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optimalizovány a testovány parametry elektronové litografie, testování elektrického odporu zlatých kontaktů a platinových můstků a transport mikrostruktur.
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Úvod
Měření transportních vlastností, mezi které se řadí elektrický odpor, magnetotransport a Hallův jev představuje poměrně snadné experimentální techniky, významně přispívající k charakterizaci pevných látek z hlediska jejich elektronové
struktury.
Studium silně korelovaných elektronových systému vyžaduje poměrně malých
vzorků při extrémních podmínkách, které představují velmi nízké teploty (často
> 30mK), vysoké magnetické pole (∼ 10 T) či vysoký (hydrostatický) tlak (< 10
GPa). Měření transportních vlastností tak představuje nepostradatelné a často i
jediné možné techniky pro charakterizaci těchto materiálů a studia nových fyzikálních jevů. Můžeme zmínit například detekci fázových přechodů jako je změna
magnetického uspořádání nebo přechod do supravodivého stavu a následné studium vlivu vnějších podmínek na tyto fázové přechody. U silně korelovaných
elektronových systémů je sledována logaritmická teplotní závislost elektrického
odporu způsobená Kondo interakcemi nebo tzv. non-Fermi liquid chování projevující se odklonem od kvadratické teplotní závislosti odporu v nízkých teplotách
[1].
Na školicím pracovišti je studována nová skupina těžkofemionových sloučenin
s obecným chemickým vzorcem Cen Pdm In3n+2m a jejichž struktura je znázorněna
na obr. 1.

Obrázek 1: Struktury studovaných sloučenin Cen Tm In3n+2m a jejich příslušné
grupy.
Tyto sloučeniny představují vrstevnaté struktury, kde se jednotlivých sekvencích střídají vrstvy CeIn3 a PdIn2 . Všechny tyto sloučeniny krystalizují v
tetragonální soustavě s prostorovu grupou P4/mmm.
Z těchto sloučenin se zatím podařilo připravit sloučeniny Ce2 PdIn8 [2], Ce3 PdIn11
3

[3, 4] a velmi malé množství CePdIn5 , které je pro další studium těžce izolovatelné a byla zatím určena jenom krystalová struktura. První z těchto materiálů
Ce2 PdIn8 , vykazuje paramagnetické chování do teploty 0.7 K, kde se stává supravodivým. Nad teplotou uspořádání vykazuje tzv. non-fermi liquid chování [1, 2].
Zajímavější je chování sloučeniny Ce3 PdIn11 , u které dochází k přechodu do feromagnetického stavu pod teplotou 1.7 K a pod 0.4 K je možno pozorovat koexistenci magnetického uspořádání a supravodivosti [4]. Z cérových sloučenin se
jedná o první, která vykazuje toto chování za normálního tlaku. Studium strukturně příbuzné sloučeniny CePdIn5 bude znamenat rozšíření poznatků o těchto
vrstevnatých sloučeninách a vlivu složení na fyzikálni vlastnosti v okolí kvantově
kritického bodu.
Možnost miniaturizace vzorku potom představuje užitečnou techniku pro studování fyzikálních vlastností vzorků, které nelze připravit ve větším množství. V
této práci se budeme zabývat technikou přípravy vzorků za použití fokusovaného
iontového svazku, jejich následným transportem a připevněním mezi vodivé kontakty, které bude následovat testování kvality takto připravených vzorků. Toto
testování bude prováděno na materiálu, který má známé fyzikální vlastnosti, je
snadno připravitelný a zárověn je nejvíce podobný sloučenině CePdIn5 , kterou budeme chtít studovat po úspěšné implementaci metody. Vhodný kandidát splňující
tato kritéria je CeCoIn5 , jež má stejnou strukturu, vysokou teplotu supravodivého
přechodu a lze snadno připravit dostatečně kvalitní monokrystaly.
CeCoIn5 představuje těžkofermionový supravodič mající d - wave symetrii Cooperových párů, který má mezi cérovými sloučeninami zatím nejvyšší Tc =2.3 K
[5]. Magnetické vlastnosti stejně jako teplotní závislost elektrického odporu byla
již změřena na monokrystalu [5]. CeCoIn5 krystalizuje v tetragonální krystalografické soustavě s mřížovými parametry a=4.62 Åa c=7.56 Å[5]. Struktura se
skládá ze střídajících se vrstev CeIn3 a CoIn2 [5] (obr. 1).
Tento materiál podobně jako ostatní těžkofermionové supravodiče představuje
supravodič II. typu. Po aplikaci vnější magnetického pole potom dojde k rozrušení
ab
=11.6 T, zatímco
supravodivost při kritické hodnotě pole ve směru roviny ab Hc2
c
podél osy c je Hc2 =4.95 T [5].
Po tomto úvodu je práce je rozčlěněna do tří hlavních kapitol. V první kapitole se budeme zabývat teorií k dané problematice kterou tvoří elektrický odpor
a supravodivost. Druhá kapitola rozebírá experimentální metody a přístroje používané v průběhu experimentu. Třetí kapitola potom popisuje popis přípravy
vzorků, jejich následnou charakteristiku a diskuzi. Následuje závěr shrnující dosažené výsledky.
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1. Teorie
1.1
1.1.1

Elektrický odpor
Matthiesenovo pravidlo

Při průchodu vodivostních elektronů krystalovou mřížkou kovu může docházet
k jejich rozptylu, což se navenek bude projevovat jako elektrický odpor. Tento
elektrický odpor bude tím větší, čím bude k rozptylu docházet častěji, neboli
relaxační doba mezi srážkami bude menší. Budeme-li uvažovat nezávislost těchto
příspěvků k rozptylu a nezávislost relaxační doby[6, 7] na vlnovém vektoru k,
můžeme pro celkovou relaxační dobu τ psát vztah: [6]
1
1
1
1
=
+ + + ...
τ
τ1 τ2 τ3
Měrný odpor ρ je potom možné zapsat ve tvaru
ρ = ρ1 + ρ2 + ρ3 + ...

(1.1)

(1.2)

Tento empirický vztah se potom označuje jako Matthiesenovo pravidlo [6].

1.1.2

Příspěvky k elektrickému oporu

Nečistoty a poruchy
Tento příspěvěk k elektrickému odporu ρ0 je způsoben poruchami krystalové
mříže jako jsou vakance či bodové nebo čárové poruchy a dále nečistotami uvnitř
vzorku. Jedná se o příspěvěk teplotně nezávislý.
Rozptyl na fononech
Fononový příspěvek k měrnému elektrickému odporu ρph je způsobem rozptylem elektronů díky kmitům krystalové mříže. Teplotní závislost tohoto příspěvku
pak můžeme vyjádřit Bloch-Grüneisenovým vztahem. [7, 8].
T
=A
Θ
(

ρph

)5 ∫ Θ/T
0

t5
dt
(et − 1)(1 − e−t )

(1.3)

kde A je konstanta typická pro daný kov, T je termodynamická teplota a θ je
Debeyova teplota.
Z totoho vztahu je možno získat limitní chování pro nízké teploty kde je
závislost ρph ∝ T 5 a pro vysoké teploty ρph ∝ T .
Interakce s magnetickými momenty
Nachází-li se látka v paramagnetickém stavu, pak příspěvek k elektrickému
odporu ρspd je možno přibližně vyjádřit vztahem [8].
ρspd

3π 2 m∗ 2
= 2 Jex (g − 1)2 J(J + 1)
he Ef
5

(1.4)

kde m∗ je efektivní hmotnost elektronu, h je Planckova konstanta, e je elektrický náboj elektronu, Ef je Fermiho energie, g je Landeho g-faktor, Jex je konstanta daná výměnnou energií a J představuje celkový moment hybnosti.
Přejde-li látka z paramagnetického do ferromagnetického stavu, pak začně
docházet k rozptylu na magnonech a příspěvek ρspd přejde na ρmag , který je
teplotně závislý [8].
T −∆
)e T
(1.5)
∆
kde A,B a ∆ jsou konstanty charakteristické pro danou látku.
Dosadíme-li nyní do 1.2, pak můžeme pro celkový odpor (obr. 1.1) psát vztah:
ρmag (T ) = AT 2 + BT (1 + 2

ρ = ρ0 + ρph + ρspd + ρmag

(1.6)

Obrázek 1.1: Grafické znázornění Matthiesenova pravidla. Převzato z [9]

1.2

Supravodivost

Supravodivost byla objevena již v roce 1911, když H. Kamerling Onnes ochlazoval vzorek rtuti do teplot kapalného hélia[6]. Při tomto experimentu zjistil, že
je-li vzorek rtuti ochlazen pod kritickou teplotu Tc = 4.2 K [6], jeho elektrický
odpor vymizí. Makroskopické vlastnosti supravodičů byly dobře popsány fenomenologickou teorií Landaua a Ginzberga z roku 1950 a v roce 1957 přišla kvantová
teorie Bardeena, Coopera a Schrieffera (BCS teorie)[10].

1.2.1

Supravodivost a magnetické pole

Meissnerův jev
Meissner a Ochsenfeld experimentálně ukázali, že při ochlazení supravodiče,
který se nachazí v magnetickém poli o magnetickou indukcí B, pod jeho kritickou
6

teplotu Tc dochází k vytlačení siločár magnetického pole ze vzorku (obr. 1.2).
Tedy magnetické pole B uvnitř supravodiče je nulové a supravodič se chová jako
ideální diamagnetikum.

Obrázek 1.2: Supravodivá koule v magnetickém poli B nad a pod Tc . Převzato z
[11].

Supravodiče I. a II. typu
Při dostatečně silném magnetickém poli dojde k rozrušení supravodivosti. Pokud dojde k rozrušení supravodivosti při určité kritické hodnotě pole Hc , nazýváme tyto supravodiče supravodiči I. typu. Jedná se typicky o čisté kovy.
Naproti tomu u supravodiče II. typu si ponechávají své supravodivé vlasnosti
do horní kritické hodnoty pole, které se označuje jako Hc2 , ale při dolní kritické
hodnotě pole Hc1 je uvnitř pole H ̸= 0. Pokud se supravodič II. typu nachází
mezi hodnotami pole Hc1 a Hc2 říkáme, že se nachází ve vírovém stavu.

1.2.2

Konvenční a nekonvenční supravodivost

BCS Teorie
Tato teorie říká, že nachází-li se kus kovu v základním stavu, tak je pro něj
energeticky výhodnější, když se elektron z fermiho plochy přesune těsně nad tuto
plochu. V případě mnoho elektronových systému se tyto stavy v blízkosti Ef
obsazují dle Fermi-Diracova rozdělení. Základní stav BCS se pak realizuje tak,
že se tyto jednočásticové stavy obsazují po dvojicích. Je-li obsazen stav s vlnovým vektorem k a spinem ↑, potom se obsadí i stav s vlnovým vektorem -k a
spinem ↓. Takového dvojice elektronů se potom nazývají Cooperovy páry [6]. V
případě konvenčních supravodičů se tyto Cooperovy páry realizují ve formě spinových singletů s izotropní prostorovou komponentou, tzv. s-wave. Mezi konvenční
supravodiče se potom řadí Al, Hg, Mo, Nb či Pb. [7]
Nekonveční supravodivost
Supravodiče nemající izotropní s-wave symetri a tedy neřídící se BCS teorií,
potom nazýváme nekonvenčními. Mezi tyto supravodiče se řadí kupráty a těžkofermionové sloučeniny [12].
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2. Experimentální metody
2.1

Skenovací elektronový mikroskop

Skenovací elektronový mikroskop představuje zařízení, které skenuje povrch
vzorku pomocí fokusovaného svazku elektronů.
V průběhu experimentu byly použivány 2 elektronové mikroskopy Tescan
MIRA I LMH a jeho novější verze Tescan MIRA III LMH (obr 2.1). Oba tyto
mikroskopy jsou podobne konstrukce skládající se ze tří vakuově oddělených částí.
Z elektronového děla, tubusu a komory.
Elektronové dělo představující zdroj elektronů, je v našem případě Schottkyho katoda. Jedná se o wolframový hrot pokrytý oxidem zirkonu (ZrO2 ), který
zvyšuje elektrickou vodivost při vysokých teplotách. Namísto obvyklé termoemise,
která se využívá aby elektrony překonaly potenciálovou bariéru na povrchu zdroje,
jako je obvyklé u ostatních zdrojů elektronů (wolframový drát, či LaB6 ), je potenciálová bariéra snížena přítomností silného elektrického pole, což snižuje pracovní
teplotu katody na ∼ 1800 K [13].
V tubusu se nacházejí elektromagnetické čočky, kterými je usměrňován proud
elektronů. První a nejsilnější elektromagnetická čočka představuje kondenzor,
který ovládá proud svazku. Dále se zde nachází centrovací cívky, které centrují
proud svazku do osy tubusu, následují aperturní clony, které ze svazku vymezují
úzký svazek a řádkovací cívky vychylující svazek.
Detektory jako jsou BSE (zpětně odražené elektrony z anglického Back scattered electrons), SE (z anglického Secondary electrons) a EDX (z anglického Energydispersive X-Ray spectroscopy), jsou stejně jako vzorky umístěny v pracovní
komoře.

2.1.1

Interakce elektronů s pevnou látkou

Při interakci primárních elektronů s látkou dochází ke vzniku mnoha různých
částic a záření, jako jsou sekundární elektrony (SE), zpětně odražené elektrony,
Augerovy elektrony či rentgenové záření.
Sekundární elektrony vznikají vyražením elektronů ze slupek atomů materiálu vzorku primárními elektrony. Jelikož sekundární elektrony vznikají ve vzdálenosti maximálně pár nanometrů od povrchu [13], tak nám tento zobrazovací

Obrázek 2.1: Skenovací elektronový mikroskop Tescan MIRA III LMH, umístěný
na KFPP v Tróji.
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mód dobře zobrazuje topografii povrchu vzorku.
Část primárních elektronů se může pružně odrazit od jader materiálu vzorku.
Tyto elektrony označujeme jako zpětně odražené elektrony (BSE). Jelikož
pravděpodobnost odrazu vzrůstá s rostoucím atomovým číslem Z, tak se v BSE
kontrastu jeví těžší prvky světleji než prvky lehké.
EDX Analýza
Při interakci primárních elektronů svazku s látkou, dochází k vyražení elektronů z vnitřních slupek atomu látky. Tyto prázdné stavy jsou následně zaplněny
elektrony z vnějších slupek, což je spojeno s emisí γ kvanta o vlnové délce, která
odpovídá rozdílu energií, která je charakteristická pro danou látku.
Většina elektronových mikroskopů je vybavena EDX detektorem (v našem
případě se jedná o detektor Bruker AXS), který detekuje tyto vzniklá γ kvanta.
Počítač ovládající EDX detektorem je vybaven softwarem pro vyhodnocování
naměřených spekter. Tato spektra jsou softwarem nafitována a z poměru ploch
píků a následným započtením korekcí [13], je vyhodnoceno zastoupení prvků v
daném místě.

2.2

Fokusovaný iontový svazek

Fokusovaný iontový svazek (FIB - z anglického Focused Ion Beam) je zařízení podobné SEM, ale namísto elektronového svazku používá fokusovaný svazek iontů. Díky tomu, že hmotnost iontů je řádově mnohem vyšší než hmotnost
elektronů, nabízí FIB oproti SEM možnosti jako je odprašování nebo depozice
materiálu. Nejčastěji se jako zdroj iontů používá gallium, kvůli svým vhodným
fyzikálním vlastnostem jako jsou nízká teplota tání (29.8 o C [14]), málo se vypařuje, nereaguje s wolframovým materiálem hrotu, má dostatečnou hmotnost
pro odprašování a poskytuje vysoké rozlišení[15]. Mezi další materiály, které se
běžně používají jako zdroj iontů patří především xenon a helium. Dále se zkoušejí
používat Bi, In, Au či jejich sloučeniny jako As + B + Pd nebo Si + Au [15].
V průběhu experimentu, byl používán FIB Tescan Lyra XM (obr. 2.2 a), který
v sobě kombinuje jak iontové tak elektronové dělo, kde elektronové dělo je kolmo
ke vzorku, zatímco iontové dělo svírá s osou elektronové děla úhel 55o (obr. 2.2 b)).
Tento přístroj je dále vybaven systémem pro vstřikování plynu (GIS - z anglického
Gas Injection System), nanomanipulátorem a dále BSE a EDX detektory.

2.2.1

Stavba mikroskopu s fokusovaným iontovým svazkem

FIB se podobně jako SEM skládá z iontového děla (ekvivalence elektronového
děla u SEMu), tubusu a pracovní komory.
Iontové dělo
Iontové dělo (LMIS z anglického Liquid Metal Ion Source) se skládá ze zdroje
iontů, wolframového hrotu, supresoru a extraktoru (obr. 2.3). Gallium, které se

9

(a) FIB Tescan Lyra umístěný na KFPP(b) Jednoduché schéma vzáMFF UK v Tróji
jemné orientace elektronového
a iontového děla. Vzorek je
umístěn na klínku o úhlu 20o ,
kvůli geometrii mikroskopu (viz
příloha I - Geometrie mikroskopu
Tescan Lyra).

Obrázek 2.2: FIB Tescan Lyra
zahřeje nad teplotu tání steče na konec hrotu, na kterém je připojen kladný potenciál. Pod tímto hrotem je extraktor, na kterém je záporný potenciál. Tím se
díky vyrovnání elektrostatické síly a povrchového napětí, vytvoří na konci hrotu
kapička gallia. Z této kapičky jsou poté elektrickým polem vytrhávány galliové
ionty směřem do tubusu. Supresor slouží spolu s extraktorem ke stabilizaci extrakčního proudu změnou svého napětí. Urychlovací napětí sloužící k extrakci
iontů bývá obvykle v rozmezí od 5 do 30 kV.

Obrázek 2.3: Schéma LMIS. Převzato z [16]
V tubusu se nachází podobně jako v SEMu elektromagnetické čočky sloužící k
fokusaci svazku, aperturní clony k přizpůsobení toku galliových iontů nebo blanking elektrody sloužící k odklonění svazku do tzv. Farradayovy klícky v případě
zamezení nechtěného ozáření vzorku.
V pracovní komoře se potom nachází karusel s držáky na vzorky, nanomanipulátor, SE a BSE detektor, EDX detektor a trysky GIS.
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Trysky GIS
Trysky GIS slouží k depozici materiálu na povrch vzorku. Deponovaný materiál je kapilárami (obr. 2.4) přiveden k povrchu vzorku ve formě plynného prekurzoru, který je následně iontovým svazkem rozštěpen na stálé a nestále části.
Tyto stále částí se poté adsorbují na povrchu vzorku, zatímco nestále vzorek opuští. Jelikož s depozicí neustále probíhá odprašování, není možné používat velké
proudy při kterých převládá destruktivní část nad depoziční.
Jako depoziční materiály je možno používat platinu, izolátor, wolfam, křemík
či vodní páry.

Obrázek 2.4: Trysky GIS nad substrátem se vzorkem umístěným na nanomanipulátoru.

2.3

Elektronová litografie

Elektronová litografie (EBL - z anglického Electron beam litography) představuje proces vytváření předem definovaných struktur na substrátu pokrytém
rezistem, pomocí fokusovaného elektronového svazku.
Elektronová litografie se obvykle realizuje na litografu, ale kvůli vysokým pořizovacím nákladům jsou často v laboratorních podmínkách nahrazeny upraveným
skenovacím elektronovým mikroskopem, což s sebou nese jisté nevýhody jako
např. nižší rozlišení nebo omezení velikosti struktur dáno DAC převodníkem.
Toto je i náš případ, kdy namísto litografu byl používán skenovací elektronový
mikroskop Tescan MIRA 3 LMH, jehož úprava spočívá v instalaci beam blankeru
sloužící k vychylování elektronového svazku a litografický software od společnosti
Tescan, DrawBeam (viz příloha II - Modul DrawBeam).
Proces elektronové litografie se skládá z několika kroků:
1. Nanesení rezistu
2. Expozice
3. Vyvolání
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4. Leptání (volitelné)
5. Nanesení funkční vrstvy (volitelné)
6. Lift-off (volitelné)

Obrázek 2.5: Postup elektronové litografie. Převzato z [17]

2.3.1

Rezist

E-beam rezisty představují látky, jejichž molekuly při interakci s elektronovým
svazkem podstupují jistou stukturní změnu. Nejčastěji se jedná o polymerní látky
rozpuštěné v tekutém organickém rozpouštědle. Exponované části rezistu jsou
poté snáze/hůře odstranitelné. Takto můžeme rozdělit rezisty do dvou skupin.
Pozitivní a negativní.
Pozitivní rezist
Mezi pozitivní rezisty řadíme látky u kterých dochází k odstranění exponovaných částí vývojkou. V případě polymerních rezistů dochází v exponovaných
místech ke štěpení molekulárních řetízků na kratší(chain scission) a tyto rozštěpené molekuly jsou poté snadněji odstranitelné ve vývojce.
Mezi nejznámější a nejpoužívanější pozitivní rezist patří PMMA (Polymethylmethakrylát), dále pak Accuglas, EBR-9, PBS nebo ZEP ([18], [19]).
Negativní rezisty
U negativních rezistů jsou naopak molekuly exponované části sesíťovány(crosslink), což způsobuje menší citlivost exponovaných částí na rozpouštědla.
Mezi negativní rezisty se řadí například COP nebo Calixaren [20]. Mezi negativní rezisty se také může řadit PMMA, u kterého dochází při vysokých absorbovaných energiích k sesíťování molekul.
E-beam rezist se na substrát obvykle nanáší tzv. spin-coat metodou. Tato
metoda spočívá v kápnutí tekutého rezistu na substrát a následným roztočením
substrátu, což vytvoří na substrátu přibližně homogenní vrstvu rezistu.
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2.3.2

Expozice

Expozice je ovlivněna několika parametry mezi které patří dávka ozáření D,
krok paprsku dbss , proud svazku I a dwell time tdwell . Dávka ozáření D (anglicky
dose) Q veličina definovaná jako elektrický náboj v dopadající na jednotku plochy s obvyklou jednotkou [µC/cm2 ]. Krok paprsku (anglicky beam step size) dbss
určuje vzdálenost, kterou paprsek přeskočí při posunutí o jeden pixel. Dwell time
tdwell představuje dobu, po kterou elektronový svazek setrvá na jednom pixelu.
Tyto parametry nejsou navzájem nezávisle a souvisejí spolu vztahem [18]:
tdwell [µs] =

2.3.3

µC
2
D[ cm
2 ] · dbss [µm]
0.1 · I[nA]

(2.1)

Proximity effect

Při ozáření rezistu elektronovým svazkem může docházet i k částečnému exponování částí rezistu, které neměly být ozářeny. Tento efekt označovaný jako proximity effect je nejvíce patrný při ozařování dvou blízkých struktur, kde dochází
k exponování části mezi těmito strukturami (viz obr 2.6), což značně ovlivňuje
tvar struktur, které chceme vytvořit.

Obrázek 2.6: Proximity effect mezi řadou čtverců
K proximity rezistu přispívájí následující efekty.
Zpětný rozptyl
Jak elektrony prostupují dále materiálem substrátu, tak může docházet k
rozptylu těchto elektronů pod velkými úhly zpět do materiálu rezistu, což může
způsobit expozici míst značně vzdálených od původně exponované oblasti.
Dopředný rozptyl
Při interakci primárních elektronů s molekulami rezistu je jistá část elektronů pod malým úhlem odražena, což způsobuje zvětšení průměru elektronového
svazku u spodku rezistu. Zvětšení efektivního průměru svazku df můžeme popsat
empirickým vztahem [21]:
( )3
Rt 2
df = 0.9
(2.2)
Vb
Kde Rt je tloušťka rezistu v nm a Vb je napětí urychlovací napětí v kV. Jak je
vidět z (2.2), tak je možné dopředný rozptyl omezit použitím tenčí vrstvy rezistu
a větším urychlovacím napětím.

13

Sekundární elektrony
Díky vysoké energii primárních elektronů, dochází při interakci s materiálem
také k vytváření sekundárních elektronů. Tyto sekundární elektrony mají většinou
velmi nízkou energie (2-50 eV) a proto rozšiřují efektivní průměr svazku jen o pár
nm (∼ 10 nm).

2.3.4

Vývolání

U pozitivních rezistů, u kterých jsou exponované části odstraněny rychleji
než neexpoované, probíhá vyvolání ponořením substrátu do vývojky, ve které
se nechá stanovenou dobu (Doba je charakteristická pro použitý rezist a dobu
expozice. Je třeba vyladit a dodržovat). Po uplynutí této doby se substrát přenese do ustalovače, který slouží k zastavení procesu, a následnému usušení. Pro
větší struktury je možné v průběhu vyvolávání substrát vytáhnout a optickým
mikroskopem zkontrolovat stav vyvolávání.
Pro PMMA se nejčastěji jako vývojka používá MIBK/IPA (v poměru 1:3)
nebo IPA/H2 O(v poměru 3:7). Jako ustalovač je potom používán IPA.

2.3.5

Depozice funkční vrstvy

Jelikož je elektronová litografie používaná pro vytváření struktur z širokého
spektra materiálů, je k depozici funkčních vrstev používáno různých způsobu
depozice mezi které patří magnetronové naprašování, vakuové napařování či chemické napařování.
Magnetronové naprašování
Jednou z metod a námi použiváná metoda depozice funkční vrstvy je magnetronové naprašování (anglicky sputtering). Při této metodě jsou terčík (zdroj materiálu) a naprašovaný vzorek umístěny v atmosféře pracovního plynu (obvykle
argon), který je ionizován. Tyto ionty jsou poté magnetickým polem usměrňovány na terčík, tak aby odprašovaly atomy terčíku, které potom driftují směrem
ke vzorku.
Měření tloušťky deponované vrstvy
Jednou z metod měření tloušťky deponované vrstvy je QCM (z anglického
quartz crystal microbalance). Tato metoda měří tloušku deponované vrstvy na
základě základě změny rezonanční frekvence rezonátoru z křemenného krystalu s
rostoucí hmotností.

2.3.6

Lift-off

Lift-off neboli stripování představuje poslední fázi procesu elektronové litografie. V této fází dochází k odstranění zbylého rezistu z povrchu substrátu, čímž
dojde k odstranění funkční vrstvy v místech, ve kterých rezist nebyl smyt vývojkou.
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Substrát je ponořen do removeru, který je charakteristický pro každý druh
rezistu (udává výrobce). Doba působení removeru se různí podle tloušťky naprášené vrstvy a druhu rezistu od několika sekund po několik hodin. Tento proces je možné urychlit v ultrazvukové čističce, ale pro materiály se špatnou adhezí
funkční vrstvy na substrát nebo pro tlustší funkční vrstvy se tento postup příliš nedoporučuje. Po skončení procesu je vhodné substrát opláchnout ve vývojce
kvůli odstranění zbylého rezistu
Pro PMMA se jako remover nejčastěji užívá organických rozpouštědel jako
jsou aceton, toluen či anisol. V případě acetonu se remover nechá působit přibližně
hodinu aby se remover dostal ke všem částem rezistu. Pro tlustší funkční vrstvy
je možné tuto vrstvu mechanicky sloupnout například pinzetou.

2.3.7

Výhody a nevýhody elektronové litografie

Hlavní výhody EBL spočívají v možnosti vytvářet téměr libovolné struktury
s velmi vysokým rozlišením (pod 10 nm [18]). Tím se liší např. od optické litografie, která může vytvářet pouze struktury, pro které jsou dostupné masky a
také nedosahuje takového rozlišení (omezení způsobeno difrakcí, která je nejvíce
pozorovatelná, je-li velikost struktury ≈ λ kde λ je použitá vlnová délka světla).
Mezi nevýhody EBL patří zejména pomalost, velké pořizovací náklady a omezení
ve tvaru struktur v důsledku proximity effectu.
Tyto výhody a nevýhody předurčují EBL především k vytváření malého množství struktur pro výzkumné účely nebo vytváření masek pro optickou litografii
(chrom na skle).

2.4

Měření elektrického odporu

Pro měření elektrického odporu na aparatuře Closed-Cycle (Janis Research),
PPMS (Quantum Design) nebo kryostatu s VTI (Cryogenics) vybaveného 20 T
magnetem, je třeba vzorky upevnit do speciálního držáčku na měření elektrických odporů, tzv. pucku (viz obr. 2.7). Tento držáček od firmy Quantum Design
umožnuje měření 2 vzorků, kde pro každý vzorek jsou k dispozici 4 kontakty.
Tzv. kanál 1, označený na obr. 2.7 čísly 1-4 a tzv. druhý kanál 2 s kontakty 5-8.
Krajní kontakty na každé straně představují proudové kontakty, zatímco kontakty
uprostřed představují kontakty napěťové.

Obrázek 2.7: Držáček na měření elektrických odporů od firmy Quantum design.
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Známe-li elektrický odpor R, tak je vhodné ho přepočítat na tzv. měrný elektrický odpor ρ udávající elektrický odpor materiálu jednotkové délky a průřezu.
Tento měrný elektrický odpor ρ potom souvisí s elektrickým odporem R délkou
vzorku l a jeho kolmým průřezem S následujícím vztahem.
S
(2.3)
l
Dalším důležitým faktorem je tzv. RRR (z anglického residual resistanceratio), který je definován jako poměr elektrického odporu (jelikož se jedná o bezrozměrnou veličunu, není třeba rozlišovat mezi elektrickým odporem a měrným
elektrickým odporem) při 300 K a elektrického odporu při 0 K.
ρ=R

RRR =

ρ300
ρ0

(2.4)

Jelikož 0 K nemůžeme dosáhout, bereme v laboratorních podmínkách jako ρ0
elektrický odpor při nejnižší teplotě, které jsme dosáhli. Díky tomu, že v nízkých
teplotach začně jako hlavní příspěvěk k elektrickému odporu vystupovat rozptyl
na nečistotách a defektech, udává RRR hrubé měřítko kvality a čistoty vzorku.

2.4.1

Čtyřbodová metoda měření odporů

Čtyřbodová metoda představuje metodu vhodnou především pro měření malých odporů. Ze vzorku, typicky podlouhlého tvaru, jsou vyvedeny 4 kontakty U1 ,
U2 , I1 a I2 viz obr 2.8. Kontakty I1 a I2 představují proudové kontakty zatímco
kontakty U1 a U2 se nazývají napěťové a meří se mezi nimi napětí (a tím padem i
elektrický odpor). Výhoda této metody spočívá v tom, že odpor měřeného vzorku
je řádově mnohem menší než odpor přívodních kabelů a voltmetru s velkým vnitřním odporem, který je zapojen mezi kontakty U1 a U2 . Tím pádem eliminujeme
vliv těcho přívodních drátků a kontaktů na měřený odpor.

Obrázek 2.8: Schéma zapojení pro čtyřbodou metodu.
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3. Výsledky měření a diskuze
3.1
3.1.1

Příprava stuktur
Nanesení rezistových vrstev

Kontakty byly připravovány na dvou druzích substrátů. Jednalo se o nedopovaný Si wafer (ρ > 3000 Ω· cm) a Si wafer s 1000 nm vrstvou SiO2 . Tyto substráty
byly očistěny v acetonu a IPA. Spin-coat metodou byl na substrát nanesen více
citlivý PMMA rezist Allresist ARP 662.06 600K (anisol) při 2000 RPM (tloušťka
tabelovaná výrobcem ∼ 0.42 µm [22]) po dobu 60 s. Tyto substráty byly 5 minut
ponechány na horké plotně o teplotě 180o C po dobu 5 min pro lepší adhezi rezistu
na substrát. Poté byla stejnou metodou nanesena druhá vrstva méně citlivého rezistu Allresist ARP 672.06 950K (anisol) (tloušťka při 2000 RPM ∼ 0.63 µm [22])
a substrát byl poté opět 5 minut ponechán na horké plotně.

3.1.2

Optimalizace parametrů expozice

Abychom zjistili optimální dávku ozáření, tak byly při urychlovacím napětí
20kV vytvořeny řady čtverců, kde každá řada měla jinou velikost a čtverce v
každé řadě byly ozářeny jinou dávkou. Touto metodou byla stanovena optimální
dávka ozáření pro různé velikosti čtverců.

Obrázek 3.1: Pole čtverců, kde čtverce v první řadě mají délku hrany 50 µm, v
druhé řadě 30 µm a ve třetí řadě 10 µm. Proud svazku je 4706.96 pA a urychlovací
napětí 20kV.
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Pro tyto účely bylo vytvořena 10 bodová stupnice, ve které 5 značí optimální
dávku ozáření, 1 velké podexponování a 10 velké přeexponování. Hodnota 4 značí
lehké podexponování, 6 lehké přeexponování atd. Takto ohodnocené struktury
pak byly pro jednotlivé délky hran a dávek zpracovány do tabulky 3.1.
Z obrázku 3.1 a tabulky 3.1 je patrné, že pro větší rozměry struktur je možné
použit nižší dávky ozáření, což může znatelně snížit dobu nutnou k expozici. Pro
menší struktury jsou vyšší dávky ozáření ovlivněny silným proximity effectem a
není tedy uplně jednoduché stanovit, jestli jsou struktury přeexponované. Zjišťujeme že optimální dávka pro tento použitý dvouvrstvý rezist, při které struktury
nejsou ovlivněny proximity effectem a nejsou přeexponované, se jeví jako 350
µC/cm2 , kterou budeme nadále používat pro vytvoření všech struktur.
Délka hrany[µm]
Dávka ozáření[µC/cm]
35
70
105
140
175
210
245
280
315
350
385
420
455
490
525
560
595
630
665
700

100
Zhodnocení
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-

50
Zhodnocení
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
-

30
Zhodnocení
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
-

10
Zhodnocení
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8

Tabulka 3.1: Zhodnocení vytvořených struktur vytvořených při urychlovacím napětí 20 kV a proudu svazku 4706.96 pA.

3.1.3

Vývojka

Jako vývojka byla použita směs IPA a demineralizované vody v poměru 3:7.
Do této vývojky byly vzorky ponořeny a ponechány po dobu 45 s. Po uplynutí
45 s byly vzorky ponořeny do IPA pro ustálení a následně ofoukány dusíkem pro
usušení.

3.1.4

Kyslíkové leptání

Abychom dosáhli úplného odstranění zbytků rezistu z exponovaných míst,
bylo použito kyslíkového leptání.
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Exponované vzorky byly umístěny do aparatury Bal-tec MED020. Kyslíkové
leptání bylo prováděno při tlaku v komoře 20 Pa a proudu 5 mA. Rychlost leptání
byla pro daný resist stanovena jako 120 nm/min (stanovení rychlosti leptání viz
příloha III - Kyslíkové leptání). Z této znalosti potom byla odhadnuta optimální
doba expozice vzorků plazmatu jako 30 s.

3.1.5

Nanesení funkční vrstvy a lift-off

Nanesení fukční vrstvy
Jako funkční materiál na vytvoření kontaktů bylo použito zlato. Jelikož zlato
má špatnou adhezi na křemík, tak se obvykle na substrát nanáší tenká vrstva
chromu.
Pro nanesení funkční vrstvy bylo použito magnetronového naprašování. Takto
byly vytvořeny dvě várky kontaktů. Jednou byla použita magnetronová naprašovačka Bal-tec MED020 umístěná na KFPP v Tróji (tyto vzorky budou dále
označovany jako série I.). Jelikož je tato naprašovačka pouze jedno terčíková,
tak je třeba po naprášení vrstvy chromu chromový terčík vyndat a namísto něj
umístit zlatý tečík. Tím ale dojde k porušení vakua a zoxidování chromu, což
může vést ke zhoršení adheze. Proto bylo podruhé použito magnetronové naprašovačky Quorum Technologies Q300TD umístěné na Ústavu fyzikální chemie J.
Heyrovského AV ČR (tyto vzorky budou dále označovany jako série II.). Tato
naprašovačka je dvou terčíková a mezi naprašováním jednotlivých vrstev tedy
nedochází k porušení vakua. Tímto způsobem bylo v obou případech na substrát
nejprve naprášeno 7 nm chromu a následně byla naprášena vrstva 150 nm zlata
(měřeno QCM). Tloušťka naprášené vrstvy byla pro vzorky z obou sérií ověřena
v AFM mikroskopu.

(a) Série I

(b) Série II

Obrázek 3.2: Profil kontaktů z obou várek změřený v AFM (zprůměrováno z 5
profilů)
Jak je vidět z obrázku 3.2, tak je tloušťka naprášené vrstvy zlata ze série II.
díky velmi špatné kalibraci QCM značně odlišná od požadované hodnoty, zatímco
vrstva zlata ze série I. splňuje tloušťku (150 nm Au + 7 nm Cr). Tato rozdílná
tloušťka ovšem nesnižuje použitelnost struktur.
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Přístroj
Bal-tec MED020
Quorum Technologies Q300TD

Tloušťka[nm]
158 ± 1
595 ± 2

Tabulka 3.2: Tloušťka naprášené vrstvy pro různé várky připravených kontaktů
(zprůměrováno z 5 profilů)
Lift-off
Nakonec byly substráty ponořeny do horkého acetonu, kde byly ponechány přibližně hodinu. Díky značné tloušťce zlaté vrstvy, byla přebytečná vrstva sloupnuta
pinzetou. Následně byl substrát (stále v acetonu) vložen do ultrazvukové čističky
na přibližně 30s pro odstranění zbylého rezistu. Poté byly substráty vloženy do
IPA a následně ofoukány dusíkem pro usušení.
Abychom zjistili případný vliv odporu kontaktů na měřený odpor či jestli
proud neprotéká substrátem, byly vytvořeny 2 typy kontaktů.

3.2
3.2.1

Měření elektrických odporů připravených struktur
Měření odporu zlatých kontaktů

Pro zjištění odporů zlatých kontaktů byla vytvořena struktura (viz obr. 3.3)
se dvěmi proudovými (A1, A2) a čtyřmi napěťovými kontakty (V1 - V4). Tyto
struktury byly vytvořeny na substrátech z křemíku a křemíku s 1000 nm vrstvou
oxidu křemičitého. Abychom ověřili reproducibilitu výsledků, bylo vytvořeno 8
vzorků, z nichž každé 4 byly ze stejné série a každé dva měly stejný substrát.

(a) Makroskopický tvar
struktury

(b) Detail struktury

Obrázek 3.3: Struktura vytvořená pro měření odporu zlatých kontaktů
Vzorek je v držáčku přilepen lakem GE Varnish, s dobrou tepelnou vodivostí.
Kontakty pucku jsou vyvedeny ve formě měděných drátků o průměrů 25 µm a s
kontakty vzorku jsou spojeny stříbrnou pastičkou.
Odpor těchto struktur byl měřen na aparatuře Closed-cycle (Janis Research)
v teplotním rozsahu 300 K - 4 K čtyřbodovou metodou. Pro měření elektrického
proudu bylo použito střídavého proudu o frekvenci 176 Hz a napětí se měřilo
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s pomocí předzesilovače Lock-In (Stanford Research SR 830). V obvodu je dále
umístěn odporový standard o velikosti 50 Ω. Napětí na předzesilovači je potom
měřeno multimetrem Keithley 2002. Odpor byl měřen mezi dvěmi napěťovými
kontakty (V1 a V4). Abychom stanovili vzdálenost mezi napěťovými kontakty,
tak byla na základě znalosti měřítka v obr. 3.3 provedena kalibrace v programu
ImageJ[23]. Takto byla stanovena vzdálenost mezi napěťovými kontakty jako
(22.3 ± 0.1)µm a šířka (10.1 ± 0.1)µm, což je v souladu s přípravou struktur.
Na základě této kalibrace byly spočteny měrné elektrický odpory jednotlivých
vzorků a jejich měrný elektrický odpor při 300 K (ρ300 ), měrný elektrický odpor
při 4K (ρ4 ) a jejich RRR pro vzorky ze série I. 3.3 a pro vzorky ze série II. č. 3.4.

(a) Vzorek ze série I.

(b) Vzorek ze série II.

Obrázek 3.4: Teplotní závislost měrného elektrického odporu vytvořených struktur.

Tabulka 3.3: Tabulka srovnání elektrických odporů a jejich RRR zlatých kontaktů
ze série I.
Substrát
Si
Si
Si+SiO2
Si+SiO2

Vzorek
A
B
C
D

ρ300 [µΩ · cm]
2.14
2.13
2.13
2.16

ρ4 [µΩ · cm]
0.74
0.75
0.73
0.75

Substrát
Si
Si
Si+SiO2
Si+SiO2

Vzorek
E
F
G
H

ρ300 [µΩ · cm]
2.18
2.19
2.16
2.15

ρ10 [µΩ · cm]
0.43
0.47
0.43
0.41

RRR
2.9
2.84
2.92
2.88

RRR
5.06
4.70
5.02
5.24

Tabulka 3.4: Tabulka srovnání elektrických odporů a jejich RRR zlatých kontaktů
ze série II.
Jelikož průběh elektrického odporu byl pro oba substráty totožný, byla do
grafu vynesena teplotní závislosti odporu vždy jen pro jeden vzorek z každé sé21

rie. Teplotní závislost elektrického odporu pro vzorek s označením C a F byla
vynesena do grafu (obr. 3.4) .
Zelená křivka odpovídá měření při zchlazování z 300 K na 3.5 K. Je vidět, že
dochází k téměř lineárnímu poklesu teploty až do teploty ∼ 30 K kdy se začíná
odpor s klesající teplotou blížit k ρ0 . Červená křivka odpovídá měření při ohřívání
z 3.5 K do 300 K. Jelikož nepozorujeme žádnou hysterezi, můžeme předpokládat,
že při chlazení nedochází k žádnému poškození kontaktů.
Při měření odporu kontaktů z série II. došlo k technickým poblémům a nebylo
možné dosáhnout teplot pod 10 K. Jelikož se jedná o křivku teplotní závisloti odporu typickou pro kovy, nebyla v nižších teplotách předpokládána žádná anomálie
a tedy nebyl odpor kontaktů měřen znovu.
Hodnoty odporu při pokojové teplotě jsou pro kontakty naprášené na obou
místech téměř totožné a odpovídájí tabulkovým hodnotám pro monokrystalické
zlato (ρ = 2.2 µΩ · cm [24] ), zatímco při nižších teplotách se jak od sebe tak od
tabelovaných hodnot liší (0.022 µΩ · cm při 10 K)[24].
Tyto odchylky jsou poté způsobeny tím, že při vyšších teplotách tvoří hlavní
příspěvek k elektrickému odporu elektron-fononový rozptyl, který v nízkých teplotách ustupovat a začne se projevovat hlavně teplotně nezávislý příspěvek od
poruch mříže a nečistot vzorku. Lze tedy očekávat, že polykrystalická naprášená
vrstva bude mít řádově horší kvalitu než monokrystalický vzorek.

3.2.2

Měření odporu platinových můstků

Pro zjištění řádového odporu platinových kontaktů byly vytvořeny stejné
struktury jako v případě měření odporů zlatých kontaktů, ale mezi napěťovými
kontakty byla vytvořena mezera 5 µm (obr. 3.5).

Obrázek 3.5: Detail struktury pro vytvoření a měření platinových můstků

Tok elektrického proudu substrátem
Abychom zjistili, jestli nedochází k průtoku elektrického proudu substrátem
byly tyto struktury nakontaktovány a připojeny na zdroj napětí. Následně byl
měřen jejich odpor dvoubodovou metodu (měřeno mezi kontakty V1 a V4) při
pokojové teplotě multimetrem Keithley 2002. Ukázalo se, že pro struktury vytvořené jak na substrátu z Si (hodnota měrného elektrického odporu udávaná
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výrobcem ρ= 3000 Ω · cm) tak na substrátu z Si s 1000 nm vrstvou SiO2 docházelo pouze k nabíjení kontaktů a žadná hodnota odporu nebyla naměřena.
Odpor platinových můstků
Vzorky byly vloženy do mikroskopu Tescan Lyra a do mezery byla nedoponována platina. Tyto struktury byly následně opět připevněny do pucku stejně
jako v případě zlatých kontaktů a jejich teplotní závislost odporu byla změřena
v Closed Cyclu. Byl změřen pouze celkový odpor. Vzhledem k tomu, že můstky
mají řádově stejnou velikost jako můstky mezi zlatými kontakty a vzorky, dává
nám to dobrou představu o jejich odporu. Hodnoty elektrických odporů při 300
K (R300 ) a při 4 K (R4 ) byly stejně jako v případě zlatých kontaktů zpracovány
do tabulky 3.5. Teplotní závislost elektrických odporů potom byla pro 2 vybrané
vzorky zpracována do obr. 3.6 v případě vzorku JIV002 a obr. 3.7 v případě
vzorku JIV006.

(a) Detail platinového můstku

(b) Odpor platinového můstku

Obrázek 3.6: Teplotní závislost elektrického odporu platinového můstku s označením JiV002
Substrát
Si
Si
SiO2
SiO2

Vzorek
JiV004
JiV001
JiV002
JiV006

R300 [Ω]
7.13
5.01
10.29
9.29

R4 [Ω]
9.56
6.23
19.19
11.68

Tabulka 3.5: Tabulka srovnání elektrických odporů při pokojové teplotě a při
teplotě 4K platinových kontaktů.
Stejně jako v případě zlatých kontaktů představuje zelená křivka teplotní
závislost odporu při chlazení od 300 K do 3.5 K zatímco červená při ohřevu od
3.5 K do 300 K.
Při chlazení vzorku JiV006 došlo při 80 K k výpadku měření. To bylo pravděpodobně způsobeno uvolněním kontaktů, díku vibracím v Closed Cyclu. Při
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(a) Detail platinového můstku

(b) Odpor platinového můstku

Obrázek 3.7: Teplotní závislost elektrického odporu platinového můstku s označením JiV006
nižších teplotách kolem 4K ovšem opět došlo k jeho opětovnému uchycení a tedy
při ohřevu jsou již data kompletní.
Můžeme pozorovat že při klesající teplotě dochází do teploty ∼200 K k téměř
lineárnímu růstu odporu a následně, obzvláště v případě vzorku JiV002, k rychlejšímu růstu odporu. V případě vzorku JiV006 dochází při teplotách kolem 5 K
k ustálení odporu na přibližně konstantní teplotu.
Odlišnost průběhu elektrického odporu těchto kontaktů od čisté platiny je
způsobena tím, že tyto deponované kontakty obsahují značné množství uhlíku, což
způsobuje odchylku od kovového charakteru těchto struktur. Vzhledem k tomu,
že se odpor zvýšil pouze na dvojnásobek, nepovažujeme to za výrazné zhoršení
kvality těchto kontaktů.
Vzájemné rozdíly hodnot odporu pro jednotlivé kontakty jsou tedy potom
způsobeny převážně nestejnou tlouštkou naprášené vrstvy platiny.

3.3
3.3.1

Příprava monokrystalu CeCoIn5 a měření
jeho elektrického odporu
Příprava monokrystalu CeCoIn5

Pro přípravu monokrystalu CeCoIn5 bylo použito metody růstu z přesyceného
roztoku india (self flux).[25].
Byly připraveny navážky Ce, Co a In (Tabulka 3.6) pro dva vzorky (JiV009,
JiV010) tak, aby byla výsledná hmotnost přibližně 6g. Tyto navážky byly vloženy
do tavicího kelímku z Al2 O3 (korund), vloženy do ampulí z křemenného skla, které
byly následně naplěny argonem. Tyto skleněné ampule byly následně zataveny a
vloženy do pece. V peci byly vzorky nejprve zahřáty na 1050 K (3 K/min), kde
setrvaly po dobu 10 hodin. Následně byly po dobu 10 000min ( 7 dní) ochlazovány
na teplotu 450 [5].
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Ce
Co
In

Stech.
1
1
10

JiV009/ m [g]
0.3338
0.1404
5.4649

Sample JiV010/m [g]
0.3452
0.1451
5.530

Tabulka 3.6: Navážky prvků pro přípravu krystalu CeCoIn5

Obrázek 3.8: Obrázek ze SEM jednoho z připravených krystalů ze série JIV009,
který byl použit na další měření.
Tyto vzorky byly následně vyjmuty z pece a vloženy do centrifugy pro odstředění přebytečného indiového fluxu. Následně byla ampule z křemenného skla
rozbita a krystalky vyjmuty z tavicího kelímku (obr. 3.8)
Abychom ověřili složení krystalu, bylo použito EDX analýzy. Vzorky byly
vloženy do skenovacího elektronového mikroskopu Tescan MIRA, s EDX detektorem bruker AXS, přičemž jeho řídící počítač je opatřen softwarem pro analýzu
dat Esprit. Takto byla provedena bodová analýza krystalů (na každém krystalu
se získalo spektrum ve třech různých bodech)

3.3.2

Měření odporu monokrystalu CeCoIn5

Monokrystal CeCoIn5 byl upevněn v držáčku podobně jako v předchozích
případech tak, abychom byli schopni měřit elektrický odpor podél osy c. Pro
odhadnutí vzdálenosti napěťových kontaktů pak byl ke vzorku přiložen milimetrový papír a vzdálenost byla stanovena stejně jako v případě zlatých kontaktů.
Následně byl měřen odpor čtyřbodovou metodou v kryostatu s VTI (Cryogenic)
vybaveného 20 T magnetem. Odpor byl měřen nejprve bez přítomnosti vnějšího
magnetického pole v teplotním rozsahu 300K - 0.4K (obr. 3.9).
Při nižších teplotách došlo pravděpodobně k přerušení elektrického obvodu a
při teplotách kolem 60 K došlo k jeho obnovení. Jelikož se při vyšších teplotách

Ce
Co
In

Atomární zastoupení[%]
70.85 ± 2.13
15.12 ± 0.29
14.03 ± 0.54

Tabulka 3.7: Výsledky EDX analýzy monokrystalu použitého pro další měření
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Obrázek 3.9: Teplotní závislost odporu CeCoIn5 se zvětšením v oblasti supravodivého přechodu.
nepředpokládá žádná anomálie, a zajímájí nás pouze nižší teploty, nebyl vzorek
ve vysokých teplotách znovu měřen.
Ukazuje se, že odpor CeCoIn5 vykazuje obvyklé chování pro těžkofermionové
sloučeniny. Odpor s klesajicí teplotou mírně klesá až do určité charakteristické
teploty, zde ∼ 50K, pod kterou dojde k rychlému poklesu odporu. Toto chování
je ve vyšších teplotách přiřazováno nekoherentnímu elektron - elektronovému rozptylu, zatímco v nižších teplotách začnou elektrony přecházet do silně korelovaných Blochových stavů [5].
Kritická teplota je Tc =2.27 K, což je v souladu s předchozími publikacemi,
kde byla naměřena kritická teplota Tc =2.3 K [5]. Z tohoto měření usuzujeme, že
vzorek je vhodný pro testování přípravy a chování mikrovzorků.

Obrázek 3.10: Fázový diagram závislosti Hc na Tc , který byl stanoven z měření
elektrických odporů.
Následně byl vzorek měřen v přítomnosti vnějšího magnetického pole o síle
0.1, 0.3 , 0.6 , 1, 2 , 3 a 4 T, aplikovaného podél osy c. Na základě těchto měření
byl potom vytvořen fázový diagram závislosti Hc na Tc (viz obr. 3.10).

26

3.4

Opracování CeCoIn5 pomocí fokusovaného
iontového svazku a měření jejich elektrických odporů

3.4.1

Opracování CeCoIn5 fokusovaným iontovým svazkem

Monokrystal CeCoIn5 byl zorientován tak, aby mohl být elektrický odpor
měřen podél osy c. Pomocí vodivé pásky přilepen na klínek o úhlu 20o (z důvodu
geometrie experimentu) a umístěn do mikroskopu Tescan Lyra. Z tohoto monokrystalku byl nejprve nejhrubším svazkem (10 nA) vyřezán trámeček o délce
∼ 50 µm a šířce ∼ 15 µm viz obr(3.11 a). Stěny trámečku byly dále seříznuty
pod úhlem 60o (bráno vzhleden k normále) v příčném směru (obr. 3.11 b) a o 20o
a 30 o v podélném směru, pro snadnější vytvoření platinových kontaktů. Stěny
trámečku byly následně sleštěny jemnějším svazkem (800 pA).

(a) Vyřezání trámečku

(b) Seříznutí trámečku

Obrázek 3.11: Vyřezávání trámečku z monokrystalu CeCoIn5
Abychom přenesli vzorek na litograficky vytvořené kontakty, bylo použito
hrotu a nanomanipulátoru smarAct, který je součástí mikroskopu Tescan Lyra.
Hrot byl přiblížen k trámečku a mezera mezi hrotem a trámečku byla pomocí GISu
vyplněna platinou (obr. 3.12 a). Následně byly konce držící trámeček s původním
vzorkem přeříznuty a trámeček byl přenesen na předem vytvořené kontakty (série
II).
Pro upevnění trámečku na zlaté kontakty, byly nadeponovány platinové kontakty (obr. 3.12 b). Následně byl pomocí iontového svazku odříznut hrot držící
trámeček. Tento trámeček byl dále mezi napěťovými kontakty sleštěn iontovým
svazkem pro odstranění zbytku platiny, která držela hrot a platiny, která se na
vzorek dostala vlivem značného rozptylu plynného prekurzoru i na neexponovaná
místa.
Takto byly vytvořeny dva vzorky označeny jako sample 02-03 (obr. 3.13 a) a
sample 02-04 (obr. 3.13 b), které byly použity pro další měření.
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(a) Připevnění hrotu k trámečku (b) Nanesení platinových kontaktů

Obrázek 3.12: Připevňování kontaktů na vyFIBovaný vzorek

(a) vzorek s označením sample 02-(b) vzorek s označením sample 0203
04

Obrázek 3.13: FIBem vyřezané vzorky z monokrystalu CeCoIn5

3.4.2

Měření odporů vzorků opracovaných pomocí fokusovaného iontového svazku

Vzorky opracované pomocí FIBu byly umístěny do držáčku jako v předchozích
případech. Nejprve byla měřena teplotní závislost elektrického odporu čtyřbodovou metodou na aparatuře PPMS 9 od firmy Quantum Design.
Elektrický odpor se měřil v teplotním rozsahu 300-2 K. Jak můžeme vidět
na obr. 3.14, oba vzorky při vyšších teplotách vykazují stejný průběh a řádově
stejnou hodnotu elektrického odporu jako je uvedeno v [5]. Rozdílné hodnoty
elektrického odporu potom přiřazuji především nedokonalému určení rozměrů
vzorku a nečistotám a poruchám uvnitř vzorků. Při teplotách do 2 K ovšem
nebyl ani u jednoho vzorku pozorován supravodivý přechod.
Abychom zjistili, zda-li se supravodivý přechod kvůli lokálnímu ohřevu elektrickým proudem nenachází pod teplotami 2 K, byly vzorky měřeny v kryostatu
s VTI (Cryogenic) vybaveného 20 T magnetem do teploty 0.3K. Ani toto měření
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Obrázek 3.14: Teplotní závislost elektického odporu pro vzorky opracované fokusovaným iontovým svazkem.
neukázalo žadný supravodivý přechod.
To, proč se nedařilo pozorovat supravodivý přechod u FIBovaným vzorků
může mít vícero příčin. Je známo, že při mikroobrábění dochází k amorfizaci
povrchové vrstvy vzorku o hloubce několika desítek nm. Tato hloubka poškozené
vrstvy se dá redukovat použitím nižších proudů a napětí svazku. Tento způsob
přípravy je ale časově velmi náročný. Proto byly připraveny podobné vzorky o
délce ∼ 25 µm, které byly nejprve vyřezány svazkem o proudu 800 pA a následně
sleštěny svazkem o proudu 150 pA. Supravodivý přechod opět nebyl pozorován.
Dále můžeme spekulovat, že při leštění vzorku již připevněném na substrátu,
může docházet k redepozici odprášeného materiálu na substrát a tím pádem
vytvoření vodivých cest mezi napěťovými kontakty. Další možnosti představují
možné mechanické deformace vzorečku během transportu či porušení kontaktů.

29

Závěr
Cílem této práce bylo vyvinout metodu pro měření malých vzorků připravených vyřezáváním fokusovaným iontovým svazkem. Jako testovací materiál byla
zvolena sloučenina CeCoIn5 , mající podobné vlastnosti, jako sloučeniny pro které
je tato metoda vyvíjena. Porovnáním vlastností mikro vzorků a monokrystalu
CeCoIn5 je možno vyhodnotit úspěšnost přípravy vzorku novou metodou.
V první části práce byly shrnuty teoretické poznámky o elektrickém odporu a
supravodivosti. Následně byl vyložen přehled experimentálních metod užitých v
této práci.
Ve vlastním experimentu byly nejprve optimalizovány parametry elektronové
litografie, odkud se nám pro naše dvouvrstvé resisty osvědčila dávka 350 µC/cm2 .
Vlastní monokrystal CeCoIn5 byl připraven self-flux metodou a jeho složení
bylo ověřeno pomocí EDX analýzy. Z tohoto monokrystalu byly poté pomocí
FIBu vyříznuty trámečky o přibližné délce 50 µm, které byly následně připevněny
deponovanou platinou na litograficky vytvořené zlaté kontakty.
Pro zjištení vlivu zlatých a platinových kontaktů na elektrický odpor, byly na
substráty z Si a Si+1000nm SiO2 vytvořeny příslušné struktury, které se měřili v
rozmezí teplot 300 K - 4 K. V případě zlatých kontaktů bylo zjištěno, že elektrický
odpor kontaktů je pro oba typy substrátů téměř totožný s měrným elektrickým
odporem při pokojové teplotě ρ300 ≈ 2.15 µΩ · cm a v nízkých teplotách klesá k
hodnotě ρ4 ≈ 0.75 µΩ · cm v případě kontaktů ze série I. a k hodnotě ρ4 ≈ 0.45
µΩ·cm v případě kontaktů ze série II. Naprášené vrstvy mají tedy dle předpokladu
vyšší reziduální odpor než monokrystalitické zlato, avšak jako elektrické kontakty
zcela vyhovují.
Dále byly vytvořeny struktury s 5 µm mezerou abychom ověřili, že elektrický
proud neteče substrátem. Bylo pozorováno pouze nabíjení kontaktů. Následně se
do této mezery nadeponovala vrstva platina u které se zjistilo, že její odpor s
rostoucí teplotou mírně roste. Elektrický odpor byl při teplotě 300 K v rozmezí
5-10 Ω a při teplotě 10 K vzrostl na hodnoty od 6 do 20 Ω. Lze tedy očekávat,
že kontakty mezi vzorkem a zlatou litografickou strukturou budou mít podobné
hodnoty.
Odpor monokrystalu CeCoIn5 jsme změřili do teplot 2 K a ukázalo se, že
se stává supravodivým při teplotě Tc =2.27 K, což odpovídá již dříve naměřeným hodnotám [5]. Následně byl elektrický odpor tohoto monokrystalu změřen v
magnetických polích o různých intenzitách, odkud byl vytvořen fázový diagram.
Tímto jsme ověřili, že námi připravované monokrystaly dosahují požadované kvality pro testování mikroobrábění.
Při měření elektrického odporu FIBovaných vzorků připravených z CeCoIn5
se nepodařilo dosáhnout supravodivého přechodu při Tc = 2.27 K. Důvod proč
FIBovaný vzorek narozdíl od monokrystalu nepřejde při stejné teplotě do supravodivého stavu je prozatím neznámý. Můžeme spekulovat že může docházet k
přehřívaní vzorku, k jeho deformaci nebo k porušení jeho kontaktů.
Jelikož podobná technika miniaturizace vzorku byla již dříve úspěšně provedena na podobném materiálu CeRhIn5 [26], není důvod pochybovat o neproveditelnosti takovéto miniaturizace. Rozdíl mezi námi zvolenou metodou a metodou
prezentovanou v [26] je hlavně ve způsobu přenesení vzorku na substrát. CeRhIn5
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byl jakožto homogenní vzorek na substrát nalepen a teprve poté obráběn fokusovaným indiovým svazkem. Tento způsob je z mnoha technických důvodů náročnější a je nutné nalézt optimální parametry pro jednotlivé kroky. Další pokusy o
realizaci tohoto experimentu proto budou předmětem dalšího zkoumání.
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Příloha
I. Geometrie mikroskopu Tescan Lyra
Mikroskop Tescan Lyra s fokusovaným iontovým svazkem disponuje elektronovým dělem kolmým na stolek se vzorky a iontovým dělem pootočeným o 55o
oproti elektronovému dělu. Vzorky se umísťují na stolek s možností náklonu 70o v
jednom směru (budeme značit směr +) a náklon o 20o ve směru druhém (budeme
značit směr -), viz obr. 3.15.

Obrázek 3.15: Jednoduché znázoznění geometrie mikroskopu Tescan Lyra.
Abychom dosáhli kolmého dopadu iontů na boční stranu vzorku, je třeba
naklonit stolek ve směru - o 35o . Vzhledem k tomu, že maximální natočení stolku
je v tomto směru 20o , umísťujeme vzorek na klínek o úhlu 20o (viz obr. 3.16 a).
Chceme-li dosáhnout kolmého dopadu iontů na svrchní stranu vzorku, je třeba
natočit stolek o 55o . Díky tomu, že máme vzorek na klínku, stolkem je třeba
pootočit o 35o (viz obr. 3.16 a).

(a) Kolmý dopad iontů na(b) Kolmý dopad iontů na
boční stranu vzorku
svrchní stranu vzorku

Obrázek 3.16: Jednoduché znázornění pootočení stolku pro kolmý dopad iontů
na vzorek.
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II. Modul DrawBeam
Samotné ozáření je možno kontrolovat pomocí softwaru DrawBeam, který nabízí Tescan. Toto softwarové rozšíření (ozhraní viz. obr. 3.17 ) umožňuje ozařování
struktur ve tvaru jak jednoduchých geometrických struktur tak i námi předem
vytvořených struktur ve formě bitmap. Pro ozáření daných struktur je třeba zadat dávku ozáření a velikost proudu (to umí software sám, ale pro přesné určení
je třeba proud měřit v tzv. Faradayových klíckách (Faraday cup), které jsou součástí mikroskopu). Je třeba mít na paměti, že velikost proudu ovlivňuje šířku
stopy svazku, která nesmí být menší než 4x rozlišení dáno DAC převodníkem, jinak software nezačně ozařování. Ozařování může probíhat postupně ve formě tzv.
vrstev (layers), jak můžeme vidět na obr. 3.17, kde každá vrstva je znázorněna
jinou barvou. U každé takovéto vrstvy je možno zvolit různou dávku ozáření nebo
proud. To se hodí například ozařujeme-li struktury s velkým rozptylem velikostí.
Obrázek 3.17: Ukázka rozhraní modulu DrawBeam od společnosti Tescan. Jednotlivě barevné struktury představují různé vrstvy
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III. Kyslíkové leptání
Pro stanovení rychlosti kyslíkového leptání byla na Si substrát spin-coat metodou při 4000 RPM nanesena vrstva rezistu Allresist ARP 672.06 950K (anisol),
do kterého byly uprostřed vyexponovány čáry o šířce 2.5 µm(viz obr. 3.18). Tento
exponovaný vzorek byl následně vyvolán a usušen. Profil v oblasti exponovaných
části vzorku byl následně změřen v AFM mikroskopu.
Obrázek 3.18: Snímek vyexponovaných čar v rezistu před kyslíkovým leptáním.

Následně byly vzorky vystaveny kyslíkovému plazmatu při tlaku 20 Pa po
dobu 2 min. Následně byl profil v oblasti exponovaných částí opět změřen v
AFM mikroskopu. Na základě těchto AFM měření byla spočtena výška rezistu
v okolí těchto exponovaných částí před a po leptání (viz. tab 3.8, obr. 3.19) a z
těchto rozdílu poté byla určena přibližná rychlost leptání jako 120 nm/min. Z
této znalosti byla zvolna optimální doba leptání, za kterou se moc nesníží rezist
a dramaticky se nezvětší šířka exponované oblasti, jako 30 s.

Obrázek 3.19: Profil rezistu v okolí čáry s označením Cara02 před a po kyslíkovém
leptání

Cara01
Cara02
Cara03

Před leptáním [nm]
417.3 ± 3.2
421.3 ± 2.1
419.2 ± 4.1

Po leptání [nm]
180.2 ± 2.1
183.3 ± 2.0
189.9 ± 3.3

Odleptáno [nm]
237.1
238.8
229.3

Tabulka 3.8: Hodnoty výšek rezistu před a po leptání, pro okolí jednotlivých exponovaných čar. Uvedené hodnoty představují průměr ze 3 profilů v dané oblasti.
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