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Abstrakt: Předložená bakalářská práce se zabývá kontaktováním nanostruktur 

pomocí elektronové litografie (EBL). Práce probíhala ve skenovacím elektronovém 

mikroskopu na nevodivém slídovém substrátu s nanotyčkami WOx na povrchu za 

účelem přípravy senzoru pro detekci H2. V rámci tohoto experimentu byly 

modifikovány parametry pro jednotlivé dílčí procesy EBL. Byly vybrány optimální 

tloušťky rezistů PMMA 120K(5% anisol) a PMMA 996K(1% anisol) tak, aby 

k přípravě masky pro EBL mohl být použit vícevrstvý rezist. Na vzniklém 

dvouvrstvém rezistu byly optimalizovány expoziční dávky elektronovým svazkem. 

Byla vybrána vhodná dávka pro matrici navrženou ke kontaktování nanotyček WOx 

nesených na slídě. Ke kontaktování nanostruktur byly nejdříve na povrch slídy 

deponovány makrokontakty a na nich pak proběhl proces EBL. Jeho výsledkem bylo 

vodivé propojení wolframoxidových nanotyček pomocí vytvořených nanokontaktů 

s makrokontakty. U takto nakontaktovaného senzoru byly následně úspěšně 

testovány jeho senzorické vlastnosti pomocí H2. 
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Abstract: The bachelor thesis is dealing with contacting nanostructures using electron 

beam lithography (EBL). Work was carried out in a scanning electron microscope on 

a mica dielectric substrate with WOx nanorods on the surface in order to prepare a 

sensor for the detection of H2. In this experiment, parameters for individual sub-

processes of EBL were modified. Optimal thicknesses of the PMMA resist 120K 

(5% anisole) and PMMA 996K (1% anisole) were selected to prepare multilayer 

resist for an EBL mask. On the resulting bilayer resist electron beam exposure doses 

were optimized. The appropriate dose was selected and used for creating a matrix 

designed to contact the WOx nanorods supported on mica. To contact the 

nanostructures, macrocontacts were deposited on the surface of mica at first, and 

then the EBL process ran. The result was a conductive connection of the tungsten 

oxide nanorods by created nanocontacts with macrocontacts. Sensoric properties of 

the sensor in this way contacted were subsequently successfully tested with H2. 
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Úvod  

Senzory jsou součástky, které jsou v současné době využívané ve všech odvětvích 

průmyslu a staly se tak nepostradatelnou součástí každodenního života. Speciální 

skupina senzorů slouží k detekci plynů v okolním prostředí a ty jsou tvořeny tenkými 

vrstvami z vhodných senzorických materiálů. Sem patří např. oxid wolframu, 

kterému se do dnešní doby dostává velké pozornosti díky jeho neobyčejným 

elektrickým vlastnostem citlivým na oxidační a redukční plyny. Je to pravděpodobně 

jeden z nejrozšířeněji studovaných plyno-sensitivních materiálů, především díky své 

vysoké citlivosti na NOx a O3 [1,2] 

Uspořádání senzorů do podoby tenkých vrstev je voleno proto, že tenké vrstvy 

mají relativně velký povrch vůči svému objemu. Velikost povrchu je u senzoru 

důležitým parametrem, protože na něm dochází k senzorické reakci. Z tohoto důvodu 

se vývoj nových senzorických materiálů zabývá 1 – dimenzionálními útvary, které se 

vyznačují mnohem větším poměrem povrch/objem a specifickými vlastnostmi 

výrazně odlišnými od vlastností objemových materiálů. 

V současnosti je mnoho výzkumných pracovišť a technologií zaměřeno na 

přípravu oxidu wolframu v podobě nanostruktur, jako jsou nanodráty, nanoplátky a 

nanotyčky [3,4]. Jejich zkoumání odhalilo velmi dobré sensorické vlastnosti při 

detekci toxických a nebezpečných plynů pro bezpočet aplikací v monitoringu 

průmyslového znečištění a znečištění životního prostředí. Mezi skupiny zabývajícími 

se oxidem wolframu patří i profesor Gillet se svými spolupracovníky, který navrhl 

metodu přípravy wolframoxidových nanotyček na slídovém substrátu za použití 

vakuového napařování [5]. 

V případě využití nanostruktur jako součástek pro stavbu moderních 

elektrických nanozařízení je nezbytné tyto nanoprvky kontaktovat s přesností na 

nanometry. Jedním ze způsobů umožňujících jejich kontaktování je technika 

elektronové litografie. 

Předložená bakalářská práce se zabývá přípravou kontaktů pro senzorická 

měření systému nanotyček oxidu wolframu samoorganizovaných na povrchu slídy 

metodou elektronové litografie (EBL) v řádkovacím elektronovém mikroskopu 

(SEM). V rámci řešení práce se vrstvy rezistu na povrch slídy deponovaly pomocí 

odstředivého lití (spin-coating).  Byla nalezena vhodná kombinace tloušťky e-rezistů, 

parametrů depozice a expozice elektronovým svazkem včetně pracovních postupů 
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tak, aby byly na povrchu slídy kontaktovány jednotlivé nanostruktury WOx. Takto 

připravené vzorky se testovaly jako vodíkové senzory.  
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1. Elektronová litografie 

1.1. Historie EBL 

Litografie je proces přenosu nějakého vzorce na reaktivní polymerní film, jenž se 

nazývá rezistem. Ten bývá následně použit jako maska pro replikaci vzorce na 

základní tenký film nebo substrát. Za posledních šedesát let bylo vyvinuto mnoho 

variant litografických systému, které jsou primárně rozděleny podle typu 

dopadajícího záření. Hlavními typy jsou fotony, rentgenové paprsky, elektrony, ionty 

a neutrální atomy. Navzdory tak rozdílným zdrojům záření a instrumentálního 

uspořádání mají všechny litografické procesy podobné přístupy a jsou založeny na 

stejných principiálních základech. 

Jedna z nejpřesnějších litografických metod je litografie elektronová. Je 

specializována na vytváření extrémně jemných vzorců, které jsou vyžadovány v 

moderním elektrotechnickém průmyslu pro kontaktování integrovaných obvodů.  

Odvozením od starších typů elektronových mikroskopů vznikla technika, jež je 

založena na elektronovém svazku, který rastruje po povrchu pokrytém citlivým 

rezistem podle předem nastaveného vzorce.  

1.2. Postup EBL 

Při elektronové litografii se obvykle postupuje dle následujícího schématu, jehož 

jednotlivé kroky jsou vyobrazeny na obr. 1.1 [6]: Nejdříve je připraven a očištěn 

substrát (a). Na čistý substrát je aplikován roztok polymeru s rozpouštědlem a 

metodou spin-coating (odstředivé lití) je vytvořen rezist (b). Rezist je v 

elektronovém mikroskopu exponován, tedy ozářen na předem specifikovaných 

místech (c). Na osvícených oblastech dochází k chemickým změnám v polymeru (d) 

tak, že v případě pozitivního rezistu se osvícená místa při vyvolání pomocí vývojky 

odstraní (e,f), u rezistu negativního je to přesně naopak. Při depozici funkční vrstvy 

(g) je tato vrstva deponována na rezistovou masku (h). Pomocí removeru je pak 

proveden lift-off, tj. odstranění zbytku rezistu (i) a na substrátu zůstává funkční 

vrstva tvaru podle rezistové masky (j). 
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Obr. 1.1 – Postup při elektronové litografii [6] 

1.3. Rezist 

Elektronový rezist je nahrávací a přenosové médium pro elektronovou litografii. 

Tedy materiál, na nějž je možné pomocí expozice elektronovým svazkem provádět 

zápis. 

Rezistní materiály jsou klasifikovány do dvou hlavních skupin, pozitivní a 

negativní. Pozitivní rezisty se rozkládají preferenčně během procesu expozice v 

oblastech, které byly elektronovému svazku vystaveny. Pokud je tomu naopak, jedná 

se o rezisty negativní [7]. 

Pozitivní rezisty 

Pozitivní rezisty, obvykle používané pro elektronovou litografii, by mohly dále být 

rozděleny do dvou skupin podle chemického procesu, jenž se objeví při expozici. 

Rezisty z první třídy se skládají ze dvou komponent, pryskyřičné a fotoaktivní. Při 
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ozáření se fotoaktivní složka rozkládá. Tento typ byl dříve využíván pro optickou 

litografii, v současnosti se používá i pro EBL. 

Druhou třídou jsou rezisty z materiálů obsahujících dlouhé polymerní 

molekuly, které degradují řetězovým přetrháváním během expozice, tedy stanou se 

lépe rozpustnými při působení vývojky.  

Nejvíce využívaným a rozšířeným rezistem je PMMA (polymethylmetakrylát), 

protože s ním lze dosáhnout dobrého rozlišení. Další výhodou je netečnost vůči 

viditelnému světlu. Jeho hlavní nevýhodou je nízká citlivost. Jedná se izolant. 

Strukturní  vzorec PMMA je na obr.1.2.  

 
Obr. 1.2 – Strukturní vzorec PMMA [7] 

 
Vlastnosti PMMA se liší dle molekulární hmotnosti, tedy délky jeho řetězce 

[8]. Popisujeme je veličinami: 

Mi – hmotnostně průměrná molární hmotnost 

Mv -  početně průměrná molární hmotnost 

d=Mi/Mv  značí disperzivitu polymeru 

Jako další do skupiny pozitivních rezistů můžeme zařadit polymery PBS 

(polybutylen sukcinát), ZEP (kopolymer chlormethakrylátu a methylstyrenu) [9].  

Negativní rezisty 

Materiály negativních elektronových rezistů také obsahují polymerní molekuly. Při 

expozici však dominantní reakcí není řetězové dělení, ale gelové formování 

způsobené sesíťováním, tzv. crosslinking. V osvícené oblasti dojde ke zmnožení 

vazeb a vytváří se pevná prostorová síť. Mezi negativní rezisty patří COP 

(kopolymer glycidylu metakrylátu a ethyl akrylátu) [9].  

Vícevrstvé rezisty 

Vícevrstvý rezist je především využíván v případě potřeby vysokého rozlišení u 

tenkých vrstev [10]. Pokud by byl jako příklad uveden vícevrstvý rezist z polymerů o 
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různých molárních hmotnostech, můžeme říci, že lehčí polymer, tedy citlivější rezist, 

by byl umístěn jako spodní vrstva a polymer těžší, rezist méně citlivý by byl 

nakroucen jako horní vrstva. Při litografii by výsledkem byl dobře rozlišený okraj u 

horní vrstvy a větší ''vykousnutí'' by proběhlo u rezistu citlivějšího. 

1.3.1. Spin-coating 

Spin-coating neboli odstředivé lití zředěného roztoku plastu je běžnou metodou 

produkce tenké uniformní polymerní vrstvy na rovinném substrátu. 

Při procesu odstředivého lití je prvně roztok polymeru s těkavým 

rozpouštědlem aplikován na substrát. Poté je rychle akcelerován na požadovanou 

rotační rychlost. Tekutina plyne radiálně vlivem odstředivé síly. Je tlačena na hranu 

vzorku a následně přebytek tekutiny substrát opouští. Film se stále ztenčuje, až 

dosáhne rovnoměrné tloušťky nebo až se promění na pevnou látku díky rostoucí 

viskozitě způsobené vypařením rozpouštědla [11]. 

Ze samotného průběhu spin-coatingu vyplývá, že výsledná tloušťka filmu bude 

závislá především na rychlosti otáčení, typu rozpouštědla a polymeru, který byl 

použit, molární hmotnosti polymeru a koncentraci roztoku [12]. Určitý vliv mají také 

teplota a velikost substrátu. 

Závislost na některých zmíněných parametrech udává [13] takto: 

( )
2
1

4
1

000

ω

DvKC
h f =  ,    (1) 

kde K je konstanta, C0 počáteční polymerní koncentrace, v0 kinematická viskozita, D0 

rozpustnost látky a ω rychlost otáček. 

Tloušťka vrstvy ale není všude na vzorku stejná, jak je uvedeno výše. Roztok 

se rozlévá k hranám a ztvrdne dříve, než je dosaženo homogenní výšky vrstvy. 

Problém popisuje vztah [8]: 

rs
t 2

2
ω
γ

=Δ ,      (2) 

kde Δt je zvýšení vrstvy na okraji substrátu, které je závislé na povrchovém napětí γ, 

poloměru vzorku r a hustotě roztoku s. 

Tloušťku vrstvy lze také odhadnou, a to pomocí tzv. spin-curves, v nichž je 

vynesena závislost tloušťky na otáčkách při odstředivém lití. Každá závislost přísluší 
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jiné koncentraci roztoku daného polymeru. Na obrázku 1.3 jsou dva příklady spin-

curves pro PMMA s různou molární hmotností. 

V okamžiku skončení procesu odstředivého lití je potřeba vzniklý rezist ještě 

tepelně zpracovat, a to metodou hot-plate, kdy je vzorek položen na horkou plotnu, 

nebo vložením vzorku do horkovzdušné trouby [14]. Tento postup zapříčiní odpaření 

zbytku rozpouštědla, konečné zatvrdnutí vrstvy a přilnutí k substrátu. Teploty se 

používají nad bodem skelného přechodu (tj. cca 105°C), ale nesmí být vysoké příliš, 

aby neznehodnotily samotný rezist. 

 
 

 
Obr. 1.3  – Křivky odstředivého lití, tj. závislosti tloušťky rezistu na otáčkách pro 

PMMA s molární hmotností 4,95.10 5 g.cm-1 (nahoře) a pro  PMMA s molární 

hmotností 9,5.10 5 g.cm-1 (dole) [9]  
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1.3.2.   Interakce materiálu rezistu s dopadajícím svazkem elektronů 

Elektronové litografy jsou schopné zformovat extrémně kvalitní, úzké a usměrněné 

svazky. Situace se stane zajímavou v okamžiku, kdy elektrony ze svazku dosáhnou 

povrchu vzorku [9]. Průchodem rezistu se elektrony účastní mnoha rozptylových 

událostí měnící jejich dráhu o malý rozptylový úhel (forward scattering). Elektrony 

ovlivněné těmito událostmi rozšiřují dopadající svazek. Další elektrony, jež pronikají 

skrz rezist na substrát, příležitostně podstupují rozptylové události za změny dráhy o 

velký úhel (backscattering). Zpětně rozptýlené elektrony jsou prapůvodci takzvaného 

proximty efektu, kde dávka, kterou prvek matrice obdrží, je ovlivněna elektrony 

rozptýlenými od okolních částí matrice. Během celého tohoto procesu jsou elektrony 

zpomalovány, vzniká kaskáda elektronů o nízké energii, kterým se říká elektrony 

sekundární. 

Na obr. 1.4 je znázorněn rozptyl elektronů na křemíkovém povrchu pro dvě 

různé hodnoty energií, dráhy elektronů byly nasimulovány metodou Monte Carlo [9] 

 
 

Obr.  1.4 – Simulace rozptylu elektronů na křemíkovém substrátu pro urychlovací 

napětí (a) 10 kV, (b) 20 kV metodou Monte Carlo [9] 

 

Dopředný rozptyl 

Při průchodu elektronů rezistem jich určitá část změní dráhu, jsou rozptýleny o malý 

úhel, což může vyústit v podstatně širší průměr svazku v místě dopadu svazku na 

povrch. Nárůst této hodnoty se dá popsat empirickým vztahem [9]:  
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b

t
f V

R
d 9,0=  ,     (3) 

kde Rt je tloušťka rezistu v nanometrech a Vb je urychlovací napětí v kilovoltech. 

Interakce elektronů s atomy rezistu také způsobí předání části energie letícího 

elektronu na atom. Díky předané energii atom přechází do excitovaného nebo 

ionizovaného stavu. Pokud je dotyčný atom součástí molekuly rezistu, může se 

molekulární řetězec rozpadnout díky ionizaci nebo excitaci [15].  

Snížení vlivu dopředně rozptýlených elektronů se zajišťuje použitím co 

nejtenčího rezistu a největšího možného urychlovacího napětí. 

 

Zpětný rozptyl 

V průběhu zpětného rozptylování elektrony interagují s mnohem těžšími jádry, což 

vede k elastickému rozptylu [15]. Elektron si uchová většinu své energie, ale výrazně 

změní směr. Rozptylový úhel je velmi velký. Po této události na substrátu se některé 

elektrony mohou vrátit zpět rezistem a způsobit dodatečnou expozici povrchu v 

poměrně velké vzdálenosti od rastrujícího svazku.  

 

Sekundární elektrony 

Jak je uvedeno výše, elektrony ze svazku (primární elektrony) ionizují nebo excitují 

některé atomy. Elektrony uvolněné z těchto interakcí se nazývají sekundární 

elektrony a zdaleka nedosahují takových energií jako elektrony primární. Pohybují se 

pouze v energetickém rozsahu 2 – 50 eV. Tyto elektrony jsou zodpovědné za 

skutečné rozlišení expozičního procesu. Jejich vlivem dochází k chemickým změnám 

v rezistu, kterými se myslí rozpad polymerních řetězců nebo síťování. Vzhledem k 

jejich malým energiím je jejich pohyb v materiálu omezen pouze na několik 

nanometrů. Vliv sekundárních elektronů na rozšíření svazku je tedy nanejvýš 10 nm 

[9], což je také přibližné rozlišení elektronové litografie. 

 

Tepelné jevy 

Vzhledem k teplotní nestálosti rezistů musíme během optimalizace expozice 

uvažovat tepelné jevy. Většina energie se totiž při průchodu elektronů rezistovou 

vrstvou mění na teplo. 

Ohřev substrátu může způsobit lokální teplotní rozdíl až o desítky stupňů, což 

závisí nejen na plošné hustotě proudu elektronů při expozici, ale i druhu substrátu 
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[16]. S proudovou hustotou vzrůstá i tepelný výkon svazku, který může zapříčinit 

lokální přehřátí. Při nevhodně zvoleném proudu může dokonce dojít k expozici 

způsobené teplem v místech, kde se žádné primární elektrony nenacházely. 

1.4. Proximity efekt 

Proximity efekt je převážně důsledkem působení zpětně rozptýlených elektronů, které 

jsou odráženy od substrátu zpět do rezistové vrstvy [17]. Způsobují expozici rezistu v 

poměrně velkých vzdálenostech od oblastí, kde expozici vyvolal elektronový svazek.  

Zpětně rozptýlené elektrony pocházejí ze srážek s atomy na povrchu substrátu a 

putují rezistem pod mnohem většími úhly v porovnání s elektrony z primárního 

svazku, jak bylo popsáno v minulé podkapitole. Množství elektronů ze zpětného 

rozptylu, a tedy míra působení proximity efektu je silně závislá na urychlujícím 

napětí a složení substrátu. 

K proximity efektu také do určité míry přispívají sekundární elektrony, přestože 

jejich energie je nízká a volná dráha činí několik nanometrů. 

Algoritmus pro opravu proximity efektu vyžaduje přesnou znalost profilu 

hustoty energie exponované na rezistovou vrstvu vzhledem k jednomu osvícenému 

pixelu. Obecně je tento profil funkcí systémového nastavení. Důležitou vlastností 

těchto profilů je, že tvar je nezávislý na dávce, na pozici na vzorku za předpokladu 

rovinné homogenity substrátu. Tento profil je často aproximován sumou Gaussových 

rozdělení [15]: 
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⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛ −
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⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
+

= 2

2

22

2

2 expexp1
1

1
βπβ

η
απαη

rrrf ,   (4) 

kde η je poměr zpětně rozptýlené energie vůči dopředně rozptýlené energii, α je 

parametr rozsahu dopředného rozptylu a β je parametr rozsahu zpětného rozptylu. 

Podle schémat na obr. 1.5 mohou být rozlišeny dva druhy proximity efektu :  

intra-shape  a inter-shape [18].  Proximity efekt typu intra-shape vzniká u 

izolovaných obrazců, které vykazují menší obsah než předloha, přestože byly 

ozářeny odpovídající dávkou, viz. obr. 1.5 vlevo. Proto potřebují vetší ozařovací 

dávku nebo prodloužení doby vyvolání. Typ inter-shape může být více fatální. Hustě 

nabalené obrazce mohou vzájemně podílet na deponované energii v exponovaném 

místě a díky zmíněnému efektu může dojít k lokálnímu zvýšení expoziční energie 

tak, že prostor mezi obrazci zcela vymizí (obr. 1.5 vpravo). 
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Obr. 1.5 – Proximity efekt typu Intra-shape (vlevo), Inter-shap (vpravo) [18] 

1.5. Expozice 

Expozice se uskutečňuje v elektronovém mikroskopu. To je možné díky přidaným 

prvkům, které elektronovému mikroskopu umožňují zastupovat i funkci 

elektronového litografu. Jednou ze součástek je beam blanker (závěrka), jenž 

umožňuje rychlé odstínění svazku z exponované oblasti. Samotná expozice 

představuje rastrování elektronového svazku po povrchu podle vzorové matrice a je 

provedena v módu single point, tedy bod po bodu [19], nebo vektorově. 

Takto citlivá metoda, jakou elektronová litografie bezesporu je, je 

realizovatelná hlavně díky vysoce fokusovanému elektronovému svazku s průměrem 

několika nanometrů. Fokusaci elektronového svazku zajišťuje vysoké urychlovací 

napětí v řádech desítek keV. 

 

Parametry expozice 

Nejdůležitějším parametrem pro expozici je dose (dávka) Q, která se zadává pro 

lineární objekty v nC/cm a v případě plošných prvků v µC/cm2. Je to tedy náboj, 

který během expozice dopadne na jednotku plochy.  

Beam step size (krok svazku) dbss udává vzdálenostní interval mezi dvěma 

exponovanými body (pixely), který musí svazek urazit. Dalším parametrem je proud 

svazku I, jeho hodnota závisí na typu materiálu, který je nakroucen. Pro vysoké 

proudy hrozí nebezpečí přehřívání vzorku, avšak proudy nesmí být ani příliš malé. 

Docházelo by k defokusaci svazku a extrémnímu prodloužení expoziční doby tdwell. 

To je doba, po kterou svazek setrvává na jednom pixelu a určí se ze vztahu [20]: 

I
dQ

t bss
dwell ⋅

⋅
=

1,0
     (5) 
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Omezení mohou být také ze strany aparatury. Při použití vysokých proudů 

může být  tdwell příliš krátký a vychylovací soustava nezvládá přesouvat svazek mezi 

exponovanými body včas a přesně. 

1.6. Vyvolání 

Expozice rezistu je následována jeho vyvoláním. Proces probíhá pomocí vývojky, 

jejíž vhodnost je uváděna výrobcem polymeru použitého na rezist [21]. Vývojkou 

doporučovanou pro PMMA je isopropylalkohol (IPA) v kombinaci s vodou či 

methylisobutylketonem (MIBK) [9,20]. Jak bylo uvedeno již v předešlých 

kapitolách, u pozitivního rezistu se vyvolají ozářené oblasti a u rezistu negativního 

oblasti neozářené. 

Existují dvě cesty pro vyvolání rezistu. První možností je suchá metoda, kdy 

dochází k reakci osvícených míst rezistu s vysoce reaktivním plynem. Odleptané 

částice jsou odnášeny prostřednictvím plazmatického výboje a vzniká kýžený profil 

[22]. 

Druhou cestou je mokrá metoda. Vývojka je aplikována na rezistovou vrstvu, 

která před tím prošla expozičním procesem. Vývojky jsou převážně organická 

rozpouštědla, případně jejich směsi nebo vodné roztoky [23]. Reakce pozitivního 

rezistu je taková, že jsou mnohem rychleji rozpouštěna a odplavována místa, kde 

došlo k ozáření a následnému štěpení řetězců v polymeru. Vzniká profil podle 

původní předlohy (matrice) díky méně či více úspěšného vyvolání, které je 

prezentováno na obr. 1.6. Na obr. 1.7 je ukázán ideální profil v případě dvouvrstvého 

rezistu. 

 

Obr. 1.6 – Krajní tvary reliéfu pozitivního rezistu – a) malá dávka ozáření, nízké 

rozlišení; b) optimální dávka – dobré rozlišení; c) vysoká dávka expozice [8] 
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Obr. 1.7. Profil dvouvrstvého rezistu [6]  

 

U polymerních rezistů můžeme rychlost rozpouštění R odhadnout vztahem 

[22]: 
α−= MR ,     (6) 

kde  α je daná konstanta pro určitou kombinaci a M molární hmotnost molekuly. 

Při mokrém vyvolávání si můžeme pomoci ultrazvukem, tzv. vyvolávání 

asistovaného ultrazvukem. Do ultrazvukové čističky je vložena kádinka s vývojkou a 

vzorkem, čímž je proces vyvolání několikanásobně urychlen a může dojít ke zlepšení 

kontrastu a rozlišení vyvolané struktury. 

Můžeme se setkat i s rezisty, u nichž dochází k vyvolání už během expozice, 

kdy mezi sebou reagují jednotlivé složky. Jedná se o takzvaný self-developing. 

 

Citlivost rezistu  

U zjišťování citlivosti nás zajímá pojem relativní tloušťka rezistu, která je primárné 

závislá na dávce, kterou byla vrstva ozářena, typu vývojky, jenž byl použit, a v 

neposlední řadě na délce vyvolávání.  

Na obr. 1.8 je vidět závislost relativní tloušťky na dávce pro pozitivní rezist. Jak 

můžeme pozorovat do minimální dávky Dp
i je rezist vůči vyvolání zcela netečný, 

avšak po aplikaci dávek vyšších relativní tloušťka prudce klesá až do určité dávky 

Dp
0

 , při níž je rezist zcela odstraněn. Můžeme tedy říci, že minimální dávka, při níž 

je pozitivní rezist zcela odstraněn, je citlivost rezistu S. 
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Obr. 1.8 – Závislost relativní tloušťky pozitivního rezistu na expoziční dávce [8] 

 

Zcela opačná situace nastává u negativního rezistu – obr. 1.9. Při nejmenší 

dávce Dg
i je všechen rezist smyt a se zvětšující se dávkou roste i relativní tloušťka až 

do hraniční dávky Dg
0

 , kdy se už rezist neodstraní. V tomto okamžiku díky proběhlo 

sesíťování  polymeru a vytvořila se prostorová síť. Bod Dg
0.5 je nazývána také bodem 

gelace [8]. Střední hodnota mezi Dg
i
  a  Dg

0
  je tedy označována jako citlivost 

negativního rezistu.  

 

Obr. 1.9 – Závislost relativní tloušťky negativního rezistu na expoziční dávce [8] 

 

Dalším aspektem, který je zmíněn výše, je doba vyvolávání. Na obr. 1.10 

můžeme vidět, že se zvětšující se délkou vyvolání klesá citlivost rezistu, proto při 

delším vyvolávání je zapotřebí menších expozičních dávek. 
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Obr. 1.10. - Závislost relativní tloušťky rezistu na dávce ozáření pro několik různých 

dob vyvolání [6] 

 

Kontrast γ nese informaci o míře převedení předlohy na strukturu rezistu a je 

definován vztahem [9]: 

iD
D0log

1
=γ        (7) 

1.7. Depozice tenkých vrstev  

Dalším krokem v procesu elektronové litografie je depozice tenkých vrstev [19]. Jde 

o velice důležitý krok, protože maska vzniklá z vyvolání nemá význam bez vrstvy, 

jejíž konečný profil maska určuje. 

Adheze, tloušťka vrstvy, vnitřní pnutí materiálu, složení vrstvy, to vše jsou 

parametry, které definují depozicí vzniklou vrstvu. Dalším důležitým aspektem je 

homogenita a úplnost pokrytí ve vyvolané masce z rezistu. Dle cílů aplikace se 

upřednostňuje úplné nebo pouze částečné pokrytí schodů funkční vrstvou. 

Dále jsou vypsány nejvíce používané metody přípravy tenkých vrstev. 

 

Vakuové napařování, 

z anglického překladu physical vapor deposition, je založeno na transportu materiálu 

určeného k depozici v plynné podobě přímo na vzorek. Na povrchu vzorku dochází k 

desublimaci par a vzniká zamýšlená vrstva. Zdroji atomů v parách jsou buď 
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zahřívané pevné fáze zvoleného materiálu nebo jejich taveniny. Elektronový 

bombard nebo průchod elektrického proudu slouží k zahřívání a následnému 

uvolňovaní deponovaných atomů. Vzhledem k požadavkům na parametry vznikající 

vrstvy, rychlost, kterou by měla vrstva růst, a směru napařování materiálu se 

používají různé uspořádání deponujícího systému. Komora, v níž k depozici dochází, 

je evakuovaná. 

Dielektrika je možné ve výjimečných případech deponovat zmíněnou metodou, 

avšak primárně se metoda využívá pro aplikaci kovových vrstev. 

Pokud bychom chtěli získat deponovanou vrstvu, která by byla napařena pod 

určitým úhlem, některé části povrchu by před napařovadlem zakrývaly jiné a došlo 

by k efektu stínování (obr. 1.11). 

 

Obr. 1.11 – Ukázka stínování, kdy bodový zdroj je daleko od povrchu a některé části 

substrátu zastiňují jiné při napařováním pod jiným než pravým úhlem 

 

Chemické napařování 

Chemical vapor deposition, jak se s tím setkáme v anglicky psané literatuře, je 

depozice vrstvy založená na přivedení sloučeniny v plynné fázi k povrchu vzorku, 

kde dochází k chemické reakci s vypařovaným materiálem. Na povrchu tak vzniká 

funkční vrstva. Příkladem může být depozice oxidu cínu vypařováním cínu 

v kyslíkové atmosféře  

Vedlejším produktem chemické reakce bývají plynné zplodiny, které musejí 

být odváděny z depoziční komory, aby se uchoval nízký tlak (101 - 10 2 Pa), jenž s 

velmi vysokými teplotami (500 – 900°C) utváří specifické podmínky pro tuto 

depozici. Lokace vznikající deponované vrstvy je možné ovlivnit cíleným umístěním 
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katalyzátoru na povrch vzorku, případně se může reakce odehrávat bez omezení na 

celém substrátu. 

 

Magnetronové naprašování (Magnetron sputtering) 

Při magnetronovém naprašování se vrstva deponuje vytrženými atomy nebo jejich 

shluky s terčíku zvoleného materiálu, Ty jsou vyráženy vysokoenergetickými ionty 

argonu, který ve většině případů slouží jako pracovní plyn. V plazmatu pracovního 

plynu je neustále magnetickým polem pod terčíkem držen vysokofrekvenční výboj, 

který zajišťuje neustálý přísun argonových iontů. Vyražené samotné částice nebo 

jejich shluky putují na povrch deponovaného vzorku. 

Tato metoda není materiálově limitována, může probíhat i depozice dielektrik. 

Takto je možné na povrch aplikovat i více vrstev z různých materiálů.  

 

1.8. Lift-off – odstranění vrstvy rezistu 

Finálním krokem při elektronové litografii je závěrečné odstranění rezistové masky, 

tam kde nebyla odplavena vývojkou. Výsledkem je tenká vrstva funkčního materiálu, 

která by tvarem měla odpovídat vykreslené matici při expozici. Tomuto procesu se 

také jinak říká stripování. 

Jako u vyvolání, i zde existují dvě možnosti procesu, a to suchá a mokrá cesta. 

Jakou cestou se vydat většinou doporučují výrobci rezistů. 

Při mokrém stripování je vzorek s rezistem a funkční vrstvou vložen do lázně, 

kterou představuje remover. Každý materiál, jenž může být použit pro tvorbu 

rezistové vrstvy, má vhodný seznam rozpouštědel schopných rezistovou vrstvu 

rozložit a odstranit [8,9,20]. Sloučeniny rozpouštědel jsou označovány jako zmíněné 

removery. Pro urychlení stripování, jež může trvat od několika sekund po několik 

hodin, je doporučováno použití ultrazvuku [9]. 

Aceton a methyl chlorid jsou jen některé vhodné směsi rozpouštědel pro 

nejrozšířenější rezistový materiál PMMA [9,20]. 

Suché stripování je uplatňováno především u negativních rezistů. Jedná o 

kyslíkové plazma, které působí na polymerní vazby a rozkládá je. Rozštěpené části 

rezistového polymeru plazma odstraňuje pryč [8,10].  
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2. Sensory 

2.1. Rozdělení plynových senzorů 

Plynové senzory slouží k monitorování škodlivých nebo nežádoucích plynů v 

ovzduší. Můžeme je rozdělit primárně podle toho, jaké fyzikální principy k detekci 

plynu používají. 

Jako první skupinu uvedeme třeba optické plynové detektory, ve které je 

interference jedním z principu měření. Jiné senzory mohou sledovat změnu 

odrazivosti povrchu či absorpce senzorického materiálu [6,8]. Z termodynamického 

zaměření uvedeme například plynové senzory založené na zkoumání změn tepelné 

vodivosti [24], popřípadě se provádí kalorimetrické měření [25]. Mechanické 

plynové senzory mění svou frekvenci kmitu v závislosti na adsorpci  monitorovaného 

plynu [25]. Dalšími typy senzorů mohou být plynové senzory elektrochemické [26], 

akustické [27] nebo sledující změny výstupní práce [28]. 

Z hlediska zařazení do obvodu ovšem jednoznačné vynikají senzory měnící své 

elektrické vlastnosti při kontaktu s daným plynem. Do této skupiny patří pro náš účel 

zajímavé konduktometrické senzory  

2.2. Konduktometrické senzory 

Senzor se skládá z polovodičové tenké vrstvy, která při kontaktu s měřeným plynem 

mění svou vodivost. Mezi materiály používané pro senzorickou vrstvu se počítají 

především binární oxidy kovů, jako jsou WO3, ZnO, TiO2 [29]. Senzory tohoto typu 

se vytvářejí kovovým kontaktováním depoziční vrstvy, jež je nanesena na nevodivém 

podkladu. Kvůli teplotně závislému polovodičovému typu materiálu, kdy vodivost je 

silně na teplotě závislá, se senzor udržuje na velmi vysoké pracovní teplotě. Ta závisí 

na použitém materiálu a druhu aplikace a pohybuje se v rozmezí 150 – 1000°C. Při 

vysokých teplotách by mohlo docházet k degradaci senzorického materiálu, proto se 

senzor před použitím žíhá na mnohem vyšších teploty než je teplota pracovní. 

Na povrchu probíhající reakce adsorbovaného kyslíku ze vzduchu s měřeným 

plynem, což způsobuje změnu vodivosti v senzorické vrstvě [30]. Dochází k redukci 

iontu kyslíku adsorbovaného ze vzduchu. Elektrony jsou odebírány z dopující části 

polovodiče N a tím se snižuje vodivost vrstvy. 
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V okamžiku kontaktu povrchu senzoru s detekovaným plynem dochází k 

navázání atomů plynu na iont kyslíku a ten se oxiduje. Uvolněné elektrony putují 

zpět do vodivostního pásu senzoru a v oblasti N se vodivost opět zvýší. 

2.3. Nanotyčky WOx 

Wolframoxidové nanotyčky se samovytvářejí epitaxně na slídovém substrátu 

prostřednictvím napařování v aparatuře za přítomnosti atmosférického tlaku [31]. 

Slída, která je pro růst nanotyček použita jako substrát, je typu muskovit. Nanotyčky 

rostou na tomto substrátu v samovolném uspořádání, tzn. že na povrchu slídy 

vznikají dvě skupiny tyček orientovaných do dvou směrů, které mezi sebou svírají 

úhel 120°. Směry, jež tyčky sledují, korespondují s hlavními krystalografickými 

směry slídy [100] a [110] nebo [1-11]. Růst se však liší v posledních dvou směrech, 

záleží na uspořádání slídy v řezu kolmo na rovinu (001) [31]. 

Mezi jednotlivými vrstvami slídy se nachází atomární draslíková vrstva, jež je 

slabým vazebným místem. Proto v případě provedení štěpu, je rozštípnutí vedeno 

touto draslíkovou vrstvou. Na rozdělených vrstvách slídy se nerovnoměrně vyskytují 

atomy draslíku, které při napařování slouží jako záchytné body pro WOx. Ze začátku 

procesu se vytvoří uniformní vrstva bronzu wolframu KxWO3 po celém povrchu 

[32], která je však brzy pokryta vrstvou oxidu wolframu rostoucí jak do výšky, tak 

do šířky. Růst silně závisí na krystalografickém uspořádání vznikajících vrstev. Vrch 

tyček z čistého WOx má monoklinickou mřížku, kdežto spodnější vrstvy oxidu 

wolframu a stejně tak bronzové vrstvy jsou hexagonální (obr. 2.1). 

 

Obr. 2.1 – Strukturní schéma wolframoxidových tyček. 

 

Pokrytí substrátu tyčkami oxidu wolframu ovlivňuje délka depozice. Při vysoké 

koncetraci tyček může dojít k jejich propojování (perkolaci) a vytvoření sítě. 
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Délka wolframoxidových tyček se pohybuje řádově v jednotkách mikrometrů a 

je silně závislá na parametrech přípravy [31]. Šířka nanotyček je v desítkách 

nanometrů. Tenké tyčky jsou převážně z bronzu, tlusté mají v horní vrstvě čistý 

WO3. 
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3. Experimentální zařízení 

3.1. Skenovací elektronový mikroskop 

Principem skenovací (řádkovací, nebo také rastrovací) elektronové mikroskopie 

(SEM) je úzce fokusovaný svazek elektronů rastrující povrch vzorku [33]. Primární 

elektrony mohou být emitovány několika zdroji. Mezi dříve nejpoužívanější by se 

dal zařadit žhavený wolframová drát ve tvaru „V“, nyní se spíše využívají 

Schottkyho autoemisní katody. Elektrony uvolněné ze zdroje jsou elektrostatickými 

čočkami urychlené na nastavené urychlovací napětí a soustavou elektromagnetických 

čoček a mezi ně vhodně vložených apertur dopraven k povrchu snímaného vzorku. 

Rastrovací pohyb je zajištěn systémem vychylovacích čoček. Schéma takového 

mikroskopu je ukázáno na obr. 3.1. Zatímco elektronová sonda (elektronový svazek) 

skenuje povrch, dochází i k detekci vyletujících elektronů různého původu a vzniká 

obraz. 

Elektrony ze svazku, tzv. primární elektrony s energií pohybující se v desítkách 

keV generují několik typů sekundárních částic. Z povrchové vrstvy několik  

angstromů tlusté mohou ze vzorku vystoupit vzniklé Augerovy elektrony. Interakcí 

postupujících primárních elektronů s atomy může dojít k jejich ionizaci či excitaci a 

elektrony uvolněné těmito procesy jsou elektrony sekundární (SE) s energiemi v 

rozmezí jednotek až desítek eV. Detektorem sekundárních elektronů je fotonásobič 

na kladném potenciálu a informací o množství detekovaných částic je proud v 

elektrodě. SE je možno detekovat z hloubky okolo 10 nm. Některé primární 

elektrony jsou zpětně rozptýleny po interakci s jádry atomů ve vzorku a stávají se z 

nich zpětně rozptýlené elektrony (BSE), detekovatelné například prostřednictvím 

scintilačního detektoru. Dále může vznikat brzdné rentgenové záření, brzděním 

primárních elektronů v materiálu a rentgenové záření charakteristické deexcitací 

interagujících atomů. Na jejich detekci je založena metoda energiově dispergované 

rentgenovské spektroskopie (EDX či EDS), která umožňuje určit prvkové složení 

vzorku. 

Kontrast zaznamenaných snímků dostáváme jak morfologický, pro který je z 

principu lepší využívat k detekci sekundárních elektronů, tak materiálový, v němž 

však vynikají především BSE díky zmíněné interakci s jádry atomů a citlivosti na 

nukleové číslo.  
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Rozlišení je poměrně problematické u nevodivých vzorků, protože dochází k 

nabíjení povrchu a následné defokusaci svazku. U povrchů vodivých je rozlišení bez 

problému a závisí pouze na průměru svazku, energii primárních elektronů a zvolené 

pracovní vzdálenosti. 

 

Obr. 3.1 – Schéma elektronového mikroskopu - seshora: elektronové dělo, 

elektrostatické kondenzátorové čočky, zobrazovací apertura, stigmátory (slouží kea 

zaostření obrazu a kompenzaci zobrazovacích chyb), vychylovací cívky, objektivové 

elektromagnetické čočky, detektor, stojánek na vzorek [34] 

 

3.2. Mikroskopie atomárních sil  – AFM  

Mikroskop atomárních sil [35] skenuje povrch vzorku ostrým hrotem pár mikronů 

dlouhým a méně než 10 nm širokým. Hrot je umístěn na volném konci nosníku 

(cantilever), který je dlouhý od 100 do 200 μm. Van der Waalsovy síly působící 

mezi atomy hrotu a vzorku nutí nosník se přiblížit, nebo vychýlit. Tyto síly jsou 
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závislé na vzdálenostech mezi atomy, jak je znázorněno na obr. 3.2. Jak hrot jezdí po 

povrchu, detektor snímá výchylky nosníku. Záznam výchylek se provádí pomocí 

laserového svazku, který dopadá na hrot a odráží se do fotodetektoru, který je citlivý 

na umístění dopadajícího svazku, viz. obr. 3.3. Naměřené hodnoty umožňují počítači 

vygenerovat mapu povrchu. AFM může být využito pro studování vodivých, 

polovodičových a nevodivých materiálů. 

 

Obr. 3.2 – Meziatomární interakce 

 

Na obrázku 3.2 jsou znázorněny dva módy, v kterých lze mikroskop AFM 

provozovat. První se nazývá kontaktní mód nebo také odpuzující mód, protože síly, 

které při něm převládají, jsou odpudivé. Při tomto módu má hrot lehký fyzický 

kontakt se vzorkem. Hrot je umístěn na nosníku s nízkou tuhostí, nižší než tuhost 

držící vzorky pohromadě. Jemným skenováním hrotu po povrchu vzorku nutí 

kontaktní síly nosník, aby se přizpůsobil reliéfu. Skenování povrchu vzorku se 

provádí buďto při konstantní výšce, nebo konstantní síle. 

Druhým módem je nekontaktní mód, kdy systém vibruje s nosníkem na jeho 

rezonanční frekvenci s amplitudou jednotek až desítek nanometrů. Poté počítač 

detekuje změny v rezonanční frekvenci nebo ve vibrační amplitudě v závislosti na 

silovém působení mezi hrotem a vzorkem, když se hrot přiblíží povrchu. 

Posledním hojně užívaným módem je semikontaktní nebo také tapping mód. 

Semikontaktní mód je hodně podobný bezkontaktnímu s tím rozdílem, že v tomto 

případě je hrot mnohem blíže vzorku. A do vzorku svým způsobem ''buší''. I v tomto 

případě je sledována změna vibrační frekvence hrotu. 
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Obr. 3.3 – Schéma uspořádání AFM [35] 
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4. Experiment 

4.1. Modifikace rezistů pro elektronovou litografii 

4.1.1. Příprava vrstev rezistu 

V experimentu byl jako materiál pro přípravu pozitivních rezistových vrstev použit 

polymethymetakrylát, značený PMMA. Při přípravě silnějších vrstev byl vybrán 

polymer o hmotnosti 120 000 g/mol (120K), který zároveň sloužil jako spodní vrstva 

u vícevrstvých rezistů. Vrchní a zároveň tenčí vrstvu představoval polymer o 

hmotnosti 996 000 g/mol (996K). PMMA v podobě roztoku bylo připraveno 

rozpuštěním granulí plastu v anisolu a následným dvouhodinovým mícháním při 

teplotě 60 °C. Rezisty byly nanášeny na křemíkový substrát o rozměru 10 × 10 mm. 

V následujících bodech je uveden podrobný popis přípravy rezistu [6]. 

• Příprava roztoku 

1. rozpuštění PMMA v příslušném množství anisolu  

2. míchání na plotně o teplotě 60°C po dobu 60 minut 

• Čištění substrátu 

3. v ultrazvukové čističce v destilované vodě po dobu 2 minut 

4. v ultrazvukové čističce v etanolu po dobu 2 minut 

5. v ultrazvukové čističce v dimetylchloridu po dobu 2 minut 

6. sušení na horké plotně za teploty 195 °C 

7. chladnutí po dobu 30 sekund na držáku odstředivky 

• Odstředivé lití 

8. ofouknutí substrátu dusíkem a aplikace roztoku pipetou 

9. spin-coating – odstředění při příslušných otáčkách v době 68 sekund, kdy 

8 sekund je vyhrazeno pro akceleraci na příslušné otáčky, na nichž poté 

vzorek 60 sekund rotuje 

10.  sušení na horké plotně o teplotě 195 °C 

11. chladnutí po dobu 30 sekund na kovové podložce 

Při čištění substrátu v ultrazvukové pračce bylo třeba dávat pozor na umístění 

kádinky. Pokud se kádinka nacházela v uzlu vln v ultrazvukové pračce, docházelo 

k jejímu přehřívání včetně obsahu, což v krajním případě mělo za následek, že se 
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křemíkový substrát rozpadl. V případě zahřátí kádinky bylo nutné čističku vypnout a 

kádinku nechat vychladnout.  

Kvalita vrstvy rezistu závisela nejen na čistotě povrchu křemíku, ale i na čistotě 

roztoku. V případě kontaminovaných rezistů bylo nutné použít filtr na roztok. 

Tabulky 4.1 a 4.2 udávají hodnoty rotace použité při spin-coatingu  pro 

depozici rezistu na jednotlivé vzorky. 

vzorek otáčky [ot..min-1] 
SC001 500 
SC002 1000 
SC003 2000 
SC004 3000 
SC005 4000 
SC006 5000 
SC007 6000 
SC008 7000 

SH002 – vrchní vrstva rezistu 6000 
SH003 6000 

Tab. 4.1 – Otáčky pro vzorky s PMMA 996 K, 1% anisolu 

 

 

vzorek otáčky [ot..min-1] 
SK001 500 
SK002 1000 
SK003 2000 
SK004 3000 
SK005 4000 
SK006 5000 
SK007 6000 
SK008 7000 
SH001 2000 
SH002 – spodní vrstva rezistu 2000 

Tab. 4.2 – Otáčky pro vzorky s PMMA 120 K, 5% anisolu 
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4.1.2. EBL v SEM  

Litografie polymerových rezistů byla provedena ve dvou verzích elektronového 

mikroskopu od výrobce Tescan. První verze byla MIRA I a druhá MIRA III. 

Zdrojem elektronů je Schottkyho autoemisní katoda. Oproti klasické výbavě 

detektorů zmíněné výše v teorii mají MIRA I a III přídavný detektor na měření 

spektra rentgenového záření EDX typu AXS Xflash detector 4010 od firmy Bruker. 

Kvůli využití elektronového mikroskopu jako litografu se v tubusu navíc nachází 

elektrostatická vychylovací závěrka tzv. beam blanker.  

Proces EBL byl uskutečněn v softwarovém modulu Draw beam, jenž je 

součástí softwaru na obou zmiňovaných mikroskopech. V tomto modulu se vytváří 

matrice, jež je předlohou pro kresbu elektronovým svazkem na povrch. Můžeme ji 

zadávat vektorově, kde jsou jednotlivé objekty zakresleny bodově, nebo pomocí 

bitmapy, kterou přímo udáváme pixely. Vykreslení probíhá v režimu bod po bodu 

tzv. v režimu single point. 

Expoziční parametry, které jsou zadávány uživatelem do modulu, jsou platné 

pro všechny prvky zakreslené v matrici. Průběh expozice určují parametry dose 

(dávka) [uC/cm-2] s rozsahem 0 – 10 000, overlap (také beam step size, dráhový 

interval mezi exponovanými pixely) v násobcích průměru svazku, spot size (průměr 

elektronového svazku) pohybující se v rozsahu 1 – 100, a v neposlední řadě probe  

current (proud svazkem). Po uvedení všech zmíněných parametrů, vyjma spot size, 

software (podle vzorce 5) vypočte časový interval tdwell, v němž elektronový svazek 

setrvává na jednom pixelu. Dolní hranice tdwell pro úspěšnou expozici pixelu je 0,81. 

Abychom se vyhnuli přehřívání substrátu průchodem vyšších proudů a tím následné 

degeneraci rezistu, může být expozice rozdělena do jednotlivých kroků nebo 

pozdržena [6]. 

V našem případě jsme optimalizaci expozičních parametrů testovali na 

vykreslení čar na připravených vrstvách rezistů, přičemž se tloušťka vytvořených čar 

pro určitý typ rezistu a danou dobu vyvolání měnila v závislosti na dávce ozáření. 

Jednotlivé vzorky byly exponovány sérií 300 µm dlouhých čar, kde by se po osvícení 

rezistu elektronovým svazkem měla v každé sérii nacházet šestice čar. Vzdálenost 

mezi jednotlivými čarami je 3 µm, mezera mezi sériemi je velká 5 µm. 

Nastavení mikroskopu MIRA I při expozici vrstev rezistů vzorků SC001 – 

SC004 a SC005 – SC008 je uvedeno v Tabulkách 4.3 a 4.4, kde V značí urychlující 

napětí, I proud svazkem, WD pracovní vzdálenost. 



 28

 Velikosti dávek ozáření rezistů na vzorcích SC001 – SC004 a SC005 – SC008 

jsou uvedeny v Tabulkách 4.5 a 4.6. 

V [kV] 30 
I [pA] 193 ± 6 

WD [mm] 12,2 
spotsize [nm] 3,91 

overlap [-] 2 
Tab. 4.3 – Parametry expozice u SEM MIRA I pro vzorky SC001 – SC004 

s vrstvami rezistu PMMA 996 K, 1% anisolu.  

 

V [kV] 30 
I [pA] 193 ± 6 

WD [mm] 12 
spotsize [nm] 5,45 

overlap [-] 2 
Tab. 4.4 – Parametry expozice u SEM MIRA I pro vzorky SC005 – SC008 

s vrstvami rezistu PMMA 996 K, 1% anisolu.  

 

dose [nC.cm-1] scans dose [µC.cm-2] 
0,4 1 255,75 
0,8 2 255,75 
1,6 4 255,75 
3,2 8 255,75 
6,4 16 255,75 

Tab. 4.5  – Dávky pro jednotlivé čáry v sériích na vzorcích SC001 – SC004 

 

Tab. 4.6 – Dávky pro jednotlivé čáry v sériích na vzorcích SC005 – SC008 

 

 

dose [nC.cm-1] scans dose [µC.cm-2] 
0,4 1 183,49 
0,8 2 183,49 
1,6 4 183,49 
3,2 8 183,49 
6,4 16 183,49 
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Nedostatkem softwaru Draw beam je možnost expoziční dávky pouze na 

plochu, ta musí být pak přepočítávána na lineární objekty, jimiž jsou v našem případě 

čáry či dráty. Získání vyšší dávky na linii zde není zařízeno zvyšováním plošné 

dávky, ale několikanásobným skenováním již osvícené oblasti. 

Nastavení mikroskopu MIRA I při expozici vrstev rezistů PMMA 120 K, 5% 

anisolu pro vzorky SK005 – SK008 je uvedeno v Tabulce 4.7, velikost dávek ozáření 

je v Tabulce 4.8. Vzorky SK001 - SK008 byly exponovány stejnou matricí jako v 

předešlých případech. 

 

V [kV] 30 
I [pA] 106 ± 6 

WD [mm] 12 
spotsize [nm] 4 

overlap [-] 1,6 
Tab. 4.7 – Parametry expozice u SEM MIRA I pro vzorky pro vzorky SK001 – 

SK008 

 

dose [nC.cm-1] scans dose [µC.cm-2] 
0,4 1 227,27 
0,8 2 227,27 
1,6 4 227,27 
3,2 8 227,27 
6,4 16 227,27 

Tab. 4.8 – Dávky pro jednotlivé čáry v sériích na vzorcích SK001 – SK008 

 

Vzorky sérií SC a SK byly exponovány na mikroskopu MIRA I. Na pracovišti 

však došlo k výměně mikroskopu MIRA I za MIRA III. Z tohoto důvodu se 

experiment opakoval u již vybraných tlouštěk rezistů na vzorcích SH001 – SH003. V 

tomto případě byla matrice složena z deseti sérií (L1 – L10) o deseti čarách (1 – 10). 

Čísla v závorce označují nejen konkrétní dráty, ale také počet skenů (osvícení) 

provedených základní lineární dávkou pro dosažení dávky požadované. Dráty měly 

délku 500 µm. Parametry mikroskopu MIRA III jsou vypsány dále v Tabulce 4.9. a 

4.10. 
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V [kV] 30 
I [pA] 204 ± 3 

WD [mm] 12 
spotsize [nm] 3,9 

overlap [-] 13,89 
Tab. 4.9 – Parametry expozice u SEM MIRA III pro vzorky SH001 – SH003 

 

 dose [nC.cm-1] 
série 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
L1 0,05 0,11 0,16 0,22 0,27 0,33 0,38 0,43 0,49 0,54 
L2 0,11 0,22 0,33 0,43 0,54 0,65 0,76 0,87 0,98 1,08 
L3 0,22 0,43 0,65 0,87 1,08 1,3 1,52 1,73 1,95 2,17 
L4 0,43 0,87 1,3 1,73 2,17 2,6 3,03 3,47 3,9 4,33 
L5 0,87 1,73 2,6 3,47 4,33 5,2 6,07 6,93 7,8 8,67 
L6 1,73 3,47 5,2 6,93 8,67 10,4 12,13 13,87 15,6 17,33
L7 3,47 6,93 10,4 13,87 17,33 20,8 24,27 27,73 31,2 34,67
L8 6,93 13,87 20,8 27,73 34,67 41,6 48,53 55,47 62,4 69,33
L9 13,87 27,73 41,6 55,47 69,33 83,2 97,07 110,9 124,8 138,6
L10 27,73 55,47 83,2 110,9 138,6 166,4 194,1 221,8 249,6 277,3

Tab. 4.10 - Dávky pro jednotlivé čáry v sériích L1 - L10 na vzorcích SH001 – 

SH003 

 

Dále je v bodech podrobně popsán postup při seřízení elektronového svazku a 

expozici: 

• Nastavení proudu – ve Faradayově kleci se změří reálná hodnota proudu, v 

našem případě 100 – 200 pA 

• Seřízení svazku – urychlovací napětí na 30 kV, proud již nastaven, WD 

(pracovní vzdálenost) minimálně na hodnotě 10 mm 

• Ostření vzorku – rezist nesmí být před samotnou expozicí ozářen, ostření 

probíhá na okrajích vzorku, případně na předem připraveném vrypu, který je 

veden od okraje směrem do středu 

• Aktivace závěrky elektronového svazku – Electrostatic blanker – Enable on 

acquisition, Electromagnetic blanker -  ON 

• Vybrání místa pro expozici – místo je zvoleno na konci vrypu směřujícím do 
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středu pro snadné určení pozice exponovaného místa 

• Expozice modulem Draw beam – po přípravě matrice, případně jejím 

otevřením ze souboru, je potřeba ručně nastavit proud, následně zadat 

expoziční parametry a exponovat 

• Vyjmutí vzorku – Draw beam  je vypnut až po uzavření svazku, aby se 

zamezilo nežádoucímu ozáření vzorku  

4.1.3. Vyvolání 

Na základě [60] byl vybrán roztok vody a isopropylalkoholu jako vhodná vývojka 

pro EBL. Vyvolání je silně závislé na době působení vývojky. Tato problematika 

byla podrobně diskutována v [6]. Námi zvolená doba vyvolání je 40 sekund. Proces 

vyvolání probíhal následovně: 

• Vyvolání – celková doba vyvolání činí 40 sekund a je rozdělena do 20-ti 

sekundových  intervalů, kdy na začátku je na ozářený rezist aplikována 

vývojka a po uplynutí 20-ti sekund je nakapána dávka další. 

• Osušení – k osušení vyvolaného povrchu je aplikován proud dusíku, který je 

směřován kolmo a na střed vzorku 

• Kontrola v optickém mikroskopu – pokud nejsme schopni pozorovat 

vyvolanou strukturu pouhým okem, můžeme její polohou ověřit pomocí 

optického mikroskopu. 

4.1.4. AFM – řádkovací mikroskop atomárních sil 

Morfologie vzniklých struktur byla zkoumána mimo jiné prostřednictvím AFM ( 

atomic force microscopy – mikroskop atomárních sil). Jednalo se o typ Veeco 

Multimode V se scannerem JV pracujícím při atmosférickém tlaku. 

Snímkování probíhalo v tapping mode. Použité snímací hroty byly typu FESP 

od firmy Bruker, s poloměrem křivosti 8 ± 2 nm a budící frekvencí v rozmezí 50 – 

100 kHz. Z pořízených snímků se určovala zejména tloušťka rezistu a šířka 

jednotlivých čar. V manuálu k přístroji [36] se udává chyba měření schodu 10%. 

4.1.5. Depozice funkční vrstvy 

Experiment zahrnoval také depozici funkčních vrstev. Tenké platinové vrstvy byly 

připraveny metodou magnetronového napařování. Proces pobíhal v magnetronu typu 

BAL-TEC (MED 020) v argonové atmosféry o tlaku minimálně 5.10-3. Deponovaná 
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vrstva vždy musí být tenší než rezist. V případě vícevrstvého rezistu se tato 

podmínka vztahuje k rezistu vrchnímu. 

4.1.6. Lift-off 

V poslední fázi je provedena operace  Lift-off, tedy v případě pozitivního rezistu 

odstranění jeho nevyvolaných částí s deponovanou funkční vrstvou na něm. Proces je 

uskutečněn pomocí acetonové lázně případně umístěné do ultrazvukové čističky. 

• Lift-off  –  vzorek je ponořen do acetonové lázně, ale z důvodu neponičení 

vzorku je bezpečně držen ve vyšší hladině, než je dno kádinky 

• Osušení  –  probíhá opět proudem dusíku kolmo a na střed vzorku 

 

4.2. Senzor – postup při kontaktování nanostruktur senzorického 

materiálu a provedení testovacího měření 

Základem pro senzor byly výše zmiňované nanodráty WOx na slídě. Protože slída 

není těmito nanodráty pokryta rovnoměrně, proto bylo nutné vybrat a označit vhodná 

místa s jejich dostatečným množstvím. Magnetronovým napařováním přes 

připravenou masku byly na slídu s WOx naneseny hlavní platinové kontakty 

(makrokontakty), které byly elektronovou litografií doplněny nanokontakty tak, aby 

byly kontaktovány jednotlivé nanotyčky oxidu wolframu. Proces elektronové 

litografie probíhal následovně,  

Na povrch slídy byl připraven dvouvrstvý rezist. Nejdříve proběhla příprava 

vrstvy s roztokem 120K (5% anisol), která byla nakroucena při 2000 ot..min-1.. Na ni 

byla nanesena vrstva z roztoku 996K (1% anisol), spin-coating probíhal při 6000 

ot..min-1. 

• EBL – cílem bylo vytvořit masku, jež by propojovala vodivé nanodráty WOx 

s hlavními platinovými kontakty. Matrice byla vytvořena z 500 µm dlouhých 

čar tak, aby nanodráty vycházející z makrokontaků do sebe zapadaly po délce 

100, resp. µm  

• Vyvolání – viz. postup uvedený v minulé kapitole 

• Depozice - platinová vrstva byla deponována na vytvořenou masku, 

parametry viz. výše 

• Lift-off – odstraněním nevyvolaného rezistu vznikly platinové nanokontaktů 

spojující hlavní kontakty s vodivými nanodráty WOx 
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Po přípravě nanokontaktů byl vytvořený senzor kontrolován v SEM. Posléze na 

něm byla uskutečněna testovací měření senzorické činnosti – na platinové kontakty 

byly přiloženy hroty a byla snímána senzorická odezva WOx v závislosti na 

koncentraci H2  a teploty senzoru. 
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5. Výsledky 

5.1. Dílčí výsledky modifikace rezistových vrstev 

Pomocí mikroskopie atomárních sil (AFM) byla zkoumána tloušťka rezistu 

v závislosti na otáčkách při spin-coatingu na vzorcích SC001 – SC008 pro PMMA 

996K (1% anisol) a na SK001 – SK008 pro PMMA 120K (5% anisol). Výsledky 

měření jsou uvedena v Tab. 5.1a a 5.1b. Závislost tloušťky rezistu na otáčkách je 

vykreslena v Grafu 1. 

vzorek tloušťka rezistu [nm] 
SC001 135 
SC002 72 
SC003 51 
SC004 51 
SC005 47 
SC006 46 
SC007 42 
SC008 38 

Tab. 5.1a  - Tloušťka rezistu pro vzorky s PMMA 996K (1% anisolu) 

 

vzorek tloušťka rezistu [nm] 
SK001 1007 
SK002 1204 
SK003 241 
SK004 214 
SK005 190 
SK006 204 
SK007 231 
SK008 179 

Tab. 5.1b  - Tloušťka rezistu pro vzorky s PMMA 120K (5% anisolu) 
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Graf 1 – Závislost tloušťky rezistu s PMMA 996K (vzorky série SC) a PMMA 120K 

(vzorky série SK) na otáčkách při spin-coatingu 

 

Výsledek z Grafu 1 odpovídá až na tloušťku rezistu u vzorku SK002 

závislostem z teoretické části prezentované na obr. 1.3. Chyba určení tloušťky je 

10%.. Tloušťku rezistu mohly ovlivňovat nečistoty na substrátu, které nemusely být 

odstraněny při čištění, kontaminace polymerového roztoku nebo případně spin-

coatingu neprobíhající ve vakuu. Vrstvu mohlo také ovlivnit nedostatečné 

vychladnutí substrátu, tedy rychlejší vytěkání anisolu z roztoku. Tím by se rychleji 

zvýšila viskozita rezistu a vrstva by byla pravděpodobně silnější. 

Pro vícevrstvý rezist byly vybrány tloušťky vzorků SC007 a SK003, tedy 

rychlost otáček 6000 ot..min-1 pro PMMA 996K a 2000 ot..min-1 pro PMMA 120K. 

Výběr byl proveden na základě několika podmínek. Pro správný průběh lift-offu 

musí být celkový rezist dvakrát vyšší než funkční vrtsva. Vrchní rezist nesmí být 

příliš tenký, aby nedocházelo ke snížení kontrastu. 

Čáry vyvolané na MIRA III ze sérií vzorků SC a SK jsou ukázány na obrázcích 

5.1 – 5.16. Šířky jsou uvedeny v Tabulce 5.2a a 5.2b. Rozměry vyvolaných rýh se 

určovaly prostřednictvím programu Gwyddion s chybou měření 8 – 10 nm. Chyba je 

platná pro všechny rozměrové hodnoty v této kapitole. V daných tabulkách jsou na 

rozdíl od tabulek 4.5, 4.6 a 4.8 uvedeny pouze 4 dávky místo uskutečněných pěti, 
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protože čáry po ozáření nejnižší dávkou se nevyvolaly u žádné ze sérií. Stejně tak je 

tomu i v případě šířek čar, některé na obrázcích 5.1-5.16 byly obtížně měřitelné. 

 

dávka [nC/cm] 6,4 3,2 1,6 0,8 
vzorek Šířka čar [nm] 
SC001 159 123 109 - 
SC002 128 102 85 - 
SC003 292 193 - - 
SC004 173 124 105 - 
SC005 157 122 94 58 
SC006 155 113 94 - 
SC007 141 97 67 - 
SC008 136 117 84 65 

Tab. 5.2a – Šířka čar v závislosti na dávce pro PMMA 996K 

 

Obr. 5.1 – SC001, 500 ot..min-1 

 

Obr. 5.2 – SC002, 1000 ot..min-1 
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Obr. 5.3 – SC003, 2000 ot..min-1 

 

Obr. 5.4 – SC004, 3000 ot..min-1 

 

Obr. 5.5 – SC005, 4000 ot..min-1 
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Obr. 5.6 – SC006, 5000 ot..min-1 

 

Obr. 5.7 – SC007, 6000 ot..min-1 

 

Obr. 5.8 – SC008, 7000 ot..min-1 
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dávka [nC/cm] 6,4 3,2 1,6 0,8 
vzorek Šířka čar [nm] 

SK001 1007 184 136 66 
SK002 1204 171 168 147 
SK003 241 305 254 - 
SK004 214 122 112 103 
SK005 190 152 115 112 
SK006  204 125 124 121 
SK007 231 145 119 110 
SK008 179 138 104 97 

Tab. 5.2b – šířka čar v závislosti na dávce pro PMMA 120K 

 

Obr. 5.9 – SK001, 500 ot..min-1 

 

Obr. 5.10 – SK002, 1000 ot..min-1 

 

Obr. 5.11 – SK003, 2000 ot..min-1 
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Obr. 5.12 – SK004, 3000 ot..min-1 

 

Obr. 5.13 – SK005, 4000 ot..min-1 

 

Obr. 5.14 – SK006, 5000 ot..min-1 

 

Obr. 5.15 – SK007, 6000 ot..min-1 
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Obr. 5.16 – SK008, 7000 ot..min-1 

 

Série vzorků SH byla exponována v novém modelu MIRA III. Proto byly opět 

přeměřeny šířky čar v závislosti na dávce u obou typů rezistů (SH001, SH003) a 

následně vybrána vhodná dávka z rezistu dvouvrstvého (SH002). Rezisty byly 

nakrouceny při již vybraných rychlostech otáčení. Šířka čar byla na vzorcích SH 

vyšetřena pouze u sérií čar, které svou kvalitou a spojitostí vyhovovaly dalšímu 

postupu, tedy série L5 – L8. Ty jsou pro jednotlivé vzorky na obrázcích 5.17 – 5..28. 

Šířky čar jsou vypsány v tabulkách 5.3a-c. Čísla a zároveň označení 1. – 10. 

v tabulkách 5.3a-c a 4.10 si vzájemně odpovídají. 

 

série L5 L6 L7 L8 
čára šířka čáry [nm] 

1 964 856 808 998 
2 891 818 818 973 
3 905 818 769 925 
4 861 710 818 900 
5 876 759 808 839 
6 905 730 798 839 
7 818 681 769 888 
8 847 730 662 827 
9 787 681 701 852 
10 - 634 662 827 

Tab.5.3a – Šířka čar v závislosti na dávce pro PMMA 996K, vzorek SH001 
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Obr. 5.17 – SH001, L5, zorné pole 50 µm 

 

Obr. 5.18 – SH001, L6, zorné pole 50 µm 



 43

 

Obr. 5.19 – SH001, L7, zorné pole – 50 µm 

 
Obr. 5.20 – SH001, L8, zorné pole50 µm 



 44

 

série L5 L6 L7 L8 
čára šířka čáry [nm] 

1 337 347 399 779 
2 313 318 418 1417 
3 301 337 341 1090 
4 289 299 370 672 
5 277 308 350 594 
6 265 308 360 506 
7 265 280 331 418 
8 241 260 311 350 
9 193 260 311 350 
10 205 212 263 311 

Tab.5.3b - Šířka čar v závislosti na dávce pro PMMA 120K, vzorek SH003 

 

 

 

Obr. 5.21 – SH003, L5, zorné pole 50 µm 



 45

 

Obr. 5.22 – SH003, L6, zorné pole 50 µm 

 
Obr. 5.23 – SH003, L7, zorné pole 50 µm 
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Obr. 5.24 – SH003, L7, zorné pole 50 µm 

 

 

série L5 L6 L7 L8 
čára šířka čáry [nm] 

1 549 578 699 755 
2 530 569 650 767 
3 492 549 662 743 
4 492 520 627 730 
5 453 529 639 693 
6 434 520 590 693 
7 414 471 554 681 
8 382 441 518 631 
9 382 441 506 582 
10 - - 478 545 

Tab.5.3c - Šířka čar v závislosti na dávce pro PMMA 996K + PMMA 120K, vzorek  

SH002 
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Obr. 5.25 – SH002, L5, zorné pole 50 µm 

 
Obr. 5.26 – SH002, L6, zorné pole 50 µm 
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Obr. 5.27 – SH002, L7, zorné pole 50 µm 

 
Obr. 5.28 – SH002, L8, zorné pole 50 µm 
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Po analýze obrázků ze vzorků SH001, SH003 byla vybrána nevhodnější série 

na SH002, dvouvrstvém rezistu  PMMA 996K + PMMA 120K, tedy L6. Ideální 

čarou splňující podmínky kvality, spojitosti a přesto malé šířky je čára č. 7 (na obr. 

5.26 čtvrtá zdola). Malá šířka je vyžadována kvůli minimalizaci překrytí reagujících 

nanotyček WOx kontaktními nanodráty. Odpovídající dávka je 12 nC/cm. 

Při tvorbě čar zdaleka nedocházelo k vyvolání ideálně rovných čar, jak je 

možné vidět na Obr. 5.29. Chyba je způsobena částečným působením proximity 

efektu a ne úplně dokonale rovným povrchem, což mohlo způsobit nerovnoměrné 

dopadání svazku na exponovaný povrch. 

Důsledkem použití příliš nízké dávky není expozice spojitých čar, ale pouze 

jednotlivých bodů (pixelů) – obr. 5.30. 

 

Obr. 5.29 – Chyba v rovnosti okrajů čar 

 

Obr. 5.30 – Vliv malé dávky 
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5.2. Kontaktování senzoru a měření senzorické činnosti 

Před aplikací rezistové vrstvy byla vybrána a označena místa s hustou sítí 

wolframoxidových nanotyček (obr. 5.31). Po nakroucení dvouvrstvého rezistu 

s předem vybranými parametry proběhla expozice masky pro platinové nanodráty 

kontaktující tyčky WOx na povrchu slídy. Matrice použitá při prvním pokusu se 

sestávala z 500 μm dlouhých nanodrátů, které se překrývaly po délce 300 μm (obr. 

5.32). Přestože kontaktování senzoru proběhlo úspěšně, nevyvolalo žádnou 

senzorickou odezvu při detekci H2. Z toho důvodu muselo dojít k upravení matrice. 

Délka překrytí se podstatně zkrátila a to na 70 μm, viz. obr.5.33. Detaily 

nanokontaktů jsou na obr. 5.36 - 5.38. Takové uspořádání už vyvolalo poměrně 

silnou senzorickou odezvu. 

 

 

 

Obr. 5.31 – Jedno z vybraných a označených míst na povrchu slídy s dostatečným 

počtem nanotyček WOx 
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Obr. 5.32 – Velké překrytí vytvořených nanokontaktů  (300 μm) 

 

 

 

Obr. 5.33 – Kontaktování nanotyček WOx pomocí EBL s hlavními kontakty na boku. 

Překryv nanokontaktů je 70 µm, jejich vzájemná vzdálenost 10 µm. Snímek vlevo 

zaznamenán v SEM pomocí detektoru sekundárních elektronů, vpravo detektorem 

zpětně odražených elektronů. 
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Obr. 5.34 – Kontaktování nanotyček WOx s hlavními kontakty pomocí EBL – detail 

obr.5.33 Na snímku vpravo zaznamenaným detektorem zpětně odražených elektronů 

je díky materiálovému kontrastu vidět, že některé dráty byly při procesu lift-off 

odtrženy. 

 

Obr. 5.35 – Detail překryvu nanokontaktů. Na snímku vlevo zaznamenaným 

detektorem sekundárních elektronů jsou díky kontrastu vidět vodivá spojení 

nanotyček WOx s připravenými nanokontakty mezi světlými polštáři náboje. Na 

obou snímcích je patrné zvlnění nanokontaktů pravděpodobně zdánlivé, způsobené 

nabíjením vzorku v průběhu zaznamenávání snímků. Nelze ovšem vyloučit 

deformaci skutečnou, vzniklou nabíjením vzorku v průběhu expozice. 
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Obr. 5.36 – Detail kraje překryvu nanokontaktů 

 

 

 

 

Obr. 5.37 – Detail prostředku překryvu nanokontaktů. Na snímku vlevo je vidět 

intenzivní nabíjení slídy a odvádění náboje z kontaktovaných nanotyček 
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Obr. 5.38 – Kontaktování nanotyček  kontakty pomocí EBL – detail. Snímáno AFM 

pod různými úhly. Na snímcích je velmi dobře patrný překryv nanotyček  

nanokontakty – je znázorněn zvýšeným jasem. 

 

 

Velký problém působil špatný průběh procesu lift-off, kdy kousky rezistu 

zůstaly na drátech a při senzorickém měření došlo pak ke zkratu (obr. 5.39). 

 

 

Obr. 5.39 – Zkrat 
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Z grafu na obr. 5.40 je vidět, že senzor  reaguje okamžitě. Jeho saturační hladina byla  

10000 ppm pro H2. Senzorické měření probíhalo v atmosféře umělého vzduchu, 

který byl tvořen pouze kyslíkem a dusíkem. Do této atmosféry byl připouštěn vodík 

tak, aby se zachovával průtok plynů do měřící komory. V grafu jsou vyneseny 

senzorické odezvy při dvou různých teplotách a ze závislosti je vidět, že senzor byl 

citlivější v případě nižší teploty.   

 

 

Obr. 5.40 – Senzorická reakce na H2 
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Závěr 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na přípravu kontaktů pro senzorická měření 

na nanostrukturách, konkrétně na kontaktování nanotyček oxidu wolframu 

samouspořádaných na povrchu slídy. Kontaktování bylo prováděno ve skenovacím 

elektronovém mikroskopu typu MIRA metodou elektronové litografie (EBL). 

V rámci řešení zadané problematiky byly nejdříve hledány vhodné parametry pro 

jednotlivé dílčí procesy EBL. K tomuto účelu byl jako substrát používán křemík. 

V první fázi byly modifikovány parametry pro depozici rezistových vrstev, zejména 

rychlosti otáčení pro odstředivé lití roztoků PMMA120K (5% anisol) a PMMA 996K 

(1% anisol) tak, aby se vykroutily rezisty požadované tloušťky vhodné pro použití u 

dvouvrstvého rezistu. 

Dále byly určeny vhodné dávky pro vykreslení navržené matrice na senzor pro 

oba typy rezistů. Vybrané dávky pak byly testovány na dvouvrstvém rezistu na 

křemíkovém substrátu. Ze zkoumání kvality vytvořených čar pak byla vybrána ta 

nejvhodnější dávka a ta byla použita při kontaktování nanotyček WOx na slídě.  

 Na slídovém substrátu byla nejdříve vytipována místa s hustým pokrytím 

povrchu nanotyčkami WOx. Podle jejich lokace se řídila depozice platinových 

makrokontaktů a následně i expozice masky do nakrouceného dvouvrstvého rezistu, 

jenž byl vytočen na předem určených otáčkách. Expozice byla provedena vybranou 

dávkou. Po depozici platinové vrstvy byl úspěšně proveden lift-off a senzor byl 

nakontaktován. Rovněž testovací senzorická měření proběhla velmi úspěšně. Odezva 

na H2 byla silná i pro relativně malou koncentraci plynu. 

Závěrem lze říci, že byla úspěšně realizována elektronová litografie na 

nevodivém substrátu, jakým slída je, a nanostruktury v podobě nanotyček WOx byly 

nakontaktovány. Systém WOx/slída byl poté vyzkoušen jako senzory pro vodík. 

Poznatky z tohoto experimentu by jednou mohly být využity v průmyslovém 

odvětví. 
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