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1  ÚVOD 

Tlak společně s teplotou jsou základní fyzikální veličiny, které se snímají a měří 

ve všech oblastech techniky. Senzory tlaku jsou zařízení, která převádějí tlak plynů 

a kapalin většinou na elektrický signál. Jedná se o základní převodníky, které se 

vyskytují ve všech odvětvích průmyslu. Vyrábějí se v provedení pro měření 

absolutního nebo relativního tlaku. U relativních tlaků měříme přetlak manometry 

nebo podtlak vakuometry. Pro měření rozdílových tlaků se používají diferenční 

tlakoměry. V případě měření absolutního tlaku je prostor pod membránou 

evakuován a uzavřen. Při měření přetlaku nebo podtlaku je prostor pod membránou 

propojen s okolní atmosférou). 

Tlak je plošný účinek síly na plochu, k jeho měření je možné použít dvou definic. 

První definuje tlak p jako sílu F, jež působí kolmo na plochu S 

  
S

F
p  . (1.1) 

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

kapaliny s hustotou ρ a gravitačního zrychlení g 

  ghp  . (1.2) 

Většina základních principů využívaných v senzorech tlaku je po desetiletí 

neměnná. Zpravidla se neměří přímo tlak p, ale jeho silový účinek F na vhodný 

deformační člen. V současné době se nejvíce používají senzory, ve kterých je 

deformační člen tvořen mechanicky namáhanou membránou, která se definovaně 

vychyluje, resp. deformuje působícím tlakem. Výchylka je buď lineární, nebo 

nelineární podle druhu a způsobu deformace tohoto členu. Takto získaný profil 

membrány je poté vyhodnocován několika fyzikálními principy, podle kterých 

dělíme jednotlivé senzory tlaků. Mezi nejvíce používané patří piezorezistivní a 

kapacitní senzory tlaků, za zmínku pak stojí potenciálové, které mají nespornou 

výhodu např. ve vysoké citlivosti, teplotní stabilitě a nízké ztrátové energii. 

 

2  SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

Jak již bylo napsáno v úvodu, existuje několik druhů fyzikálních principů 

umožňujících převést měřenou veličinu na elektrický signál. Díky mikroobráběcím 

technikám a přednostem technologií MEMS (miniaturní rozměry, nízká výrobní 

cena, vysoký výkon) jsou senzory a smart senzory tlaku používány v široké oblasti 

aplikací. Mezi nejvíce rozšířené oblasti využití se řadí automobilový průmysl, 

laboratorní a průmyslové zařízení a také medicínské aplikace. 

 

2.1 POTENCIÁLOVÉ EMISNÍ TLAKOVÉ SENZORY 

Potenciálové tlakové senzory jsou založeny na principu rozdílu napěťového 

potenciálu mezi katodou a anodou ve vakuu. Svým vzhledem i principem činnosti 

jsou podobné piezorezistivním či kapacitním senzorům. U emisních tlakoměrů 
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dochází k měření emitovaného proudu vybuzeného přiloženým napětím. K tomuto 

jevu dochází při malých vzdálenostech mezi katodou a anodou, dostatečném 

budicím napětí a poměrně vysokém vakuu. Všechny tyto tři vlastnosti mají 

významný vliv na výsledný signál [1]. U potenciálových tlakových senzorů tvoří 

pružná membrána přímo anodu a díky tomu tlak působící na prohýbající se 

membránu mění přímo vzdálenost od emisní katody [2-4]. 

Změna působícího tlaku způsobí změnu průhybu membrány a tím se změní 

vzdálenost anody od katody a tím pádem i elektrické pole na povrchu emisního 

materiálu. Výsledkem změny elektrického pole je změna emisního proudu, která 

může být docela výrazná v závislosti na počáteční vzdálenosti elektrod.  

Emisní proud je tedy velmi citlivý na změnu elektrického pole a teplota katody 

nemá prakticky žádný vliv na jeho změnu. Z tohoto důvodu mají potenciálové 

senzory tlaku nespornou výhodu ve vysoké citlivosti, teplotní stabilitě, nízké 

ztrátové energii, odolnosti vůči radiaci a také rychlé odezvě oproti ostatním 

senzorům [5]. Výstupní citlivost je u senzorů tlaku používajících membránu 

omezena především tloušťkou této membrány. Výrobci senzorů tlaků se proto snaží 

zvýšit reprodukovatelnost výroby velmi tenkých membrán s precizně řízenou 

tloušťkou membrány [6]. Kromě toho mohou být elektronické obvody potřebné pro 

tyto senzory mnohem jednodušší než u ostatních typů senzorů [7, 8] a je možné také 

integrovat snímací část senzor spolu s mikroelektronickými obvody. 

Jedinou a dosud nepřekonanou vadou emisních tlakoměrů je malá hodnota 

měřeného signálu (v jednotkách nA). Měřený signál lze zvětšit prostřednictvím 

zvětšení plochy elektrod, ale toto je v rozporu se snahami senzory miniaturizovat. 

Díky výzkumu nanotechnologií a především nanostrukturovaných materiálů je 

možné modifikovat elektrody a tím získat měřitelné hodnoty proudu ze senzorů při 

zachování či zmenšení celkových rozměrů senzorů. Zmenšením vzdálenosti emisní 

katody od anody při výrobě lze také zlepšit citlivost a zachovat dobré hodnoty 

emisního proudu při současném snížení pracovního napětí. 

 

2.2 EMISE ELEKTRICKÝM POLEM 

Vedení elektrického proudu ve vakuu je zprostředkováno nabitými částicemi, 

jenže ty se ve vakuu samy od sebe nevyskytují. Musí být proto dodány z jiného 

prostředí. K tomu slouží obvykle kov, z něhož se mohou uvolňovat elektrony 

prostřednictvím mechanismů elektronové emise. Mezi tyto mechanismy se řadí 

termická emise, fotoemise, emise elektrickým polem a sekundární emise. K tomu, 

aby došlo k elektronové emisi, je zapotřebí dodat elektronu energii, která odpovídá 

rozdílu mezi energií volného elektronu uvnitř kovu a ve vakuu. Minimální hodnota 

tohoto rozdílu je vlastností pevné látky a nazývá se výstupní práce (symbol φ, 

jednotka eV). 

Emise elektrickým polem (nebo také tzv. autoemise či studená emise) je emise 

elektronů z povrchu látky při přiložení elektrického pole dostatečné intenzity. 

Příslušný mechanismus emise je založen na tzv. tunelovém jevu. Po vytvoření 

elektrického pole o intenzitě E kolmé k povrchu vzorku se změní tvar a výška 
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potenciálové bariéry. Přestože je výška potenciálového valu i v tomto případě větší 

než energie elektronů na Fermiho hladině, existuje nenulová pravděpodobnost, že se 

elektron uvolní z povrchu materiálu a tímto valem projde [9, 10]. Tato 

pravděpodobnost závisí vedle výstupní práce rovněž na tloušťce potenciálového 

valu, jehož velikost souvisí s velikostí přiloženého elektrického pole. 

Tunelový jev matematicky popsali pánové Ralph Howard Fowler a Lothar 

Wolfgang Nordheim [11], a proto se často v literatuře setkáváme s názvem Fowler-

Nordheimův (dále zkráceně F-N) jev. 

Na obr. 2.1 je znázorněno rozložení potenciálů na emisním povrchu v přítomnosti 

elektrostatického pole včetně obrazového potenciálu. Pokud není přivedeno vnější 

elektrické napětí, může být velikost bariéry vyjádřena jako výstupní práce mínus 

úbytek vlivem obrazového potenciálu 

 
x

e
xUbar

4
)(

2

  . (2.1) 

Po přivedení vnějšího elektrického napětí mění potenciálová bariéra svůj sklon, 

a tudíž může být její vyjádření zapsáno následovně 

 eEx
x

e
xUbar 

4
)(

2

 . (2.2) 

 

Obr. 2.1:  Znázornění rozložení potenciálů na emisním povrchu v přítomnosti elektrostatického 

pole aplikovaného na emisní povrch [12] 

Z obr. 2.1 je patrné, že vlivem obrazového potenciálu se mění tvar efektivní 

potenciální bariéry a stává se díky tomu menší a tenčí, než kdyby byl vliv 

emisní povrch vakuum 

tunelující elektrony 

potenciálová bariéra bez zobrazení 

zrcadlové síly, s vnějším elektrickým 

napětím (-eEx) 

potenciálová bariéra bez vnějšího elektrického napětí, 

se zobrazením zrcadlové síly (-e
2
/4x) 

efektivní potenciálová bariéra 

(vč. vnějšího elektrického napětí 

a zrcadlové síly) 

vzdálenost, x 

φ 

Fermiho hladina 

energie elektronů, E 
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obrazového potenciálu zanedbaný. Z toho vyplývá, že pokud zahrneme do F-N 

modelu vliv obrazového potenciálu, dochází ke zvýšení pravděpodobnosti 

tunelování skrz tenčí bariéru a vypočítaná hustota emisního proudu se zvýší. Fowler 

a Nordheim dokázali teoreticky odvodit, že proudovou hustotu J emitovanou 

z povrchu materiálu lze za přítomnosti silného elektrického pole E vyjádřit vztahem 

 









E

C
ECJ 22

1 exp , (2.3) 

kde C1 a C2 jsou parametry, které lze vyjádřit pomocí hodnoty výstupní práce 

elektronu φ pro kovové materiály a dále pomocí základních konstant (náboj 

a hmotnost elektronu e a m a Planckovy konstanty h)   

 
)(8 2

3

1
yth

e
C


 , ).(

3

28 3

2 yΘ
he

m
C


  (2.4) 

Při využití aproximace a po dosazení jednotlivých tabulkových hodnot, může být 

rovnice hustoty emisního proudu (2.3) přepsána do tvaru [13, 14] 

 









E
EJ







 2/3
2

2

Bexp
A

, (2.5) 

kde J je proudová hustota, první a druhá F-N univerzální konstanta 

A = 1,56·10-6 A eV V-2 a B = 6,83·109 eV-3/2 V m-1 [15], α je efektivní plocha 

emitorů, β je faktor zvětšení pole (tzv. field enhacement factor), φ je výstupní práce 

a E je intenzita elektrického pole.  

Toto teoretické odvození závislosti hustoty elektrického proudu velmi dobře 

souhlasí s experimentálními výsledky pro kovové materiály za pokojové teploty, ale 

je také dobrou aproximací pro polovodičové materiály [16, 17]. 

Pro grafickou interpretaci a analýzu naměřených dat se používá Fowler-

Nordheimova křivka, poprvé představená Sternem a kol. [18]. Tato křivka uvádí 

závislost ln(J/E2) na 1/E. Její výhodou je, že závislost pro studenou emisi je lineární. 

Rovnice 2.5 se tedy převede do tvaru ln(J/E2) 

 
EE

J







 2

3

2

2

BA
lnln 

















. (2.6) 

Z rovnice 2.6 lze vyjádřit směrnici F-N přímky 

 


 2

3

B
FNb  (2.7) 

a také svislý posun 

 


 2A
FNa . (2.8) 

Pokud známe směrnici F-N přímky, lze takto jednoduše určit faktor zvětšení 

pole (β). Ze svislého posunu lze pak určit koeficient efektivní plochy emitorů (α). 
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2.3 PERSPEKTIVNÍ EMISNÍ MATERIÁLY 

Díky rozvoji nanotechnologií se v posledních letech objevily nové nanostruktury, 

které mohou být potenciálně vhodnými materiály pro emisi elektrickým polem [12]. 

Toto je především díky nanometrickým rozměrům, které je činí adekvátními pro 

emisi elektrickým polem. Na rozdíl od tradiční termoemise u nich nedochází 

k vysokým ztrátám výkonu v důsledku vysoké teploty katody. Hned několik 

vodivých a polovodičových nanostruktur se ukázalo být vyhovujícími pro dodávání 

vysoké proudové hustoty při nízké intenzitě elektrického pole ve srovnání 

s konvenčními (deskovými) emitory. 

Tyto nové nanostrukturované materiály musí být samozřejmě vakuově 

kompatibilní (nízký tlak par), musí mít vysokou mechanickou pevnost (v důsledku 

velkého elektrického pole dochází k velkému mechanickému namáhání), musí být 

odolné vůči iontovému bombardování (z důvodu zbytkových plynů ve vakuu) 

a v neposlední řadě musí mít malou výstupní práci elektronu. Proudová hustota 

emise bývá obvykle v rozmezí od 10 do 100 mA·cm-2 pro intenzity elektrického 

pole 1 až 20 V·µm-1. Aby bylo možné tyto nanostruktury využít jako emisní katody, 

musí být možné je deponovat na rovném podkladu, jako je např. křemík, a to 

s dobrou adhezí k substrátu. 

Nanostruktury z různých materiálů jsou v oblasti zájmu díky své jednorozměrné 

(1-D) struktuře, protože takové struktury vykazují kvantové efekty a mají vysoký 

poměr svého povrchu vůči objemu. Zejména nanostrukturované materiály s nízkým 

prahovým a nízkým provozním napětím jsou potenciálními adepty pro zdroje 

založené na emisi elektrickým polem [19]. Uspořádané nanostruktury jsou osově 

souměrné a takové materiály mohou být deponovány ve svislé poloze (kolmo) na 

substrátu s požadovanou hustotou nanostruktur na jednotku plochy. Cílem je vždy 

vytvořit pravidelné pole nanostruktur s dobrým poměrem délky a průměru. Toto 

pole může být vzorováno na substrátu např. litografickou cestou. Zpravidla se 

studují emisní charakteristiky nanostrukturovaných polí přímorostlých na substrátu. 

Perspektivní nanostrukturované materiály pro emisi elektrickým polem lze 

rozdělit do několika kategorií [20, 21]: uhlíkové materiály [22] (např. nanotrubice, 

diamantové monovrstvy, grafen), polovodičové materiály s širokým zakázaným 

pásmem (např. SiC, GaN, AlN, ZnO), ostatní polovodiče (např. Si, CdTe, CdS) 

a materiály zavedené v elektronové mikroskopii (např. LaB6). Samostatnou kapitolu 

tvoří čisté (nenastrukturované) kovy, u kterých je gradient typicky vyšší než 1 GV 

na metr (tzn. více než 100 V·µm-1) a je silně závislý na výstupní práci elektronu 

z daného kovu.  

Vybrané nanostrukturované materiály byly v praktické části této disertační práce 

experimentálně připraveny a také zcharakterizovány. Volba těchto 

nanostrukturovaných materiálů byla volena s ohledem na emisní vlastnosti materiálů 

při nízkých intenzitách elektrického pole, dostupnost technologií a možnost případné 

levné masové výroby. Samozřejmě proces výroby musí být snadno kompatibilní 

s běžnými mikroelektronickými technologiemi, které jsou důležité pro komerční 

výrobu emisních elektrod. 
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3  CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

V předchozí kapitole byl představen úvod do problematiky emise elektronů 

elektrickým polem s využitím nanostrukturovaných materiálů. Zkoumané 

nanostrukturované materiály slouží jako zdroj elektronů v do jisté míry převratném 

emisním tlakovém senzoru. Výběr nanostrukturovaných materiálů je volen 

s ohledem na dobré vlastnosti vybraných nanostrukturovaných materiálů, především 

jejich emisní vlastnosti a možné způsoby přípravy. Samozřejmě je brána v potaz 

také možnost následné masové přípravy a také přijatelná cena. 

Vzhledem k množství publikací zabývajících se obecnou problematikou využití 

nanostruktur pro emisi elektrickým polem lze konstatovat, že se jedná o stále 

atraktivní téma, které několik dalších let bude tématem výzkumu. Kromě několika 

publikací zabývajících se využitím uhlíkových nanotrubic jako zdrojů elektronů 

v potenciálových senzorech tlaku, nebyly další nanostrukturované materiály využity 

ke snímání tlaku na bázi emise elektrickým polem. Studovaná oblast je tedy velice 

aktuální a může přinést nové poznatky v oblasti snímání tlaku potenciálním emisním 

principem. Vzhledem k některým aspektům, jako je například nutnost vysokého 

vakua v řádech 10-5 Pa, je sice praktické použití emise elektrickým polem pro 

měření tlaku limitováno, ale na druhou stranu mají teoreticky potenciálové senzory 

tlaku nespornou výhodu ve vysoké citlivosti, teplotní stabilitě, nízké ztrátovosti 

energie, odolnosti vůči radiaci a také rychlé odezvě oproti ostatním senzorům. 

 

Cíle disertační práce jsou rozděleny do následujících částí: 

 návrh materiálů a technologických postupů pro realizaci emisního tlakového 

senzoru typu MEMS s novými typy nanostrukturovaných materiálů, 

 příprava nanostrukturovaných materiálů s dobrými emisními vlastnostmi 

s ohledem na jejich následné použití jako emisních elektrod v tlakových 

senzorech, 

 charakterizace emisních vlastností připravených nanostrukturovaných materiálů 

ve vakuové aparatuře, 

 návrh a realizace pokročilých pouzdřicích metod pro uchování vakua mezi 

elektrodami, které je nutné pro správnou činnost emisního tlakového senzoru. 

Nedílnou součástí této disertační práce je vytvoření většího počtu potřebných 

technologických zařízení a zvládnutí rutinních technologických postupů 

realizovaných během celého výrobního procesu (depozice tenkých vrstev z plynné a 

pevné fáze, depozice nanostrukturovaných materiálů, pokročilé techniky 

mikroobrábění a v neposlední řadě také využití moderních pouzdřicích metod). 
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4  NÁVRH, REALIZACE A CHARAKTERIZACE EMISNÍHO 

SENZORU TYPU MEMS 

Moderní emisní senzor na bázi emise z pole nanostrukturovaných materiálů 

představuje velice inovativní přístup při snímání tlaku. V emisním tlakovém senzoru 

představují nanostruktury elektronová děla emitující elektrony v elektrickém poli 

mezi katodou a anodou. Toto pole je konstantní a měnící se tlak způsobí změnu 

vzdálenosti elektrod, čímž dojde ke zvýšení intenzity elektrického pole. Tato 

intenzita je úměrná emisi z katody tvořené nanostrukturovaným materiálem směrem 

k anodě. Změna vzdálenosti mezi elektrodami je zapříčiněna prohnutím 

deformačního členu - membrány, na kterou působí měřený tlak. 

 

4.1 NÁVRH A PRINCIP EMISNÍHO SENZORU 

Níže popisovaný tlakový senzor pracuje na jednoduché myšlence. Tlak působící 

na tenkou pružnou anodu (deformační člen) způsobuje její prohnutí. Vlivem tohoto 

prohnutí se mění intenzita elektrického pole, která je úměrná emisi elektrickým 

polem z katodového pole nanostrukturovaného materiálu směrem k anodě. 

Předpokládá se při tom konstantní napětí na elektrodách. 

Tlakový senzor se tedy skládá ze dvou základních částí, a to anody, jako pružné 

membrány, a katody, na které je deponován nanostrukturovaný materiál jako zdroj 

emise (obr. 4.1). Mezi oběma elektrodami je umístěná dielektrická vrstva 

vymezující vzdálenost elektrod a zabraňující kontaktu elektrod. Pro ideální funkci 

senzoru je nutné vakuum mezi elektrodami. 

 

Obr. 4.1:  Topologie emisního tlakového senzoru 

Pro samotnou výrobu bylo potřeba nejprve zvolit základní materiál pro výrobu 

elektrod. Jako nejvýhodnější se ukázal monokrystalický křemíkový substrát se 

specifickými vlastnostmi uvedenými v tabulce 4.1. 

Tab. 4.1:  Parametry základního materiálu 

orientace krystalografické roviny <100> 

typ dotace N-typ dotovaný fosforem 

rezistivita 0,005 Ω·cm 

úprava povrchu termický oxid 2 µm 

 

anoda 

katoda 

vyleptaná 

membrána 

vakuová komůrka 

dielektrická 

vrstva 

kontaktní 

plošky 

emisní materiál 
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Tyto parametry jsou velice důležité pro samotnou funkci senzoru. Typ a odpor 

souvisí s možností použití tohoto materiálu jako katody schopné emitovat elektrony, 

orientace a úprava povrchu je důležitá pro anizotropní leptání tenké membrány na 

jednotlivých elektrodách. Tloušťka byla zvolena s ohledem na dostatečnou pevnost 

a zároveň dobrou manipulovatelnost během výroby.  

 

4.2 VÝROBA A SIMULACE DEFORMAČNÍHO ČLENU 

Před samotným leptacím procesem deformačního členu bylo nutné zjistit 

optimální tvary deformačních členů, jejich tloušťky a odpovídající mechanické 

napětí. Tyto parametry byly modelovány pomocí metody konečných prvků 

v simulačním programu CoventorWare. 

Byl tak vytvořen počítačový model, na kterém byl simulován maximální průhyb 

po obvodě vetknuté membrány čtvercového a kruhového tvaru o rozměrech 

100 µm × 100 µm až 10 000 µm × 10 000 µm, resp. o průměru 100 až 10 000 µm. 

Rozsah simulovaných tlouštěk membrán se měnil od 100 nm až po 100 µm. 

Z výsledků simulací vyšlo najevo, že kruhová membrána je pro měření tlaku 

vhodnější, resp. má lepší vlastnosti při stejném mechanickém zatížení. Simulace 

prokázaly možnost většího zatížení kruhové membrány tlakem než u čtvercové 

membrány při zachování stejné tloušťky. Shrnutí výsledků kruhové membrány 

o průměru 1 000 µm pro různé tloušťky v rozsahu tlaku 0 až 100 kPa je zobrazeno 

na obr. 4.2. 

 
Obr. 4.2: Výsledky simulací maximálních průhybů kruhové membrány o průměru 1 000 µm pro 

tloušťky membrány od 5 do 10 µm v tlakovém rozsahu 0 až 100 kPa 

Ze simulovaných výsledků vyplývá, že maximální výchylka s rostoucím tlakem 

lineárně roste a dále maximální výchylka se ztenčující se membránou roste 

parabolicky se třetí mocninou.  
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Příklady výstupu z modelu po obvodě vetknuté čtvercové membrány v rozsahu 

tlaků 0 až 200 kPa jsou zobrazeny na obr. 4.3. a obr. 4.4 Maximální výchylka 

membrány s velikostí 500 µm × 500 µm × 10 µm pro tlakovou zátěž 200 kPa je 

přibližně 1,3 µm. Pokud budou zachovány rozměry membrány, ale membrána bude 

tenčí, např. 1 µm, zvýší se maximální výchylka při působení stejné tlakové zátěže na 

13 µm (obr. 4.3). 

 

Obr. 4.3:  Výsledky simulací maximálního průhybu křemíkové membrány při působení tlaku 0, 

50, 100, 150 a 200 kPa s desetinásobným zvětšením výchylky pro  velikost membrány: 

500 µm × 500 µm × 1 µm 

Maximální průhyb může být také zvětšen změnou plochy membrány. Maximální 

průhyb membrány o rozměrech 1 000 µm × 1 000 µm × 10 µm bude při působení 

tlaku 200 kPa přibližně 12 µm (obr. 4.4). 

 

 

Obr. 4.4:  Výsledky simulací maximálního průhybu křemíkové membrány při působení tlaku 0, 

50, 100, 150 a 200 kPa s desetinásobným zvětšením výchylky pro  velikost membrány: 

1000 µm × 1000 µm × 10 µm 

Jak již bylo dříve uvedeno, citlivost senzoru lze obecně zvýšit snížením tloušťky 

membrány nebo také zvětšením plochy membrány. Pro zamezení poškození 

membrány je nutné brát ohled na maximální indukované mechanické napětí uvnitř 

materiálu. Z tohoto důvodu bylo také pro každou velikost membrány studováno její 

maximální možné zatížení podle pevnostní hypotézy von Misese. 

Maximální výchylka:   0      3,2          6,4   9,6         13 µm 

Maximální výchylka:    0       2,9            5,9    8,8          12 µm 
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Maximální von Mises napětí 400 MPa pro membránu o velikosti 

1 000 µm × 1 000 µm × 10 µm při tlaku 200 kPa byl zjištěn v oblastech upnutí 

membrány k substrátu. Toto napětí indukované v substrátu je ještě přijatelné, 

protože mez pevnosti v tahu pro křemík je 7 GPa [23]. Detailní rozložení pnutí 

uvnitř membrány je zobrazeno na obr. 4.5. 

 

Obr. 4.5:  Detail rozložení pnutí uvnitř membrány o rozměrech: 1000 µm × 1000 µm × 10 µm 

při působení tlaku 200 kPa v ose z 

Křemíkový materiál je možné leptat několika technikami. Chemické anizotropní 

mokré leptání je často používané pro tvarování poměrně složitých třírozměrných 

struktur. Nejjednodušší je použít vodný roztok hydroxidu draselného (KOH). 

Leptání bylo testováno pro koncentrace vodného roztoku KOH v rozmezí 20 až 50 

hmotnostních procent a pro teplotu leptací lázně 50 až 80 °C v krocích po 10 °C. 

Nejlepší výsledky byly získány při použití 30% roztoku KOH a teplotě leptací lázně 

80 °C. Roztok KOH leptá křemík anizotropně a úhel mezi leptanými stěnami a 

rovinou <100> je 54,7°. Vzhledem k tomu, že kruhovou membránu nelze 

anizotropně vyleptat v křemíku s orientací <100>, byly vyrobeny především 

čtvercové membrány. Simulace sice ukázaly výhodnost kruhové membrány ve 

srovnání se čtvercovou z důvodů možnosti většího zatížení membrány tlakem při 

zachování jejich stejné tloušťky, ale fyzikální principy se obejít nedají. Při leptání 

kruhové membrány se postupně zaoblené okraje „okousávají“ až do té doby, dokud 

se nesejdou roviny <111> v rozích, tzn., že se vyleptá čtvercový tvar. Samozřejmě 

existují i jiné techniky leptání křemíku, jako jsou např. izotropní či reaktivní iontové 

techniky, ale ty nejsou vhodné pro leptání membrán. 

 

4.3 VÝROBA EMISNÍ ELEKTRODY 

Jako základní substrát pro výrobu emisní elektrody byly pro všechny zkoumané 

nanostrukturované emisní materiály použity výše zmíněné křemíkové desky. 

Základní substrát byl nejprve nařezán na obdélníkové destičky s rozměry 

10 mm × 15 mm. Tyto rozměry byly původně zvoleny s ohledem na depozici 

uhlíkových nanotrubic v depoziční aparatuře pomocí metody plazmochemické 

depozice z plynné fáze, avšak díky dobře zvolené velikosti destiček se tento rozměr 

ukázal vhodný i pro ostatní depozice nanostrukturovaných emisních materiálů. 

 

Stres v ose z:   -120      -60  0    60        120 MPa 
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4.3.1 Uhlíkové nanotrubice 

První metodou, kterou byly připravovány uhlíkové nanotrubice (CNTs), byla 

termální chemická depozice. Před depozicí nanotrubic byla na substrát v místě, kde 

byl požadován růst nanotrubic, vakuově napařena katalytická vrstva Fe o tloušťce 5 

až 10 nm. Substrát byl umístěn do křemenné lodičky a zasunut doprostřed 

horizontální pece. Substrát byl nejprve vyhřát ve směsi Ar (průtok 2800 sccm) a H2 

(průtok 500 sccm) na teplotu 800 °C s rychlostí vzrůstu teploty 25 °C·min-1. 

Samotné nanotrubice byly deponovány při teplotě 800 °C ve směsi plynů Ar 

(1400 sccm) a C2H2 (30 sccm). Depozice trvala 20 minut. Po depozici byl substrát 

chlazen v Ar atmosféře (1400 sccm). 

Nejvhodnější uhlíkové nanotrubice, co se týče rozměrů, rozmístění a chirality, 

byly připraveny pomocí metody plazmochemické depozice z plynné fáze (PECVD, 

plasma enhanced chemical vapor deposition) v mikrovlnném výboji za 

atmosférického tlaku. Průtoky jednotlivých plynů byly voleny s ohledem na analýzu 

předchozích výsledků, nejčastěji však Q(Ar) = 1000 sccm, Q(CH4) = 50 sccm 

a Q(H2) = 300 sccm. Příkon dodávaný do plazmatu byl 400 W. Depoziční 

vzdálenost (tj. vzdálenost vzorku od trysky) se pohybovala v rozmezí 35 až 55 mm. 

Depoziční čas se pohyboval v rozmezí 30 až 90 s. Teplota při depozici byla měřena 

skrz křemenný průhled pomocí pyrometru a pohybovala se na hranici 700 °C. 

  
Obr. 4.6:  Pole uhlíkových nanotrubic na povrchu elektrod 

Z analýz je možné vidět uhlíkové nanotrubice přímo rostlé na křemíkovém 

substrátu. Uhlíkové nanotrubice rostou kolmo k povrchu substrátu a dle teoretických 

poznatků i experimentálních měření je tato konfigurace nejlepší pro jejich využití 

jako emitorů v navrhovaném emisním senzoru tlaku. Přesná výška pole uhlíkových 

nanotrubic se z tohoto pohledu dá obtížně zjistit, protože dochází ke zkreslení 

vlivem náklonu. Byla však změřena na konfokálním laserovém mikroskopu a délka 

jednotlivých nanotrubic při daných parametrech nastavených při depozici se 

pohybovala kolem 20 µm. Tloušťka nanotrubic byla do 100 nm. 
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4.3.2 Grafenové nanolístky  

Vzorky s grafenovými lístky byly připraveny podle metody Data [24] 

dekompozicí ethanolu v mikrovlnném výboji za atmosférického tlaku. Díky této 

metodě mohly být syntetizovány grafenové nanolístky z plynné fáze bez potřeby 

substrátu. Nanolístky dosahují stejné kvality jako grafenové nanolístky připravené 

mikromechanickým štěpením nebo redukcí oxidu grafitu. Nanolístky grafenu byly 

syntetizovány průchodem tekuté kapky ethanolu do argonové plazmy. Rozklad 

probíhal ve stejné aparatuře, jako byly deponovány uhlíkové nanotrubice. Hladina 

ethanolu byla ofukována argonem o průtoku 70 sccm. Nejčastější nastavený průtok 

argonu, který způsoboval výboj, byl 840 sccm a výkon mikrovlnného generátoru byl 

nastaven na 180 W. Celkový čas depozice byl 10 minut. Zároveň bylo možné 

deponovat až 4 vzorky a je důležité také podotknout, že substráty nebyly externě 

zahřívány (stejně tomu bylo v případě depozice CNTs v plazmovém výboji). 

  
Obr. 4.7:  Analýza povrchu substrátu s grafenovými nanolístky pomocí SEM 

Na obr. 4.7 je zobrazena analýza povrchu grafenových nanolístků na skenovacím 

elektronovém mikroskopu. Na obrázcích je vidět, že povrch elektrody pokryté 

grafenovými nanolístky je homogenní s minimálním množstvím nečistot. Velikost 

grafenových nanolísků je v rozmezí od 100 nm do 250 nm a celková tloušťka vrstvy 

je dána několika grafenovými vrstvami. 

 

4.3.3 Diamantové materiály – nanokrystalický diamant 

Vrstvy nanokrystalického diamantu byly připravovány ve spolupráci 

s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a s Fyzikálním ústavem 

Akademie věd ČR v Praze. První použitou metodou, kterou byly připravovány 

vrstvy nanokrystalického diamantu, byla metoda PECVD využívající elektrický 

výboj. U této metody byla elektrickým výbojem plazma, ve které byly generovány 

horké elektrony. Energie těchto elektronů dostačuje na disociaci molekul plynu a 

inicializaci reakce. Depozice díky tomu mohla probíhat za nižších teplot než 



 16 

u standardních chemických depozic z plynné fáze. Změna parametrů depozice (tj. 

tlak, výkon, předpětí, koncentrace plynů aj.) způsobovala různé vlastnosti 

výsledných vrstev. Nevýhodou byla samozřejmě nutnost znát vzájemné souvislosti 

mezi jednotlivými parametry. Druhou metodou, kterou byly připraveny vrstvy 

nanokrystalického diamantu, byla metoda pulzní mikrovlnná plazmou iniciovaná 

chemická depozice z plynné fáze (PLAMWPCVD, Pulsed Linear Antenna 

Microwave Plasma CVD). Metoda depozice využívá mikrovlnného záření 

vysílaného pulzující plazmou. Vzorek je možné zároveň dopovat různými 

sloučeninami (např. N2, CO2, CH4). 

  
Obr. 4.8:  Analýza povrchu nanokrystalického diamantu pomocí SEM 

Na obr. 4.8 je zobrazena analýza povrchu nanokrystalického diamantu na 

skenovacím elektronovém mikroskopu. Z analýzy je možné vidět, že průměrná 

velikost zrn je menší než 100 nm. Občas se objeví i větší krystal, ale žádné 

makroskopické díry nejsou ve vrstvě NCD viditelné. Elektroda je tedy kompaktně 

pokryta vrstvou NCD s minimálním počtem defektů a nehomogenit. 

 

4.3.4 ZnO nanodrátky 

ZnO nanodrátky byly deponovány na křemíkový substrát pomocí hydrotermální 

metody. Tato dvou kroková metoda je založena na sol-gel metodě přípravy 

zárodečné vrstvy, ze které následně ve vodném roztoku dusičnanu zinečnatého 

a hexamethylentetraminu vyrostou nanodrátky. V prvním kroku přípravy byla 

vytvořena vrstva se zárodky. Tato vrstva vznikla na substrátu po několika operacích. 

Nejdříve byl na spin-coatingu nanesen 1 µl roztoku octanu zinečnatého (0,25 M) 

a monoethanolaminu (0,25 M) rozpuštěného v 50 ml 2-methoxyethanolu. Roztok 

byl při přípravě zahříván na 60 °C a míchán na magnetické míchačce po dobu 

30 minut. Poté proběhlo zrání připraveného průhledného roztoku po dobu 48 hodin 

za pokojových podmínek. Po nanesení pěti vrstev roztoku proběhlo vyžíhání na 

vzduchu při teplotě 425 °C po dobu 2 hodin. 
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Obr. 4.9:  Analýza povrchu vrstvy se zárodky pro růst ZnO nanodrátků 

Pro růst ZnO nanodrátků byl použit substrát s vytvořenou zárodečnou vrstvou 

(obr. 4.9). Tento substrát byl ponořen do vodného roztoku dusičnanu zinečnatého 

(50 mM) a hexamethylentetraminu (50 mM). Pro ponoření byla použita teflonová 

nádoba a vzorek byl umístěn vrchní stranou dolů. Vzorek v nádobě byl poté 

zahříván na vzduchu při teplotě 85 °C po dobu 4 hodin. 

  
Obr. 4.10:  Analýza povrchu substrátu s ZnO nanodrátky pomocí SEM 

Z výsledků analýzy je zřejmé, že ZnO nanodrátky mají svůj typický hexagonální 

průřez a dosahují průměru 50 až 100 nm. Nanodrátky rostou kolmo k povrchu 

substrátu. Pokud byly vytvořeny moc malé zárodky nebo byly velké mezery mezi 

jednotlivými zárodky, mělo to za následek, že se nanodrátky při růstu hroutily. 

Z řezu vzorku byla změřena délka nanotyčinek na 400 nm. Na SEM snímku řezu 

vzorku jsou vidět popadané ZnO nanodrátky. Tyto nanodrátky popadaly pří lámání 

vzorku. 
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4.4 MĚŘICÍ PRACOVIŠTĚ 

Pro měření emise z pole nanostrukturovaného materiálu byla navržena a vyrobena 

vakuová aparatura, do které se umísťoval původně přípravek pro spojení elektrod. 

Tento přípravek měl za úkol po vyčerpání komory do vakua spojit elektrody k sobě 

s tím, že vzdálenost mezi elektrodami byla definována dielektrickou podložkou 

a mezi elektrodami bylo vakuum nutné pro správnou funkčnost navrženého 

emisního senzoru. Tento přípravek prošel několika fázemi zdokonalení. První 

pokusy byly prováděny s jednoduchým elektromagnetickým přípravkem, který po 

vyčerpání spojil elektrody k sobě přivedením napětí na elektromagnety, přičemž 

vzdálenost byla definována dielektrickými podložkami s definovanými tloušťkami. 

Další, sofistikovanější, verze přípravku byly založeny na piezoelektrickém jevu a 

přípravek byl schopen díky pulzující piezokeramice klouzat po kolejničkách a měnit 

tak vzdálenost elektrod uvnitř vakua bez nutnosti vytahovat vzorek z komory a 

měnit distanční dielektrické podložky.  

Nanoposuvné zařízení (dříve přípravek pro spojení elektrod), který de facto 

simuluje vlastní prohnutí deformačního členu (křemíkové membrány), umožňuje 

přibližovat a oddalovat elektrody konstantní rychlostí. Díky tomu je možné stanovit 

přesnou požadovanou vzdálenost. 

Pro měření charakteristik bylo použito jednoduché zapojení. Ze zdroje na katodu 

byl přiveden záporný potenciál (emitor elektronů), na anodu byl připojen kladný 

potenciál (kolektor elektronů). V obvodu mezi anodou a napájecím zdrojem byl 

zapojen ampérmetr, který sloužil k měření hodnoty emisního proudu. 

 

4.5 VÝSLEDKY MĚŘENÍ A DISKUSE 

Všechny výsledky emisních vlastností nanostrukturovaných materiálů byly 

naměřeny ve vakuové aparatuře, a to za stejných podmínek (tlak, teplota, způsob 

uchycení atd.). Vlivem různých způsobů příprav jednotlivých druhů 

nanostrukturovaných materiálů nebyly dodrženy jednotné velikosti emisních ploch, 

a proto byl naměřený emisní proud přepočítán na jednotku plochy, tzn. na 

proudovou hustotu. U některých vzorků se vlivem nehomogenit, prachu nebo nízké 

zapalovací intenzitě elektrického pole nedalo pohybovat ve stejných vzdálenostech 

elektrod, proto bylo přivedené napětí přepočítáno na intenzitu elektrického pole. 

V následujících podkapitolách jsou uvedeny a popsány typické charakteristiky 

naměřené pro daný typ měřeného nanostrukturovaného materiálu. Pokud byl 

nanostrukturovaný materiál připravován více způsoby, jsou zde uvedeny pouze 

reprezentativní a zároveň nejlepších výsledky, které byly změřeny na několika 

vzorcích z důvodu reprodukovatelnosti.  

 

4.5.1 Uhlíkové nanotrubice 

Nanotrubice s nejlepšími naměřenými emisními vlastnostmi byly připraveny 

metodou PECVD. Počáteční vzdálenost mezi elektrodami byla nastavena na 120 µm 

pomocí dielektrické fólie. Tato fólie byla po odjetí nanoposuvného zařízení vyňata a 
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poté bylo nanoposuvné zařízení vráceno zpět na nastavenou vzdálenost 120 µm. 

Přivedené napětí bylo pomocí softwaru komunikujícího s měřicími přístroji přes 

rozhraní GPIB nastaveno od 0 V do 150 V. Z naměřených výsledů byla spočítána 

závislost proudové hustoty na intenzitě (obr. 4.11). Stejné výsledky byly vícekrát 

naměřeny pro vzdálenosti elektrod od 84 µm do 120 µm a všechny korespondovaly 

s přepočítanými výsledky pro proudovou hustotu v závislosti na intenzitě v grafu na 

obr. 4.11. 
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Obr. 4.11:  Graf proudové hustoty v závislosti na intenzitě elektrického pole pro CNTs připravené 

metodou PECVD. Ve výřezu je vynesena odpovídající F-N křivka 

Ve výřezu grafu na obr. 4.11 je zobrazen korespondující Fowler-Nordheimova 

křivka. Přímky indikují kvantově mechanické tunelové charakteristiky způsobené 

emisí elektrickým polem. Přímky jsou odvozeny použitím F-N rovnice 
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kde I je emisní proud, konstanta A = 1,56·10-6 A·eV·V-2, konstanta  

B = 6,83·109 eV-3/2·V·m-1, α je plocha emitorů, β je faktor zvětšení pole, φ je 

výstupní práce, x je vzdálenost mezi elektrodami a V je přiložené napětí.  

Pokud má být emitováno velké množství elektronů při nízkých napětích, je 

potřeba mít malou výstupní práci (φ) a také vysoký faktor zvětšení pole (β). Faktor 

zvětšení pole (β) může být stanoven ze směrnic přímek ve F-N grafu (ln(J/E2) vs. 

1/E). Naměřené a následně přepočítané výsledky ukazují, že F-N graf může být 

rozdělen do dvou částí, a to zhruba pro 1/E pod 0,9 µm·V-1 a pro 1/E nad  

0,9 µm·V-1, se dvěma různými faktory zvětšení pole. Obecně se v případě 

uhlíkových nanotrubic stanovuje zapalovací intenzita elektrického pole (tzv. turn-on 

field), které se odečítá při hodnotě proudové hustoty 10 µA·cm-2. Nejmenší 

zapalovací intenzita elektrického pole byla při experimentech změřena menší než 

1 V·µm-1 a nejvyšší proudové hustoty byly získány už při intenzitě elektrického pole 

1,8 V·µm-1. 
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4.5.2 Grafenové nanolístky 

Vzorky s grafenovými nanolístky byly připraveny dekompozicí ethanolu 

v mikrovlnném výboji za atmosférického tlaku. Emisní charakteristiky v závislosti 

na přivedeném napětí se bohužel z těchto vzorků nepodařilo změřit. Bylo provedeno 

několik desítek pokusů s různým nastavením podmínek depozice, ale vždy 

bezúspěšně. Důvodem neúspěchu mohlo být zvolení nevhodného způsobu přípravy, 

kdy na rozhraní substrát/nanolístky nebo na povrchu nanolístků vzniká bariérová 

vrstva bránicí tunelování elektronu do vakua, nebo mohla být potřebná zapalovací 

intenzita elektrického pole u grafenových nanolístků značně vysoká. Samozřejmě by 

bylo lepší použít pro přípravu emisních elektrod metodu mechanické exfoliace, která 

je charakteristická vysokou čistotou vytvořených vrstev [25], ale vzhledem 

k reprodukovatelnosti a potřebnému objemu grafenu je toto nereálné. Bylo také 

provedeno několik pokusů, které by mohly zlepšit emisní vlastnosti grafenových 

nanolístků, ale opět bezúspěšně. Nepomohlo ani žíhání v Ar, jako píše Qi ve svém 

článku [26]. 

 

4.5.3 Nanokrystalický diamant 

Vzorek s deponovaným nanokrystalickým diamantem na celé ploše substrátu 

o rozměrech 10 mm × 10 mm byl připraven pomoví PLAMWPCVD. Z naměřených 

výsledů byla spočítána závislost proudové hustoty na intenzitě (obr. 4.12). Stejné 

výsledky byly vícekrát naměřeny pro vzdálenosti elektrod od 8 µm do 20 µm a 

všechny korespondovaly s přepočítanými výsledky pro proudovou hustotu 

v závislosti na intenzitě. 
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Obr. 4.12:  Graf proudové hustoty v závislosti na intenzitě elektrického pole pro nanokrystalický 

diamant. Ve výřezu je vynesena odpovídající F-N křivka 

Ve výřezu grafu na obr. 4.12 je zobrazen korespondující F-N křivka. Stejně jako 

v případě uhlíkových nanotrubic, může být stanoven faktor zvětšení pole (β) ze 

směrnice přímky ve F-N grafu (ln(J/E2) vs. 1/E). Za předpokladu, že výstupní práce 
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elektronů z nanokrystalického diamantu je 4,5 eV [27], směrnice F-N přímky pro 

emitory tvořené nanokrystalickým diamantem byla vypočítána na -62,8±1,8. 

Zapalovací intenzita elektrického pole pro nanokrystalický diamant byla odečtena 

při hodnotě proudové hustoty 10 µA·cm-2 a nabývá hodnoty 7 V·µm-1. Nejvyšší 

proudové hustoty byly pro měřené vzdálenosti získány při intenzitě elektrického 

pole 10,4 V·µm-1. 

 

4.5.4 ZnO nanodrátky 

Vzorky se ZnO nanodrátky byly připraveny pomocí hydrotermální metody. Jako 

substrát byl opět použit křemík s vysokou dotací příměsi a vysokou vodivostí. 

Substrát měl velikost 10 mm × 15 mm a ZnO nanodrátky pokrývaly celý jeho 

povrch. Z naměřených výsledků byla spočítána závislost proudové hustoty na 

intenzitě (obr. 4.13). Stejné výsledky byly vícekrát naměřeny pro vzdálenosti 

elektrod od 16 µm do 28 µm a všechny korespondovaly s přepočítanými výsledky 

pro proudovou hustotu v závislosti na intenzitě. 
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Obr. 4.13:  Graf proudové hustoty v závislosti na intenzitě elektrického pole pro ZnO nanodrátky. 

Ve výřezu je vynesena odpovídající F-N křivka 

Ve výřezu grafu na obr. 4.13 je zobrazen korespondující Fowler-Nordheimova 

křivka. Stejně jako v předchozích případech, může být stanoven faktor zvětšení pole 

(β) ze směrnice přímky ve F-N grafu (ln(J/E2) vs. 1/E). Za předpokladu, že výstupní 

práce elektronů ze ZnO nanodrátků je 3,37 eV [28], směrnice F-N přímky pro 

emitory tvořené ZnO nanodrátky byla určena na -23,4±0,5. Zapalovací intenzita 

elektrického pole pro nanokrystalický diamant byla odečtena při hodnotě proudové 

hustoty 10 µA·cm-2 a nabývá hodnoty 4 V·µm-1. Nejvyšší proudové hustoty byly pro 

měřené vzdálenosti získány při intenzitě elektrického pole 6 V·µm-1. 
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4.5.5 Porovnání charakterizovaných nanostrukturovaných materiálů 

Z předchozích měření vyplynulo, že nejlepší emisní charakteristiky co se týče 

nejnižší zapalovací intenzity elektrického pole, mají uhlíkové nanotrubice 

připravené plazmochemickou metodou. Druhý nejlepší nanostrukturovaný materiál 

určený pro emisi elektrickým polem jsou ZnO nanodrátky připravené sol-gel 

metodou. Třetí pomyslnou příčku obsadil nanokrystalický diamant připravený 

pulzní mikrovlnnou plazmochemickou depozicí z plynné fáze.  

V tabulce 4.2 jsou shrnuty základní zjištěné parametry charakterizovaných 

nanostrukturovaných materiálů. 

Tab. 4.2:  Tabulka základních parametrů charakterizovaných nanostrukturovaných materiálů 

Materiál 

Zapalovací 

intenzita 

el. pole 

[V·µm-1] 

Prahová 

intenzita 

el. pole 

[V·µm-1] 

Příslušná 

proudová 

hustota 

[µA·cm-2] 

Směrnice  

F-N 

křivky 

Svislý 

posun  

F-N 

křivky 

Uhlíkové 

nanotrubice 
1 1,8 650 

-7,4±0,2 

-27,4±1,1 

-4,2±0,1 

14,5±1,1 

Grafenové 

nanolístky 
N/A N/A N/A N/A N/A 

Nanokrystalický 

diamant 
7 10,4 330 -62,8±1,8 -6,9±0,2 

ZnO nanodrátky 4 6 470 -23,4±0,5 -8,1±0,2 

Pozn. F-N křivka pro CNTs je rozdělena do dvou částí, a to zhruba pro 1/E pod 0,9 µm·V-1 a pro 1/E nad 

0,9 µm·V-1, se dvěma různými směrnicemi a svislými posuny. 

Ze zjištěných směrnic F-N přímek lze určit faktor zvětšení pole (β). Čím nižší je 

absolutní hodnota směrnice přímky, tím větší bude faktor zvětšení pole. Efektivní 

plocha emitorů závisí naopak přímo úměrně na svislém posunu přímky a nepřímo 

úměrně na faktoru zvětšení pole, čili přímo úměrně na směrnici F-N přímky. 

Pro všechny charakterizované nanostrukturované materiály platí, že jimi pokryté 

elektrody pro potenciálové senzory je výhodné provozovat při vyšších intenzitách 

elektrického pole, kde je závislost změny proudu/proudové hustoty na elektrické 

intenzitě již lineární s velkou strmostí. Senzor tak může mít velkou citlivost, díky 

které lze jednoznačně rozlišit změny jednotlivých stavů (vzdáleností elektrod) 

měřených tlaků. Toho lze docílit použitím vyššího napětí (desítky V), což jde proti 

trendům v mikroelektronických zařízeních, nebo lépe použitím velmi blízkých 

vzdáleností elektrod senzoru od sebe (jednotky µm). U ZnO nanodrátků a NCD 

nebyl díky homogenitě povrchu problém nastavit vzdálenost elektrod až na 16 µm, 

resp. 8 µm, ale u uhlíkových nanotrubic byl velký problém s homogenitou povrchu 

(stejnou délkou nanotrubic), a proto nemohlo být dosaženo malých vzdáleností 

elektrod senzoru od sebe. U uhlíkových nanotrubic bylo provedeno několik pokusů 

s odstraněním vyčnívajících nanotrubic pomocí fokusovaného iontového svazku. 

Bohužel se při odstraňování přečnívajících nanotrubic spekly ostatní nanotrubice do 

sebe a několikanásobně se zhoršily emisní vlastnosti nanotrubic (obr. 4.14). 
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Obr. 4.14:  Analýza povrchu uhlíkových nanotrubic po odstranění přečnívajících nanotrubic 

pomocí iontového svazku při zvětšení 55 000 

Přesným umístěním vertikálně uspořádaných uhlíkových nanotrubic s přesně 

definovanými rozměry nanotrubic se zabývá několik laboratoří na světě a docílit 

požadovaného rozmístění resp. homogenní délky nanotrubic není nereálné [29]. 

 

4.5.6 Příklad odvození výsledků pro určení citlivosti senzoru 

Jednoduchou matematickou úvahou s naměřenými a simulovanými výsledky 

(viz obr. 4.2) lze vyvodit, že např. při použití uhlíkových nanotrubic jako zdroje 

elektronů v potenciálovém emisním senzoru tlaku (viz obr. 4.11) lze dosáhnout 

velice příznivé výsledky. Za předpokladu, že bude použito pole uhlíkových 

nanotrubic o ploše 1 cm2, počáteční vzdálenost elektrod bude 10 µm, napájecí napětí 

senzoru bude 12 V a membrána bude mít velikost 

10 000 µm × 10 000 µm × 100 µm, budou uhlíkové nanotrubice emitovat proud 

50 µA. Pokud zatížíme senzor (membránu) tlakem 1 kPa, membrána bude mít při 

zanedbání radiusu průhybu membrány výchylku zhruba 0,75 µm, a tím pádem 

budou uhlíkové nanotrubice emitovat proud přibližně 90 µA. Citlivost lze tedy 

stanovit na rozsahu 0 až 1 kPa na 40 µA·kPa-1. Při vyšších tlacích potažmo 

intenzitách elektrického pole lze očekávat vyšší citlivost. Se ztenčující se 

membránou se zvýší citlivost senzoru, ale sníží se maximální měřitelný tlak. To 

stejné platí i pro zvětšující se membránu. 

 

4.6 ZPŮSOBY ZAPOUZDŘENÍ SENZORU 

Pro vakuově těsné spojení elektrod senzoru byly navrženy a otestovány dvě 

metody, které splňují výše zmíněné požadavky. První z nich je použití technologie 

anodického pájení a druhou je použití skelných past. Obě tyto metody jsou 

kompatibilní se všemi použitými materiály. 
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4.6.1 Anodické pájení 

Proces anodického pájení slouží k nerozebíratelnému spojení skla a křemíku. Je to 

jeden z důležitých procesů při výrobě mikro-elektro-mechanických systémů 

(MEMS). Tato metoda slouží k výrobě mnoha typů součástek MEMS jako jsou 

například senzory, mikroprůtokové systémy nebo optické systémy [30, 31]. 

Spojené vzorky sklo-křemík a jejich sendvičové kombinace byly úspěšně 

připraveny, analyzovány optickým a elektronovým mikroskopem (obr. 4.15a) a také 

podrobeny tlakovým zkouškám (obr. 4.15b). Vzorky pro tlakové zkoušky byly 

pomocí lepidla přichyceny ke standardním nerezovým pouzdrům senzorů tlaku 

a poté byly tlakovány. V testech byla zjištěna pevnost vyšší jak 15 Mpa, přičemž se 

dříve objevily praskliny na skle. Znamená to, že pevnost ve spoji je vyšší než 

samotná pevnost materiálů jako takových. Z výsledků lze tedy vyvodit, že pevnost 

vytvořených spojů je plně dostačující pro zapouzdření součástek typu MEMS. 

  

Obr. 4.15:  a) Analýza vícevrstvé sendvičové struktury optickým mikroskopem se zvětšením 12,5; 

b) testovaný vzorek po tlakových zkouškách 

Počátkem roku 2011 byla podána přihláška k registraci užitného vzoru [32] pro 

unikátní zařízení pro anodické pájení, které bylo částečně v rámci disertační práce 

vyvinuto. Zařízení je velice variabilní díky výměnným lóžím a je tak možné 

jednoduše přizpůsobit zařízení pro spojování různých tvarů MEMS součástek. 

V rámci registrace proběhlo standardní řízení spojené s doložením nutné 

dokumentace a všech příslušných podkladů. Užitný vzor pro uvedené zařízení byl 

zapsán u Úřadu pro průmyslové vlastnictví 25. července 2011 s registračním číslem 

22520 [32]. Vyvinuté zařízení bylo 14. 12. 2011 oceněno i ze strany VUT v Brně, 

jako jedno z řešení s největším komerčním potenciálem. 

 

4.6.2 Spojování elektrod pomocí skelných past 

Sendvičové spojení křemík-sklo-křemík bylo vytvořeno také pomocí skelných 

past [33, 34]. Bylo pořízeno několik typů past od společnosti AGC a od společnosti 

Ferro. Jako nejlepší skelná pasta pro zamýšlené aplikace se ukázala skelná pasta od 

společnosti Ferro s označením FX-011. Tato tlustovrstvá skelná pasta má nízkou 

křemík 

křemík 

sklo 

sklo 

sklo 

a) 

250 µm 
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teplotní roztažnost a je vhodná pro spojení dvou křemíkových substrátů, spojení 

křemíkového substrátu s kovarem či ke spojení křemíkového substrátu 

s hliníkem [35]. 

Modifikované spojení křemík-sklo-křemík pomocí skelných past bylo testováno 

na 4“ křemíkových deskách. Spojení bylo testováno pro největší pevnost. Pasta byla 

natištěna přes síto s testovacím motivem, které mělo propustnost (velikost ok) 

250 mesh. Po natištění byl substrát se skelnou pastou ponechán 5 minut při pokojové 

teplotě, aby došlo k rovnoměrnému stečení pasty. Následně proběhlo zasušení po 

dobu 10 minut při teplotě 100 °C. Výpal pasty probíhal podle teplotního profilu 

s teplotou žárového pásma 435 °C po dobu 20 minut.  

   

Obr. 4.16:  Řez spojenou strukturou křemík-sklo-křemík 

Skelná pasta měla po výpalu tloušťku v rozmezí přibližně 10 µm až 30 µm, což je 

ideální tloušťka pro aplikace v oblasti mikro-elektro-mechanických systémů. 

Spojení bylo podrobeno tlakovým zkouškám a spoj vydržel více jak přibližně 

15 MPa. Tlakové zkoušky tak ukázaly vhodnost využití této technologie nejen pro 

emisní senzor typu MEMS, ale i pro náročné aplikace jako jsou senzory zrychlení, 

gyroskopy atd. 

Na obr. 4.16 je zobrazena SEM analýza řezu spojenou strukturou křemík-sklo-

křemík na skenovacím elektronovém mikroskopu. Bylo použito urychlovací napětí 

15 kV a zvětšení 700 a 6 000. Dutá místa ve spoji byla vytvořena záměrně pomocí 

motivu na sítu. Díky těmto dutinám bylo možné sledovat a vyhodnocovat optimální 

parametry výsledné vrstvy. 
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5  ZÁVĚR 

V předložené práci byl proveden základní výzkum a vývoj moderních emisních 

senzorů typu MEMS. Nejdříve byla provedena rozsáhlá rešerše s cílem nalézt nové 

nanostrukturované materiály s dobrými emisními vlastnostmi. Vzhledem 

k dostupným technologiím byly vybrány čtyři materiály, které byly experimentálně 

připraveny. Každý ze zvolených nanostrukturovaných materiálů byl připraven 

několika způsoby, přičemž zvolený způsob přípravy a nastavení parametrů při 

depozici ovlivňoval emisní parametry. Nanostrukturované materiály byly poté 

charakterizovány na nově sestaveném vakuovém pracovišti. Toto pracoviště vyniká 

tím, že je v něm uvnitř umístěno nanoposuvné zařízení, pomocí kterého je možné ve 

vakuové komoře měnit vzdálenosti elektrod od sebe a simulovat tak vlastní průhyb 

deformačního členu (membrány). Pro predikci velikosti výchylky deformačního 

členu byl vytvořen jeho počítačový model v simulačním programu CoventorWare. 

Maximální výchylky a také maximální pnutí působící na křemíkový deformační člen 

byly simulovány pro dva tvary po obvodě vetknuté membrány, a to tvar kruhový 

a čtvercový. Rozsah simulovaných rozměrů membrány se pohyboval od 

100 µm × 100 µm až po 10 000 µm × 10 000 µm, resp. průměr 100 až 10 000 µm, 

a rozsah simulovaných tlouštěk se měnil od 100 nm až po 100 µm. 

Z naměřených emisních charakteristik nanostrukturovaných materiálů byly 

sestaveny závislosti proudové hustoty na intenzitě elektrického pole a díky tomu 

mohly být tyto charakterizované nanostrukturované materiály porovnávány. 

Závislosti byly dále přepočteny podle Fowler-Nordheimovy teorie na F-N křivku 

(ln(J/E2) vs. 1/E), jejíž výhodou je přímkový charakter. Díky tomu mohly být 

odečteny základní parametry popisující emisní vlastnosti charakterizovaných 

nanostrukturovaných materiálů. 

Z naměřených výsledků vyplynulo, že nejlepší emisní charakteristiky vykazují 

uhlíkové nanotrubice připravené plazmochemickou metodou. U nich byla 

zapalovací intenzita elektrického pole odečtena při 10 µA·cm-2 a dosahovala 

hodnoty 1 V·µm-1. Nejvyšší proudová hustota při nastavených parametrech byla 

naměřena při elektrické intenzitě 1,8 V·µm-1 a dosahovala hodnoty 650 µA·cm-2. 

Druhým nejlepším nanostrukturovaným materiálem určeným pro emisi elektrickým 

polem byly ZnO nanodrátky připravené sol-gel metodou. ZnO nanodrátky začaly 

emitovat při intenzitě 4 V·µm-1 a největší proudová hustota při daném nastavení byla 

naměřena při 6 V·µm-1 a dosahovala hodnoty 470 µA·cm-2. Třetí pomyslnou příčku 

obsadil nanokrystalický diamant připravený pulzní mikrovlnnou plazmochemickou 

depozicí z plynné fáze. Tyto vzorky s nanokrystalickým diamantem měly zapalovací 

intenzitu elektrického pole při 7 V·µm-1 a největší proudová hustota při daném 

nastavení byla naměřena při 10,4 V·µm-1 a dosahovala hodnoty 330 µA·cm-2.  

Pro všechny charakterizované nanostrukturované materiály platí, že jimi pokryté 

elektrody pro potenciálové senzory je výhodné provozovat při vyšších intenzitách 

elektrického pole, kde je závislost změny proudu/proudové hustoty na elektrické 

intenzitě lineární s velkou strmostí. Senzor tak může mít velkou citlivost, díky které 

lze jednoznačně rozlišit změny jednotlivých stavů (vzdáleností elektrod) měřených 
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tlaků. Toho lze docílit nastavením velmi malých počátečních vzdáleností elektrod 

senzoru od sebe (jednotky µm), čímž se redukuje napětí potřebné k vybuzení emise 

na přijatelnou hodnotu a měřené hodnoty proudu se zvýší. 

Vzhledem k některým aspektům, jako je například nutnost vakua mezi 

elektrodami senzoru (v řádech min. 10-5 Pa), je sice praktické použití emise 

elektrickým polem z nanostruktur pro měření tlaku limitováno, ale na druhou stranu 

mají potenciálové senzory tlaku nespornou výhodu ve vysoké citlivosti na změnu 

elektrického pole a dále teplota katody nemá prakticky žádný vliv na změnu 

emisního proudu. Z tohoto důvodu mají potenciálové senzory tlaku nespornou 

výhodu ve vysoké citlivosti, teplotní stabilitě, nízké ztrátovosti energie, odolnosti 

vůči radiaci a také rychlé odezvě oproti ostatním senzorům. Využití je tedy možné 

ve speciálních aplikacích, jako jsou např. výkonná vysokofrekvenční zařízení či 

vesmírná elektronika. 

Pro vakuově těsné spojení elektrod senzoru byly navrženy a otestovány dvě 

metody, které splňují specifické požadavky, mezi které patří omezená teplota 

procesu, velká mechanická pevnost, hermetičnost aj. První z testovaných metod 

spojení bylo použití technologie anodického pájení a druhou bylo použití skelných 

past. Obě tyto metody jsou kompatibilní se všemi použitými materiály. V obou 

případech byly spojené vzorky podrobeny tlakovým zkouškám a samotný spoj 

odolal působení tlaku více než 15 MPa. Pro technologii anodického pájení bylo 

částečně v rámci disertační práce vyvinuté nové zařízení, na které bylo uplatněno 

ochranné průmyslové právo. V rámci registrace proběhlo standardní řízení spojené 

s doložením nutné dokumentace a všech příslušných podkladů. Užitný vzor pro 

uvedené zařízení byl zapsán u Úřadu pro průmyslové vlastnictví 25. července 2011 

s registračním číslem 22520 [32]. 

Publikované i dosud nepublikované poznatky z této práce již slouží jako dílčí 

podklady pro výzkum v několika dalších oblastech senzoriky. Vzhledem 

k sestavenému měřicímu pracovišti byl projeven zájem několika vědců, kteří by rádi 

charakterizovali emisní vlastnosti dalších nejen nanostrukturovaných materiálů. 

S Dr. Mozalevem je momentálně navazována spolupráce v charakterizování 

emisních vlastností Nb2O5 nanotyčinek připravených pomocí nanoporézní šablony 

vytvořené z Al2O3. Z těchto nanotyčinek lze podobně jako u ZnO nanodrátků 

očekávat slibné výsledky s tím, že emisní respektive všechny vlastnosti nanotyčinek 

lze precizně řídit pomocí nanoporézní šablony, u které lze řídit velikost, umístění 

a hustotu otvorů, které definují právě vlastnosti deponovaných Nb2O5 nanotyčinek. 

Další perspektivní pokračování této disertace bude ve využití zlatých nanotyčinek 

jako emitorů. V současné době již probíhá intenzivní výzkum v přípravě zlatých 

nanotyčinek opět pomocí nanoporézní šablony z Al2O3 na křemíkovém substrátu bez 

bariérové mezivrstvy. 

Jádro disertační práce bylo publikováno v impaktovaném časopise IEEE Sensors 

Journal [36], který má impakt faktor nad mediánem oboru (hodnocený ve svém 

oboru 1× v kategorii Q1 a 2× v kategorii Q2). Dílčí části práce byly prezentovány na 

prestižních mezinárodních konferencích (např. ISSE [37, 38], NANOCON [39-42], 
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ICQNM [43], EMPC [44]), jejichž sborníky jsou indexovány v databázi Thomson 

Reuters nebo Scopus, dále pak v časopise uvedeném na seznamu recenzovaných 

neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (Electroscope [45]), v jednom 

neimpaktovaném zahraničním časopise (Electronics [46]) a na několika národních 

konferencích a workshopech [47-51]. 

Závěrem lze konstatovat, že tato práce přinesla nové významné poznatky v oblasti 

nových emisních senzorů typu MEMS pro měření tlaku. Unikátnost spočívá 

především ve využití nových typů materiálů, a to nanostrukturovaných, čímž byly 

překonány dosud známé nedostatky emisních senzorů, které mívají malou hodnotu 

měřeného emisního proudu. 
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ABSTRACT 
The dissertation thesis is focused on research and development of modern 

emission MEMS sensors. The emission sensor based on the field emission from 

nanostructured materials represents innovative approach to pressure sensing. The 

nanostructures serve as electron emitter in an electric field between the cathode and 

anode in the pressure sensor. This electric field is constant and the change in 

ambient pressure causes the change of distance between electrodes, thereby the 

electric field is increasing. This intensity is proportional to the emission from the 

cathode made of nanostructured material. Changing the distance between the 

electrodes is caused by the deflection of the deformation element - the membrane, 

which operates the measured pressure. 

In the current state of the art an extensive research is carried out to find new 

nanostructured materials with good emission properties. Four nanostructured 

materials have been chosen and then experimentally prepared and characterized 

inside the vacuum chamber. For the simulation of diaphragm bending, the chamber 

is equipped with linear nano-motion drive SmarAct that enables precise changes of 

the distance between two electrodes inside the vacuum chamber. The computer 

model to predict the deformation of diaphragm was prepared in the simulation 

program CoventorWare. The behavior of diaphragm in a wide range of dimensions 

of the membrane, its thickness and the applied pressure are possible to predict. 

The dependencies of the current density on the electric field are plotted from the 

measured emission characteristics of nanostructured materials and thus characterized 

nanostructured materials can be compared. The dependencies are further converted 

by Fowler-Nordheimovy theory on the curve (ln(J/E2) vs. 1/E), whose advantage is 

linear shape. Basic parameters describaing the emission properties of characterized 

nanostructured materials are deducted.  

Two methods for vacuum packaging of the sensor electrodes are designed. 

Anodic bonding technology and encapsulating using glass frit bonding are tested. To 

evaluate the bonding strength, the bonded substrates are tested for tensile strength. 


