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Úvod 
Cílem mé práce bylo studium vlastností niob-oxidových kondenzátorů. Kondenzátor 

typu NbO – Nb2O5 – MnO2 představuje strukturu typu MIS, kde anoda z NbO má kovovou 

vodivost a burel z MnO2 je polovodič. Izolační vrstva je tvořena pentoxidem niobu Nb2O5 s 

relativní permitivitou εr = 46. Tloušťka izolační vrstvy je v rozmezí 30 až 150 nm. 

Kondenzátor zapojený v normálním módu představuje strukturu typu MIS zapojenou v 

závěrném směru, kdy přiložené napětí zvyšuje potenciálovou bariéru mezi polovodičem a 

izolantem. 

V normálním modu – při přiložení kladného napětí na NbO, je zbytkový proud izolační 

vrstvou určený Ohmickou vodivostí, Poole-Frenkelovou vodivostí a tunelováním. Při nízké 

intenzitě elektrického pole je dominantní Ohmická vodivost a Poole-Frenkelův mechanismus 

transportu náboje, při vyšší intenzitě elektrického pole je proud určen tunelováním. Na 

základě modelování naměřených VA charakteristik lze odhadnout efektivní tloušťku 

dielektrika Nb2O5 a určit podíl Poole-Frenkelova a tunelového proudu na transportu náboje.  

ABSTRACT 
The aim of my work was the study of niob-oxide capacitor properties. Capacitor 

structure NbO-Nb2O5-MnO represents the M-I-S structure where NbO anod has metalic 

conductivity and MnO2 is semiconductor. Insulating layer is formed by the niobium pentoxide 

Nb2O5 with relative permitivity εr = 46. Insulating layer thickness varies in the range 30 to 

150 nm. The capacitor connected in the normal mode with the positive voltage on the NbO 

anode represents the MIS structure connected in the inverse direction, when the applied 

votlage increases the potencial barrier between the insulator Nb2O5 and semiconductor 

(MnO2). The charge carrier transport is the Nb2O5 layer is determined by the Poole-Frenkel 

mechanism and tuneling in the normal mode. Poole-Frenkel mechanism of the charge carrier 

transport is dominant for low electric field in the dielectric layer; tunneling current is 

dominant for the high electric field. For the low electric field also ohmic transport takes effect. 

Ohmic current is determined by the resistance of the impurity band formed in the dielectric 

layer by the donor states of the oxigen vacancies. We can estimate the effective thickness of 

the dielectric layer and the ratio between the Poole-Frenkel and tunelling current from the 

modeling of measured VA characteristics.  
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1 Technologie výroby niob – oxidových kondenzátor ů 
Ve své práci vyhodnocuji niob-oxidové kondenzátory, vyráběné ve firmě AVX 

Lanškroun, která je hlavním světovým výrobcem těchto součástek. Postup výroby je 

podrobně popsán např. v [1]. Technologie výroby spočívá v těchto základních krocích: 

1.1 Lisování anody NbO 

Nioboxidový prach obsahuje částice různé velikosti, čímž je při lisování dosahováno 

lepší přilnavosti. Prach je lisován kolem anodového drátku. Všeobecně platí, že čím větší je 

průměrná velikost částic, tím menší je objemová účinnost kapacity CV/g. Tato veličina udává 

dosaženou kapacitu pro dané jmenovité napětí na gram prachu. Velikost částic bývá kolem  

2 až 10 µm. Čím větší je velikost částic, tím má výsledný kondenzátor větší jmenovité napětí. 

Na obr. 1 je houbovitá struktura NbO prachu zvětšená na skenovacím elektronovém 

mikroskopu (SEM). 

 
Obr. 1: Houbovitá struktura lisovaného NbO prachu 

 

1.2 Sintrování anody 

Provádí se ve vakuové ochranné atmosféře za teplot kolem 1400°C. Jednotlivá prachová 

částice se za působení stálého tlaku zapékají do sebe a tak vzniká struktura, která je 

mechanicky i elektronicky odolná. Pokud však proces sintrování probíhá za příliš velké 

teploty nebo příliš dlouho, spojí se jednotlivé prachové částice příliš těsně a tak vznikne 

kondenzátor s malou kapacitou. Analogicky pokud bude sintrování probíhat krátkou dobu 

nebo za nízké teploty, výsledná kapacita bude větší, avšak spolehlivost kondenzátoru bude 

nízká . Další efekt sintrování je spálení nebo vyplavení nečistot na povrch částic. Na obr. 2 

struktura NbO prachu po sintraci. 
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Obr. 2: Houbovitá struktura NbO prachu po sintraci 

 

1.3 Formování dielektrika – Nb 2O5 

Formování dielektrika znamená vytvoření izolační vrstvy z pentoxidu niobu na povrchu 

zesintrovaných částic NbO anody, viz obr. 3. To probíhá pomocí elektrochemického procesu 

anodizace, kdy se sintrovaná anoda ponoří do kyseliny a nechá se jí protékat proud. Teplotou 

lázně, velikostí napětí a proudu a dobou anodizace se určuje výsledná tloušťka dielektrika, 

kterou lze spočíst ze vztahu: 

 faUd =  (1) 

kde d je tloušťka dielektrika, a je konstanta úměrnosti a Uf je formovací napětí. 

 

 
Obr. 3: Dielektrikum Nb2O5 na struktuře anody 
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Na obr. 4 je typická závislost formovacího proudu a napětí na čase. 

 
Obr. 4: Časová závislost formovacího proudu a napětí 

1.4 Manganizace 

Dalším krokem je nanesení katody. Ta vzniká procesem manganizace, během které se 

pyrolýzou ve vodní lázni dusičnanu manganatého vytvoří vodivá vrstva burelu MnO2. To 

probíhá za teploty kolem 250°C. Ponoření anod do lázně se několikrát opakuje.V další fázi se 

vytvoří tenká grafitová vrstva na povrchu burelu, která zlepšuje rovinnost povrchu a adhezi a 

usnadňuje přilnutí další vrstvy – namáčecího stříbra. Na je řez vrstvou burelu, vytvořeného na 

dielektriku Nb2O5. 

 
Obr. 5: Vrstva burelu na dielektriku Nb2O5 

1.5 Pouzd ření 

Proces pouzdření znamená obalení součástky pryskyřicí nebo jiným vhodným 

materiálem. Nejběžnější jsou SMD pouzdra. Drátek vedoucí z anody je přivařen k plíšku 

tvořícímu první kontakt na součástce. Druhý kontakt vzniká zpravidla přilepením dalšího 

plíšku na katodu. Ke kontaktování se používá vodivá pasta na bázi stříbra. Při poslední 

operaci je součástka očištěna a laserem jsou na ni vypáleny důležité informace (polarita, 

kapacita, jmenovité napětí, výrobní číslo a podobně). 
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2 Struktura MIS 
Strukturou MIS rozumíme struktury typu kov (M) – isolant (I) – polovodič (S).  

U kondenzátoru představuje kovovou elektrodu anoda - drátek s nalisovaným kovovým 

prachem. Na anodě je naformována izolační vrstva isolantu – Nb2O5 a na ní pomocí 

manganizace vytvořena polovodičová vrstva z burelu MnO2. Na obr. 6 je schematicky 

znázorněna struktura MIS tvořená niob-oxidovým kondenzátorem před ustavením 

termodynamické rovnováhy, tj. před vyrovnáním Fermiho hladiny v celé soustavě. 

 

 
Obr. 6: Struktura MIS tvořená Niob-oxidovým kondenzátorem 

Symboly použité na obr. 6 značí: WNbO je výstupní práci z NbO, χ je afinita izolační 

vrstvy Nb2O5, EG je energie zakázaného pásu izolantu(Nb2O5) respektive polovodiče (burelu), 

WMnO2 je výstupní práce elektronů z burelu. Struktura MIS tvořená niob-oxidovým 

kondenzátorem v termodynamicky rovnovážném stavu je na obr. 7. Vyrovnáním Fermiho 

hladiny se vytvoří na rozhraní izolant-polovodič (I-S) potenciálová bariéra, která zabraňuje 

přechodu elektronů z katody na anodu. Výška této bariéry je přibližně určena rozdílem 

výstupní práce elektronů z burelu a elektronovou afinitou izolantu Nb2O5. Kondenzátor 

zapojený v normálním módu (NbO anoda je připojena na kladné napětí) představuje strukturu 

typu MIS zapojenou v závěrném směru, kdy přiložené napětí zvyšuje potenciálovou bariéru 

mezi katodou (burelem) a anodou (NbO) [2]. Při procesu formování dielektrika vznikne v 

izolantu Nb2O5 řada donorových stavů, tvořených kyslíkovými vakancemi. Koncentrace 

těchto vakancí je řádově 1018 až 1019 cm-3 [3,4], takže v izolantu vzniká příměsný pás, který je 

0,4 až 0,8 eV pod vodivostním pásem Nb2O5.  
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Obr. 7: Struktura MIS tvořená Niob-oxidovým kondenzátorem v termodynamicky 

rovnovážném stavu 

2.1 Ohmická složka proudu 

Ohmický proud je první složkou zbytkového proudu při intenzitě elektrického pole 

menší než 1 MV/cm. Platí: 

UGI ΩΩ =  (2) 

kde GΩ je ohmická vodivost, kterou lze pro nízkou intenzitu elektrického pole definovat 

vztahem: 

dAenG µ=Ω  (3) 

kde A je plocha kondenzátoru, e je elementární náboj, n je koncentrace nosičů, µ je 

pohyblivost nosičů náboje a d je tloušťka dielektrika. Transport nosičů náboje v izolačních 

vrstvách se liší od transportu náboje v polovodičích, takže koncentrace a pohyblivost je třeba 

chápat jako efektivní hodnoty odpovídající přeskokovému mechanizmu nosičů náboje mezi 

jednotlivými centry. Z našich měření vychází, že pro kondenzátory s plochou  A = 100 cm2 a 

tloušťkou izolační vrstvy d = 100 nm je odpor příměsného pásu řádově RΩ = 10 až 100 MΩ. 
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2.2 Poole-Frenkelova složka proudu 

Současně mohou být elektrony z příměsného pásu emitovány do vodivostního pásu a 

přejít do anody, jak je schematicky zobrazeno na obr. 8. Elektrony přechází tepelnou excitací 

z příměsného pásu do vodivostního pásu izolantu. Tento jev se nazývá  Poole-Frenkelův a 

tvoří významnou složku zbytkového proudu, protože na hladině příměsného pásu je 

koncentrace elektronů asi 106 až 109 krát vyšší než na hladině vodivostního pásu. Je tomu tak 

proto, že příměsný pás je asi 0,4 až 0,6 eV pod vodivostním pásem Nb2O5, takže při teplotě 

300 K je příměsný pás o 16 až 24 kT pod vodivostním pásem.  

 
Obr. 8: Jednotlivé složky zbytkového proudu – ohmická, Poole-Frenkelova a tunelová. 

Na základě Maxwell-Boltzmannovy statistiky platí, že ve vodivostním pásu isolantu 

Nb2O5 je koncentrace elektronů nižší než v příměsném pásu. Označíme-li koncentraci 

elektronů ve vodivostním pásu nc, potom je koncentrace elektronů np na energetické hladině 

příměsného pásu: 

( )kTEnn Acp exp⋅=  (4) 

kde np je koncentrace elektronů v příměrovém pásu, nc je koncentrace elektronů ve 

vodivostním pásu a EA je aktivační energie. 

V našem případě pro EA = 0,4 eV = 16 kT dostaneme 16enn cp ⋅= , takže veškerý 

zbytkový proud při pracovním napětí protéká příměsným pásem. 

Transport elektronů prostřednictvím Poole-Frenkelova jevu je popsán rovnicí: 

( )UUGI PFPFPF βexp=  (5) 

kde GPF je vodivost Poole-Frenkelova jevu, βPF je Poole-Frenkelův součinitel. 
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Poole-Frenkelův součinitel závisí na relativní permitivitě izolantu a tloušťce izolační 

vrstvy a je dán vztahem: 

kTde rPF /)/( 2/1
0

3 επεβ =  (6) 

kde e je elementární náboj, ε0 je permitivita vakua, εr je relativní permitivita izolantu, d 

je tloušťka izolační vrstvy a kT je tepelná energie. 

Příměsný pás je v obr. 8 vyznačen žlutou barvou. ∆Φ značí snížení potenciálové bariéry 

v důsledku Poole-Frenkelova jevu. 

2.3 Tunelová složka proudu 

Při napětí vyšším než je pracovní se u NbO kondenzátorů objevuje vedení elektrického 

proudu prostřednictvím tunelového jevu. Elektrony, které jsou transportovány v příměsném 

pásu mohou při dostatečně vysoké intenzitě pole přejít do vodivostního pásu tunelováním, jak 

je uvedeno schematicky na obr. 8. Tunelový proud je popsán rovnicí [7]: 

( )UUUII T
a

TT /exp0 −=  (7) 

kde IT0 je součinitel tunelového proudu závisející na tvaru bariéry a UT je 

charakteristická hodnota tunelového napětí. Exponent a, který zahrnuje vliv intenzity 

elektrického pole na tunelový proud, se pohybuje v rozsahu 0 až 2 a v našem případě jsme 

dostali nejlepší shodu naměřených charakteristik s teoretickým vyjádřením VA 

charakteristiky pro součinitel a = 0.  

Charakteristická hodnota tunelového napětí UT je dána vztahem 
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Obr. 9: Zbytkový proud vs. převrácená hodnota napětí pro kondenzátor NbO B47/4 
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Standardně užívaná grafická metoda určení hodnoty UT je uvedena na obr. 9, kde je 

vynesena závislost zbytkového proudu na převrácené hodnotě napětí U. Hodnota UT je dána 

směrnicí  závislosti pro U-1→ 0  

2.4 Celková hodnota zbytkového proudu 

Celková hodnota zbytkového proudu závisí na intenzitě elektrického pole přiloženého 

na izolační vrstvu. Jednotlivé složky zbytkového proudu jsou pro kondenzátor D220/4 

zobrazeny na obr. 10 a podrobný výklad rozkladu zbytkového proudu na tyto složky je 

uveden v kapitole 5. 

Zbytkový proud IL lze vyjádřit součtem všech tří složek takto: 

( ) ( )UUIUUGUGI TTPFPFL /expexp ++= Ω β  (9) 
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Obr. 10: Jednotlivé složky zbytkového proudu – ohmická, Poole-Frenkelova a tunelová 

2.5 Polariza ční proud a svodový proud na defektech izola ční vrstvy 

Při experimentálním sledování zbytkového proudu se uplatňuje polarizační proud 

určený nabíjením elektrod. Složka tohoto proudu závisí na rychlosti měření a jak ukážeme 

dále, tuto složku jsme od zbytkového proudu odečetli.  

Během procesu formování dielektrika roste na zesintrované anodě vrstva pentoxidu 

niobu. Aby tato vrstva měla lepší elektrické vlastnosti, žíhá se při vysoké teplotě. Během 

žíhání však v důsledku různé teplotní roztažnosti materiálů může docházet v dielektriku k 

vytváření prasklin a ty potom mohou výrazně ovlivnit šum součástky a případně i celkovou 

hodnotu zbytkového proudu. V okolí prasklin dojde ke zvýšení intenzity elektrického pole a k 

lokálnímu nárůstu proudové hustoty, jak je schematicky zobrazeno na obr. 11. 
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Obr. 11: Praskliny v dielektriku způsobené žíháním pentoxidu niobu během procesu 

formování dielektrika 



 12 

3 Elektronický šum 
S rozvojem elektronizace různých zařízení vzrůstá zájem o studium šumu ve všech 

elektronických prvcích. Hladina vlastního šumu polovodičových i jiných materiálů má 

zásadní vliv na kvalitu těchto zařízení. Měření a následné vyhodnocování šumových 

charakteristik představuje nedestruktivní metodu testování spolehlivosti a jakosti 

elektronických součástek a elektrických komponentů. Studium šumu se zaměřuje jak na 

polovodiče, tak na řadu jiných materiálů. 

Elektrony a díry tvoří v polovodičích termodynamickou soustavu, která fluktuuje kolem 

rovnovážného stavu. Fluktuace makroskopických parametrů je projevem statistické povahy 

mikroprocesů probíhajících v polovodičích. Jsou to jednak procesy nezávislé na prostorových 

souřadnicích (generace a rekombinace) a dále procesy závislé na prostorových souřadnicích k 

nimž patří transport nosičů. Z tohoto hlediska tedy není principielně možné připravit 

součástku, v níž by proud nefluktuoval. V dalším uvedeme typy šumů, které existují v 

elektronických součástkách [5, 6]: 

3.1 Tepelný šum 

Ve všech dvojpólech, ať pasivních či aktivních, se v termodynamické rovnováze při 

absolutní teplotě T na jejich svorkách objevují fluktuace napětí.  

Šumové napětí US generované na odporu R při teplotě T je dáno vztahem: 

21)4( fkTRU S ∆=  (10) 

kde k je Boltzmanova konstanta, T je absolutní teplota v Kelvinech, ∆f je šířka pásma 

zesilovače 

Spektrální hustota šumového napětí je potom dána vztahem: 

kTRfUS Su 42 =∆=  (11) 

Odvození vztahu (11) je založeno na termodynamickém popisu interakce elektronů s 

fonony krystalové mříže a je nezávislé na mikroskopickém mechanismu vodivosti. Hodnota 

spektrální hustoty tepelného šumu SU je nezávislá na frekvenci a má Gaussovské rozdělení.  

Obdobně je spektrální hustota šumového proudu Si dána vztahem: 

kTGfIS Si 42 =∆=  (12) 

kde IS
2 je střední hodnota kvadrátu šumového proudu a G je vodivost vzorku. 
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Spektrální hustota šumového proudu Si souvisí se spektrální hustotou šumového napětí 

Su podle vztahu: 

2R

S
S U

I =  (13) 

3.2 Výst řelový šum  

Výstřelový šum je způsoben nezávislými přechody nosičů přes potenciálovou bariéru. 

Elektrický náboj je transportován po kvantech velikosti e a uskutečňuje se náhodně v čase.  

Spektrální hustota výstřelového šumu je dána vztahem 

eISIT 2=  (14) 

kde e je elementární náboj, I je proud.  

Výstřelový šum může být dominantní ve frekvenčním rozsahu nad Hz 105 . Spektrální 

hustota výstřelového šumu je konstantní do oblasti frekvencí řádově GHz, kde se začínají 

uplatňovat kvantově mechanické jevy. 

3.3 Impulsní a genera čně  rekombina ční šum 

Impulsní šum se může objevit v určitém režimu provozu některých elektronických 

součástek, např. odporů, diod, tranzistorů, integrovaných obvodů aj., ve formě 

dvouhladinových nebo vícehladinových náhodných proudových impulsů. Obdélníkové 

proudové impulsy se vyznačují konstantní amplitudou a náhodnou šířkou impulsů s náhodnou 

dobou vzniku impulsů. Tento typ impulsního šumu může být způsoben v přechodech PN v 

podstatě dvěma způsoby: 

a) Bistabilními fluktuacemi potenciálové bariéry defektu v oblasti prostorového náboje 

přechodu PN, která je řízena zachycováním, či emisí jednoho nosiče na pasti nebo G-R centru 

v blízkosti defektu (v literatuře se označuje jako burst noise nebo RTS noise).  

b) Lokálním lavinovým výbojem v malé oblasti přechodu. Tento šum se objevuje 

obvykle při dostatečně velkých závěrných napětích, ale nižších, než je napětí nutné pro 

lavinový výboj celé nedefektní oblasti přechodu. Lavinový výboj se může objevit ve dvou 

nebo více malých oblastech současně. Potom vzniká vícehladinový šum. Tento typ šumu lze 

pozorovat také v tlustovrstvých rezistorech. Spektrální hustota šumového napětí je na obr. 12. 

Zde ve frekvenčním rozsahu pod 1 Hz je dominantní šum 1/f a dále pak ve frekvenčním 

rozsahu 1 – 100 Hz je to generačně-rekombinační šum, ve frekvenční rozsahu nad 1 kHz je 

tepelný šum se spektrální hustotou 4kTR, odpovídající celkovému odporu R = 5 kΩ.  



 14 

10-17

10-15

10-13

10-11

0.1 1 10 100 1000 10000

a = -2

a = -1.1

S
UT

 = 4kTR

f / Hz

S
u / 

V
2 s

 
Obr. 12: Generačně-rekombinační a 1/f  šumové spektrum 

3.4 Šum typu 1/f 

Objasnění mechanismu vzniku šumu 1/f patří k jednomu z dosud nejstarších 

nevyřešených problémů fyziky pevných látek. Tento druh šum dostal název podle tvaru 

frekvenční závislosti spektrální hustoty narozdíl od jiných typů šumu, například výstřelového, 

jehož název vyplynul z fyzikální podstaty tohoto jevu. Frekvenční závislost spektrální hustoty 

má tvar průběhu funkce 1/f, avšak fyzikální mechanismus vysvětlující proč tomu tak je není 

dosud znám. 

V současné době existuje několik modelů, které dokáží vystihnout chování šumu 1/f, 

největší pozornost je věnována modelu, který v roce 1969 formuloval F. N. Hooge.  

3.4.1 Hoogův model 

Pro homogenní vzorky polovodičů a kovů je spektrální hustota fluktuace napětí dána 

vztahem: 

Nf

U
SU

2α=  (15) 

a spektrální hustota fluktuace proudu dána vztahem: 

Nf

I
SI

2α=  (16) 

kde I je stejnosměrný proud tekoucí vzorkem, U je stejnosměrné napětí na vzorku, N je 

počet fluktuátorů, α je bezrozměrný parametr závislý na rozptylu energie nosiče náboje a f je 

frekvence.  
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V tomto modelu se předpokládá, že zdrojem šumu 1/f je rozptyl nosičů na kmitech 

atomové mříže. Největší hodnoty nabývá součinitel α v případě, že pohyblivost nosičů náboje 

je určená pouze rozptylem na kmitech mříže. Potom platí 3
0 102 −⋅=α . 

3.4.2 Handelův model 

Peter Handel v roce 1980 publikoval kvantovou teorii šumu 1/f. Předpokládá, že ke 

vzniku fluktuací dochází při rozptylu nosičů náboje. Při srážkách nosičů s atomy vzniká 

brzdné záření s výkonovým spektrem W(f), které je v nízkofrekvenční oblasti konstantní, 

nezávislé na frekvenci. 

3.4.3 Mc Whorter ův model 

Nejednodušší cesta k vytvoření spektra typu 1/f je metoda superpozice spektrálních 

hustot typu ( )221 τωτ + . Protože spektrální hustota šumu 1/f sahá až do frekvencí řádově 

105Hz, je nezbytné předpokládat, že doba relaxace τ je proměnlivá s dolní mezí řádově 1µs. 

Přitom o horní mezi doby relaxace nejsou dosud přesvědčivé informace, ale je mnohem větší 

než 105 s. Takto široké spektrum relaxačních dob se vysvětluje následujícími způsoby: 

Relaxační doba je určena tunelováním nosičů barierou s proměnnou tloušťkou x. Doba 

relaxace charakterizující přechod elektronů mezi povrchovými stavy a vodivostním pásem je 

popsána vztahem: 

( )00 exp xxττ =  (17) 

kde x0 je parametr související s výškou bariery a v řadě případů má hodnotu řádově  

0,1 nm. V tomto modelu je doba τ slabě závislá na teplotě a v souvislosti s tím se očekává i 

slabá závislost spektrální hustoty na teplotě. 

Ve druhém případě se mění doba relaxace v důsledku existence lokalizovaných 

energetických stavů s širokým spektrem excitačních energií. Pak závisí doba relaxace na 

teplotě. Vznik šumu 1/f v ochuzené vrstvě polovodiče se vysvětluje závislostí doby života 

nosičů na jejich koncentraci. Z tohoto modelu vyplývá, že spektrální hustota je přímo úměrná 

čtverci přiloženého napětí, koncentraci povrchových center a rychlosti povrchové 

rekombinace. Význam studia šumu typu 1/f spočívá v tom, že v oblasti nízkých frekvencí 

(pod 100Hz) je u většiny materiálů dominantní. Šum typu 1/f popisuje fluktuace elektrických 

veličin v kovech, polovodičích i rezistorech, kompaktních materiálech i tenkých vrstvách, 

charakterizuje fluktuace elektronových svazků ve vakuu atd. 
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4 Popis vzork ů 
Pro měření jsem použil tři soubory niob oxidových kondenzátorů v SMD provedení, 

vyrobené firmou AVX. Každý soubor je po sedmi kusech. Měřící lišta s napájenými vzorky je 

na obr. 13. Soubory jsem označil pracovními názvy MK10, MK11 a MK12, jednotlivé 

součástky pak čísly 1 až 7. SMD pouzdra jsou typu D s rozměry 7,3 x 4,3 x 2,9 mm. 

Součástky jsou vyrobené dle směrnice ROHS, neobsahují olovo ani jiné škodlivé látky. Niob 

oxidové kondenzátory by se během používání, poškození nebo zničení neměly vznítit nebo 

explodovat. Charakteristickými rysy NbO kondenzátorů je vysoká spolehlivost při zvýšené 

zátěži, velká teplotní stabilita, dlouhá životnost, provozní teplota až do 125°C, nízký sériový 

odpor – ESR a nízká hodnota zbytkového proudu. 

Tab. 1: Popis vzorků 

Název 
kapacita 

[µF] 
pracovní 

napětí [V] 
formovací 
napětí [V] 

konstanta 
úměrnosti  
a [nm/V] 

tloušťka 
dielektrika 

[nm] 
MK10 150 6,3 38V 91.2 
MK11 220 4 27V 64.8 
MK12 330 2,5 18,5V 

2.4x10-9 
44 

V tab. 1 jsou parametry jednotlivých souborů vzorků, které se liší kapacitou, pracovním 

napětím a formovacím napětím, jež určuje tloušťku dielektrika dle vztahu (1). 

Ze známé hodnoty kapacity C, tloušťky dielektrika d a relativní permitivity εr = 46, 

můžeme vypočítat efektivní plochu elektrod kondenzátoru S ze vztahu pro kapacitu 

deskového kondenzátoru: 

d

S
C rεε0=  (18) 

Efektivní plocha elektrod je 335 cm2 pro soubor MK10, 350 cm2 pro soubor MK11 a 356 cm2 

pro soubor MK12. 

 
Obr. 13: Tři sady NbO vzorků v SMD povedení napájeny na měřící liště 
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5 Měření CV charakteristik 
CV charakteristiky byly měřeny pomocí LCR metru E4980A značky Agilent  

(viz. obr. 14.), který je napojen do počítače. Program ovládající měření je vytvořen v prostředí 

Matlab. Vzorky jsou k LCR metru kontaktovány mostem (viz. obr. 15), který je připojen přez 

BNC konektory. Měření je možné nastavit pro napětí v rozmezí ±20 V a pro frekvence od 20 

Hz do 2 MHz. Výsledkem měření je závislost kapacity na napětí při f = 20 Hz. Příklad 

naměřené charakteristiky pro vzorek MK10-1 je na obr. 16 

 

Obr. 14: LCR metr Agilent E4980A 

 

Obr. 15: Most pro kontaktování vzorků na LCR metr 
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Obr. 16: Příklad naměřené CV charakteristiky v rozmezí od -1 do 12 V 

Naměřené hodnoty kondenzátoru byly využity pro výpočet spektrální hustoty šumového 

proudu a spektrální hustoty šumového napětí, dále viz kapitola  7. 
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6 Měření a vyhodnocení VA charakteristik 
Schéma aparatury na měření VA charakteristik je na obr. 17, celé pracoviště potom na 

obr. 18. Zdroj stejnosměrného napětí je typu Agilent 6624A řízený počítačem, který 

umožňuje měření v normálním a reverzním módu Vzorky jsou uchyceny ve speciálním 

mechanickém přípravku na měření 21 vzorků viz. obr. 19. Měření je prováděno vždy po 

sedmi kusech současně. Zatěžovací odpory je možné připojit na kabely, vedoucími z držáku 

na devítipinové konektory. Takto lze měnit zatěžovací odpory pro měření kondenzátorů s 

různou hodnotou zbytkového proudu.  

 

Obr. 17: Schéma zapojení aparatury na měření VA charakteristik 

 

 

Obr. 18: Pracoviště na měření VA charakteristik 

Při měření na jiných než pokojových teplotách používáme kryostat nebo pec. Držák na 

měření vzorků je uzpůsobena na teploty 100 K až 400 K. Během měření VA charakteristik se 

na měřené vzorky přikládá napětí a měříme proud zatěžovacími odpory. Z naměřených 

hodnot následně počítač vynese graf VA charakteristiky. Průběhy všech sedmi vzorků jsou 

vkládány do jednoho grafu, jak je uvedeno na obr. 20 až obr. 22 pro soubory MK10, MK11 a 

MK12. 
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Obr. 19: Patice na uchycení vzorků a přídavné zatěžovací odpory 

6.1 Analýza VA charakteristik 

Na obr. 20 až obr. 22 jsou změřené VA charakteristiky pro sady vzorků MK10, MK11 a 

MK12. Měření probíhalo u vzorků na zatěžovacích odporech 10 kΩ respektive 1 MΩ, 
hodnoty jsou rozepsány u obrázků. Průběhy na obr. 20a, obr. 21a a obr. 22a jsou měřeny po 

časovém kroku 20 s, zatímco průběhy na obr. 20b, obr. 21b a obr. 22b jsou měřeny po 

časových krocích 200 s. Časovým krokem se myslí čas, mezi nastavením napětí na vzorcích a 

změřením hodnot proudu.  
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a)      b) 

Obr. 20: VA charakteristiky pro soubor vzorků MK10. a) Měřeno po časových krocích 20 s 
na zatěžovacím odporu 1 MΩ. b) Měřeno po časových krocích 200 s na  

zatěžovacím odporu 1 MΩ. 
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a)      b) 

Obr. 21: VA charakteristiky pro soubor vzorků MK11. a) Měřeno po časových krocích 20 s 
na zatěžovacím odporu 1 MΩ. b) Měřeno po časových krocích 200 s na zatěžovacím odporu 

1MΩ. 
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a)      b) 

Obr. 22: VA charakteristiky pro soubor vzorků MK12. a) Měřeno po časových krocích 20 s 
na zatěžovacím odporu 1 MΩ. b) Měřeno po časových krocích 200 s na zatěžovacím odporu 

1MΩ. 

Z grafů je vidět, že kromě složek proudu dle rovnice (9), se při zrychleném měření 

výrazně projeví ještě polarizační proud vlivem polarizace dielektrika.  

Polarizační proud lze vyjádřit vztahem: 
















 −−=
U

c
bI pol exp1  (19) 

Zbytkový proud, udávaný výrobcem kondenzátorů, představuje ustálenou hodnotu 

proudu, zatímco polarizační proud charakterizuje přechodný děj v důsledku připojení napětí 

na strukturu kondenzátoru. Tuto složku proudu je proto vhodné z VA charakteristiky odečíst, 
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abychom mohli dále analyzovat pouze zbytkový proud, tedy jeho Ohmickou, Poole-

Frenkelovu a tunelovou složku.  

Postup odečtu je ilustrován na obr. 23 pro vzorek MK11-3. Modré body znázorňují část 

naměřené VA charakteristiky pro napětí do 1.2 V. Do tohoto napětí se projeví pouze 

polarizační proud a ohmický proud, další složky proudu jsou zanedbatelné. Červená křivka je 

modelovaný průběh ohmického a polarizačního proudu. Z modelované charakteristiky 

vyplývá, že polarizační proud je popsán rovnicí 
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Obr. 23: VA charakteristika pro vzorek MK11-3, modré body jsou naměřené hodnoty, 
červená křivka je VA charakteristika modelující polarizační a ohmickou složku proudu. 
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Obr. 24: VA charakteristika pro vzorek MK11-1, modrý průběh je naměřená charakteristika, 

červený průběh je VA charakteristika po odečtení polarizačního proudu. 
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VA charakteristika naměřená pro vzorek MK11-3 a VA charakteristika vzorku po 

odečtení polarizačního proudu je na obr. 25. 
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Obr. 25: VA charakteristika pro vzorek MK11-3, modrý průběh je naměřená charakteristika, 

červený průběh je VA charakteristika po odečtení polarizačního proudu. 

Na Obr. 26 je VA charakteristika vzorku MK11-3 po odečtení polarizačního proudu, 

kterou lze v měřeném rozsahu napětí modelovat závislostí podle vztahu (19). Rovnice 

modelovaného průběhu je v grafu uvedena takto: 

( ) )/exp(exp xfdxcbxaxy −++=  (20) 

kde a je ohmická vodivost, b je vodivost Poole-Frenkelova jevu, c je Poole-Frenkelův 

součinitel určený vztahem (5), d je součinitel tunelového proudu a f je charakteristická 

hodnota tunelového napětí. 

Aproximací naměřeného proudu vypočteme ohmickou vodivost GΩ = 3.18 nS, vodivost 

Poole-Frenkelova jevu GPF = 1.3 nS, Poole-Frenkelův součinitel βPF = 1.45 V0,5, tunelový 

proud IT = 493 µA a charakteristickou hodnotu tunelového napětí UT = 62.1 V.  

Ze vztahu (5) lze odvodit vztah pro Poole-Frenkelův součinitel a pomocí něj vypočítat 

tloušťku dielektrika kondenzátoru: 
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Obr. 26: VA charakteristika měřená pro vzorek MK11-3 a vypočtené složky zbytkového 

proudu – tunelový proud (černá křivka), ohmický proud (zelená křivka) a Poole-Frenkelův 
proud (červená křivka) a celkový zbytkový proud vypočtený podle (9) – modrá křivka. 

Hodnoty Poole-Frenkelova koeficientu βPF a tloušťky dielektrika d vybraných vzorků 

jsou přehledně shrnuty do tabulky: 

Tab. 2: Hodnoty Poole-Frenkelova součinitele a tloušťky dielektrika vybraných vzorků ze 
souborů MK10, MK11 a MK12 

Vzorek 
Koeficient 

βPF 
tloušťka 

dielektrika d [nm] Vzorek Koeficient βPF 
tloušťka 

dielektrika d 
[nm] 

MK10-3 1,37 99,47 MK11-1 1,57 75,74 
MK10-4 1,62 71,13 MK11-5 1,56 76,71 
MK10-6 1,28 113,94 MK11-6 1,6 72,92 

 

Vzorek 
Koeficient 

βPF 
tloušťka 

dielektrika d [nm] 

MK12-1 2.42 31.88 
MK12-3 2.1 42.33 
MK12-4 2.29 35.60 

Střední hodnota tloušťky dielektrika pro vzorky MK10 je 94,84 nm, pro vzorky MK11 

je 75,12 nm a pro vzorky MK12 je 36,6 nm, což zhruba odpovídá výsledkům vypočteným z 

anodické oxidace.  

Celková hodnota zbytkového proudu závisí na intenzitě elektrického pole přiloženého 

na izolační vrstvu. Jednotlivé složky zbytkového proudu jsou pro vzorek MK11-4 

(kondenzátor D220/4) zobrazeny na obr. 27. Pro intenzitu elektrického pole menší než  

200 kV/cm (tj. U < 1,2 V pro kondenzátor D220/4 při tloušťce izolantu 60 nm) převažuje 

ohmická složka proudu. Pro intenzitu elektrického pole do asi 1 MV/cm je dominantní 
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transport elektronů prostřednictvím Poole-Frenkelova jevu. Pro intenzitu elektrického pole 

vyšší než 0.5 MV/cm (což pro kondenzátor D220/4 odpovídá napětí U = 4.5 V) tunelový 

proud přestává být zanedbatelný a při intenzitě elektrického pole větší než 1 MV/cm se stává 

dominantní složkou zbytkového proudu. 
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Obr. 27: VA charakteristika měřená pro vzorek MK11-4 a vypočtené složky zbytkového 

proudu – tunelový proud (černá křivka), ohmický proud (zelená křivka) a Poole-Frenkelův 

proud (červená křivka) a celkový zbytkový proud vypočtený podle (9) – modrá křivka. 

Z provedených experimentů vyplývá, že pracovní napětí je obvykle nižší, než napětí při 

němž se začíná projevovat tunelová složka proudu. V těchto případech je intenzita 

elektrického pole menší než 1 MV/cm, zatímco experimentální sledování závislosti 

zbytkového proudu na napětí bylo možné provádět až do hodnoty napětí 2,5 krát vyšší než je 

hodnota pracovního napětí, aniž by při dlouhodobém měření zbytkového proudu docházelo k 

výrazné degradaci parametrů kondenzátoru.  

Na obr. 28, obr. 29 a obr. 30 jsou uvedeny příspěvky jednotlivých složek proudů, jejichž 

součtem je celková hodnota zbytkového proudu pro daný vzorek při jmenovitém napětí. 

Z grafů je zřejmé, že tunelová složka proudu se u kondenzátorů při nominálním napětí 

prakticky neprojevuje. 
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Obr. 28: Sloupcový diagram vyjadřující hodnoty Ohmické, Poole-Frenkelovy a tunelové 

složky proudu pro soubor vzorků MK10. 
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Obr. 29: Sloupcový diagram vyjadřující hodnoty Ohmické, Poole-Frenkelovy a tunelové 

složky proudu pro soubor vzorků MK11. 
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Obr. 30: Sloupcový diagram vyjadřující hodnoty Ohmické, Poole-Frenkelovy a tunelové 

složky proudu pro soubor vzorků MK12. 
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7 Měření a vyhodnocení nízkofrekven čního šumu 
Pro měření šumu je použita aparatura, jejíž blokové schéma je na obr. 31. Patice na 

uchycení měřeného vzorku Cx je uzavřena v železné krabici (viz. obr. 32), která zaručuje 

stínění před parazitními signály. Pro napájení vzorku používám dvě nízkošumové 

dvanáctivoltové baterie zapojené do série. Filtrační kondenzátor Cf se sestává z bloku 

paralelně zapojených kondenzátorů o celkové kapacitě 1 mF. Zatěžovací odpor RL je 

nízkošumový rezistor o hodnotě 1 kΩ, na kterém je snímán měřený signál. Ten je dále 

zesilován nízkošumovým předzesilovačem PA15 a zesilovačem AM22, který obsahuje 

pásmovou propust s nastavitelnou dolní frekvencí 0.03 Hz až 300 kHz a s nastavitelnou horní 

frekvencí 3 Hz až 300 kHz. Oba zesilovače jsou napájeny bateriemi, aby se zamezilo 

parazitním signálům ze sítě. Zesílený signál je pro kontrolu zobrazován na osciloskopu a dále 

veden do A/D převodníku, kde je vzorkován. Jako spojovací vodiče mezi jednotlivými 

přístroji jsou použity stíněné koaxiální kabely. Navzorkovaný signál je zpracován pomocí 

počítače. 

 

 
 

Obr. 31: Blokové schéma aparatury na měření šumu 

 
Obr. 32: Aparatura na měření šumu 
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Výsledkem zpracování signálu počítačem je graf spektrální hustoty, vypočtený pomocí 

diskrétní Fourierovy transformace DFT.  

Na obr. 33 je šumové pozadí měřících zesilovačů. Ve frekvenčním rozsahu 10 mHz až 

10 Hz je dominantní šum 1/f. Na vyšších frekvencích se už projevuje pouze tepelný šum. 

Spektrální hustota tepelného šumu má hodnotu Su = 5x10-18 V2s což odpovídá ekvivalentnímu 

šumovému odporu R = 301 Ω.  
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Obr. 33: Šumové pozadí měřících zesilovačů PA15 a AM22 

Na obr. 34 je naměřený průběh šumového napětí. Představující jednu realizaci pro 

měření nízkofrekvenčního šumu  
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Obr. 34: Časový průběh šumového napětí  

Na obr. 35 je naměřený časový průběh šumového napětí, vykazujícího složku 

impulsního šumu. Impulsní šum (g-r šum) svědčí o přítomnosti nehomogenit a prasklin ve 

struktuře dielektrika. 
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Obr. 35: Časový průběh šumového napětí vykazující složku impulsního šumu.  

 

Na obr. 36 je vypočtený průběh spektrální hustoty šumového napětí Su pro vzorek  

MK10-1. Měření probíhalo při napětí UBAT = 12 V. Z této charakteristiky je vidět, že na 

frekvencích do 1 Hz klesá spektrální hustota šumového napětí SU s 1/f1, zatímco v intervalu 

frekvencí 1÷100 Hz klesá SU s 1/f3. Na vyšších frekvencích pak převládá tepelný šum.  
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Obr. 36: Spektrální hustota šumového napětí měřená na  

vzorku MK10-1 pro napětí UBAT  = 12 V. 

 

Kapacitance měřeného kondenzátoru závisí na frekvenci. Pro mezní frekvenci fc je 

kapacitance měřeného kondenzátoru rovna hodnotě zatěžovacího odporu RL.  
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Pro kondenzátor MK10-1 platí: 
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kde fc je mezní frekvence. 

Pokles kapacitance u měřeného vzorku s frekvencí vede k poklesu měřené hodnoty 

šumového napětí pro frekvence větší než fc. Spektrální hustota šumového napětí potom klesá 

s 1/f2 pro G-R šum a pro tepelný šum a s 1/f3 pro šum typu 1/f. 

Pro snadnější a přehlednější vyhodnocení spektrální hustoty šumu kondenzátoru je 

účelné přepočítat spektrální hustotu šumového napětí na spektrální hustotu šumového proudu, 

a při přepočtu zohlednit závislost přenosové funkce na frekvenci. Spektrální hustota 

šumového proudu SI je dána vztahem: 

)1( 222
2 CR

R

S
S L

L

U
I ω+=  (23) 

kde RL je zatěžovací odpor, ω  je kruhová frekvence a C je kapacita měřeného 

kondenzátoru. 

Vypočtená spektrální hustota šumového proudu vzorkem MK10-1 je na obr. 37. Je vidět, 

že ve frekvenčním rozsahu cca 1 až 100 Hz je dominantní šum typu 1/f.  
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Obr. 37: Spektrální hustota šumového proudu vzorkem MK10-1 
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Na obr. 38 až obr. 40 jsou spektrální hustoty šumového proudu pro vzorky MK10-1, 

MK11-7 a MK12-5, vždy pro malou a velkou intenzitu elektrického pole na vzorku. Pro 

malou intenzitu pole je spektrální hustota šumového proudu nezávislá na frekvenci, tedy 

dominantní složkou šumu v oblasti nízkých frekvencí je g-r šum. Pro vysokou intenzitu 

elektrického pole je SI nepřímo úměrné frekvenci – dominantní je šum typu 1/f. 

Z výsledku měření nízkofrekvenčního šumu a výsledku vyhodnocení VA charakteristik 

vyplývá, že pro případ, kdy je dominantní mechanismus transportu náboje ve struktuře Nb2O5 

Poole-Frenkelovým mechanismem, je dominantní generačně-rekombinační šum. Pro vysokou 

hodnotu intenzity pole – nad 1MV/cm je ve struktuře dominantní tunelový proud a projevuje 

se šum typu 1/f. 
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Obr. 38: Spektrální hustota šumového proudu pro vzorek MK10-1 pro  

proud I = 9 µA (při napětí U = 12 V) a I = 1 µA (při napětí U = 5 V) 
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Obr. 39: Spektrální hustota šumového proudu pro vzorek MK11-7 pro  

proud I = 3.7 µA (při napětí U = 12 V) a I = 0.13 µA (při napětí U = 5 V) 
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Obr. 40: Spektrální hustota šumového proudu pro vzorek MK12-5 pro  

proud I = 134 mA (při napětí U = 12 V) a I = 1.34 µA (při napětí U = 5 V) 
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8 Závěr 
Ve své práci jsem studoval transportní a šumové charakteristiky MIS struktury 

s aplikací modelu MIS struktury na NbO kondenzátory. Základními mechanismy transportu 

náboje v této struktuře jsou ohmický, Poole-Frenkelův a tunelový mechanismus. Dále jsem se 

seznámil se základními typy elektronického šumu, které se projevují ve struktuře 

kondenzátoru a s měřením a vyhodnocováním šumových charakteristik. Experimenty byly 

provedeny na sadě 21 vzorků, sestávajících se ze tří různých souborů NbO kondenzátorů po 

sedmi kusech v každém souboru. U vzorků byly známy technologické parametry výroby, 

konkrétně formovací napětí. Z něj jsem vypočítal předpokládanou tloušťku dielektrika u 

jednotlivých souborů. Předpokládaná tloušťka dielektrika pro soubor MK10 je 91.2 nm, pro 

soubor MK11 je 64.8 nm a pro soubor MK12 je 44 nm. Na všech vzorcích jsem proměřil CV 

charakteristiky a hodnoty kapacity kondenzátorů pro různá napětí jsem následně využil při 

přepočtu spektrální hustoty šumového napětí na spektrální hustotu šumového proudu. 

Proměřil jsem VA charakteristiky a namodeloval jednotlivé složky zbytkového proudu – 

ohmickou, Poole-Frenekelovu a tunelovou složku. Při rychlém měření se vedle těchto tří 

složek výrazně projeví ještě polarizační proud vlivem polarizace dielektrika. Zbytkový proud, 

udávaný výrobcem kondenzátorů, představuje ustálenou hodnotu proudu, zatímco polarizační 

proud charakterizuje přechodný děj v důsledku připojení napětí na strukturu kondenzátoru. 

Tuto složku proudu je proto nutné z VA charakteristiky odečíst, aby bylo možno dále 

analyzovat pouze zbytkový proud, tedy jeho Ohmickou, Poole-Frenkelovu a tunelovou složku. 

Moderováním VA charakteristiky určíme ohmickou vodivost GΩ, vodivost Poole-Frenkelova 

jevu GPF, Poole-Frenkelův součinitel βPF, tunelový proud IT a charakteristickou hodnotu 

tunelového napětí UT. Ze vztahu pro Poole-Frenkelův součinitel jsem určil tloušťku 

dielektrika kondenzátoru. Střední hodnota tloušťky dielektrika pro vzorky souboru MK10 je 

94,84 nm, pro vzorky souboru MK11 je 75,12 nm a pro vzorky souboru MK12 je 36,6 nm, 

což zhruba odpovídá výsledkům vypočteným z anodické oxidace. Celková hodnota 

zbytkového proudu závisí na intenzitě elektrického pole přiloženého na izolační vrstvu. Pro 

malou intenzitu elektrického pole převažuje ohmická složka proudu. Pro intenzitu 

elektrického pole do asi 1 MV/cm je dominantní transport elektronů prostřednictvím Poole-

Frenkelova jevu. Pro intenzitu elektrického pole vyšší než 0.5 MV/cm tunelový proud 

přestává být zanedbatelný a při intenzitě elektrického pole větší než 1 MV/cm se stává 

dominantní složkou zbytkového proudu. Z provedených experimentů vyplývá, že pracovní 

napětí je obvykle nižší, než napětí při němž se začíná projevovat tunelová složka proudu. 

Experimentální sledování závislosti zbytkového proudu na napětí bylo možné provádět až do 

hodnoty napětí 2,5 krát vyšší než je hodnota pracovního napětí, aniž by při dlouhodobém 

měření zbytkového proudu docházelo k výrazné degradaci parametrů kondenzátoru. 
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Z výsledku měření nízkofrekvenčního šumu a výsledku vyhodnocení VA charakteristik 

vyplývá, že pro případ, kdy je dominantní mechanismus transportu náboje ve struktuře Nb2O5 

Poole-Frenkelovým mechanismem, je dominantní generačně-rekombinační šum. Pro vysokou 

hodnotu intenzity pole nad 1 MV/cm je ve struktuře dominantní tunelový proud a projevuje se 

šum typu 1/f. 
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