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Abstrakt: V předložené práci studujeme za pomoci mikroskopie atomových sil 

vybrané hydrofilní tenké vrstvy plasmového polymeru připraveného 

vysokofrekvečním naprašováním nylonu 6,6 na sklo a leštěný křemík. Uvádíme 

stručný popis mikroskopu a práce s ním. Srovnáváme různé operační módy a měření 

za různých podmínek. Protože vzorky jsou hydrofilní a u několika z nich jsme 

očekávali nestabilitu při kontaktu s vodou, je velká část práce je věnována popisu 

chování vzorků ve vodě. Vzorky jsme skenovali buď na vzduchu, na vzduchu po 

kontaktu s vodou a osušení nebo přímo pod vodou. 
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Abstract: In presented work we study by means of atomic force microscopy selected 

hydrophilic films of a plasma polymer prepared by RF sputtering of nylon 6.6 on 

glass and polished silicon. We introduce a concise description  of the microscope and 

how one can operate it. We compare various operating modes and measurements 

under various conditions. Because the samples are hydrophilic and we expected in 

case of several of them an unstability after their contact with water, a considerable 

part of this work is devoted to the description of sample behaviour in water. We 

scanned samples either in the air, in the air after the contact with water and the dry-

up or directly under the water. 
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1. Teoretický úvod 

1.1  Úvod a historie AFM 

 

 Mikroskopie atomových sil, dále AFM (z anglického Atomic Force 

Microscopy), spadá do nyní již rozsáhlé skupiny rastrovacích sondových mikroskopů 

(dále SPM z anglického Scanning Probe Microscope). Všechny SPM používají ke 

skenování malou sondu v podobě hrotu. Jednotlivé mikroskopy se rozlišují podle 

druhu interakce mezi hrotem a povrchem. 

  Jak je uvedeno v [1] první teoretický návrh na zobrazení ostrým hrotem 

(1928) se týkal optického zobrazení skleněným hrotem těsně nad vzorkem tak, aby se 

světlo nestihlo laterálně rozšířit, čímž se odstraní závislost na vlnové délce. Návrh 

tehdy nebyl realizován, kvůli problémům se stabilitou. Až v roce 1972 byl popsaný 

experiment úspěšně proveden s mikrovlnami o vlnové délce 3 cm a rozlišením 150 

µm. Ve stejném roce se podařilo sestrojit Topografiner mapující topografii vodivých 

vzorků. Rozlišení přístroje však bylo pouze 400 nm laterálně a 3 nm vertikálně. V té 

době již bylo navrženo využití tunelového jevu, nepodařilo se ale vyřešit problémy se 

stabilitou. To se podařilo až v roce 1981 v laboratořích IBM, kde se podařilo sestrojit 

první STM (Scanning Tunneling Microscope). Poté následoval bouřlivý vývoj 

nejrůznějších odnoží SPM včetně AFM, které bylo sestrojeno v roce 1986. [2] 

 

 

1.2 Teoretické základy AFM 

 

Základní principy mikroskopie atomových sil 

Mikroskopy atomových sil využívají krátkodosahové síly mezi hrotem a povrchem 

vzorku. Tyto síly se skládají z odpudivé složky, vyplývající z Pauliho principu a 

přitažlivé části, způsobené Van der Waalsovou silou. Celé silové působení je možné 

aproximovat Lennard-Jonesovým potenciálem [3] 
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kde r značí vzdálenost mezi povrchem a hrotem, σ je vzdálenost při níž je potenciál 

nulový a ε značí hloubku potenciálové jámy. Gradient tohoto potenciálu pak je roven 

síle působící na hrot (Obr. 1). 

 
Obr. 1: Průběh síly působící na hrot v závislosti na jeho vzdálenosti od vzorku, převzato z [4] 

 

Popis mikroskopu atomových sil 

Obecně se každé AFM skládá z držáku sondy a držáku vzorku. Držák sondy 

je umístěn na piezokrystalickém manipulátoru, který pomocí vhodně přiložených 

napětí rastruje se sondou po povrchu vzorku a je schopný pohybu ve všech směrech 

x, y, z. V případě některých mikroskopů může být naopak pevný hrot a pohyblivý 

vzorek. Hlavní součástí sondy je takzvaný cantilever, což je pružné raménko, 

zakončené hrotem. Na základě sil mezi hrotem a vzorkem se cantilever ohýbá a 

z toho ohybu je rekonstruován povrch vzorku. Mikroskop Quesant 350 se skládá ze 

skenovací hlavy, zabezpečující snímání obrazu, podstavce pro umístění vzorku a 

izolačního systému tlumícího vibrace. Na spodním konci skenovací hlavy je umístěn 

držák sondy. Tento držák je přilepen na piezokrystaly, určené k jemnému pohybu 

sondy během skenování. Sonda je v držáku uchycena magneticky, což usnadňuje 

výměnu. Sonda se skládá z cantileveru, na jehož konci je umístěn hrot a „kříže“ o 

rozměrech přibližně 6×7 mm, který umožňuje manipulaci. Na cantilever je zaostřen 

laserový paprsek určený ke snímání prohnutí cantileveru, z něhož se určuje reliéf 

povrchu (Obr. 2). Laser je umístěn uvnitř skenovací hlavy a příslušná optika uvnitř 

piezokrystalického manipulátoru ve tvaru trubky. Tím je během skenování zajištěna 

stálá fokusace laserového paprsku na cantilever. Po odrazu paprsek prochází stejnou 

optickou soustavou a dopadá na detektor (viz Obr. 3a). 
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Obr. 2: Způsob detekce ohybu cantileveru 

(a) 

  

    (b) 

Obr. 3: (a) skenovací hlava mikroskopu   Quesant 350, (b) držák sondy a sonda mikroskopu Quesant 

350, převzato z [5] 

 

V případě přístroje Quesant 350 je skenovací hlava umístěna na těžkém podstavci 

zavěšeném na pružinách v komoře izolující akustické vibrace. Tato konstrukce 

uchycení mikroskopu účinně odstiňuje vibrace způsobené kmity budovy, kroky, 

různými stroji pracujícími v budově a prouděním vzduchu. Komora izolující 

akustické vibrace sice není pro provoz na rozdíl od pružin nezbytně nutná, ale není 

bez ní možné dosáhnout dobré kvality, obzvláště při skenování menších oblastí nebo 

pod vodou. 

 Mikroskop Quesant 350 je vybaven třemi typy skenovací hlavy 

s následujícími rozsahy: 
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Tab. 1. Rozsahy skenovacích hlav [5] 

Maximální horizontální rozsah x×y (µm)2  200×200  40×40 20×20 

Maximální vertikální rozsah z (µm) 8 5 2 

 

Hrot AFM je kuželovitého tvaru a je zakončený kulovým vrchlíkem. Celý hrot je 

dlouhý asi 10 µm s vrcholovým úhlem menším než 20°. Poloměr křivosti kulového 

vrchlíku je cca 10 nm. Další podrobnosti v tabulce 2. Kontaktní mód a semikontaktní 

mód (wavemod) budou popsány níže. 

 

Tab. 2. charakteristiky skenovacích sond, převzato z [6] 

 

 

Operační módy mikroskopu 

Mikroskop je schopen pracovat ve dvou základních operačních modech, kterými jsou 

mód kontaktní a semikontaktní.  

 

Kontaktní mód 

V kontaktním módu se hrot pohybuje velice blízko povrchu, řádově desetiny nm. 

Hrot je při svém pohybu nucen výše popsanými silami kopírovat povrch. 

V kontaktním módu může AFM pracovat v režimu konstantní výšky, konstantní síly, 

nebo tzv. broadband režimu. 

• režim konstantní výšky: Skenovací hlava mikroskopu přijede s hrotem do 

určité počáteční výšky nad povrchem a v této výšce zůstává po celou dobu 

měření. Topografie povrchu se snímá pouze z vertikálního ohybu raménka 

cantileveru. Tento režim je vhodný hlavně pro hladké a tvrdé vzorky. 

• režim konstantní síly: V průběhu skenování piezokrystaly v hlavě 

mikroskopu vyrovnávají vertikálním posunem prohnutí cantileveru tak, aby 

toto prohnutí zůstalo po celou dobu měření konstantní. Oproti režimu 

konstantní výšky je vhodné používat pomalejší rychlosti skenování, aby 

zpětná vazba stíhala vyrovnávat prohnutí. 
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• broadband režim: Tento režim je kombinací obou předchozích. Celé 

skenování probíhá stejně jako v režimu konstantní síly, ale obraz je průběžně 

opravován na prohnutí cantileveru. K určitému prohnutí musí vždy dojít, 

protože sílu řádově 10-9 N není možné měřit přímo, ale pouze opticky pomocí 

laseru z prohnutí cantileveru. 

 

Semikontaktní mód 

Semikontaktní mód neboli wavemód využívá kmitajícího cantileveru, který tak není 

ve stálém kontaktu s povrchem, což je výhodné především u měkkých vzorků. Při 

semikontaktním módu se cantilever pohybuje poněkud výše nad povrchem než tomu 

bylo u kontaktního módu. Cantilever je rozvibrován piezokrystalickým vibrátorem 

na frekvenci blízkou vlastní. Vlastní frekvence cantileverů se pohybuje v rozmezí 70 

až 200 kHz a amplituda vibrací je řádově 100 nm. Při přibližování hrotu k povrchu 

dochází ke tlumení amplitudy oscilací. Během skenování pak zpětná vazba udržuje 

konstantní amplitudu přibližováním a oddalováním hrotu za pomoci řídících 

piezokrystalů. Stejně jako pro kontaktní mód má Queasant 350 broadband režim i 

pro semikontaktní mód. Reakce zpětné vazby je v semikontaktním módu pomalejší 

než v kontaktním a z toho důvodu výrobce doporučuje při skenování větších ploch 

maximální rychlost 4 obrazové řádky za sekundu [5]. 

 

Parametry nastavení mikroskopu 

Velikost skenu: maximální a minimální rozměry jsou omezené parametry použité 

skenovací hlavy, ale v daném intervalu je možné nastavit libovolnou velikost skenu. 

Nejpřesnější měření je v prostřední třetině rozsahu 

Rychlost skenování: výrazně závisí na velikosti skenu a výšce útvarů na vzorku. Pro 

velké oblasti a vysoké útvary je nutná malá rychlost, aby sonda stíhala reagovat, 

zatímco pro malé oblasti na plochých vzorcích je možné rychlost výrazně zvýšit, aniž 

by se to projevilo na kvalitě obrazu. Rychlost se udává v jednotkách Hz, tj. počet 

obrazových řádků za sekundu. 

Setpoint offset: Určuje sílu jakou je hrot přitlačován k povrchu. Záporné hodnoty 

značí větší sílu, kladné menší. 

Směr skenování: Toto nastavení je velice užitečné při potížích s orientováním 

vzorku, nebo pro ověření, zda některé útvary v obrazu jsou skutečné, nebo jsou jen 

výsledkem špatné reakce zpětné vazby. 
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Integrální, proporční, derivační zesílení: nastavení reakce zpětné vazby. 

Rozlišení skenu: Standardně používané rozlišení je 512 bodů na řádek. Je dobré mít 

rozlišení v mocninách 2, neboť pro ta je vhodný programem používaný algoritmus na 

FFT. Jak je uvedeno v [7], vykazují algoritmy FFT pro jiné rozlišení chyby a to 

obzvláště pro vyšší frekvence. 

 

Příprava mikroskopu před skenováním 

Pomineme-li výběr skenovací hlavy a sondy, je po zapnutí mikroskopu nebo 

jakékoliv manipulaci se sondou nutné opravit nastavení laseru a zajistit, aby laserový 

svazek dopadal na správné místo cantileveru a od něj se odrážel do detektoru. Laser 

by neměl svítit na úplný konec cantileveru, ale zhruba do třetiny délky směrem od 

konce, jinak by při prohnutí mohlo docházet ke ztrátě intenzity záření dopadajícího 

na detektor [5]. Při použití nekontaktního módu je navíc před měřením nutné nastavit 

frekvenci a amplitudu oscilací. Vlastnosti oscilací je dobré si ještě po chvíli 

zkontrolovat. Jak se oscilující cantilever zahřívá, mění se jeho tuhost a tím i 

charakteristiky oscilací. 

 

Konvoluce tvaru hrotu a povrchu 

Tuto systematickou chybu je možné zanedbat pro dostatečně hladké povrchy. Do této 

kategorie spadá většina našich měření při nichž se drsnost povrchu pohybovala 

v jednotkách až desítkách nanometrů. Při větších nerovnostech je ale již nutné uvážit 

následující problém ilustrovaný obrázkem 4. 

(a) 

 

(b) 

 
Obr. 4: Rozdíl mezi skutečným povrchem a obrazem získaným pomocí AFM, převzato z [4] 

(a) velké útvary, vůči kterým je zakřivení hrotu zanedbatelné 

(b) malé útvary srovnatelné se zakřivením hrotu 
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Ulomí-li se vrchol hrotu, nebo nalepí-li se na hrot nečistota, může dojít ke zmnožení 

zakončení hrotu a tím i ke zmnožení útvarů ve skenu vlivem konvoluce. Má-li 

poškozený hrot n zakončení, každý útvar na povrchu bude zmnožen n-krát.  

 

Vyrovnání obrazu 

Protože je prakticky nemožné vzorek umístit zcela vodorovně s přesností na nm a 

v průběhu skenování může docházet k pomalému sedání skeneru, je kolmice             

k povrchu obrázku vždy odchýlená od osy z. Vzhledem k tomu, že obvyklý výškový 

rozdíl mezi okraji surového obrazu je v řádu desítek až stovek nanometrů, zatímco 

skutečné nerovnosti povrchu jsou řádově menší, dochází k jejich zahlazení. Z toho 

důvodu má ovládací software nástroj na vyrovnávání obrazu, takzvaný tilt removal.  

 

Použití dvourozměrné Fourierovy transformace k odstranění rušení 

Fourierovu transformaci je možné výhodně použít pro odstranění rušení nejčastěji 

v podobě vodorovných pruhů způsobených otřesy mikroskopu nebo nestabilními 

nečistotami na hrotu (streaků). Pruhy jsou vodorovné, protože nabírání dat probíhá 

po řádcích. Pomocí nástroje fourier transform je možné celý obraz transformovat, 

odstranit určité prostorové frekvence, které jsou způsobené rušením a posléze provést 

zpětnou transformaci. Rušení způsobené streaky se v transformovaném obrazu 

projevuje jako různě široký svislý světlý pruh. Protože se ale ve středové oblasti 

vyskytují rovněž frekvence od skutečného obrazu, není možné tento pruh jednoduše 

vyříznout. Řídící program bohužel neumožňuje odstranit jen část intenzity, a proto je 

lepší vybrat pouze frekvence od skutečného obrazu a odstranit zbytek. Tím se sice 

neodstraní zcela všechno rušení, ale pokud není příliš silné, dojde ke značnému 

zlepšení. 

 

Statistická analýza 

Charakteristika drsnosti povrchů se provádí pomocí nástroje histogram analysis. 

Tento nástroj vykreslí histogram rozdělení výšek bodů obrazu vztažený k nulové 

rovině, přičemž v nulové rovině leží nejníže položený bod obrazu. Dále program 

počítá následující parametry [5, 8]: 
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Střední výška:  

 ∑
=

=
N

n
nz

N
z

1

1
         (2) 

kde N je celkový počet bodů obrazu a zn je výška příslušející n-tému bodu, vztažená 

k nulové rovině. Střední výška je tedy průměrná výška všech bodů obrazu. 

Střední kvadratická odchylka (RMS, tj. Root Mean Square) nerovností udávající 

drsnost RRMS: 
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Tento bezrozměrný statistický parametr popisuje souměrnost rozdělení „kopců a 

údolí“ v obrazu. Kladná nesouměrnost znamená převahu vysokých kopců, zatímco 

záporná převahu hlubokých údolí. 

Poslední uvedený parametr je velmi náchylný k chybám, což je způsobené 

jeho výpočtem z vysokých mocnin. Z tohoto důvodu je tento parametr značně 

nespolehlivý. 

 

1.3 Popis vzorků 

Vzorky se kterými jsme pracovali byly tenké vrstvy plazmových polymerů 

deponované na sklo a leštěný křemík. Byly připraveny magnetronovým 

naprašováním z terče nylon 6,6 za konstantního příkonu do magnetronu 60 W, ve 

směsi pracovního plynu Ar/N2 za tlaku 2 Pa. Jedná se o hydrofilní vzorky (kontaktní 

úhel vody okolo 44°). Dále bylo zjištěno, že vzorky připravené ve směsi pracovního 

plynu s obsahem dusíku nad 60% jsou na skle při kontaktu s vodou nestabilní, což je 

právě případ vzorků 17 a 21 (tabulka 3). Z toho důvodu jsme zkoumali, jak se budou 

ve vodě měnit a pro srovnání jsme vybrali i vzorek 12, který se jevil ve vodě stabilní. 

[9] 
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 Tab. 3. Měřené vzorky plasmového nylonu 

Vzorek poměr Ar / N2 (%) tloušťka vrstvy (nm) 
12 95 / 5 150 
17 40 / 60 280 
21 0 / 100 230 
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2. Výsledky AFM měření 

2.1 Měření za pokojových podmínek na vzduchu 

Prvním cílem této práce bylo porovnání kontaktního a semikontaktního módu. Proto 

jsme naskenovali několik vzorků oběma způsoby a srovnali je. Všechny srovnávané 

skeny mají velikost 5×5 µm. 

 

 Tab. 4. Měření v kontaktním módu 

Sken RMS drsnost 
střední 

odchylka 
nesouměrnost 

 (nm) (nm)  
ny12_6b 0,7 0,6 0,6 
ny17_2a 1,2 0,9 0,2 
ny_17suche3a 2,2 1,7 0,2 
ny_21suche4a 1,3 1,0 0,0 

 

Všechny vzorky v tabulce 4 byly měřeny v kontaktním broadband módu. Buď se 

v nich vůbec nevyskytují výrazné píky, nebo byly oříznuty pomocí nástroje soft 

zoom s předpokladem, že statistické parametry nezávisejí na velikosti vybrané 

oblasti, pokud je tato oblast stále dost velká. Píky jsme odstranili, abychom zajistili 

srovnávání mezi rovnocennými statistickými soubory. Kromě toho je na povrchu 

skenů vždy jen několik píků nezajišťujících dostatečný velký statistický soubor. 

 

 Tab. 5. Měření v semikontaktním módu 

Sken RMS drsnost 
střední 

odchylka 
nesouměrnost 

 (nm) (nm)  
ny12_02 2,1 1,6 0,17 
ny12_05 2,9 2,3 0,18 
ny17_02 4,6 3,7 -0,01 
ny17_05 4,3 3,5 -0,03 
ny21_02 3,8 3,0 -0,24 
ny21_05 3,7 2,9 -0,27 

 

Všechny skeny v tabulce 5 byly měřeny v nekontaktním broadband módu a to vždy 

dva skeny pro jeden vzorek na různých místech. V žádném ze skenů se neobjevují 

výrazné píky. Když se porovnává RMS drsnost skenů v kontaktním módu s RMS 

drsností skenů v semikontaktním módu, jsou nekontaktně skenované vzorky výrazně 

drsnější. Pro porovnání uvádíme tabulku: 
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 Tab. 6. srovnání průměrných RMS drsností v kontaktním a semikontaktním módu 

Vzorek 
RMS (nm) 

kontaktně semikontaktně 
12 0,7 2,5 
17 1,7 4,4 
21 1,3 3,7 

 

Horizontální rozměry útvarů na povrchu se jeví přibližně stejné, výrazný rozdíl je v 

jejich výšce, což je nejlépe vidět pomocí nástroje „dimension“ jak na jednom vzorku 

ilustruje následující obrázek 5. Obdobný průběh je i u ostatních vzorků. 

  
(a) kontaktně (b) semikontaktně 

Obr. 5: Srovnání skenů vzorku 21 v kontaktním a semikontaktním módu 

 

Semikontaktní mód je tedy citlivější k rozlišení výšek. Toto platí alespoň v případě 

zkoumaných polymerních vzorků. V případě tvrdších materiálů by mohl být rozdíl 

menší. Hrot v kontaktním módu zřejmě způsobuje určitou deformaci (pravděpodobně 

elastickou, protože jsme nepozorovali při opakovaném skenování dodatečné rýhy), 

což způsobuje zahlazení výškových rozdílů. Celkem se dá říci, že nekontaktní mód je 

vhodnější pro většinu skenů, protože kromě výše zmíněného je i méně náchylný na 

rušení. Bohužel například při měření pod vodou není možné použít vibrující 

cantilever. Při srovnávání sady skenů je nezbytné srovnávat vždy skeny pořízené ve 

stejném módu. 
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2.2 Měření ve vodě 

 

Následující kapitola se zabývá chováním několika vzorků plasmově 

polymerovaného nylonu ve vodě o pokojové teplotě. Vzorky byly vždy umístěny 

v malé nerezové vaničce naplněné destilovanou vodou. Sonda mikroskopu pak byla 

spuštěna celá do vody tak, že bylo ponořeno i několik milimetrů skenovací hlavy. 

Vzorek bylo nutné přichytit ke dnu vaničky, jinak měl díky své malé velikosti a 

nízké hustotě tendenci se pohybovat po dně.  

Je nezbytné použít destilovanou vodu, protože měření je velmi citlivé na 

čistotu vody. Tím se zabrání usazování nečistot na hrot, nebo jejich narážení do něj, 

což snižuje kvalitu obrazu. Největší problém se skenováním pod vodou jsou streaky, 

neboli pruhy ve směru pohybu hrotu s jinou výškou než je okolí a nemající vztah ke 

skutečnému tvaru povrchu. Čistotou vody je možné pruhy výrazně omezit, ale nelze 

se jim vyhnout úplně protože kromě nečistot k nim dochází i vibracemi vody 

způsobenými samotnou sondou. Před začátkem skenování je rovněž třeba počkat než 

se voda ve vaničce ustálí, protože její kmity jsou velmi málo tlumené. 

Ve všech případech jsme vždy provedli měření bez přítomnosti vody, 

abychom ověřili vhodnost vybrané oblasti a hlavně kvalitu hrotu. Před přilitím vody 

jsme mírně pozvedli hrot, abychom předešli jeho poškození, které by mohlo 

vzniknout, kdyby se hrot dostal proudem vody do nežádoucího kontaktu s povrchem 

vzorku. 

Intervaly mezi začátky jednotlivých měření byly 10 minut, přičemž doba 

jednoho měření byla při daném nastavení 4,5 minuty. Všechny vzorky mají rozměry 

5×5 mikrometrů při rychlosti skenování 2 Hz, tj. dva obrazové řádky za sekundu. 

Skenování probíhalo v kontaktním broadband módu. 

 

Vzorek 12 

Na tomto vzorku bohužel docházelo k potížím se zanesením hrotu 

nečistotami ze vzorku. Ty se nachytaly buď z vody nebo přímo odřením materiálu 

vzorku. Při dalším měření na vzorku 17 už bylo nečistot při použití stejného postupu 

mnohem méně. Streaky na skenech vzorku 12 se bohužel vyskytují prakticky po celé 

ploše obrazu na téměř všech skenech, takže ani není možné vybrat si nějakou oblast 

bez nich. Dále se už po 30 minutách ve vodě na špičku hrotu nalepila větší nečistota 
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a proto je nadále obraz dvojitý a později dokonce trojitý(viz Obr. 7c, 7d). Neostrý 

hrot by neměl významně ovlivnit výšku velkých vrcholků, velice se ale snižuje 

citlivost v rovině xy a dochází k horizontálnímu roztažení vrcholků a v případě 

menších vrcholků může dojít i k jejich zahlazení. Kvůli streakům a zanesenému 

hrotu se nám nezdařilo uspokojivě určit statistické veličiny. Pro popis chování 

vzorku ve vodě se v tomto případě jako vhodné ukázaly rozměry velkých vrcholků, 

nejlépe rozměry nejvyššího. 

Většina povrchu vzorku 12 je velice rovná s nerovnostmi výšky okolo 1 nm. 

Kromě tohoto rovného podkladu je na povrchu i mnoho výstupků s výškami řádově 

desítek nanometrů. Jak již bylo uvedeno, pro popis chování vzorku ve vodě jsme 

sledovali tyto velké výstupky. V následující tabulce je uveden vždy maximální 

rozměr v daném směru. U skenu bez vody údaje chybějí, protože po přilití vody se 

vzorek posunul a byla tedy skenovaná jiná oblast. 

 

 Tab. 7. Vývoj rozměrů nejvyššího píku na vzorku 12 ve vodě o pokojové teplotě 

Sken doba ve vodě Výška z rozměr x rozměr y 
 (min) (nm) (nm) (nm) 

ny_12suche3a 0   
ny_12voda1a 10 117 240 350 
ny_12voda2a 20 96 280 380 
ny_12voda3a 30 73 325 520 
ny_12voda4a 40 74 370 520 
ny_12voda5a 50 69 400 530 
ny_12voda6a 60 55 480 640 
ny_12voda7a 70 44 510 700 
ny_12voda8a 80 29 500 600 
ny_12voda9a 90 22 560 743 

 

Hodnoty v tabulce 7 jsou určené ručně pomocí nástroje „dimension“, protože 

integrovaný nástroj pro hledání nejvyššího vrcholu nerozlišuje mezi skutečným 

vrcholem a streaky. Zdá se sice, že se píky rozšiřují, ale to je jen důsledek 

postupného znečišťování hrotu. Píky jsou jednak časem vícenásobné, jednak se 

objevuje vyvýšenina pod každým výraznějším píkem. Tato falešná vyvýšenina se 

objevuje po 50 minutách ve vodě. Při ignorování této vyvýšeniny se ypsilonový 

rozměr píku pohybuje v okolí 360 nm, což v rámci chyby ±5% odpovídá situaci před 

zanesením hrotu. Určení skutečného rozměru x je složitější, protože v tomto směru 

má obraz vždy dvě a později tři zhruba stejně vysoká maxima na každý pík, ale zdá 
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se, že i tento rozměr zůstává víceméně zachován. Chyba určení tohoto rozměru je 

přibližně ±6%. Odchylku ve směru z odhadujeme v důsledku streaků na ±15%. 

Následující tabulka 8 uvádí statistické parametry vypočítané programem. Vzhledem 

k předchozímu textu jsou spíše orientační. 

 

 Tab. 8. Vývoj statistických parametrů vzorku 12 ve vodě o pokojové teplotě 

Sken 
doba ve 

vodě 
RMS drsnost 

střední 
odchylka 

nesouměrnost 

 (min) (nm) (nm)  
ny_12suche3a 0 5,5 1,4 13
ny_12voda1a 10 4,7 1,7 12
ny_12voda2a 20 4,2 1,7 10
ny_12voda3a 30 4,9 1,9 8
ny_12voda4a 40 5,2 2,5 6
ny_12voda5a 50 4,5 2,3 6
ny_12voda6a 60 4,1 1,7 6
ny_12voda7a 70 3,7 1,7 6
ny_12voda8a 80 3,9 2,3 1
ny_12voda9a 90 3,5 2,3 1

 

Pro názornost je průběh drsnosti z tabulky 8 znázorněn na obrázku 6. Na obrázku 7 

jsou pak konkrétní skeny vzorku 12. 
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Obr. 6: Průběh drsnosti povrchu pro vzorek 12 

 

K drsnosti povrchu přispívají hlavně vysoké píky, protože zbytek povrchu je velice 

rovný a jeho RMS je menší než 1,5 nm. Vzhledem k tomu, že výška píků postupně 
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klesá jak je vidět na obrázku 7, je pokles RMS odpovídající. Dočasný růst mezi 20 a 

40 min je zřejmě způsoben znásobením píků, v důsledku zanesení hrotu nečistotami. 

  
(a) po 10 min ve vodě (b )po 20 min ve vodě 

  
(c) po 50 min ve vodě (d) po 90 min ve vodě 

Obr. 7: Vývoj povrchu vzorku 12 ve vodě o pokojové teplotě 

Vzorek 17 

V tabulkách 10 a 11 jsou uvedeny statistické parametry získané z obrázků, v nichž 

bylo pomocí nástroje soft zoom oříznuto rušení v podobě streaků. Předpokládáme, že 

statistické parametry nezávisejí na velikosti vybrané oblasti a proto jsme vybírali 

vždy maximální oblast bez rušení. Každá oblast má nicméně rozměry alespoň 2×2 

µm, přičemž původní velikost scanů byla 5×5 µm. Ověření nezávislosti statistických 

parametrů na velikosti vybrané oblasti je provedeno níže. Hodnota standardní 

odchylky RMS v průběhu měření pozvolna rostla, což odpovídá bobtnání povrchu 

vzorku. Střední odchylka má obdobný průběh. Ve všech tabulkách 9, 10, a 11 má 

RMS podobný průběh, ale asi nejlépe popisuje chování vzorku tabulka 11, kde 

statistické parametry nejsou ovlivněny náhodně rozloženými píky, pro jejichž 

statistický popis je velikost plochy skenu nedostatečná. V tabulce 9 jsou uvedeny 

parametry skenů o původní velikosti s ponecháním rušení. Pro názornost je průběh 

drsnosti z tabulky 11 znázorněn v obrázku 8. V obrázku 10 jsou konkrétní skeny 

vzorku 17 v původní velikosti. 
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 Tab. 9. Vývoj statistických parametrů vzorku 17 ve vodě o pokojové teplotě,  

 původní velikost   skenů   5 µm 

Sken 
doba ve 

vodě 
RMS 

drsnost 
střední 

odchylka 
nesouměr-

nost 
 (min) (nm) (nm)  

ny_17suche3a 0 3,0 2,0 2,5
ny_17voda1a 10 4,2 3,0 0,0
ny_17voda2a 20 4,7 3,5 1,0
ny_17voda3a 30 4,5 3,4 0,9
ny_17voda4a 40 5,1 3,9 0,6
ny_17voda5a 50 4,9 3,8 0,5
ny_17voda6a 60 5,3 4,1 0,6

 

 Tab. 10. Vývoj statistických parametrů vzorku 17 ve vodě o pokojové teplotě,  

 ořez s ponecháním jednoho významného píku 

Sken 
doba ve 

vodě 
RMS 

drsnost 
střední 

odchylka 
nesouměr-

nost 
 (min) (nm) (nm)  

ny_17voda1a_ořez 10 3,6 2,5 2,7
ny_17voda2a_ořez 20 3,8 2,7 2,0
ny_17voda3a_ořez 30 4,2 3,0 1,9
ny_17voda4a_ořez 40 4,2 3,1 1,6
ny_17voda5a_ořez 50 4,2 3,1 1,2
ny_17voda6a_ořez 60 4,8 3,7 0,9

 

  

 Tab. 11. Vývoj statistických parametrů vzorku 17 ve vodě o pokojové teplotě,  

 ořez s vybráním oblasti bez významných píků      

Sken 
doba ve 

vodě 
RMS 

drsnost 
střední 

odchylka 
nesouměr-

nost 
 (min) (nm) (nm)  

ny_17suche3a 0 2,2 1,7 0,2
ny_17voda1a 10 2,9 2,3 -0,1
ny_17voda2a 20 3,2 2,6 -0,1
ny_17voda3a 30 3,4 2,7 0,0
ny_17voda4a 40 3,5 2,8 0,1
ny_17voda5a 50 3,4 2,7 0,0
ny_17voda6a 60 3,5 2,8 0,0
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Obr. 8: Průběh růstu drsnosti povrchu pro oblast bez významných vrcholů, ořez s vybráním oblasti 

bez významných píků 

 

Dále jsme si vybrali nejvyšší vrchol vzorku a sledovali jsme jak se mění jeho 

výška, což je ilustrováno tabulkou 12 a obrázkem 9. Vzhledem ke streakům jsme 

opět nemohli použít automatického nástroje na hledání nejvyššího píku. Proto jsme si 

vrchol zvětšili pomocí nástroje soft zoom a pomocí nástroje dimensional analysis 

jsme si ručně našli nejvyšší bod vrcholu nezpůsobený rušením. V úvahu jsme nebrali 

hrby protáhlé ve směru pohybu hrotu (streaky). Hodnoty spočítané programem jsou 

hůře korelovány, nicméně výšky určené oběma způsoby vykazují v rámci chyby 

postupný pokles, který je pomalejší než u vzorku 12. Bohužel nemůžeme při ručním 

určení dosáhnout takové přesnosti jako program, čemuž odpovídá i odchylka kterou 

jsme odhadli na ±2 nm. Vzhledem ke streakům je zřejmě chyba programového 

určení značně vyšší, program ale odchylky nepočítá. Chyba ručního určení je 

způsobená jednak odhadem co je streak a co ne a také obtížností hledání maxima 

v rovině. Rozdíl mezi výškou píku na suchu a prvním měřením ve vodě sice může 

být jen chyba měření, ale možná, že se jedná o dodatečnou interakci způsobenou 

vodou.  
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 Tab. 12. Vývoj rozměrů nejvyššího píku na vzorku 17 ve vodě o pokojové teplotě 

Sken 
doba ve vodě výška z 

programem 
výška z 
ručně 

 (min) (nm) (nm) 
ny_17suche3a 0 43 43
ny_17voda1a 10 51 47
ny_17voda2a 20 52 48
ny_17voda3a 30 51 43
ny_17voda4a 40 53 44
ny_17voda5a 50 42 41
ny_17voda6a 60 42 37
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Obr. 9: Vývoj rozměrů nejvyššího píku na vzorku 17 ve vodě o pokojové teplotě 
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(a) po 0 min ve vodě (b) po 10 min ve vodě 

  
(c) po 40 min ve vodě (d) po 60 min ve vodě 

Obr. 10: Vývoj povrchu vzorku 17 ve vodě o pokojové teplotě 

 

 

 

Vzorek 21 

Na vzorku 21 se nevyskytuje mnoho výrazných píků bylo tedy možno vybrat pro 

skenování oblast, kde se vůbec nevyskytovaly. Zhruba po 40 minutách ve vodě se na 

spodní části skenu začíná objevovat oblast se zvýšenou drsností. Tato oblast se 

postupně mírně rozšiřuje, zatímco její drsnost rychle narůstá oproti změnám v horní 

části. Rychlost růstu drsnosti se za dobu měření nezpomaluje narozdíl od 

předchozího vzorku 17. Před vznikem drsné oblasti, tj. v prvních 40 minutách se 

drsnost prakticky nemění a poté, v rámci chyby, lineárně roste jak je vidět na 

obrázku 11. Průběh drsnosti vzorku je znázorněn v tabulkách 13 a 14. Postupný 

vývoj je ilustrován na obrázku 12 konkrétními skeny povrchu vzorku 21. 
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Tab. 13. Vývoj statistických parametrů vzorku 21 ve vodě o pokojové teplotě, původní velikost   

skenů   5 µm. (Sken ny_21voda4adestr je úpravou ny_21voda4a, kde se na malé oblasti vyskytovalo 

mimořádně silné rušení. Toto rušení zde bylo odstraněno pomocí nástroje streak removal.) 

Sken 
doba ve 

vodě 
RMS 

drsnost 
střední 

odchylka 
nesouměrnost 

 (min) (nm) (nm)  
ny_21suche4a 0 1,3 1,0 0,0
ny_21voda1a 10 1,7 1,3 0,1
ny_21voda2a 20 2,1 1,5 -0,6
ny_21voda3a 30 1,4 1,1 0,0
ny_21voda4a 40 2,5 1,8 -0,3
ny_21voda4adestr 40 2,1 1,6 0,2
ny_21voda5a 50 1,9 1,4 0,3
ny_21voda6a 60 2,7 2,0 0,3
ny_21voda7a 70 2,8 2,1 0,9
ny_21voda8a 80 2,3 1,7 1,2
ny_21voda9a 90 3,3 2,2 1,6
 

Tab. 14. Vývoj statistických parametrů vzorku 21 ve vodě o pokojové teplotě, po oříznutí rušení 

Sken 
doba ve 

vodě 
RMS 

drsnost 
střední 

odchylka 
nesouměrnost 

 (min) (nm) (nm)  
ny_21suche4a 0 1,3 1,0 0,0
ny_21voda1a 10 1,3 1,0 -0,2
ny_21voda2a 20 1,4 1,1 -0,1
ny_21voda3a 30 1,4 1,1 0,0
ny_21voda4a 40 1,4 1,1 0,0
ny_21voda5a 50 1,9 1,4 0,3
ny_21voda6a 60 2,3 1,8 0,5
ny_21voda7a 70 2,3 1,8 0,9
ny_21voda8a 80 2,3 1,7 1,2
ny_21voda9a 90 3,1 2,0 2,2
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Obr. 11: Průběh drsnosti povrchu vzorku 21 po oříznutí rušení 
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(a) po 0 min ve vodě (b) po 10 min ve vodě 

  
(c) po 40 min ve vodě (d) po 50 min ve vodě 

  
(e) po 60 min ve vodě (f) po 90 min ve vodě 

Obr. 12: Vývoj povrchu vzorku 21 ve vodě o pokojové teplotě 

 

 

2.3 Vliv pobytu vzorků ve vodě o vyšší teplotě 

 

Přestože ve vodě o pokojové teplotě byly pozorovány určité změny, nebyly zdaleka 

tak výrazné jak se očekávalo. Z toho důvodu jsme zkusili jak se bude vzorek chovat 

v teplejší vodě. Kvůli obtížím s přímým skenováním v horké vodě, byl vzorek pouze 

ponořen na určitou dobu do horké vody o počáteční teplotě 90°C, poté osušen a 

skenován. Voda se vzorkem byla v ocelové vaničce položené na nevodivém povrchu 
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(dřevě) aby se omezilo chladnutí. Teplota vody se nicméně exponencielně snižovala 

na konečnou teplotu 47°C. Protože horká voda obsahovala množství nečistot, 

opláchnuli jsme vzorek ještě před osušením destilovanou vodou. Oblast skenování 

byla opět 5×5 µm a protože se skenovalo na vzduchu, bylo možné použít 

semikontaktní broadband mód. 

 

 Tab. 15. Vzorky modifikované v horké vodě 

Sken 
doba ve 

vodě 
RMS 

drsnost 
střední 

odchylka 
nesouměrnost 

 (min) (nm) (nm)  
ny_21_2 10 1,4 1,1 0,4 
ny_21_3 15 1,2 0,9 0,3 
ny_21_5 15 1,1 0,9 0,5 
ny_17_1 15 1,6 1,2 0,6 
ny_17_5 30 1,6 1,3 0,8 
ny_12hvoda3b 15 1,5 1,2 0,6 

 

Všechny vzorky jsou po modifikaci mnohem hladší (srovnání je mezi skeny 

získanými v semikontaktním módu). Útvary na povrchu jsou po modifikaci nižší a 

laterálně rozšířené. Vzorek 17 jsme dali do vody dvakrát, vždy na 15 minut. Rozdíl 

mezi povrchem po první modifikaci a po druhé je v rámci chyby nulový. Rozdíl 

oproti nemodifikovaným vzorkům je ale několikanásobný. Toto chování odpovídá 

postupnému rozpouštění. Nejdříve se zřejmě rozpustí vyšší hrbolky a pak probíhá 

rovnoměrné rozpouštění, aniž by se vrstva polymeru nějak rozpadala. Ani toto 

měření však nenaplnilo očekávání ohledně nestability ve vodě. 

 

 Tab. 16. Srovnání průměrných RMS drsností v kontaktním a nekontaktním módu 

Vzorek 
RMS drsnost (nm) 

původní vzorky po pobytu 15 min 
v horké vodě 

12 2,5 1,5 
17 4,4 1,6 
21 3,7 1,2 

 

Vývoj vzorků v horké vodě je ilustrován obrázkem 13. Na obrázku je uveden jako 

příklad pouze vzorek 17, protože ostatní vzorky se chovají zcela identicky. 
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(a) původní povrch (b) po 15 min v horké vodě 

Obr. 13: Vývoj povrchu vzorku 17 v horké vodě 

 

 

2.4 Porovnání měření vzorků nanesených na různých 

podložkách 

 

Všechny doposud studované vzorky byly naneseny na leštěných křemíkových 

destičkách. Ukázalo se, že se jejich povrchy ve vodě významněji nemění. Na 

vzorcích na skle bylo ale již dříve prováděno měření kontaktního úhlu a změny na 

povrchu byly patrné pouhým okem. Dalším cílem tedy bylo prozkoumání povrchů 

vzorků deponovaných na skle v místech nezasažených vodou a v místech, kde se 

měřil kontaktní úhel vody. Oproti stavu povrchů na křemíku jsou na skle zřetelné 

změny. Všechny obrázky této kapitoly jsou získané v semikontaktním broadband 

módu. 

 

Vzorek 12 

Na tomto vzorku sice není vidět větší rozdíl mezi původním povrchem a povrchem 

po kontaktu s vodou, povrchové útvary se ale liší od těch na křemíku. Na 

následujícím obrázku 14 jsou pětimikronové skeny. Na skenech o větší ploše není 

vidět rozdíl ať již pro různé podložky nebo před a po kontaktu s vodou. 
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(a) na křemíku (b) na skle 

 
(c) na skle po kontaktu s vodou 

Obr. 14: Srovnání útvarů na povrchu vzorku 12 deponovaného na skle a křemíku 

 

 

 

Vzorek 17 

Mezi originálním povrchem na křemíku a na skle v případě vzorku 17 je vidět 

podobný rozdíl jako v případě vzorku 12. Na rozdíl od vzorku 12 můžeme pozorovat 

dramatickou změnu morfologie povrchu v místě, které přišlo při měření kontaktního 

úhlu do kontaktu s vodou (obr. 15). Na menších škálách sice nejsou rozdíly velké, ale 

u velkých ploch skenování jsou vidět několikamikrometrové útvary. Z jejich tvaru 

lze usuzovat, že vrstva jako taková je sice poměrně stabilní ale po kontaktu s vodou 

má nízkou adhezi ke sklu a odlupuje se. 
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(a) originální povrch na křemíku (b) originální povrch na skle 

  
(c) na skle po kontaktu s vodou, 100 µm (d) na skle po kontaktu s vodou, 200 µm 

 

(e) na skle po kontaktu s vodou, 5 µm 

Obr. 15: Srovnání útvarů na povrchu vzorku 17 deponovaného na skle a křemíku 

 

Na obrázku 15e je sken pořízený v jednom z rovných údolí obrázku 15d resp. 15c. 

Jak je vidět, nedošlo na této škále k výrazné změně oproti stavu před kontaktem 

s vodou (obr. 15b). 

 

Vzorek 21 

Pro tento vzorek platí prakticky totéž co pro vzorek 17. Opět je patrný určitý rozdíl v 

morfologii vrstvy deponované na křemík a na sklo (obr. 16). Na skle po kontaktu s 

vodou opět dochází k odlupování vrstvy.   
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(a) originální povrch na křemíku (b) originální povrch na skle 

  
(c) na skle po kontaktu s vodou, 100 µm (d) na skle po kontaktu s vodou, 100 µm 

Obr. 16: Srovnání útvarů na povrchu vzorku 21 deponovaného na skle a křemíku 

 

 

2.5 Diskuse 

 

Určení závislosti statistických parametrů na velikosti vybrané oblasti 

V kapitole 2.1 a 2.2 se vyskytla otázka, zda je možné ze skenu vybrat maximální 

oblast neobsahující rušení bez ohledu na její velikost, aniž by došlo k závažnému 

ovlivnění hodnot statistických parametrů. Chtěli jsme hlavně vědět, zda je oblast 2×2 

µm vybraná z 5×5 µm (nejmenší vybíraná oblast v kapitole 2.1, 2.2) dostatečným 

statistickým souborem. Pro tento účel jsme si vybrali skeny bez významných vrcholů 

na celé ploše obrazu. Z této oblasti jsme pak postupně náhodně vybírali čím dál 

menší oblast v rozmezí původních 5 µm až po 1 µm. Skeny o straně 1 µm jsou 

vybrány z různých oblastí skenu. Výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
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 Tab. 17. Závislost statistických parametrů na velikosti vybrané oblasti pro ny_21suche4a 

Velikost obrazu 
(µm) 

střední výška 
(µm) 

RMS drsnost 
(µm) 

střední 
odchylka 

(µm) 
nesouměrnost 

1,0 28,7 1,0 0,8 0,1
1,0 28,2 1,2 0,9 -0,1
1,0 28,7 1,1 0,8 0,3
1,0 29,0 1,2 1,0 0,1
1,0 28,8 1,2 0,9 0,1
1,5 28,7 1,0 0,8 0,0
2,0 28,8 1,1 0,8 0,2
2,5 28,8 1,1 0,8 0,2
3,0 28,7 1,1 0,9 0,2
3,5 28,7 1,1 0,9 0,2
4,0 28,7 1,2 0,9 0,1
4,5 28,6 1,2 1,0 0,1
5,0 28,6 1,3 1,0 0,0

 

 Tab. 18. Závislost statistických parametrů na velikosti vybrané oblasti pro ny_17nek1a 

Velikost obrazu 
(µm) 

střední výška 
(µm) 

RMS drsnost 
(µm) 

střední 
odchylka 

(µm) 
nesouměrnost 

1,0 28,3 2,5 2,0 0,1
1,5 28,2 2,5 1,9 0,1
2,0 28,2 2,5 1,9 0,1
2,5 28,2 2,5 1,9 0,2
3,0 28,2 2,5 1,9 0,2
3,5 28,1 2,5 1,9 0,2
4,0 28,1 2,5 2,0 0,2
4,5 28,1 2,6 2,1 0,3
5,0 28,1 2,8 2,3 0,2

 

Jak se zdá, statistické parametry nezávisí přímo na velikosti, ale spíše na poloze 

konkrétní vybrané oblasti. Aby se omezila chyba vzniklá případnými 

nehomogenitami a byl k dispozici maximální statistický soubor, má smysl počítat 

RMS z co největší oblasti. Drsnost RMS má smysl udávat jen na dvě platná místa, 

přestože program ji počítá na čtyři. Program bohužel neuvádí chyby vypočítaných 

parametrů, ale z dosud provedených měření vyplývá chyba určení RMS přibližně 

10%. Parametr nesouměrnost nabývá jen velice malých hodnot a proto je 

problematické určit jeho odchylku z měření na tomto typu povrchu. 

Dále jsme ověřili nezávislost statistických parametrů na různých kombinacích 

způsobu vyrovnání obrazu. Pokud se vyrovnání udělá správně bez vzniku 

dodatečných artefaktů, je odchylka v desetinách procent a hluboko pod výše 
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uvedenou chybou měření. Z toho důvodu neuvádíme tabulku. Nevyskytují-li se 

v obrazu velké píky, lze použít libovolný způsob vyrovnání nebo jejich kombinaci. 

V případě výrazných vyvýšenin je dobré obraz nejdříve srovnat trojbodově a poté 

použít Histogram/H resp. Histogram/V. Při použití jiného způsobu vyrovnání 

v řádcích nebo sloupcích, kde pík leží, vzniknou po celé délce obrazu prohlubně.  

V několika obrázcích jsme použili nástroje „streak removal“ nebo „fourierovu 

transformaci“, ale statistické parametry jsme nechali počítat vždy z původního 

povrchu, protože je těžké říct jaký vliv by měly tyto nástroje. Bližší určení by 

vyžadovalo podrobnou analýzu, která ale přesahuje rámec této práce. 
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3. Závěr 
- Vzorky vrstev naprašovaného nylonu, připravené s menším obsahem N2 ve směsi 

s Ar, téměř s vodou neinteragují 

- Největší změny byly pozorovány na vzorku naprašovaném v čistém N2. Po 50 

min pobytu ve vodě (20°C) dochází k bobtnání 

- Pobyt vzorku ve vodě v teplotním oboru od 100°C do 50°C po dobu 15 min vede 

k laterálnímu  zvětšení nerovností a k průměrnému poklesu jejich výšky pro 

všechny vzorky 

- Vzorky 17 a 21 deponované na skle vykázaly ztrátu adheze téměř okamžitě po 

kontaktu s vodou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

4. Literatura: 
[1]  Machala, L., Vůjtek, M., Kubínek, R., Mašláň, M.: Mikroskopie skenující 

sondou, Univerzita Palackého Olomouc 2003 

[2] Binnig, G., Quate, C., Gerber, Ch., Atomic Force microscope. Physical review  

letters 56, 1986, s. 930-934 

[3] Kittel, Ch.: Úvod do fyziky pevných látek. Akademia, Praha, 1985, s. 92-98 

[4] www.ntmdt.ru 

[5] Operator’s Manual Q-Scope™ 250/350/400/850, V4.01, 2002 

[6] www.quesant.com 

[7] Klapetek, P., Ohlídal, I., Franta, D. Vliv diskrétní Fourierovy transformace na 

zpracování AFM dat. Československý časopis pro fyziku, 2001, svazek 51 č. 1, 

s. 49-51  

[8] Ohlídal, I., Franta, D., Klapetek, P. Měření statistických veličin náhodné 

povrchové drsnosti pomocí mikroskopie atomové síly. Československý časopis 

pro fyziku, 2001, svazek 51 č. 1, s. 16-21 

[9] Hanuš, J. Disertační práce, Matematicko fyzikální fakulta UK, 2007, s. 56 - 67 

 

 

 


