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Fyzikální metody přípravy tenkých 
vrstev
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Co je to za techniky?

Procesy vyváření tenkých vrstev fyzikálními 
metodami využívají procesy probíhající za 

nízkého tlaku k dosažení efektivního transportu 
částic z místa A – zdroje do místa B – rostoucí 

vrstvy transportem T, který může ovlivňovat 
vlastnosti rostoucí vrstvy.
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Rozdělení

Napařování (vypařování)
Naprašování (rozprašování)

Magnetronové naprašování
Reaktivní magnetronové naprašování

MBE
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Napařování

Každá látka má tenzi par. Tedy pokud je umístěna 
ve vakuu, tak její částice opouštějí povrch určitou 
rychlostí. 
Časté metoda k vytváření vodivých spojů 
v integrovaných obvodech. Napařování probíhá 
následujícím postupem:

● Pevná látka musí být převedena do plynného 
skupenství

● Vypařené částice pevné látky musí být 
přeneseny na substrát

● Na substrátu částice kondenzují
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Knudsenova formule 
● Maximální rychlost vypařování 
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Tlak par často užívaných materiálů



 Martin Kormunda

Tlak par často užívaných materiálů
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Jak napařovat slitiny? 
● Lze to vůbec, co rozdílná tenze par?

● Ano, např z více zdrojů
● Nebo navít přidávat těkavější složku
● Nebo, el. Svazkem

● Napařování oxidů a polovodičů?
● Některé částečně disocijují, nutno připoučtět např. 

kyslík
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Odpařování elektronovým svazkem

http://www.torr.com/downloads/EBeam_ORIG.pdf
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Jak jinak převést pevnou látku na 
páry?

Ohřev – odporový, indukční
Ohřev dopady elektronů

Ohřev dopahy fotonů – Laserová ablace
Odprášení dopady iontů
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Dobrý zdroj iontů
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Co probíhá na terči?

Lze simulovat např. pomocí SRIM balíku
Free http://www.srim.org/
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Pt(111) po dopadu iontů Ar 5keV při 
390 oC
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SRIM
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Levnější zdroj iontů
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Co je na plazmatu zvláštního?

Vypočteme energii částic ve výboji,

Střední energie jedné částice je 

Míra energie části je charakterizována faktorem

Částice musí mít teplotu 11609 K, aby faktor kT = 1eV.
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Naprašování
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Naprašování - homogenita
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Magnetronové naprašování
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Magnetronové naprašování

Typické pracovní podmínky v magnetronovém 
výboji jsou:

Magnetické pole: 200 až 500G
Pracovní tlak: 1 až 10mTorr
Katodový spád: 300 až 800V
Tloušťka terče: 3 až 20mm
Běžná hustota e: do 1015 cm-3 Ar+ Ar+ 

odražený

M nebo M+
rozprášené Ar nebo Ar+ 

e-

Sekundární elektron
Ionty z plazmatu

Um Up

Us Uf 0

Ar+ Ar+ 
odražený

M nebo M+
rozprášené Ar nebo Ar+ 

e-

Sekundární elektron
Ionty z plazmatu

Um Up

Us Uf 0  
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Hlavní parametry depozice
Terče
Materiál, výkon

Tlak 
Inert. plynu

Chem. složení
vrstvy

Strukture, fyz. 
vlastnosti

Rychlost depozice

Tlak
Reakt. plynu

Iontový bombard
Hustota, energie

Teplota
substrátu
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Model 

Pokusme se sestavit jednoduchý model magnetronového výboje 
za podmínek z oblasti typických parametrů. 
Vypočtěme očekávané napětí na katodě magnetronu. Víme, že 
většina napětí je soustředěna v oblasti katodového spádu 
(katodového temného prostoru) a koeficient sekundární emise 
elektronů z povrchu terče γi=0,1 pro energie iontů obvyklého 
pracovního plynu Ar 200 až 1000 eV.
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Katodový spád

Pak tedy, koncentraci párů iont-elektron v oblasti 
katodového spádu vytvořený jedním sekundárním 
elektronem absorbovaným v plazmatu vypočteme 
jako                  

Ec je energie ztracená na jednu ionizační srážku 
cca 30eV. 
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Katodový spád

Sekundární elektron urychlený v oblasti 
katodového temného prostoru se díky působení 
tečné složky magnetického pole vrací zpět na 
katodu. Záchyt elektronů v magnetické poly se 
uskuteční díky oscilacím plazmatu, pak pišme 

γeff = ½ * γi.
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Katodový spád

Pokud má být výboj stabilní a ionizace probíhá 
převážně v oblasti katodového spádu, pak musí 
být splněna podmínka, že N* γeff = 1 – ustálený 
stav, počet nezachecených elektronů je roven 
počtu generovaných elektronů.
A dosazením máme, 

což odpovídá očekávané obvyklé hodnotě pro 
zadané parametry.
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Výška oblast plazmatu

Z popisu víme, že intenzivní plazmový výboj 
probíhá v oblasti mezikruží nad terčem – katodou. 
Vypočtěme velikost oblasti s ionizačním výbojem.
Výška kruhu je dána Larmorovo poloměrem 
cyklotronové rotace elektronů 

, kde ve je rychlost elektronu a wcl je cyklotronová 
frekvence elektronů.
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Výška oblast plazmatu
Z pohybové rovnice v elektrickém poli dce eVmv =2
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spočítané výše a B0=200G je cmrce 5,0=  a mrci 3,1= pro ionty Ar+. 
Teď můžeme vypočítat i šířku oblasti plazmatu. Předpokládejme, že sekundární elektrony jsou 
zachycené magnetickým polem a mohou oscilovat v oblast mezi poloměry r1 a r2 a hlavní síla, 
která je odráží zpět do oblasti plazmatu je elektrické pole. Zrcadlení dané nehomogenním 

magnetickým polem je realizováno silou, kterou můžeme popsat takto 
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Siločára mají známé zakřivení Re a výšku rce. 
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Výška oblast plazmatu

Pak dle obrázku  
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dosadíme typické hodnoty rce=0,5cm a Rc=4cm, pak šířka oblasti plazmatu bude w=4cm což 
odpovídá experimentu. 
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Výtěžek
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DC

Pokud rozprašujeme elektricky vodivé terče, pak 
vystačíme s stejnosměrným předpětím na terči. 
Co se ale stane pokud terč bude dielektrikum? 
To si lze představit jako vložení kondenzátoru do 
obvodu stejnosměrného proudu, vázaný elektrický 
náboj nestačí k odvodu nábojů z výboje a výboj 
uhasne.



 Martin Kormunda

RF
Řešením je rozprašování pomocí vysoko- 
frekvenčního výkonu (povolená průmyslová 
frekvence 13.56MHz a několik dalších). Rozdílná 
mobilita elektronů a iontů v plazmatu způsobí 
samovolný vznik  předpětí na dielektrickém terči  
v řádu stovek voltů za obvyklých podmínek – 
dynamická rovnováha toků nábojů. Jelikož 
z teorie elektrických obvodů plyne nutnost 
impedanční schody spojovaných částí obvodu, je 
mezi zdroj RF výkonu a plazma vložen vždy 
přizpůsobovací člen. Přizpůsobovací členy jsou 
obvykle PI konstrukce s laditelným 
kondenzátorem a laditelnou indukčností. 
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Magnetron - homogenita
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Vliv iontů na rostoucí vrstvu
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Vliv iontového bobardu na strukturu
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Thortonův model
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Reaktivní m. naprašování
Reaktivní rozprašování můžeme popsat jako proces při kterém 
rozprašujeme (kovový) terč za přítomnosti chemicky aktivního 
plynu, který reaguje jak s rozprášeným materiálem, tak i s terčem 
samotným. Vzhledem k extrémně nízké depoziční rychlosti při 
diodovém uspořádání se budeme zabývat výhradně 
magnetronovým rozprašováním ačkoliv většina úvah to principiálně 
nevyžaduje.
Reaktivní magnetronové rozprašování je velice populární technika 
při vytváření nových materiálů se specifickými vlastnostmi ze 
široké skupiny komponent a slitin jako jsou oxidy, nitridy, carbidy, 
fluoridy a arsenidy. Pokud dále budeme hovořit o oxidech, tak tím 
rozumíme všechny tyto skupiny produktů. V průmyslové praxy jsou 
nejběžněni reaktivně parašované oxidy (ITO, A12O3, In2O3, 
SnO2, SiO2, Ta2O5), nitridy (TaN, TIN, A1N, Si3N4, CNX), karbidy 
(TiC, WC, SiC), sulfidy (CdS, CuS, ZnS) a oxidonitridy a 
oxidokarbidy Ti, Ta, Al, a Si.
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Proč naprašovat reaktivně
● Možnosti vytváření povlaků s řízenou stechiometrií a složením 

s vysokou rychlostí růstu a to vše v průmyslovém měřítku.
● Terče ze základních prvků jsou obvykle čistější a levnější a tedy 

výsledné povlaky mohou být také vysoce čisté.
● Terče ze základních prvků se obvykle snadněji opracovávají a 

připevňují k nosné desce (je-li to vůbec potřeba) na rozdíl od 
keramických terčů.

● Základní prvky (často v praxi kovy) jsou často mnohem lepšími 
vodiči tepla, tedy chlazení terče je jednodušší a můžeme 
používat vysoký rozprašovací výkon na jednotku plochy.

● Vyhneme se složitějším RF zdrojů a nákladným RF 
přispůsobením protože většina základných prvků používaných 
k rozprašování jsou elektricky vodivé.

● Kompozitní vrstvy můžeme deponovat i pod teplotou substrátů 
300oC.
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Kompikace – Hysterezní jev

Použijeme shodné zařízení i materiály jako při 
depozici např. Si u magnetronového naprašování, 
jen navíc budeme do výboje připouštět kyslík. 
Výsledná vrstva bude dielektrikum SiO2.
Začneme opatrně připouštět od nulového průtoku 
a budeme parciální tlak reaktivní složky pRG 
v systému sledovat. Celkový tlak zůstane při 
pomalém zvyšování průtoku kyslíku konstantní 
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Co se to děje?

Kam nám kyslík mizí? Kyslík je pohlcován 
rostoucí vrstvou, kde dochází k oxidaci, 
v podstatě rostoucí vrstva „čerpá“ připouštěný 
kyslík tím, že ho zabudovává do své struktury.

Tedy v bodu A je zachycovací (čerpací) rychlost 
rozprášených atomů právě rovna rychlosti 
napouštění reaktivního plynu. Rozprašování 
probíhá v kovovém režimu.
Pokud budeme ve zvyšování přítoku reaktivního 
plynu pokračovat (stačí i jen minimální nárůst) 
viz A-D, dojde k okamžitému nárůstu tlaku 
v komoře a také poklesne depoziční rychlost aD.  
Pokles depoziční rychlosti je v závislosti na 
materiálu terče při depozici oxidů v rozsahu 10 
až 20 , tedy přibližně o jeden řád!! 
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Co se stalo? Začal se výrazně projevovat vliv 
pokrývání rozprašovaného terče produktem 
reakce mezi terčem a reaktivním plynem 
v konkurenci s rozprašováním dopadajícími 
ionty, tedy v našem příkladu na terči roste povlak 
SiO2, který má podstatně nižší rozprašovací 
rychlost než Si. Tento režim rozprašování 
nazýváme přechodovým (transition) – 
rozprašujeme oblasti částečně pokryté oxidem.
Pokud začneme přítok reaktivního plynu opět 
snižovat viz C-D, pak nám nepoklesne parciální 
tlak pRG  k nule ihned, ale až se zpožděním 
daným nutností odprášit z terče všechny 
produkty reakce (chemisorpce), tak by celý terč 
byl opět pouze kovovým. Pak bude opět veškerý 
reaktivní plyn zachycován pouze rozprášenými 
atomy terče. Tím vznikne hysterezí smyčka.
Pokud přítok reaktivního plynu stále zvyšujeme, 
tak se nám parciální tlak reaktivního plynu roste 
– oxidický režim rozprašování. Další pokles 
depoziční rychlosti v tomto režimu je již malý. 
Pokud bychom za takových podmínek výboj 
vypnuli, tak se tlak reaktivního plynu v systému 
zvýší a to právě o čerpací rychlost odpovídající 
zabudovávání reaktivního plynu do rostoucí 
vrstvy. 
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Jak na h.j.
Hysterezní jev je nežádoucí, protože vede k nestabilitě procesu naprašování a proto se ho snažíme 
eliminovat. Podstatné je, že pro jedno složení výbojové směsy (tok reaktivního plynu) mohou být 
deponovány vrstvy s dvěmi různými fyzikálními vlastnostmi.
Hysterezní jev v přechodové oblasti lze omezit následujícími postupy:

● Omezení toku reaktivního plynu na terč
● Pulzní napouštění plynu
● Řízení čerpací rychlosti
● Optimalizace vzdálenosti terč-substrát

To znamená, že není možné rozprašovat terč v intervalu parciálních tlaků pRG  odpovídajících 
přechodu mezi body B-C hystezezní křívky a proto nazýváme tento interval zakázaným. To 
znamená, že depozice vrstev Me+RGx v určitém intervalu stechiometrie x není možná! Právě v této 
oblasti je možné vytvářet nejen vrstvy stechiometrické x=1, ale i vrstvy sub-stechiometrické x<1 
s novými zajímavými vlastnostmi. A to dokonce tak, že depoziční rychlost stechiometrických vrstev 
v zakázaném intervalu  je podstatně vyšší než v oxidickém režimu.
Proto je nutné pracovat právě za depozičních podmínek těsně před vznikem hysterezní křivky – 
v přechodové oblasti, tj. tok reaktivního plynu fr1, což je obtížné z hlediska udržení stability. Každá 
větší odchylka v toku nebo tlaku reaktivního plynu povede k přechodu do oxidačního režimu 
rozprašování a posléze při regulaci systému zpět do kovového modu procesu rozprašování. A tímto 
cyklem bude rostoucí vrstva znehodnocena.
Je nutné zavést řízení procesu pomocí rychlé zpětné vazby vázané na sledování některého z 
parametrů reprezentujícího stav terče (resp. stupeň jeho otrávení). Takový parametrů je několik, 
evidentně je to parciální tlak reaktivního plynu a celkový tlak v systému, také ale katodové napětí, 
výbojový proud a depoziční rychlost. 



 Martin Kormunda

Vznik jisker na terči

Pokud je dielektrická izolační vrstva naprašována pomocí reaktivního DC 
magnetronového výboje z kovového terče, tak jak bylo řečeno dříve existují současně na 
terči oba stavy – kovový i oxidační. Protože rozprašování terče je dáno přenosem 
momentu mezi částicemi, tak jsou odprašovány oba materiály, jak izolační tak i metalické 
oblasti, součastně.
Ionty, které bombardují oblasti pokryté dielektrickou izolační vrstvou nemohou být 
neutralizovány volnými elektrony v kovovém terče, protože dielektrika vážou právě jen 
tolik elektronů jako je v oblasti pod nimi.
Jedná se vlastně o kondenzátor, který je nabíjen dopadajícími ionty z plazmatu. Jak se 
zvyšuje napětí na kondenzátoru (izolační vrstvě), tak je místně redukováno napětí na 
katodě dané zdrojem napětí, až napětí na dielektrické vrstvě dosáhne hodnoty 
plazmového potenciálu a katodový spád zcela zmizí. A tím tedy zmizí i napětí, které 
urychlovalo rozprašovací ionty na terč.
Rostoucí dielektrická vrstva, ale není dostatečně elektricky pevná a dojde k jejímu 
průrazu ještě před zánikem katodového spádu. V okamžiku elektrického průrazu vrstvy 
dojde k masivnímu zvýšení výbojového proudu díky uvolněnému kumulovanému náboji 
(lavina elektronů). Vznikne tak elektrický oblouk (jiskra), zvýší se lokální teplota a může 
dojít až k lokálnímu odpaření terče.
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Předcházení a omezení vzniku 
jisker

Jak bylo ukázáno výše, lze obloukům zamezit tak, 
že neumožníme nabití dielektrické vrstvy na 
potenciál potřebný k průrazu dielektrické vrstvy. 
To lze provést nejen modulací DC napájecího 
napětí, ale i opakovaným vybíjením náboje 
z dielektrické vrstvy při pulzním napájení katody 
magnetronu.
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Pulzy – unipolar

Jednoduché uspořádání umožňuje udržet napětí vznikající na dielektrické vrstvě 
(kondenzátoru) trvale pod průrazným napětím. Během trvání pulzu probíhá rozprašování 
terče jako v případě DC včetně růstu dielektrické vrstvy která akumuluje elektrický náboj. 
Než napětí na dielektrické vrstvě dosáhne velikosti blízké průraznému napětí dojde 
k vypnutí pulzu. Během trvání krátké periody bez napětí je dielektrická vrstva vybíjena 
přes plazmový výboj. 
Frekvence používaných pulzů bývají řádově  desítky kHz s delším trváním 
rozprašovacího cyklu (ON) a s kratší dobou pulzu OFF. Pulzy tedy nejsou časově 
symetrické – ani to není díky mobilitě elektronů potřeba. 
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Další možnosti pulzů

●Pulzy – bipolární
●Pulzy v zapojení dual magnetron
●Hipims
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Vakuový obloukový výboj



 Martin Kormunda

Arc Deposition

●Většina vybavení stejná jako u magnetronového 
naprašování, jen ydroj částic je jiný
●Většina atomů ionizována – na substrát s 
předpětím dopadají kolmo
●
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Filtrovaný oblouk
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MBE
Epitaxe molekulárním svazkem (MBE – Molecular Beam 
Epitaxy) je ve své podstatě způsob přípravy, který 
umožňuje růst epitaxních vrstev s přesně definovanými 
elektronickými vlastnostmi.
MBE je  používána při výrobě Si a SiGe bipolárních 
tranzistorů a diodových laserů. 
V devadesátých letech se objevují první aplikace 
založené na kvantových jevech – kvantový kaskádní 
laser, jehož aktivní část je tvořena kvantovou jámou.
V současné době umožňují nové vypařovací zdroje a 
technologie růstu připravovat stále menší a menší 
epitaxní objekty nanometrických velikostí s význačnými 
vlastnostmi založenými zejména na kvantových jevech.
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MBE aparatura

Kvalita polovodičových součástek je velmi závislá na extrémně čistých 
polovodičových krystalech. Zajištění čistoty rostoucích krystalů a vrstev 
metodou MBE spočívá v použití lokalizovaných svazků atomů nebo 
molekul dopadajících na povrch substrátu v ultra vakuových podmínkách 
(UHV). UHV podmínky při použití kryopanelů v okolí vypařovacích 
elementů umožňují velmi nízké depoziční rychlosti aniž by docházelo ke
Kontaminaci.
MBE zařízení tvoří zpravidla více komorový systém, ve kterém se 
substráty předávají mezi jednotlivými komorami pomocí transferu bez 
porušení vakua. MBE zařízení je většinou vybaveno vkládací komorou 
pro rychlé zakládání substrátů, dále vlastní depoziční komorou a 
analyzační komorou. Moderní zařízení mohou mít i více depozičních 
komor, které umožňují růst multivrstev aniž by docházelo ke vzájemné 
kontaminaci použitých materiálů.
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Aparatura
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Effuzní cela
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