně wolframové vrstvy (na průměru D2) a pomocí vztahu pro výpočet poměrné deformace 
(5), u0=0.001, l = h(Al), je vypočítána hodnota E z Hookova zákona (4), kde vystupují stejné 
parametry jako v případě uvedeném v kapitole 8.3. V tabulce 13 jsou uvedeny výsledné hodnoty 
Em, Eu pro srovnání a numerické vyjádření vlivu mezivrstvy na výslednou hodnotu E. V tabulce 
14 jsou uvedeny Em pro významné směry vymezující kontrolní interval. 
 

Tab.13 Moduly pružnosti v tahu jednotlivých vzorků se zohledněním vlivu mezivrstvy 
 

název 
vzorku u [µm] Em [GPa] Eu [GPa] 

koeficient 
vlivu 

F2 0,000333 72,24 72,23 0,99 
F5 0,000342 71,83 71,56 0,99 
F6 0,000326 72,36 72,14 0,99 
F7 0,000327 72,48 72,28 0,99 

GT3 0,000334 70,69 69,91 0,99 
 

Tab. 14. Moduly pružnosti v tahu ve významných směrech se zohledněním vlivu mezivrstvy 
 

směr  Em [GPa] 
[1 0 0]  61,32 
[1 1 0] 69,91 
[1 1 1] 72,25 

 
Porovnáním hodnot Em a Eu byl získán odhad vlivu wolframové mezivrstvy na 

stanovenou hodnotu modulu pružnosti v tahu tenké Al vrstvy. Existence uvedené mezivrstvy 
zvyšuje hodnoty E o cca 1%. Takový vliv je možné zanedbat, anebo paušálně zahrnout i pro jiné 
kombinace kovů.  
 
 
8.6 Modul pružnosti v tahu  hliníkové vrstvy 
 
Stanovení E na základě numerického výpočtu 
  

V předchozích kapitolách byl identifikován vliv substrátu, kuželovitosti pilířku a 
mezivrstvy na výslednou hodnotu E získanou při modelování celé zkoušky. Proto je možné 
navrhnout korekční postup pro přesnější odhad výsledného E určeného numerickou analýzou, 
který bude sloužit ke zpřesnění interpretace experimentálně získaných dat. Odhad výsledné 
hodnoty, označme ji jako Ep,kor, lze získat vynásobením hodnoty Ep koeficienty jednotlivých 
vlivů. To znamená, že hodnota Ep,kor, zohledňující vliv substrátu, kuželovitosti pilířku a 
mezivrstvy, by měla odpovídat teoretickému Eteor zjištěném na ideálním válcovém modelu. 
V tabulce 15 jsou uvedeny jednotlivé vlivy, Ep, nově spočítané hodnoty Ep,kor a také hodnoty Eteor 
pro porovnání. Z něj je patrné, že Ep,kor a Eteor vykazují dobrou shodu, což potvrzuje správnost 
simulace zkoušky a určení jednotlivých vlivů. V posledním sloupci je také uvedena chyba ve 
výpočtech způsobená numerickými nepřesnostmi a zaokrouhlováním. Je vidět, že chyba je malá 
a předložené výpočty a navržené korekce tak lze považovat za správné.  
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Tab. 15 Výsledný odhad korigovaného modulu pružnosti v tahu tenké hliníkové vrstvy 
stanoveného numerickou analýzou a parametry použité při  jeho korekci na vliv přítomnosti 
substrátu, kuželovitosti vzorku a existence mezivrstvy 

 
název 
vzorku 

Ep [GPa] substrát kuželovitost mezivrstva Ep,kor [GPa] Eteor [GPa] chyba [%] 

F2 57,12 1,28 1,04 0,99 75,20 75,19 0,01 
F5 56,40 1,29 1,05 0,99 75,22 74,94 0,38 
F6 57,56 1,27 1,04 0,99 75,23 75,00 0,31 
F7 57,57 1,27 1,04 0,99 75,32 75,10 0,29 

GT3 55,94 1,28 1,06 0,99 75,08 74,25 1,11 
 
 
Navržená korekce experimentálních dat 
 

Za pomoci výsledků provedené numerické analýzy lze navrhnout lepší interpretaci  
experimentálně zjištěných dat a jejich následnou korekci vedoucí ke zpřesnění odhadu modulu 
pružnosti v tahu tenké hliníkové vrstvy Eexp. Simulací mikrokompresní zkoušky byly stanoveny 
faktory ovlivňující modul pružnosti v tahu zkoumané hliníkové vrstvy. Proto je korekční výpočet 
založen na porovnání výsledků z numerické analýzy a experimentálních dat.  

Přesnější odhad výsledného modulu pružnosti v tahu z experimentu (zde označený jako 
Eexp,kor) lze získat vynásobením hodnoty Eexp poměrem zkorigovaného Ep,kor a simulací 
stanoveného Ep. Dá se očekávat vyšší hodnota Eexp,kor vzhledem k původním hodnotám Eexp a 
v ideálním případě by měla odpovídat teoretickým hodnotám Eteor. V tabulce 16 jsou uvedeny 
všechny hodnoty modulů pružnosti v tahu použité pro korekční výpočet, nové zkorigované 
moduly Eexp,kor a Eteor pro porovnání. Ze vzájemného srovnání posledních dvou sloupců je patrný 
rozdíl obou hodnot, což může být způsobeno odlišnými vlastnostmi skutečného pilířku a 
uvažovaného modelu. U modelu se předpokládá struktura hliníkového krystalu, zatímco reálná 
vrstva obsahuje příměs mědi a dalších prvků. Navíc není známá přesnost experimentálního 
měření, která v menší míře také ovlivňuje získaná experimentální data.     
 
Tab. 16. Výsledný odhad korigovaného modulu pružnosti v tahu stanoveného experimentálním 

měřením a parametry použité při  korekčním výpočtu 
 

název 
vzorku  

Eexp [GPa] Ep [GPa] Ep,kor [GPa] Eexp,kor [GPa] Eteor [GPa] 

F2 77,06 57,12 75,20 101,46 75,19 
F5 69,26 56,40 75,22 92,38 74,94 
F6 71,86 57,56 75,23 93,91 75,00 
F7 72,34 57,57 75,32 94,65 75,10 

GT3 52,90 55,94 75,08 71,00 74,25 
 
 
8.7 Diskuze 
 

V kapitole 8.1 byl vypočítán teoretický interval pro modul pružnosti v tahu hliníkové 
vrstvy v rozmezí 63,8 MPa pro krystalografický směr [1 0 0] až 75,2 MPa pro směr [1 1 1]. 
Tento interval odpovídá elastickým konstantám kubického krystalu hliníku nalezeného 
v literatuře [5]. O tom, že získaný interval odpovídá kvalitativně chování kubických krystalů 
kovů se můžeme přesvědčit na obrázku 19, ze kterého je patrné, že ve směru [1 0 0] a směrech 
kolmých na tento směr, by měla být hodnota modulu pružnosti v tahu nejnižší, maxima by měla 
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ležet ve směru [1 1 1]. Tomu kvalitativně odpovídají také vypočítané hodnoty uvedené 
v předkládané bakalářské práci. 
 

 
Obr.19 Typická závislost modulu pružnosti v tahu u kubických krystalů kovů na 

krystalografickém směru [14]. 
 

V kapitole 8.2 byla provedena numerická simulace mikrokompresní zkoušky za účelem 
stanovení efektivního modulu pružnosti v tahu. Získané hodnoty modulu pružnosti v tahu, viz 
tab. 7, jsou systematicky nižší než naměřená data. Zdůvodnění může existovat více. Na rozdílu 
mezi vypočítanými a naměřenými daty se pravděpodobně asi nejvíce podílí fakt, že veškeré 
materiálové charakteristiky všech komponent byly odhadnuty na základě literárních zdrojů. Pro 
přesné porovnání numerických a experimentálních dat by bylo zapotřebí dobře znát materiálové 
charakteristiky, zejména hliníkové vrstvy, které se mohou lišit od charakteristik pro kubický 
krystal hliníku čerpaných z literatury. Z konzultace s pracovníky, kteří poskytli experimentální 
data, víme, že vrstva není tvořena pouze hliníkem, ale jedná se o slitinu s 1,5% mědi a příměsi 
dalších prvků. Neznalost přesných materiálových charakteristik dalších dvou komponent, 
wolframové mezivrstvy a křemíkového podkladu, také přispívá k rozdílu mezi naměřenými a 
vypočítanými daty. Tento vliv je však řádově menší než v případě hliníkové tenké vrstvy. 
Z dalších faktorů, jenž neznáme a jenž se mohou podílet na rozdílu vypočítaných a naměřených 
dat, je možno uvést přesnost experimentálního měření a podmínky měření. 

Práce se nezabývala zdůvodněním rozdílů mezi experimentem a výpočtem. K řešení této 
velmi obtížné problematiky by byla zapotřebí podrobnější experimentální data, která nebyla 
k dispozici. Cílem bylo stanovit vliv specifické geometrie experimentálního pilířku na odhadnuté 
hodnoty modulu pružnosti v tahu, což může být splněno i bez přesné znalosti materiálových 
charakteristik. 

Kapitoly 8.3 až 8.5 pojednávají o vlivu substrátu, kuželovitosti vzorku a mezivrstvy mezi 
tenkou vrstvou a substrátem na modul pružnosti v tahu získaný ze závislosti aplikovaného 
zatížení na deformaci pilířku. Vzhledem k tomu, že se jedná o stanovení modulu pružnosti v tahu 
(tedy lineární část křivky napětí-deformace), je možné použít lineární elastickou mechaniku 
kontinua a proporcionálně stanovit vliv jednotlivých, výše uvedených, faktorů na data získaná ze 
záznamu zkoušky.  

Největší podíl na rozdílu mezi lineární částí zkoušky a odhadnutým modulem pružnosti 
v tahu má vliv substrátu. Jeho přítomnost způsobuje rozdíl mezi daty necelých 30% vzhledem k 
teoretické hodnotě, tj. v případě, kdyby byl substrát dokonale tuhý. Tento vliv se dá 
předpokládat, neboť substrát se také při zkoušce deformuje a materiál substrátu tvoří významnou 
část pilířku. Pro praktickou aplikaci mikrokompresní zkoušky je proto nutné provést korekci 
směrem k vyšším hodnotám a zohlednit tak vliv substrátu. 
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Použitá technologie na výrobu experimentálních pilířků FIB neumožňuje vytvářet pilířky 
ve tvaru válce. Z výsledků plyne, že pokud budou pilířky vyrobeny s odklonem stěny cca 4 
stupně od kolmice k podstavě,  bude vliv v záznamu zkoušky činit cca 5%, o které se musí zvýšit 
získaná data ze zkoušky. Pro další použití je podstatné, že tento vliv závisí na míře kuželovitosti 
(technologicky ovšem není problém s rozumnou tolerancí vyrábět stále stejné pilířky) a nezávisí 
na typu použitých materiálů. To znamená, že při sklonu stěny pilířku 4° je možné u jakékoliv 
materiálové kombinace násobit experimentální data koeficientem 1,05 a tím je patřičně korigovat 
na kuželovitý tvar experimentálního vzorku. 

Jako nejméně významná, z hlediska vlivu na odhad modulu pružnosti v tahu tenké vrstvy, 
se ukázala přítomnost mezivrstvy mezi tenkou vrstvou a substrátem. Ve studovaném případě 
ovlivňovala záznamová data cca z 1%. Pokud by mezivrstva měla stále stejně malou tloušťku, 
zanedbatelnou v porovnání s tenkou vrstvou, je možné její vliv zahrnout odhadem nebo zcela 
zanedbat. 

Díky použité lineární teorii pružnosti, je vliv jednotlivých faktorů proporcionální. Data, 
ze kterých je možno odhadnout hledaný modul pružnosti v tahu zkoušené tenké vrstvy, tak lze 
získat prostým vynásobením patřičných koeficientů jednotlivých vlivů. Správnost navrženého  
postupu dokazuje chyba mezi teoretickou hodnotou modulu pružnosti v tahu krystalu hliníku 
tenké vrstvy a hodnotou získanou po numerické korekci dat. Je možno podotknout, že nejvíce se 
na této chybě podílí numerické chyby vzniklé při MKP výpočtu a zaokrouhlování. 

Pokud je známo, jakými systematickými chybami, vyplývajícími ze specifické geometrie 
zkušebního pilířku, jsou zatížena experimentální data, je možno provést jejich korekci a 
odhadnout tak skutečný efektivní (pro danou krystalografickou orientaci zrna hliníku) modul 
pružnosti v tahu. Opět, protože se jedná o lineárně pružnou úlohu je možno prostým 
vynásobením korekčním součinitelem získat odpovídající hodnotu E. Poznamenejme, že v našem 
případě bylo nutno korigovat data zaznamenaná při experimentálním měření součinitelem 1,3 
(tedy zvýšit o 30%). 
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9 Závěr 
 

Bakalářská práce se týká problematiky experimentálního stanovení mechanických 
vlastností tenkých vrstev pomocí mikrokompresní zkoušky.  Byla studována problematika vlivu 
geometrie zkušebního tělesa, tzv.pilířku, na stanovení modulu pružnosti v tahu zkoumané tenké 
vrstvy. Pilířek, vyrobený pomocí fokusovaného iontového svazku v tenké vrstvě, se skládá ze tří 
materiálových vrstev: zkoumané tenké vrstvy (zde tvořené hliníkem), mezivrstvy (wolfram) a 
materiálu substrátu, na kterém jsou vrstvy naneseny (křemík). Data získaná při mikrokompresní 
zkoušce (pilířek je zatížen tlakem za pomoci nanoindentoru s „plochým“ hrotem) jsou ovlivněna 
tvarem pilířku a přítomností dalších materiálových fází, což komplikuje stanovení mechanických 
vlastností zkoumané tenké vrstvy. 

V rámci bakalářské práce byla navržena metodika vyhodnocení experimentálních dat 
z mikrokompresní zkoušky tak, aby šla data dále analyzovat, a daly se odfiltrovat nežádoucí 
vlivy geometrie pilířku a přítomnosti dalších fází. Pro stanovení vlivu geometrie pilířku bylo 
využito metody konečných prvků implementované v komerčním systému Ansys. 

Na základě znalosti elastických konstant kubického krystalu hliníku byl stanoven 
teoretický interval hodnot, ve kterém se mohou pohybovat efektivní hodnoty modulu pružnosti 
v tahu hliníkové vrstvy v závislosti na krystalografické orientaci zrna hliníku. 

Byla provedena simulace zatížení pilířku tlakem a získané hodnoty porovnány 
s experimentálními daty. 

Následně byla za pomoci numerických výpočtů navržena korekce experimentálních dat, 
závislost zatížení na deformaci, tak, aby byl odstraněn vliv existence substrátu, vliv kuželovitosti 
pilířku a vliv mezivrstvy mezi tenkou vrstvou a substrátem. 

Největší podíl na zkreslení experimentálních dat má existence substrátu, který tvoří cca 
1/3 výšky pilířku. Pro odstranění tohoto vlivu je třeba zvýšit cca o 30% hodnotu směrnice 
lineární závislosti napětí na deformaci při odlehčování. Je nutno konstatovat, že tato korekce je 
platná pro dané materiálové složení zkušebního vzorku. Pro jiné materiálové konfigurace může 
být vhodná korekce odhadnuta nebo přesně stanovena za pomoci numerických metod. 

Dále byl studován vliv kuželovitosti vzorku, která je dána použitou technologií jeho 
výroby. Pro přesnější odhad modulu pružnosti v tahu a odstranění vlivu kuželovitosti, při 
typickém sklonu stěny pilířku 86°, je potřeba zvýšit cca o 5% hodnotu směrnice lineární 
závislosti napětí-deformace získané při odlehčování experimentálního vzorku.  

V rámci práce bylo ukázáno, že vliv mezivrstvy mezi tenkou vrstvou a substrátem je 
zanedbatelný, popřípadě lze zavést paušální korekci pro kovové materiály a systematicky snížit 
hodnoty z experimentálního záznamu o cca 1%. 

Bylo ukázáno, že navržený postup korekcí jednotlivých faktorů ovlivňujících 
experimentální  záznam, vede ke zpřesnění odhadnutých hodnot modulu pružnosti v tahu tenké 
povrchové vrstvy. 

Výsledkem práce je tedy, za pomoci zde  navrženého postupu, stanovený modul pružnosti 
v tahu tenké hliníkové vrstvy u pěti různých zkušebních pilířků, který je oproštěn o nežádoucí 
vlivy spojené se specifickou geometrií zkušebního tělesa. 

Závěrem lze konstatovat, že všechny vytčené cíle bakalářské práce byly splněny a 
získané výsledky mohou přispět k rozvoji vyvíjené metody testování tenkých vrstev za pomoci 
mikrokompresní zkoušky. 
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11 Příloha 
 

F5

y = 69,26x - 19,72

0

50

100

150

200

250

0,285 0,285 0,286 0,286 0,287 0,287 0,288

Deformace [ - ]

Napětí [MPa]

 
Obr. P1 Odlehčovací část závislosti σ - ε pilířku F5 proložená přímkou, jejíž směrnice udává 
hodnotu E. 
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Obr. P2 Odlehčovací část závislosti σ - ε pilířku F6 proložená přímkou, jejíž směrnice udává 
hodnotu E. 
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Obr. P3 Odlehčovací část závislosti σ - ε pilířku F7 proložená přímkou, jejíž směrnice udává 
hodnotu E. 
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Obr. P4 Odlehčovací část závislosti σ - ε pilířku GT3 proložená přímkou, jejíž směrnice udává 
hodnotu E. 
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Obr. P5 Výsledná deformace v axiálním směru kužele. Data byla použita pro korekci na 
kuželovitý tvar zkušebního vzorku. 
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Obr.P6 Výsledné axiální napětí v anizotropním kuželu zatíženém tlakem. 


