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Abstrakt 

Táto práca je venovaná štúdiu dopovania nióbom na vlastnosti TiO2 vrstiev. TiO2:Nb 

je materiál transparentný pre viditeľné svetlo, ktorý preukazuje vysokú elektrickú vodivosť. 

Zaoberáme sa možnosťami charakterizácie týchto vrstiev pomocou spektroskopickej 

elipsometrie, prístrojom M-2000V od firmy J.A. Woollam Co., Inc., s rozsahom     

       . Zaujíma nás pritom určovanie hrúbky a drsnosti ako aj mernej vodivosti 

a pohyblivosti nosičov náboja. Vrstvy TiO2:Nb sme pripravili pomocou magnetrónového 

naprašovania kodepozíciou z titánového a nióbového terča. Aktiváciu dopantov sme dosiahli 

pomocou ex-situ žíhania vo vákuu. Všetky vzorky sme charakterizovali pred aj po žíhaní. 

Na analýzu chemického zloženia sme použili energo-disperzívnu spektroskopiu röntgenových 

lúčov vybudených elektrónovým zväzkom (EDS) a na analýzu štruktúry metódu röntgenovej 

difrakcie (XRD). Elipsometricky získané údaje o hrúbke a drsnosti sme porovnali s meraniami 

metódou röntgenového zrkadlového obrazu (XRR). Na porovnanie vodivosti a pohyblivosti 

sme elektricky charakterizovali vzorky pomocou van der Pauwovej metódy. Ako nezávislú 

optickú metódu sme využili meranie priepustnosti v rozsahu            . Pri meraní 

hrúbky a drsnosti sme zaznamenali mierny nesúlad s XRR výsledkami, ktorý bol výraznejší pri 

žíhaných vzorkách. Naše elipsometrické merania výrazne nadhodnocovali vodivosť vzoriek. 

Veľkú časť diskusie venujeme preto vplyvu Drudeho člena na dielektrickú funkciu vzoriek a 

tým na elipsometrické ako aj transmisné merania. 
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dielektrická funkcia, optická transmisia, elektrická vodivosť 

  



 

 

Abstract 

This diploma thesis is focused on the study of Niobium-doped TiO2 thin films by 

Spectroscopic Ellipsometry (SE). TiO2:Nb is transparent material with high electric 

conductivity. SE was performed by the Rotating compensator Elipsometer M-2000V with the 

spectral range             supported by J.A. Woollam Co. Inc.,. The aim of this thesis 

was to investigate the thickness, roughness, electrical conductivity and free carrier mobility of 

prepared samples. Thin films were grown by reactive DC magnetron sputtering from diameter 

targets of Ti and Nb. Post-deposition annealing in vacuum was applied to activate the 

dopands. All samples were characterized before and after the annealing. Chemical content was 

estimated by Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) and the film structure was set out 

by X-ray diffraction (XRD). Both data of the thickness and roughness were compared with 

data obtained by X-ray reflectivity (XRR). In addition, conductivity and free carrier mobility 

were confronted with van der Pauw measurements. Moreover, as an independent optical 

method transmission measurement in spectrum             was used. The thickness and 

roughness data obtained by ellipsometry were slightly different compared with those gained 

by XRR; this contrast was enhanced in annealed samples. Rates of conductivity measured by 

ellipsometry were overestimated. Therefore we dedicated the discussion chapter particularly to 

the effect of Drude model on the dielectric function of samples and its effect on ellipsometric 

and transmission measurements. 

 

Keywords: 

TiO2, Nb, Ellipsometry, Drude model, Transparent conducting oxide, Refractive index, 

Dielectric function, Optical transmission, Electrical conductivity 

 

  



 

 

Predhovor 

Na Katedre experimentálnej fyziky (KEF) na Fakulte matematiky, fyziky 

a informatiky Univerzity Komenského, na ktorej som robil už svoju bakalársku prácu, sa už 

dlhšie zaoberajú výskumu oxidu titaničitého TiO2 pre senzorické aplikácie [1]. TiO2 je dobre 

známym materiálom, ktorý našiel svoje uplatnenie vo viacerých oblastiach. Vďaka svojej 

vysokej hodnote dielektrickej konštanty je používaný pri výrobe kondenzátorov s veľkou 

kapacitou. Keďže je transparentný pre viditeľné svetlo, má vysoký index lomu a chemickú 

stabilitu, je atraktívnym materiálom na optické aplikácie [2]. Oxid titaničitý je zároveň 

vhodným materiálom na výrobu polovodičových detektorov plynov.  

V súčasosti sa stále viac skúma efekt dopovania v polovodičoch. TiO2 nie je 

výnimkou. V bakalárskej práci sme sa venovali vplyvu dopovania niklom na senzorické 

vlastnosti [3]. V roku 2005 Furubayashi a kol. zistil, že pri vhodnom dopovaní nióbom si TiO2 

zachováva svoje optické vlastnosti a naviac sa stáva elektricky vodivým [14]. TiO2:Nb sa 

zaradil do kategórie transparentných vodivých oxidov (angl. Transparen Conductive Oxide – 

TCO). Sú to pre viditeľné svetlo priehľadné materiály, ktoré dokážu viesť elektrický prúd. 

Svoje uplatnenie našli najmä v optoelektronike, pri výrobe solárnych kolektorov či svetlo 

emitujúcich diód (LED). 

V tejto práci skúmame možnosť vytvoriť transparentné vodivé vrstvy TiO2:Nb 

pomocou magnetrónového naprašovania. Optické aj elektrické vlastnosti charakterizujeme 

pomocou spektroskopickej elipsometrie. V laboratóriách fyziky tenkých vrstiev je to často 

používaná metóda na rýchle analýzy parametrov tenkých vrstiev, ako je napríklad hrúbka, 

drsnosť či optické parametre. V laboratóriu používame komerčný elipsometer od spoločnosti 

J.A. Woollam Co., Inc., pomocou ktorého dokážeme charakterizovať vzorky v rozsahu 

vlnových dĺžok            . Keďže je to oblasť viditeľného a blízkeho infračerveného 

svetla, predpokladali sme, že je vhodný na analýzy TCO. 
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1. Úvod 

Spektroskopická elipsometria (SE) je optická nedeštruktívna metóda používaná pri 

charakterizácii tenkých vrstiev. V elipsometrii je meraná zmena polarizácie, ktorá nastáva po 

odraze lúča dopadajúceho na vzorku. Spracovaním dát pomocou modelov na výpočet 

optických parametrov a Fresnelových vzťahov je možné popísať viaceré parametre vzorky. 

Elipsometria je vhodná metóda na rýchlu analýzu morfológie (hrúbka, drsnosť, šírka 

medzivrstvy) a optických vlastností tenkých vrstiev. Pri dostatočnom spektrálnom rozsahu 

a použití fyzikálnych modelov sa pomocou SE dajú určiť vlastnosti ako šírka zakázaného 

pásu, elektrická vodivosť či pohyblivosť nosičov náboja [4]. Cieľom tejto práce bolo popísať 

použiteľnosť komerčného elispometra  od spoločnosti J.A. Woollan nachádzajúceho sa na 

Katedre experimentálnej fyziky na analýzu transparentných vodivých oxidov – TCO, 

konkrétne nióbom dopovaného oxidu titaničitého – TiO2:Nb.  

TCO je skupina oxidov, ktorých priehľadnosť pre viditeľné svetlo je vyššia ako     

a ich merný odpor pri izbovej teplote je nižší ako         . Transparentné vodivé oxidy sú 

často používané na výrobu priehľadných elektród v solárnych kolektoroch a väčšine 

optoelektronických zariadeniach ako displeje s tekutými kryštálmi (Liquid Crystal Display – 

LCD) displeje a svetlo emitujúcie diódy (Light Emitting Diod – LED) [5], či ako filtre pre 

infračervenú oblasť. Poznať ich elektrické ale i optické vlastnosti je teda pre ich aplikácie 

veľmi dôležité. V súčasnosti najčastejšie používaný materiál na výrobu TCO cínom dopovaný 

oxid indinitý – ITO je čoraz drahší najmä kvôli malému množstvu india vyskytujúceho sa 

v prírode. Preto sa hľadajú nové materiály, ktoré by v aplikáciách ITO nahradili. Jedným 

z nich by mohol byť nióbom dopovaný oxidu titaničitý – TiO2:Nb [6]. Výskumu TiO2:Nb sa 

venujeme aj v našej práci. 

Našim cieľom bolo charakterizovať parametre tenkých vrstiev TiO2:Nb pomocou 

spektroskopickej elipsometrie a porovnať ich s inými meraniami. Hrúbku sme porovnali 

s meraniami pomocou metódy zrkadlového odrazu röntgenových lúčov, optické parametre 

s meraním transmisie a elektrické vlastnosti množstvo voľných nosičov náboja, či ich 

pohyblivosť sme porovnali s meraniami vodivosti a Hallovho javu pomocou metódy Van der 

Pauwa.  
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2. Teoretická časť 

2.1. Spektroskopická elipsometria 

2.1.1. História 

Základy elipsometrie boli položené v druhej polovici 19. storočia, keď Drude meraním 

fázovej zmeny prechádzajúceho svetla zmeral rozmery vrstiev hrubých rádovo niekoľko 

angströmov. Polarizované svetlo sa dá popísať rovnicou elipsy, preto bola metóda objavená 

Drudeom nazvaná „elipsometria“ [7]. Hlavný rozvoj tejto metódy však začal až v 60-tych  

rokoch 20. storočia, keď sa začali vyrábať plošné integrované obvody. Na kremíkové substráty 

sa nanášali tenké vrstvy oxidov a nitridov. Tieto vrstvy sú vďaka veľkému rozdielu optických 

vlastností veľmi dobre charakterizovateľné pomocou elipsometrie. Druhým dôležitým 

míľnikom, ktorý pomohol k jej rozvoju, je vývoj osobných počítačov a detektorov, ktorý 

začína okolo roku 1990 [4]. Elipsometria sa automatizuje a skracuje sa čas potrebný na jedno 

meranie. Vďaka zvýšeniu rýchlosti merania dokážeme v súčasnosti pomocou elipsometrie 

charakterizovať rast a zmeny tenkých vrstiev v reálnom čase – „in situ“. Elipsometria sa 

začína používať komerčne a stáva sa často využívanou metódou na charakterizáciu tenkých 

vrstiev. Pri použití zdroja svetla a detektora s celým spektrom vlnových dĺžok (napríklad 

ultrafialové (UV) + viditeľné svetlo) hovoríme o spektroskopickej elipsometrii, ktorej sa 

venujeme v tejto práci. 

2.1.2. Základné parametre elipsometrie  

V elipsometrii nie je meraná samotná amplitúda a fázový posun jednotlivých lúčov, ale 

ich relatívna amplitúdová zmena, vďaka tomu je použitím viditeľného svetla (        ) 

možné v elipsometrii merať aj vrstvy hrubé rádovo      . Okrem hrúbky sú v elipsometrii 

merateľné s veľkou presnosťou aj indexy lomov všetkých vrstiev (pokiaľ nenastáva 

absorpcia), ich drsnosť či šírka tzv. medzivrstvy, ktorá hovorí o vzájomnej difúzii dvoch 

susedných vrstiev. 

Na druhej strane, meranie je obmedzené viacerými faktormi spojenými s reflexiou 

svetla od rozhrania. Pri materiáloch, ktorých drsnosť je vyššia ako 30 % vlnovej dĺžky 

dopadajúceho svetla, nastáva rozptyl a meranie odrazeného lúča nie je realizovateľné [4]. 
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V elipsometrii je dopadajúci uhol nastavený tak, aby bola senzitivita merania čo 

najvyššia. Pri svetle dopadajúcom kolmo na povrch sa lúče nedajú popisovať ako p- a s-

polarizované, čo znemožňuje merať zmenu ich polarizácie. Pri polovodičových materiáloch sa 

zistilo, že je najvhodnejšie merať pri uhloch dopadu         [4].  

Nevýhodou elipsometrie je zložitosť matematického aparátu potrebného pri analýze 

nameraných dát. Do merania vstupuje množstvo parametrov, ktoré nie je možné priamo zistiť. 

Na to, aby sme ich poznali, musíme používať zložité modely, ktoré potom aplikujeme na 

namerané dáta. Vhodnými optimalizáciami a prekladaním nameraných bodov funkciou (ďalej 

len fitovaním) potom dokážeme spoznať parametre, ktoré nás zaujímajú. Samotné fitovanie je 

v súčasnosti vykonávané softvérovo, ale interpretácia dát aj napriek dobrému fitu nemusí byť 

správna [4]. 

2.1.3. Interakcia svetla s povrchom vzorky 

Šírenie svetla na rozhraní dvoch prostredí je dobre charakterizovateľné pomocou 

Fresnelových vzťahov. Popisujú závislosť pomeru odrazeného, prechádzajúceho a pohlteného 

žiarenia od optických parametrov jednotlivých materiálov a smeru šírenia sa lúču v nich. 

2.1.3.1. Fresnelove vzťahy 

Pri analýze dopadu polarizovaného svetla na rozhranie dvoch prostredí s rôznym 

indexom lomu je vhodné svetelné vlny popísať podľa polarizácie ako s- a p-polarizované (obr. 

2.1.3.1). Elektrická zložka dopadajúcich aj odrazených p-polarizovaných lúčov osciluje v 

rovine kolmej na rozhranie – v rovine dopadu. Naopak, s-polarizované lúče sú také, v ktorých 

oscilujú elektrické polia rovnobežne s rozhraním a kolmo na rovinu dopadu.  

 

 
Obr. 2.1.3.1. Odraz s- a p- 

polarizovanej vlny (podľa [Fuji]) 



12 

 

Odraz   a prechod   svetelných lúčov cez rozhranie dvoch prostredí označených 

indexom  , resp.,   je opísané pomocou Fresnelových vzťahov 

   
   

   
 

               

               
,    (2.1.3.1) 

   
   

   
 

        

               
,    (2.1.3.2) 

   
   

   
 

               

               
,    (2.1.3.3) 

   
   

   
 

        

               
,    (2.1.3.4) 

kde indexy   a   opisujú typ polarizácie vlny,  ,   a   vstupujúci, odrazený a prechádzajúci 

lúč,   je elektrická zložka elektromagnetického žiarenia,   je komplexný index lomu 

prostredia 

             (2.1.3. 5) 

a   je uhol medzi lúčom a normálou na rozhranie.  

 Index lomu prostredia priamo súvisí s dielektrickou konštantou materiálu     , 

pričom  

             (2.1.3.6) 

Pre jednotlivé zložky dielektrickej funkcie následne platia vzťahy 

             (2.1.3.7) 

           (2.1.3.8) 

Vyjadrením z rovníc (2.1.3.7) a (2.1.3.8) má závislosť indexu lomu a koeficientu absorpcie od 

dielektrickej funkcie tvar 

  √(   √  
    

 )       (2.1.3.9) 

  √(    √  
    

 )       (2.1.3.10) 
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2.1.3.2. Prípad viacerých rozhraní 

Situácia sa stáva komplikovanejšou pri odraze a prechode svetla cez viac ako dve 

rôzne prostredia, napríklad, v systéme vzduch – tenká vrstva – absorbujúci substrát. Schéma 

šírenia sa lúčov pri prechode a odraze na troch prostrediach s indexmi lomu          je 

zobrazená na obrázku 2.1.3.2. Dolné indexy opisujú optické prostredia, na ktorých rozhraní 

nastáva odraz (prechod lúčov), napríklad odraz     hovorí o odrazenom svetle na rozhraní 

medzi prostrediami s indexom lomu    a   . Medzi odrazenými lúčmi na obrázku 2.1.3.2 

nastáva fázový posun   spôsobený rozdielom optických dráh lúčov prechádzajúcich 

prostredím   . Tieto lúče navzájom interferujú a o veľkosti interferencie priamo hovorí fázový 

posun 

  
   

 
       ,     (2.1.3.11) 

pričom   je šírka vrstvy    a   je vlnová dĺžka dopadajúceho lúča. 

 

 

Pri meraní odrazeného vlnenia do detektora prichádza súčet lúčov daný radom 

                   
                 

                
    

          (2.1.3.12) 

čo je nekonečná postupnosť, ktorej výsledná suma je 

         
            (    )

           (    )
   (2.1.3.13) 

Keďže platí          a             
 , rovnica (2.1.3.13) sa zjednoduší na 

     
          (    )

           (    )
    (2.1.3.14) 

Obr. 2.1.3.2. Odrazy a prechody lúčov cez tenkú vrstvu spojené s interferenciou. 
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Podobnými úvahami ako pre odraz sa dá vyjadriť aj rovnica pre prechod svetla dvoma 

rozhraniami [4] 

     
         (    )

           (    )
    (2.1.3.15) 

2.1.3.3. Multivrstvy 

Optická interferencia v multivrstvách je opísateľná podobným modelom, ako je 

spomenutý vyššie. Na obrázku 2.1.3.3a je zobrazený systém 1. vrstva – 2. vrstva – substrát 

a na obr. 2.1.3.3b je 2. vrstva so substrátom vnímaná ako jedna pseudovrstva.  

 

 

Pre túto pseudo vrstvu vieme odrazivosť a priepustnosť vypočítať pomocou vzorcov 

(2.1.3.14 a 2.1.3.15) 

     
          (     )

           (     )
,    (2.1.3.16) 

     
         (     )

           (     )
,    (2.1.3.17) 

pričom fázový posun    je daný vzťahom                  , kde    je hrúbka druhej 

vrstvy. Využitím vzťahov pre      (2.1.3.14) a      (2.1.3.15) teda vieme vypočítať aj 

odrazivosť a priepustnosť systému 1. vrstva – pseudovrstva 

      
           (     )

            (     )
    (2.1.3.18) 

Obr. 2.1.3.3. Odrazy a prechody lúčov cez multivrstvu. 
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          (     )

            (     )
    (2.1.3.19) 

a teda máme popísané odrazy a priepustnosť v celom systéme 1. vrstva – 2. vrstva – substrát. 

                 je fázový posun v prvej vrstve, pričom    je hrúbka tejto vrstvy. 

Zachovaním princípu, ktorý sme opísali vyššie, by sme mohli vypočítať odrazivosť 

a priepustnosť viacerých mnohých vrstiev nachádzajúcich sa v jednom systéme[4].  

 

2.1.3.4. Polarizácia svetla 

Pri meraní v elipsometrii dopadá na povrch vzorky lineárne polarizované svetlo 

s uhlom polarizácie 45° medzi s- a p-zložkou, čiže amplitúda pre oba komponenty je rovnaká. 

Ako je opísané v predchádzajúcej kapitole, polarizácia v smeroch s a p sa po odraze od 

rozhrania mení. V elipsometrii meriame práve takto polarizované svetlo. 

Elektromagnetické vlnenie šíriace sa v smere osi   môžeme opísať ako sumu dvoch 

elektrických polí    a   . 

 (   )    (   )    (   )        (        )        (        ), (2.1.3.20) 

kde   je čas,   je frekvencia vlnenia,   je vlnové číslo a   je fázový posun. Pri opise stavu 

polarizácie, nie sú dôležité samotné posuny    a   , ale len ich rozdiel      . V prípade 

lineárne polarizovanej vlny je fázový posun medzi zložkami        . Ak je fázový posun 

nenulový, výsledná polarizácia svetla bude mať tvar elipsy alebo kružnice. 

Elektromagnetickú vlnu popisujeme pomocou dvoch parametrov   a  , pričom   

zodpovedá pomeru amplitúd v dvoch na seba kolmých smeroch a   zodpovedá ich fázovému 

posunu. 

            ;    (2.1.3.21) 

       ;     (2.1.3.22) 
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Parametrami   a   je jednoducho popísaný podiel p-polarizovanej a s-polarizovanej 

zložky odrazených lúčov   

        
  

  
       (2.1.3.23) 

Parametre   a   sú zároveň dva parametre, ktoré sú v elipsometrii merané. Elipsa polarizácie 

je zobrazená na obrázku 2.1.3.5 [4]. 

 

  

Obr. 2.1.3.4. Elipticky polarizovaný lúč 

Obr. 2.1.3.5. Elipsa polarizácie elektromagnetického žiarenia. 



17 

 

2.1.4. Princípy elipsometrického merania 

Jednotlivé systémy používané na elipsometrické merania sa môžu odlišovať, ale určité 

základné časti majú podobné. Ako zdroj svetelných lúčov v spektroskopickej elipsometrii je 

využívaná lampa, ktorá vyžaruje nepolarizované svetlo na viacerých vlnových dĺžkach. Lúče 

z lampy sú pomocou kolimátora cez polarizátor nasmerované na vzorku. Odrazené lúče 

následne prechádzajú, v závislosti od rôzneho usporiadania, cez rotujúci kompenzátor 

a analyzátor alebo len samotný rotujúci analyzátor a dopadajú do detektora, kde sa meria ich 

intenzita. V súčasnosti je často používaná elipsometria s rotujúcim kompenzátorom (Rotating 

Compensator Ellipsometry – RCE), v ktorej je meranie dát vykonávané s väčšou presnosťou 

ako napríklad v elipsometrii s rotujúcim analyzátorom (Rotating Analyzer Ellipsometry – 

RAE), či elipsometrii s fázovým modulátorom (Phase Modulation Ellipsometry – PME). 

V našom laboratóriu máme elipsometer s RCE, preto sa iným systémom nevenujeme. Schéma 

zapojenia elipsometrie s rotujúcim kompenzátorom je zobrazená na obr. 2.1.4.1. 

  

Na obrázku 2.1.4.1 je zobrazená schéma elipsometra, ktorá zodpovedá zariadeniu, 

ktoré sme používali v našej práci. Ako zdroj svetla je použitá halogénová lampa QTH (Quartz 

Tungsten Halogen). Z nej vychádzajú rozbiehavé lúče, z ktorých časť prechádza cez clonu na 

kolimátor. Z kolimátora vychádzajú rovnobežné lúče, ktoré následne prechádzajú cez 

polarizátor, rotujúci kompenzátor a dopadajú na vzorku. Lúče odrazené od vzorky prechádzajú 

analyzátorom a použitím šošovky sú nasmerované do optického vlákna, ktoré je prepojené so 

spektrometrom a detektorom. Celý systém je riadený pomocou počítača.  

Obr. 2.1.4.1. Schéma experimentálneho usporiadania pri RCE. 
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2.1.5. Optické komponenty a ich Jonesove matice a vektory 

Jednotlivé optické komponenty sú dobre charakterizované pomocou Jonesových 

vektorov a matíc. Zložky Jonesovho vektora opisujú vektory elektrického poľa v  -ovom a  -

ovom smere aJonesove matice matematicky opisujú, ako na svetlo pôsobia jednotlivé optické 

komponenty[4]. 

2.1.5.1. QTH lampa 

V QTH lampe je použité ako zdroj svetla volfrámové vlákno, ktoré sa nachádza 

v nádobke z kremenného skla naplnenej halogénovou atmosférou. QTH lampa je dobrým 

zdrojom nepolarizovaného svetla v celej viditeľnej a blízkej infračervenej oblasti.  

2.1.5.2. Polarizátor (analyzátor) 

Polarizátor a analyzátor sú komponenty, ktoré prepustia len lineárne polarizované 

svetlo v určitom smere. Sú to rovnaké optické elementy, no v zapojení plnia iné funkcie, preto 

majú rôzne názvy. Polarizátor sa v elipsometrii používa pri vytvorení lineárne polarizovaného 

svetla z nepolarizovaného, ktoré pochádza z lampy. Analyzátor je umiestnený pred 

detektorom, jeho funkciu vysvetlíme neskôr. Najpoužívanejším materiálom používaným pri 

výrobe polarizátora je kryštalický kalcit CaCO3. Ten je známy tým, že má dve osi polarizácie, 

v ktorých sa šíria lúče rôznymi rýchlosťami. Po spojení dvoch kryštálov CaCO3 je vďaka tomu 

časť lúčov s inou polarizáciou vychýlená a v priamej dráhe lúča sa šíri len lineárne 

polarizované svetlo.  Jonesova matica polarizátora, ktorý prepúšťa lúče smere osi  , má tvar 

  [
  
  

]     (2.1.5.1) 

Jonesov vektor polarizovaného svetla pochádzajúceho z lampy a prechádzajúceho cez 

polarizátor natočený v smere osi   má potom tvar 

    [
 
 
]     (2.1.5.2) 

2.1.5.3. Kompenzátor 

Kompenzátor je umiestnený medzi polarizátorom a analyzátorom a jeho úlohou je 

zmeniť lineárne polarizované svetlo na kruhovo (elipticky) polarizované. Funguje na princípe 

fázového posunu lúčov polarizovaných v smere pomalej osi kryštálu oproti tým, ktoré sú 
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polarizované v smere rýchlej osi. Ak uvažujeme, že kompenzátor má rýchlu os natočenú 

v smere osi   a pomalú v smere osi  , jeho Jonesova matica bude mať tvar 

  [
  
     ]     (2.1.5.3) 

Nevýhodou bežne používaných kompenzátorov je, že fázový posun prechádzajúcich 

lúčov nie je na všetkých vlnových dĺžkach rovnaký, veľkosť fázového posunu lineárne závisí 

na vlnovej. Preto je pri záverečnej analýze merania potrebné túto vlastnosť zohľadniť. 

2.1.5.4. Meraná vzorka 

V predchádzajúcej kapitole sme opisovali správanie sa svetla na rozhraní viacerých 

vrstiev vzorky. V polarizácii svetla odrážajúceho sa od vzorky nastáva zmena pomeru 

amplitúd Ψ aj fázového posunu   elektromagnetického žiarenia. Jonesova matica vzorky 

(sample –  ) v elipsometrii bude mať tvar 

  [        
     

]   (2.1.5.4) 

2.1.5.5. Jonesova matica pre RCE 

Na obrázku 2.1.5.1 vidno usporiadanie jednotlivých komponentov v elipsometrii 

s rotujúcim kompenzátorom – RCE. V našom experimentálnom zapojení okrem statického 

rotujúceho kompenzátora a staticky natočeného polarizátora (45°), rotujeme aj analyzátor. 

Usporiadanie komponentov sa pomocou Jonesových matíc dá vyjadriť v tvare 

       ( ) (  )  ( )  (  )    ,   (2.1.5.5) 

pričom      je matica výstupného žiarenia vchádzajúceho do detektora a  (  ) je matica 

rotácie v kladnom, resp. zápornom smere. Ak si rovnicu (2.1.5.5) rozpíšeme podľa vzťahov 

(2.1.5.1) až (2.1.5.4), dostaneme rovnicu v tvare 

[
    

 
]  [

  
  

] [
        

         
] [        

     
] [

         
        

] [
  
     ]  

  [
        

         
] [

        
         

] [
         
        

] [
  
  

] [
 
 
]            (2.1.5.6) 

Po úprave rovnice (2.1.5.6) a uvážení, že polarizátor je natočený pod uhlom 45°, t. z.     

 , dostaneme pre výstupný vektor elektrického poľa      hodnotu 
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             (               )                     (      ).     

(2.1.5.7) 

Detektor meria intenzitu dopadajúceho svetla  , ktorá je druhou mocninou vektora 

elektrického poľa [4]  

  (        (               )                     (      ))
 

     

(2.1.5.7) 

Parametre jednotlivých komponentov, ich Jonesove matice a vektory sú zahrnuté 

v programe CompleteEASE, ktorý používame na meranie a analýzu dát [8].  

2.1.6. Analýza dát 

Ako už bolo povedané, spektroskopická elipsometria nemeria priamo parametre ako sú 

hrúbka, drsnosť eventuálne indexy lomu. Na ich určenie je potrebné vytvoriť model a meranú 

závislosť   a   na vlnovej dĺžke s nimi porovnať.  Po nameraní dát vytvoríme optický model, 

do ktorého zahrnieme všetky známe vlastnosti vzorky (optické vlastnosti substrátu, počet 

vrstiev, ich hrúbka...), aby sa znížil počet voľných parametrov. Následne ostatné neznáme 

parametre určíme fitovaním pomocou optických modelov. Postup vytvorenie modelu – 

fitovanie opakujeme, kým sa experimentálne dáta s dostatočnou presnosťou nezhodujú 

s vypočítanými dátami z modelu. Schéma postupu pri analýze dát je zobrazená na obr. 2.1.6.1 

[8]. 

 

Obr. 2.1.6.1. Postup pri analýze dát v elipsometrii [8]. 
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 Na určenie     používame rôzne modely dielektrických funkcií (  ,   ) v závislosti 

od toho, či je vrstva kryštalická alebo amorfná či chceme zohľadniť efekt voľných nosičov 

náboja alebo medzipásmové prechody a pod.. My sme na analýzu použili Cauchyho, Tauc-

Lorentzov a Drudeho model. Tauc-Lorentzov model vychádza z Lorentzovho modelu, preto si 

ho tiež popíšeme. 

2.1.6.1. Cauchyho model 

Cauchyho model sa používa na rýchlu analýzu vrstiev, pričom je to čisto matematický 

model, ktorý nepopisuje žiadne fyzikálne zákonitosti a nespĺňa ani Kramersove-Kronnigove 

vzťahy [9]. Reálna a imaginárna časť indexu lomu sú vyjadrené vzťahom 

 ( )    
 

   
 

       (2.1.6.1) 

 ( )          [    (          )]    (2.1.6.2) 

kde       sú konštanty určujúce reálnu časť indexu lomu,      a      hovoria o tvare 

koeficientu absorpcie a          je energia, od ktorej absorpcia nadobúda nenulové 

hodnoty. Tento model sa často využíva na určenie hrúbok dielektrických tenkých vrstiev, 

pričom sa ním fituje tá časť spektra, kde materiál neabsorbuje (vtedy sa zanedbáva jeho 

imaginárna časť). 

2.1.6.2. Lorentzov model 

Lorentzov model je klasický model, ktorý sa v elektrickej polarizácií pozerá na sústavu 

jadro atómu – elektrón ako na harmonický oscilátor (keďže jadro atómu je oveľa ťažšie ako 

elektrón, pri výpočtoch uvažujeme len pohyb elektrónov a polohy jadier zostávajú 

konštantné). Ak na tento oscilátor dopadá lúč s intenzitou        (   ), indukuje 

elektrickú polarizáciu v smere amplitúdy lúča. Pohybová rovnica elektrónu v Lorentzovom 

modeli je ekvivalentná k harmonickému pohybu nabitej častice vo viskóznej kvapaline 

a elektrickom poli. 

  
   

   
     

  

  
     

         (   )  (2.1.6.3) 
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kde    je hmotnosť elektrónu,   je jeho výchylka v smere amplitúdy lúča,   je koeficient 

tlmenia,    je vlastná rezonančná frekvencia elektrónu a   je frekvencia dopadajúceho 

elektromagnetického žiarenia. 

Riešenie rovnice (2.1.6.3) hľadáme v tvare  ( )      (   ). Dosadíme toto riešenie 

do (2.1.6.3) a vyjadríme si hodnotu konštanty   

   
   

  

 

(  
    )    

 .    (2.1.6.4) 

Dielektrická polarizácia   v jednotkovom objeme, kde sa nachádza    elektrónov, je 

vyjadrená podľa vzťahu  

       ( )      (2.1.6.5) 

a dielektrická funkcia je závislá od polarizácie podľa vzťahu 

    
 

   
      (2.1.6.6) 

kde    je permitivita vákua. Zo vzťahov (2.1.6.4) a (2.1.6.5) dostaneme vzťah pre dielektrickú 

funkciu. Po úpravách si vyjadríme jej reálnu aj imaginárnu zložku 

    
    

    

 

(  
    )    

,     (2.1.6.7) 

     
    

    

(  
    )

(  
    )

 
     

,    (2.1.6.7a) 

   
    

    

  

(  
    )

 
     

.    (2.1.6.7b) 

Program CompleteEASE, ktorý využívame pri analýzach vzoriek, používa Lorentzov 

model v tvare 

   
          

   
           

,      (2.1.6.7) 

kde je vyjadrená závislosť   od energie dopadajúceho žiarenia  .          je amplitúda 

nazývaná aj sila oscilátora,         zodpovedá polšírke píku         je vlastná energia 

oscilátora a dolný index   hovorí o čísle oscilátora (keď ich je v modeli použitých viac).  
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2.1.6.3. Tauc–Lorentzov model 

Tvar funkcie    získanej z Lorentzovho je osovo symetrický.    avšak v amorfných 

materiáloch ukazuje výraznú asymetriu. V Tauc-Lorentzovom modeli sa k Lorentzovmu 

modelu pripočítava tzv. zakázaný pás amorfných materiálov – Tauc gap [10.]. Vďaka tomu 

dokážeme matematicky vyjadriť optické vlastnosti amorfných vrstiev . V poslednej dobe sa 

tento model používal aj na analýzu transparentných vodivých oxidov [18]. 

Tauc gap amorfných materiálov je definovaný vzťahom 

       (     )
 
   

     (2.1.6.8) 

kde    je šírka zakázaného pásu v dielektrikách. Ak je energia dopadajúceho žiarenia vyššia 

ako šírka zakázaného pásu (    ),    je vypočítané ako súčet (2.1.6.8) a (2.1.6.7b), ak je 

nižšia (    ),      . Hodnoty    sú vypočítané z    cez Kramers-Kronigove vzťahy [9]. 

V programe CompleteEASE má imaginárna časť dielektrickej funkcie v Tauc-Lorentzovom 

modeli tvar 

(  )  
          (    )

 

(      
 )

 
    

   
 
 

 
,  ak   (    )  (2.1.6.9a) 

(  )   ,  ak   (    )    (2.1.6.9b) 

Reálna časť nie je počítaná numericky pomocou Kramers-Kronigových vzťahov, ale 

analyticky podľa vzťahu uvedeného v oprave [10] – Erratum. Pre jeho dĺžku sme ho v tejto 

práci neuviedli. 

2.1.6.4. Drudeho model 

V kovoch a polovodičoch má vplyv na optické vlastnosti aj absorpcia svetla na 

voľných elektrónoch. Keď na voľné elektróny pôsobí elektrostatická sila   , tie driftujú 

v smere tejto sily a narážajú na ostatné častice nachádzajúce sa v materiáli. V priemere je 

rýchlosť driftujúcich elektrónov 〈 〉 a čas medzi dvoma zrážkami pre elektrón 〈 〉. Pomer 

medzi strednou rýchlosťou elektrónov a elektrickým poľom je vyjadrený podľa vzťahu 

〈 〉          (2.1.6.10) 
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kde   je pohyblivosť elektrónov. Pohybová rovnica elektrónu pohybujúceho sa v elektrickom 

poli, ktorý naráža na ostatné častice, má tvar 

     

              〈 〉

〈 〉
      (   )  (2.1.6.11) 

kde    je efektívna hmotnosť elektrónu v kryštálovom poli,    je sila pôsobiaca na elektróny 

v čase zrážok s inými časticami,    je sila elektromagnetického poľa a   je elementárny náboj 

elektrónu. Ak je v objeme         voľných elektrónov, riešením rovnice (2.1.6.11) zistíme, 

že permitivita v Drudeho modeli je 

    (  
  

 

      〈 〉
),    (2.1.6.12) 

kde    je hodnota dielektrickej funkcie v nekonečne a    je plazmová frekvencia 

   (
   

      )
   

.    (2.1.6.13) 

V prípade polovodičov je    v infračervenej oblasti, v kovoch sa    nachádza vo 

viditeľnej/UV oblasti.  

V programe CompleteEASE [8]sú na výpočet   pomocou Drudeho modelu použité dva 

rôzne modely Drude(N ) a Drude(RT)¸pričom rozdiel medzi nimi je len v tom, ktoré 

parametre sa fitujú. V modeli Drude(N ) má vzorec na výpočet   (  ) tvar 

  (  )   
       

  (  ( )         )
,   (2.1.6.14) 

kde   je Planckova konštanta,   je v jednotkách             a  ( ) je relatívna efektívna 

hmotnosť elektrónu (bez jednotiek). Fitovacími parametrami sú     a  ( ).  

V modeli Drude(  ) sú fitovacími parametrami odpor          a stredný čas medzi 

dvoma zrážkami elektrónu       ,  

  (  )   
   

   (〈 〉      )
,   (2.1.6.15) 

pričom   vypočítame podľa vzťahu 
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       .     (2.1.6.16) 

2.1.6.5. Modelovanie povrchovej drsnosti 

Na obrázku 2.1.6.2a je zakreslená vzorka s nenulovou povrchovou drsnosťou a vedľa 

nej (obr. 2.1.6.2b) optický model, ktorý je používaný v elipsometrii na určenie drsnosti. 

 

 

Ako to vidno na obr. 2.1.6.3 v optickom modeli je povrchová drsnosť nahradená 

vrstvou, ktorá má podobnú hrúbku ako hĺbka drsnosti vo vzorke. Jej optické parametre    sú 

iné ako pôvodná vrstva   . Vrstva    akoby bola zložená z dvoch materiálov – jeden 

s indexom lomu    a druhý s   . Na zistenie optických parametrov takejto povrchovej vrstvy 

sa používajú teórie efektívneho média. V našom prípade budeme pri analýzach používať teóriu 

EMA – Effective Medium Approximation, konkrétne, Bruggemann EMA [11]. 

V teórii EMA voľne preloženej ako aproximácia efektívneho média sa pracuje 

s prístupom, že dielektrická funkcia   vrstvy je vypočítaná ako suma dielektrických funkcií 

dvoch alebo viacerých materiálov. Používanie tejto aproximácie sa osvedčilo pri analýze 

povrchovej drsnosti vzorky ako i pri analýze prechodových medzivrstiev v sendvičových 

materiáloch. Ak sú optické parametre dvoch materiálov    a   , rovnica použitá na výpočet 

optických parametrov kompozitnej vrstvy má tvar [11] 

  
    

     
 (    )

    

     
  ,   (2.1.6.17) 

kde    je pomer (%) materiálu   a      je pomer materiálu   v celom objeme kompozitu. 

V modeli EMA, ktorý používa program CompleteEASE, je hodnota       . Ďalšou 

vlastnosťou programu je, že v prípade viacvrstvových materiáloch hrúbku kompozitnej 

medzivrstvy pri modelovaní odpočíta od oboch vrstiev, medzi ktorými sa medzivrstva 

nachádza. V praxi to znamená, že ak do programu zadáme, že horná vrstva má hrúbku 

Obr. 2.1.6.2 a) Vzorka s povrchovou drsnosťou a b) optický model použitý pri 

analýze takejto vzorky v elipsometrii. 
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       a drsnosť má hrúbku      , model ráta s hrúbkou vrstvy       a drsnosť 

„zasahuje“ do vzduchu s hrúbkou      . Na obr. 2.1.6.3 je zobrazený v programe 

CompleteEASE namodelovaný graf závislosti     od energie dopadajúceho svetla na povrch, 

pričom bola menená povrchová drsnosť. Ako to na obr. 2.1.6.3 vidno, zmena drsnosti sa 

prejavuje najmä na spektre  , na   nemá skoro žiaden vplyv. 

 

 

2.1.6.6.  MSE 

Po vytvorení modelu je nutné overiť si jeho zhodu s nameranými dátami. Pri 

kvantifikovaní, s akou presnosťou generované dáta sedia s experimentom, je v programe 

CompleteEASE  používaná rovnica pre strednú kvadratickú odchýlku – Mean Square Error 

(MSE). Jej tvar je [8] 

    √
 

    
∑  (       )  (       )  (       )   

        , (2.1.6.18) 

kde   je počet vlnových dĺžok, ktoré sú fitované,   počet fitovacích parametrov, dolným 

indexom   sú označené experimentálne namerané dáta a indexom   dáta generované 

modelom. Parametre       sú definované ako 

       ,     (2.1.6.19a) 

Obr. 2.1.6.3 Príklad zmeny   pri modelovaní rôznej drsnosti,   zostáva takmer 

konštantné. 
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           ,    (2.1.6.19b) 

           .    (2.1.6.19c) 

Násobenie       v (2.1.6.18) je len kvôli lepšej prehľadnosti vypočítaných hodnôt. 

Čím nižšia je hodnota MSE, tým lepšie zodpovedajú namerané dáta generovaným.  

Samotné hľadanie optimálnych parametrov – fitovanie je v programe CompleteEASE 

vykonávané pomocou Levenbergovej-Marquardtovej metódy. Pri vyhodnocovaní výsledkov 

generovaných fitovaním je potrebné, aby boli splnené nasledujúce podmienky [8]: 

1. Generované dáta musia zodpovedať nameraným dátam.  

V prípade, že spektroskopickou elipsometriou chceme zmerať len napríklad hrúbku 

tenkej vrstvy a optické parametre substrátu i nanesenej vrstvy poznáme, generované dáta 

modelom sa takmer zhodujú s nameranými a veľkosť MSE je        . Samotný šum 

elipsometra spôsobuje, že je ťažké dosiahnuť vyššiu presnosť. Ak je elipsometriou meraná 

zložitejšia štruktúra s väčšou hrúbkou, viacerými vrstvami či neznámymi optickými 

parametrami, hodnoty            sú ešte stále dostatočne nízke. 

2. Výsledný model by mal byť jednoznačný.  

Jednoduchosť modelu je pri generovaní dát jedným zo základných pravidiel. 

V prípade, že jednoduché modely nie sú dostatočne presné, hodnoty MSE vieme umelo znížiť 

zvýšením počtu voľných parametrov – pridaním ďalších vrstiev, medzivrstiev, drsnosti, atď. 

Pridanie ďalších voľných parametrov však môže spôsobiť nejednoznačnosť výsledného 

modelu. V prípade analýzy komplexnejších vzoriek je vhodné si overiť výsledky použitím 

alternatívnych modelov a zmenou niektorých parametrov.  

3. Model a fitovacie parametre musia byť fyzikálne.  

Posledným dôležitým bodom pri analýze dát je overenie výsledného optického 

modelu, či si zachoval fyzikálnu povahu. Nesprávnymi výsledkami sú napríklad záporný 

koeficient absorpcie    ; reálna časť indexu lomu     , drsnosť vrstvy vyššia ako jej 

hrúbka a pod. Ak aj výsledný model dobre korešponduje s nameranými dátami a správa sa 
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fyzikálne, výsledné dáta nemusia byť správne. Preto je vhodné si tieto údaje overiť inými 

meraniami ako napríklad reflektivitou röntgenových lúčov (XRR). 

2.2. Transparentné vodivé oxidy 

Transparentné vodivé oxidy je skupina oxidov, ktorých priehľadnosť pre viditeľné 

svetlo je vyššia ako     a ich merný odpor pri izbovej teplote je nižší ako         . TCO 

sú často používané na výrobu transparentných elektród v solárnych kolektoroch a väčšine 

optoelektronických zariadeniach ako LCD displeje a LED diódy [5].  

Jednou z vlastností najčastejšie používaných elektricky vodivých materiálov – kovov 

je odrazivosť svetla. Elektromagnetické žiarenie je v kovoch odrazené vďaka veľkému 

množstvu vodivostných elektrónov. V prípade aj pri izbovej teplote relatívne dobre vodivých 

(dopovaných) polovodičoch nastáva absorpcia svetla na elektrónoch nachádzajúcich sa vo 

valenčnom páse a ich následná excitácia do vodivostného pásu. Aby sa tejto  absorpcii 

predišlo, jednou z možností je použiť materiál, ktorého veľkosť zakázaného pásu je vyššia ako 

energia fotónov (energia fotónov pre viditeľné svetlo je             ). Ako vhodné 

materiály na výrobu takýchto transparentných vodivých polovodičov sa ukázali niektoré oxidy 

kovov.  

Na dosiahnutie merného odporu nižšieho ako          je potrebné mať v materiáli 

vysokú hustotu voľných nosičov náboja            . V intrinzických polovodičoch vznikajú 

voľné elektróny (diery) len tepelnou excitáciou elektrónov z valenčného pásu. Izbová teplota 

je oveľa nižšia než šírka zakázaného pásu, preto je ich koncentrácia veľmi nízka, elektrický 

odpor takýchto polovodičov je vysoký. Vďaka dopovaniu donormi, resp. akceptormi sa 

vytvoria donorové alebo akceptorové hladiny v zakázanom páse. Dopovanie umožní, že už pri 

nízkych energiách tepelnej excitácie preskočia elektróny do vodivostného pásu a diery do 

valenčného pásu. 

Minimálnej energii, ktorá je potrebná na excitáciu elektrónu z vrcholu valenčného pásu 

na spodok vodivostného pásu sa hovorí optický zakázaný pás. Zaujímavý efekt nastáva 

v prípade, keď je polovodič silne dopovaný. Spodok vodivostného pásu je zaplnený a na 

excitáciu elektrónu z valenčného pásu je potrebná vyššia energia. Takýto modrý posun sa 

nazýva Bursteinov-Mossov efekt. Vďaka tomuto javu je optický zakázaný pás v silne 
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dopovaných polovodičoch vyšší ako v intrinzických. Tento jav je dobre pozorovateľný práve 

v TCO [5] 

V súčasnosti sú v optoelektrických aplikáciach používané viaceré TCO napríklad 

rôznymi prvkami dopované ZnO, SnO2, CdO, či In2O3. Práve cínom dopovaný oxid indinitý 

(ITO) je  pre svoje vlastnosti najviac preferovaný. Preukazuje vysokú mernú vodivosť 

          a priepustnosť viditeľného svetla        [12]. V prírode sa ale vyskytuje len malé 

množstvo india, jeho cena sa kvôli masívnej výrobe ITO za posledné roky rapídne zdvihla, 

preto sa výskum zameriava na nové materiály. Pri hľadaní nových TCO sa najviac hovorí 

o oxide zinočnatom ZnO dopovanom hliníkom (AZO) a gáliom (GZO) [13]. V roku 2005 

objavili Furubayashi a kol. nový TCO – oxid titaničitý TiO2 dopovaný nióbom [14]. 

V súčasnosti sú spolu s AZO najlepšími kandidátmi na náhradu ITO. 

2.2.1. Oxid titaničitý dopovaný nióbom TiO2:Nb 

V prírode sa oxid titaničitý nachádza v troch kryštalických formách – anatas, rutil 

a v menšej miere brookit. Rutil aj anatas kryštalizujú v tetragonálnej štruktúre, pričom 

v základnej bunke sa nachádzajú dve TiO2 jednotky. Parametre rutilu i anatasu sú zobrazené 

v tabuľke 2.2.1, ich základné bunky sú zakreslené na obrázku 2.2.1. 

           

Vlastnosť Anatas Rutil 

Hustota (g.cm3) 3,894 4,25 

Priestorová grupa I41/amd P42/mnm 

Symetria tetragonálna tetragonálna 

Mriežkové parametre 
a = 0,3784          
c = 0,9515 

a = 0,4594          
c = 0,2959 

Šírka zakázaného pásu 3,2 - 3, 26 3,02 - 3,05 

Obr. 2.2.1 Základné kryštalické bunky a) rutilu, b) anatasu. 

a) 
 

b) 

 



30 

 

 

Pri dopovaní oxidu titaničitého nióbom sa ukázalo sa, že niób nahrádza atómy titánu. 

Keďže Nb má 5 valenčných elektrónov, v kryštálovej mriežke TiO2 sa správa ako donor – 

vytvorí sa n-typ polovodiča s relatívne vysokou mernou elektrickou vodivosťou. Avšak 

samotné dopovanie nióbom neznamená automaticky nízky merný odpor materiálu TiO2:Nb. 

Zhang vo svojej práci zistil, že je veľký rozdiel v elektrickej vodivosti dopovaného anatasu 

a dopovaného rutilu. V prípade anatasu je vodivosť TiO2:Nb vysoká, pričom, naopak, rutil 

ostáva nevodičom [5].  

Našim cieľom v tejto práci je vytvoriť vodivé štruktúry na báze anatasu. Budeme 

skúmať vplyv množstva dopovania nióbom na chemické a štruktúrne zloženie oxidu 

titaničitého a na jeho elektrické a optické vlastnosti.  

2.3. Analýzy pomocou röntgenového žiarenia 

V našej práci používame pri charakterizácií vzoriek dve metódy, ktoré používajú 

röntgenové žiarenie. Analýzu kryštálovej štruktúry robíme pomocou röntgenovej difrakcie (X-

Ray Diffraction – XRD) a metódou röntgenového zrkadlového obrazu (XRR – X-ray 

Reflectivity) charakterizujeme morfológiu tenkých vrstiev.  

2.3.1. XRD 

Na štruktúrnu analýzu sme použili röntgenovú difrakčnú techniku nazývanú Grazing 

incidence XRD (GD – XRD) Röntgenové lúče pochádzajúce z medenej lampy  

(                ) dopadajú na atómy materiálu, kde rozkmitajú elektróny. Tie sa sami 

stanú zdrojmi žiarenia do všetkých smerov. Ak sú atómy usporiadané v kryštalickej mriežke, 

odrazy začnú interferovať a táto interferencia môže viesť ku vzniku tzv. difrakčného maxima. 

Z veľkosti uhla dopadajúceho primárneho lúča z lampy a „odrazeného“ sekundárneho žiarenia 

z elektrónov dokážeme zmerať vzdialenosti medzi jednotlivými atomárnymi rovinami 

s Millerovými indexmi    . Na výpočet tejto vzdialenosti používame Braggovu rovnicu 

            ,    (2.3.1.1) 

kde n je celé číslo,   je vlnová dĺžka žiarenia,   vzdialenosť atómových rovín a   je uhol 

dopadu röntgenového žiarenia na rovinu. Porovnaním polôh a intenzít difrakčných maxím s 

Tab. 2.2.1 Základné parametre anatasu a rutilu [Zakr]. 
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databázou JCPDS je možné určiť prítomnosť konkrétnej kryštálovej štruktúry v meranej 

vzorke [15]. 

V usporiadaní Grazing Incidence (GI-XRD) dopadá na vzorku rovnobežný zväzok 

lúčov pod fixným uhlom     . Okolo držiaku sa pohybuje detektor po uhloch veľkosti   . 

Metódou GI-XRD dokážeme detegovať rôzne natočené roviny do hĺbky          [15]. 

2.3.2. XRR 

Meranie indexu lomu v oblasti röntgenového žiarenia dopadajúceho na povrch pri 

malých uhloch umožňuje merať hustotu, hrúbku, či drsnosť jednotlivých tenkých vrstiev 

nachádzajúcich sa blízko povrchu. Na takomto princípe funguje metóda röntgenového 

zrkadlového odrazu (XRR). V XRR sa otáčajú držiak vzorky i detektor rýchlosťami     . 

Uhly, pri ktorých sa pracuje sú veľmi malé (     ), a zväzok dopadajúcich lúčov nesmie byť 

rozbiehavý o uhol väčší ako      . Pri analýze merania sa zobrazí graf pomeru intenzít 

odrazeného a dopadajúceho žiarenia v závislosti od uhla natočenia držiaka  , resp. otočenia 

detektora   .  

Podobne, ako v elipsometrii, sú v XRR vypočítané jednotlivé parametre pomocou 

Fresnelových vzťahov. Keďže reálna časť indexu lomu   je v oblasti röntgenového žiarenia 

veľmi malá, v literatúre sa definuje komplexný index lomu inak, ako sme to uvádzali vyššie 

[15]  

             (2.3.2.1) 

kde       a   je koeficient útlmu. Pre odraz žiarenia od substrátu (dostatočne hrubej 

vrstvy) platí vzťah 

  

  
 |

  √     
     

  √     
     

|

 

    (2.3.2.2) 

kde       je pomer odrazenej a pôvodnej intenzity žiarenia a    (  )    je kritický uhol, 

pod ktorým nastáva totálny odraz. Vzťah (2.3.2.2) je použiteľný len v prípade dokonale 

hladkého substrátu, pri meraniach je potrebné zahrnúť o. i. drsnosť či iné technické parametre, 

čo analýzu skomplikuje. Pri analýze drsnosti sa ku vzťahu (2.3.2.2) pridáva faktor podobný 
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Debye-Wallerovmu faktoru           , v ktorom   zodpovedá efektívnej (z angl. Root-

Mean Square – RMS) drsnosti. Hlavným efektom spôsobeným drsnosťou je prudší pokles 

intenzity pri vyšších uhloch  .  

V prípade, že je na povrchu substrátu nanesená tenká vrstva s iným indexom lomu, 

nastáva v tejto vrstve interferencia. Tá závisí od fázového posunu  , ktorý vyjadríme podľa 

vzťahu 

                 √     
     (2.3.2.3) 

kde   je hrúbka vrstvy a    je uhol, pod ktorým sa v tejto vrstve šíri lúč. Maximá intenzity 

odrazeného žiarenia sú pozorovateľné, ak je fázový posun celočíselným násobkom vlnovej 

dĺžky žiarenia     . Zo závislosti polohy maxím od   dokážeme určiť hrúbku vrstvy [15]. 

Hrúbky jednotlivých vrstiev porovnáme s hrúbkami zmeranými pomocou elipsometrie. 

2.4. Chemická analýza pomocou EDS 

Na určenie chemického zloženia vrstiev TiO2:Nb sme použili metódu energo-

disperzívna spektroskopia röntgenových lúčov vybudených elektrónovým zväzkom (EDS). 

V elektrónovom mikroskope vrážajú primárne elektróny do atómov vzorky. Vďaka vysokej 

energii dopadajúcich elektrónov môže byť z atómu vyrazený elektrón. Ak je vyrazený elektrón 

z nižšej hladiny, nastáva na uvoľnené miesto preskok elektrónu z vyššej hladiny, keďže je to 

energeticky výhodnejšie. Tento jav je spojený s vyžiarením energie zodpovedajúcej rozdielu 

hladín v podobe fotónu. V metóde EDS sú skúmané energie takto vyžiarených fotónov. 

Hodnoty energie elektrónových hladín sú pre každý atóm rôzne, preto je analýzou EDS možné 

určiť chemické zloženie meraného materiálu. Schéma vyžiarenia fotónov pri preskoku 

elektrónov z vyšších hladín je zobrazená na obr. 2.4.1.         sú názvy elektrónových 

hladiny a indexy       označujú číslo vrstvy, z ktorej preskočil elektrón na nižšiu vrstvu [16]. 

Pre využitie tejto metódy na kvantitatívnu analýzu zloženia tenkých vrstiev je limitujúcim 

faktorom veľkosť tzv. interakčného priestoru, ktorá by nemala byť väčšia ako hrúbka vrstiev. 

Kvôli efektívnemu získavaniu fotónov charakteristických pre jednotlivé atómy je naviac 

potrebné zabezpečiť dostatočnú energiu elektrónového zväzku. 
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2.5. Elektrické merania 

Vyššie sme opísali, ako merať elektrické vlastnosti vrstiev TiO2:Nb optickými 

metódami. Takto namerané dáta porovnáme s elektrickými meraniami. Na našich vzorkách 

chceme určiť elektrickú mernú vodivosť  , resp. merný odpor  , koncentráciu   a pohyblivosť 

  nosičov náboja. Tieto parametre určujeme z merania vodivosti a Hallovho javu. 

 

 

Na určovanie vodivosti a meranie Hallovho javu sme zvolili metódu van der Pauwa, 

nakoľko sme sa chceli vyhnúť zložitej príprave štruktúr s definovanými rozmermi, ktoré by 

boli potrebné pri štvorkontaktnom alebo klasickom Hallovskom meraní. Na okraje plošnej 

vzorky približne štvorcového tvaru pripojíme pomocou indiovej pasty ohmické kontakty, ako 

Obr. 2.5.1 Pripojenie kontaktov na vzorky pri meraní podľa metódy van der Pauwa. 

 
Obr. 2.4.1 Vyžiarenie fotónu pri preskoku elektrónu z vyššej hladiny na nižšiu prázdnu 

hladinu počas merania EDS 
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je to zobrazené na obr. 2.5.1.Podľa toho, či vykonávame meranie vodivosti alebo Hallovho 

javu, pri meraní používame rôzne kombinácie kontaktov na pripojenie zdroja prúdu a meranie 

indukovaného napätia.  

2.5.1. Merná elektrická vodivosť, merný odpor 

Meranie vodivosti pomocou metódy van der Pauwa robíme tak, že na kontakty 1 a 2 

pripojíme zdroj prúdu     a na kontaktoch 4 a 3 meriame napätie     (podľa obr. 2.5.1). 

Postupne prepájame kontakty tak, že pre prúd     meriame napätie    , atď. Z nameraných 

napätí a prúdov určíme tzv. van der Pauwove odpory 

                                 

                               (2.5.1a-d) 

Na homogénnej vzorke s dobrými kontaktmi sú hodnoty               približne 

rovnaké. Pre ďalšie výpočty sa berie ich aritmetický priemer. 

   (             )      (2.5.2a) 

   (             )      (2.5.2b) 

Merný odpor vzorky meranej Van der Pauwovou metódu je nakoniec daný vzťahom 

  
 

    
(     )          (     )       (2.5.3) 

kde   je hrúbka tenkej vrstvy a   je korekčný faktor. V našej práci sme použili hodnotu 

faktoru    . Pre výpočet mernej vodivosti z merného odporu platí      . 

2.5.2. Hallov jav 

Pri meraní Hallovho javu pomocou metódy Van der Pauwa vložíme plošnú vzorku 

(obr. 2.5.1) do magnetického poľa   kolmom na povrch vzorky. Na kontakty 1 a 3 privedieme 

prúd     a meriame napätie    . Potom zmeníme polaritu magnetického poľa –  a opäť 

zmeriame napätie     , aby sme odstránili vplyv asymetrie      ( ). Platí: 

       ( )       ( );         ( )       ( )  (2.5.4a,b) 
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   ( )  (        )      (2.5.5) 

Rovnakým postupom zmeriame Hallovo napätie pri prúde     a dostaneme   ( ). Hallovu 

konštantu    získame aritmetickým priemerom z hodnôt   ( ) a   ( ) vypočítaných z Hallov 

napätia podľa vzťahov 

  ( )  
  ( ) 

  
    (2.5.6a) 

  ( )  
  ( ) 

  
    (2.5.6b) 

Koncentráciu Hallových nosičov náboja    vypočítame z Hallovho faktoru použitím 

vzťahu 

             (2.5.7) 

Z koncentrácie Hallových nosičov náboja a vodivosti  , ktorú získame z vodivostných 

meraní vieme určiť Hallovu pohyblivosť    

   
   

 
.     (2.5.8) 

a z pohyblivosti vieme určiť stredný čas medzi dvoma zrážkami elektrónu   pomocou 

vzťahu 

   
    

 
.     (2.5.9) 

2.6. Optická transmisia 

Princíp merania optickej priepustnosti – transmisie a reflektivity sa sčasti podobá 

meraniam spektroskopickou elipsometriou s tým rozdielom, že pri transmisií a reflektivite 

meriame intenzitu odrazeného, resp. prechádzajúceho svetla, pričom neskúmame jeho 

polarizáciu. Ďalším rozdielom je, že pri meraní transmisie svetlo dopadá na povrch meraného 

materiálu kolmo. Pri analýze transmisných meraní budeme vychádzať z Fresnelových 

vzťahov, o ktorých sme už písali v kapitole 2.1.3.  

V prípade merania transmisie na vzorkách TiO2:Nb budeme uvažovať systém, pri 

ktorom sa svetlo šíri štyrmi prostrediami a prechádza cez tri rozhrania. Zdrojové svetlo šíriace 
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sa vzduchom dopadá kolmo na tenkú vrstvu TiO2:Nb, potom prechádza cez vrstvu a sklenený 

substrát a opäť sa šíri vo vzduchu. Pri prechode cez každé rozhranie sa časť svetla odrazí, časť 

prejde a, v každom materiáli môže nastať aj absorpcia svetla. Keďže hrúbka tenkej vrstvy 

TiO2:Nb je rádovo         , musíme v nej zahrnúť efekt interferencie. V sklenenom 

substráte interferenciu neuvažujeme, lebo jeho hrúbka je natoľko veľká, že svetlo v ňom stráca 

koherenciu.  

Zo vzťahov (2.1.3.1) až (2.1.3.17) určíme, aká časť svetla prechádza cez náš optický 

systém, pričom, keďže svetlo dopadá na povrch systému kolmo, nerozlišujeme polarizáciu 

v smere s a p. Podľa (2.1.3.19) pomer prechádzajúceho svetelného žiarenia cez náš systém ku 

zdroju je 

      
          (     )

            (     )
    (2.6.1) 

kde dolný index   a   označuje vzduch,   tenkú vrstvu, v ktorej nastáva fázový posun    a   

substrát (v našom prípade to je silikátové sklo). Pri výpočte parametru      na rozdiel od 

vzťahu 2.1.3.17 neuvažujeme fázový posun, pretože, ako sme už uviedli vyššie, svetlo pri 

odrazoch v substráte stráca koherenciu. Keďže v experimentoch sme schopní detegovať len 

intenzitu svetla, pre ktorú platí   | | , pri transmisii nameriame 

      |
          (     )

            (     )
|
 

    (2.6.2) 
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3. Experimentálna časť a namerané hodnoty 

V tejto časti práce popisujeme výsledky získane pri skúmaní efektu dopovania TiO2 

nióbom ako aj toho aký vplyv má žíhanie vo vákuu na ich transportné vlastnosti. Vrstvy 

pripravené kodepozíciou z dvoch magnetrónov sme analyzovali chemicky – metódou EDS 

a štruktúrne XRD. Pri diskusii výsledkov kladieme doraz na možnosti využitia nášho 

spektroskopického elipsometra na analýzu TiO2:Nb tenkých vrstiev. V prvom rade nás 

zaujímala presnosť určovania hrúbky a drsnosti, pričom na porovnanie sme použili metódu 

XRR. Ďalej sme sa venovali možnostiam využitia nášho SE prístroja na určovanie elektrických 

vlastnosti TiO2:Nb (vodivosť a pohyblivosť nosičov náboja). Namerané závislosti   a   sme 

modelovali kombináciou Tauc-Lorentzovho a Drudeho modelu. Na porovnanie využívame 

meranie vodivosti a Hallovho javu metódou van der Pauwa. Pre lepšiu predstavu o vplyve 

Drudeho člena na dielektrickú funkciu našich vrstiev sme použili naviac meranie optickej 

priepustnosti, nakoľko sme pri ňom mali možnosť pokryť širšie spektrum vlnových dĺžok 

(najmä v IČ oblasti). 

3.1. Príprava vzoriek 

Vrstvy TiO2:Nb boli pripravené jednosmerným magnetrónovým naprašovaním 

s nevyváženými magnetrónmi v reaktívnom móde v komore od výrobcu Baltzers na KEF 

FMFI UK. Magnetróny s titánovým (priemer       , miera čistoty    ) a nióbovým terčom 

(priemer       , miera čistoty    ) boli umiestnené pod uhlom     od osi kolmej na stred 

držiaka vzoriek – pozri obr. 3.1.1. Vzdialenosť medzi stredom terča a stredom držiaka vzoriek 

bola v oboch prípadoch       . Na magnetróne s titánovým terčom bolo naložené napätie 

          a tiekol ním prúd          . Magnetrón s niklovým terčom bol pod napätím 

          a tiekol cezeň prúd           . 

Substráty zo silikátového skla boli pred vložením do vákuovej komory očistené 

pomocou ultrazvuku v acetóne, izo-propyl alkohole a destilovanej vode. Substrát mal hrúbku 

          a plošné rozmery       . Na dosiahnutie rôznej koncentrácie nióbu vo 

vrstvách sme substráty umiestnili v rozličných vzdialenostiach od stredu držiaku v z-tovej osi. 

Schéma ich rozloženia je zobrazená na obr. 3.1.1. Vzdialenosti jednotlivých vzoriek od stredu 

terča sú zapísané v tab. 3.1.1.  
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Číslo 
vzorky 

Vzdialenosť od 
stredu držiaka (mm) 

0 -85 

3 -45 

8 15 

11 47,5 

13 75 
 

Pred depozíciou bola komora vyčerpaná dvojstupňovo pomocou rotačnej olejovej 

a kryosorpčnej vývevy na tlak             . Depozícia bola uskutočnená v prietokovom 

režime pracovného a reaktívneho plynu. Ako pracovný plyn bol použitý argón (trieda čistoty 

   ) a reaktívnym plynom bol kyslík (miera čistoty    ) s prietokom              . Prietok 

argónu bol regulovaný tak, aby celkový tlak v komore počas depozície bol             . 

Depozícia vzoriek analyzovaných všetkými použitými metódami, okrem EDS, prebiehala po 

dobu 1 hodiny. Keďže pre korektnú EDS kvantifikáciu prvkového zloženia vrstvy je potrebné, 

aby interakčný priestor elektrónového zväzku ležal len vo vrstve, na meranie EDS bolo 

potrebné použiť hrubšie vrstvy. Depozícia vrstiev pre EDS preto trvala 3 hodiny.. Depozičný 

čas 1 hodina bol použitý pri príprave vzoriek, na ktorých sme uskutočnili všetky ostatné 

analýzy. Podľa literatúry je potrebné SE dáta získané na hrubších vzorkách ako 300 nm 

fitovať viac vrstvovým modelom [4]. Tejto komplikácii sme sa chceli vyhnúť.  Tu zároveň 

chceme zdôrazniť, že všetky analýzy okrem EDS boli robené na jednej sade vzoriek – 5 kusov. 

Obr. 3.1.1 Schéma usporiadania magnetrónov a substrátov počas depozície Ti-Nb-O. 

Tab. 3.1.1 Vzdialenosť vzoriek od stredu držiaka v z-tovej osi. 
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Na tejto sade vzoriek sme spravili štruktúrnu analýzu pomocou XRD a hrúbkovú 

analýzu pomocou XRR. Vzorky sme zmerali aj spektroskopickou elipsometriou a vykonali 

sme na nich transmisné merania. Po týchto analýzach sme vzorky žíhali vo vákuovej komore 

vyčerpanej na tlak           pri teplote          po dobru   hodín. Po žíhaní sme 

zopakovali XRD, XRR, elipsometrické a transmisné merania. Napokon sme na vzorky 

umiestnili kontakty na elektrické merania pomocou metódy van der Pauwa podľa obr. 2.5.1. 

3.2. Chemické a štruktúrne analýzy 

3.2.1. EDS 

Chemické zloženie vo vrstvách sme uskutočnili pomocou metódy energo-disperzívna 

spektroskopia röntgenových lúčov vybudených elektrónovým zväzkom (EDS). Použili sme 

pritom energo-disperzívny spektrometer od firmy Oxford Instruments zakomponovaný do 

skenovacieho elektrónového mikroskopu od firmy Tescan. Keďže vrstvy TiO2:Nb boli aj 

napriek dlhšej depozícii príliš tenké, merania sme vykonali pri nízkych energiách primárnych 

elektrónov (  , resp.      ), aby sme zamedzili detekciu prvkov zo substrátu.  

3.2.2. XRD 

Štruktúrnu analýzu vzoriek sme skúmali pomocou metódy röntgenovej difrakcie. 

Meranie sme uskutočnili v zariadení X’Pert PRO MRD od spoločnosti PANalytical. Ako zdroj 

röntgenového žiarenia je použitá medená lampa s čiarou              . Keďže vrstvy 

TiO2:Nb mali malú hrúbku, merali sme v usporiadaní GI-XRD. Meranie sme na vzorkách 

vykonali pred aj po žíhaní, ale v difrakčnom spektre nežíhaných vzoriek neboli viditeľné 

žiadne píky, preto sme analyzovali len vzorky po žíhaní. Na základe týchto meraní môžeme 

povedať, že žíhanie ma evidentný efekt na nárast objemu kryštalickej fázy vo vrstve. 

3.2.3. XRR 

Pomocou XRR sme určovali hrúbku a drsnosť jednotlivých vrstiev TiO2:Nb. Meranie 

sme uskutočnili v tom istom zariadení ako XRD pri uhloch      (        ) pred aj po žíhaní. 

Parametre, ktoré sme získali z tohto merania sme potom porovnali s hrúbkou a drsnosťou, 

ktorú sme namerali pomocou spektroskopickej elipsometrie.  
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3.3. Optická transmisia 

Pre všetky žíhané a nežíhané vzorky TiO2:Nb sme vykonali merania optickej 

transmisie v spektrálnom rozsahu            . Zvolili sme takýto široký rozsah, lebo sme 

predpokladali, že v infračervenej oblasti budeme pozorovať absorpciu svetla na voľných 

nosičoch náboja. Keďže sme nemali k dispozícii zariadenie, ktoré by dokázalo zmerať 

transmisiu v celom rozsahu, meranie sme vykonali na viacerých zariadeniach pre rôzne vlnové 

dĺžky a tieto dáta sme pospájali. Ako referenciu pri všetkých meraniach transmisie sme použili 

čistý substrát (zo silikátového skla) bez vrstvy.  

Transmisiu v oblasti vlnových dĺžok            sme merali pomocou zariadenia 

Specord UV-VIS. Ako zdroj svetla sa v ňom používa deutériová lampa pre vlnové dĺžky do 

       a volfrámová lampa pre väčšie vlnové dĺžky. Schéma merania v tomto zariadení je 

zobrazená na obr. 3.3.1. Svetlo pochádzajúce z lampy prechádza cez optický hranol, ktorý 

prepustí na vzorku vždy len jednu vlnovú dĺžku, odráža sa od pohyblivých zrkadiel a je 

nasmerovaný súčasne na meranú vzorku a referenciu. V detektore je následne porovnaná 

intenzita svetla oboch lúčov. Zariadenie je prepojené s počítačom, do ktorého sú zaznamenané 

namerané dáta. 

 

 

Schéma zapojenia aparatúry použitej pri meraní transmisie v spektre             

je zobrazené na obr. 3.3.2. Svetlo z volfrámovej žiarovky prechádza cez filter, ktorý prepúšťa 

vlnové dĺžky        . Filter sa používa na zamedzenie excitácie elektrónov z valenčného 

pásu do vodivostného  vo vrstvách TiO2:Nb fotónmi. Následne lúč prechádza cez modulátor, 

ktorý je prepojený s Lock-inom a moduluje lúč na frekvencii      . Takto modulovaný lúč 

prechádza cez meranú vzorku, optickú mriežku a monochromátor Carl-Zeiss Spiegel SPM 2 

Obr. 3.3.1 Schéma merania optickej transmisie v prístroji Specord UV-VIS 

. 
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a dopadá na fotodiódu. Na fotodióde bolo merané napätie pomocou nanavoltmetra UNIPAN 

type 232. Celé meranie je riadené počítačom cez krokový motor. Analógové dáta 

pochádzajúce z nanovoltmetra sú zdigitalizované cez multimeter a ten je cez port RS232 

prepojený s počítačom. 

 

 

V spektre             sme pri meraní použili kremíkovú fotodiódu s odporom 

a predzosilňovačom. Od vlnovej dĺžky         sme používali fotodiódu PbS. Pri meraní 

v rozsahu vlnových dĺžok             sme používali mriežku od spoločnosti Zeiss 

s       vrypmi na   . Pri vyšších vlnových dĺžkach sme použili mriežku Zeiss s     vrypmi 

na   . Pri meraní sme pomocou štrbiny korigovali intenzitu svetla dopadajúceho na 

fotodiódu, aby bolo napätie merané na fotodióde rovné približne      . Pre každý krok 

motora (každú vlnovú dĺžku) sme merali 40 pulzov modulovaného signálu počas jednej 

sekundy, aby sme čo najviac zabránili drobným osciláciám. Pri meraní sme vždy zmerali 

najskôr intenzitu svetla prechádzajúcu cez čistý substrát. Následne sme merali transmisiu 

svetla cez jednotlivé vzorky a ich intenzity sme porovnali s meraniami substrátu.  

Namerané dáta v celom spektre vlnových dĺžok pre jednotlivé vzorky sme napokon 

spojili do jedného dátového súboru. 

3.4. Elektrické merania 

Ako posledné sme na vzorkách TiO2:Nb uskutočnili elektrické merania pomocou 

metódy van der Pauwa. Do rohov vzorky sme pomocou indiovej pasty nakontaktovali medené 

vodiče, ktoré sme následne pripojili k zdroju púdu a multimetru. Ako zdroj prúdu sme použili 

Keithley 220 Programmable current source. Napätie sme merali pomocou multimetra Hewltt 

Packard 34401A. Pri meraní Hallovho javu sme vzorky vložili medzi dva elektromagnety. Tie 

Obr. 3.3.2 Schéma merania zapojenia aparatúry na meranie optickej transmisie pre 

vlnové dĺžky             

. 
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boli napájané zdrojom vysokého prúdu. Kalibračná krivka elektromagnetov je zobrazená 

v grafe 3.4.1. Prúd, ktorým počas merania boli napájané elektromagnety mal hodnotu   

    , čo podľa kalibračnej krivky zodpovedá magnetickému poľu        . 

Využitím vzťahov 2.5.1 až 2.5.9 sme vypočítali merný elektrický odpor, mernú 

vodivosť, množstvo a pohyblivosť nosičov náboja, a stredný čas medzi dvoma zrážkami 

elektrónu pre všetky vzorky. Tie sme potom porovnávali s parametrami Drudeho modelu 

generovaných v elipsometrii. Ako hodnotu efektívnej hmotnosti náboja sme použili hmotnosť 

elektrónu                    . 

 

3.5. Spektroskopická elipsometria 

V našej práci sme používali komerčný spektroskopický elipsometer M-2000V
®

 od 

spoločnosti J.A. Woollam Co., Inc.. Jednotlivé kompoentny elipsometru sú poprepájané tak, že 

používateľ riadi elipsometrické merania i analýzu na počítači prostredníctvom softvéru 

CompleteEASE, ktorý je dodávaný výrobcom [8]. Základnými komponentmi elipsometra sú 

[17]: 

Graf 3.4.1 Kalibračná krivka elektromagnetu použitého pri meraní Hallovho javu 
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 elektronický kontrolný modul EC-400 

 detektor a napäťový zdroj pre lampu M-2000V 

 svetelný zdroj FQTH-100 

 prijímacia jednotka MQD 

 základňa BASE-160 

3.5.1. Elektronický kontrolný modul EC-400 

Systém je riadený prostredníctvom elektronického kontrolného modulu EC-400 (obr. 

3.5.1a). V tomto module je vložený počítač 486DX2, ktorý obsahuje analógovo-digitálny 

prevodník (A/D), riadi krokové motory v moduloch FQTH-100, resp. MQD a zodpovedá 

za sieťovú komunikáciu so stolným počítačom s používateľským rozhraním.  

3.5.2. Detektor a napäťový zdroj pre lampu M-2000V 

Modul M-2000V (obr. 3.5.1b) obsahuje UV spektrometer, ktorý dokáže detegovať 

žiarenie na vlnových dĺžkach            . Tento spektrometer je cez optické vlákno 

napojený na prijímaciu jednotku MQD. Okrem spektrometra sa v M-2000V nachádza aj 

napäťový zdroj pre QTH lampu umiestnenú v module FQTH-100. 

3.5.3. Svetelný zdroj FQTH-100 

Vo svetelnom zdroji FQTH-100 sa nachádza 50 Wattová QTH lampa. Lampa je 

napájaná DC zdrojom nachádzajúcim sa v module M-2000V. V jednotke FQTH-100  sa 

nachádzajú aj šošovky na usmernenie lúčov, fixovaný polarizátor a kompenzátor umiestnený 

na kontinuálne pohybujúcom sa krokovom motore Zdroj je na obr. 3.5.2 označený písmenom 

a. 

3.5.4. Prijímacia jednotka MQD 

Prijímacia jednotka MQD sa skladá z polarizátora, štvor-kvadrantového svetelného 

detektora používaného pri kalibrácii systému, beam folding mirror a šošovky smerujúcej lúče 

do optického vlákna. Na obr. 3.5.2 má označenie b. 

3.5.5. Stojan BASE-160 

Stojan BASE-160 obsahuje držiak na svetelný zdroj, prijímaciu jednotku a vzorku. 

Používa sa na nastavovanie správnej polohy vzorky a meranie dát. Svetelný zdroj a prijímacia 

jednotka je umiestnená tak, že uhol dopadu a odrazu svetla od vzorky je    . Pri samotnom 
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meraní však nie je možné zachovať presne stanovený uhol. Malé odchýlky od určenej hodnoty 

môžu byť spôsobené napríklad drobnými nečistotami na spodnej strane vzorky. Pri analýzach 

nameraných dát je preto potrebné zahrnúť parameter Angle Offset (výchylka uhla), ktorý 

v sebe zahŕňa korekciu veľkosti dopadajúceho uhla.  

 

 

 

 

 

 

 Obr. 3.5.1 a) Elektronický kontrolný modul EC-400, 

 b) Detektor a napäťový zdroj pre lampu M-2000V. 

 Obr. 3.5.2 a) Svetelný zdroj FQTH-100, 

  b) Prijímacia jednotka MQD, 

  c) Stojan BASE-160. 
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3.5.6. Softvér CompleteEASE 

Program CompleteEASE je softvér napísaný v programovacom jazyku JAVA. Okrem 

riadenia elipsometrického merania je v ňom vykonávané aj modelovanie dát a ich fitovanie. 

Pri modelovaní používa modely, ktoré sme opísali v teoretickej časti. Príklad analýzy 

nameraných dát je zobrazený na obr. 3.5.3. 

 

 

3.5.7. Meranie dát pomocou SE 

Elipsometrické merania sme vykonali pre všetky vzorky pred aj po žíhaní. Keďže 

vrstvy TiO2:Nb boli nanesené na sklenenom substráte, ktorý bol pre viditeľné svetlo 

transparentný, merali sme aj odraz lúčov od zadnej steny (angl. backside). Hrúbka substrátu je 

pre svetlo taká veľká, že lúč pri prechode cez ňu a spätnom odraze od zadnej strany, stráca 

koherentnosť s lúčom odrazeným z „prednej“ strany. To spôsobuje depolarizáciu nameraného 

signálu. Pri analýzach sme preto použili tzv. backside correction, v ktorej je zahrnutý 

a eliminovaný efekt depolarizácie.  

3.5.7.1. Substrát 

Aby sme určili optické vlastnosti skleneného substrátu skla, zmerali sme elipsometriou 

najskôr čistý substrát a pri jeho hrúbke        sme pomocou Cauchyho modelu vypočítali 

Obr. 3.5.3 Príklad analýzy dát v softvéri CompleteEASE. 
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jeho optické parametre. Predpokladáme, že substrát v spektre meranom elipsometriou 

transparentný, preto sme vylúčili absorpciu pri analýzach a určili    .  

3.5.7.2. Analýza vrstiev TiO2:Nb 

Na prvotné určenie hrúbky nežíhaných vrstiev sme použili Cauchyho model. Ukazuje 

sa, že nežíhané vzorky v oblasti             nevykazujú takmer žiadnu absorpciu, preto 

sme pri určovaní hrúbky modelovali dáta len v tejto oblasti, pričom komplexnú časť indexu 

lomu sme ponechali nulovú. Určenú hrúbku, drsnosť, Angle Offset a Backside Correction 

z Cauchyho modelu sme potom fixovali a fitovaním určovali optické parametre vrstiev 

pomocou zložitejších fyzikálnych modelov. Keď sme našli optické parametre, ktoré približne 

zodpovedajú nameraným dátam, zvolili sme aj ostatné parametre ako voľné, aby sme našli 

optimálne modely s najnižším MSE. Pri tomto záverečnom fitovaní bola zmena pôvodne 

fixovaných parametrov len minimálna. Napríklad hrúbka vrstvy sa menila o       . 

Podľa [18] a [4] je na analýzu TCO  vhodné použiť Tauc-Lorentzov a Drudeho model. 

Tieto dva modely sme použili pri analýze žíhaných vrstiev. Zistili sme, pred žíhaním sú vrstvy 

nevodivé, preto sme na ich analýzu použili len samotný Tauc-Lorentzov model.  
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3.6. Namerané dáta 

3.6.1. EDS 

Prvkové zloženie jednotlivých vzoriek je zobrazené v tabuľke 3.6.1.2. Chemická 

analýza vzoriek, ktoré boli merané pri energii      , pravdepodobne nie je presná, lebo niób 

má ionizačnú energiu pre čiaru            a pre          . Na korektnú analýzu je 

potrebné mať energiu elektrónového zväzku minimálne dvakrát väčšiu. 

 
Prvkové zloženie (v atómových %) 

Číslo 
vzorky 

Ti Nb O Si C Spolu 

0 32.6 0.8 63.7 0.6 2.3 100 

3 31 1.3 62.8 1.9 3 100 

8 41.4 3.5 52 - 2.9 99.8 

11 41.5 5.2 50.3 0.3 2.7 100 

 

3.6.2. XRD 

Difrakčné spektrá žíhaných vzoriek TiO2:Nb sú zobrazené v grafe xerd.1.  V spektre sú 

pozorovateľné len difrakčné píky, ktoré zodpovedajú anatasu, preto sme v grafe zobrazili 

referenčné dáta pre TiO2 anatas [19]. Iná kryštalické fáza, okrem anatázu, nebola vo vrstvách 

detegovaná. 

V grafe xerd.2 je zobrazené difrakčné spektrum žíhaných vzoriek v rozmedzí uhlov 

     (       ), kde sú pozorované píky zodpovedajúce anatasu (     ), (     ) a (     ). Tu 

je vidno mierny posun difrakčných píkov, k menším uhlom    pre vzorky s vyššou 

koncentráciou Nb. Pík zodpovedajúci anatasu (     ) sme pre všetky vzorky fitovali 

Gaussovou krivkou, aby sme zistili, jednotlivé polohy maxím. Veľkosti uhlov, v ktorých boli 

pozorované píky, sme následne zobrazili do grafu xerd.3 spolu s percentuálnym podielom 

nióbu vo vrstvi TiO2:Nb určeným pomocou EDS. Ako sme spomenuli v kapitole 2.2.1., 

predpokladáme, že pri dopovaní je v anatase titán nahradený nióbom, čo môže spôsobiť 

deformáciu mriežkových parametrov. Posun píku k menším uhlom je možné prisúdiť 

zväčšeniu vzdialenosti difragujúcich rovín v prípade vyššieho obsahu nióbu v smere približne 

kolmom na povrch. O tom či sa mriežka „nafukuje” aj v smere rovnobežnom s povrchom však 

z tohto merania nevieme nič povedať. 

Tab. 3.6.1.2 Chemická analýza vrstiev metódou EDS 
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Graf 3.6.2.1 Difrakčné spektrum pre vzorky Ti-Nb-O s rôznou koncentráciou Nb 

Graf 3.6.2.2 Detail difrakčného spektra vzoriek Ti-Nb-O, kde je pozorovaný posun 

difrakčných maxím pre vzorky s vyššou koncentráciou Nb 
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3.6.3. XRR 

Na grafe 3.6.3.1 sú zobrazené intenzity odrazeného röntgenového žiarenia od uhlu    

pre všetky vzorky po žíhaní a v tabuľke 3.6.3.1 sú výsledky fitovania hrúbky a hustoty pre 

vzorky pred aj po žíhaní. Pri analýze vzorky s číslom 0 nie sú viditeľné oscilácie, ako je to 

viditeľné pri ostatných vzorkách. Z priebehu intenzity odrazeného žiarenia sme zistili, že 

hrúbka vrstvy je o niečo väčšia ako       . Preto sme pri analýzach odhadli hrúbku 

         pre nežíhanú, resp.          pre žíhanú vzorku a umožnili sme fitovať ostatné 

parametre. Pri modelovaní sme umelo vytvorili  dve vrstvy TiO2 s rôznou hustotou. Toto 

rozvrstvenie uľahčuje fitovanie. Tento výsledok preto naznačuje, akoby na materiál vrstvy mal 

v úzkej oblasti pod povrchom trochu iné vlastnosti. 

Graf 3.6.2.3 Graf závislosti difrakčných maxím (1 0 5) pre anatas od percentuálny pomeru 

nióbu vo vrstve pre jednotlivé vzorky TiO2:Nb zmeraného pomocou EDS 
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Tab. 3.6.3.1 Vypočítané hrúbky a hustoty vrstiev z XRR skenu. 

 

 

 

Vzorka Materiál 

Pred žíhaním Po žíhaní 

Hustota 
(g/cm3) 

Hrúbka 
(nm) 

Drsnosť 
(nm) 

Hustota 
(g/cm3) 

Hrúbka 
(nm) 

Drsnosť 
(nm) 

0 
TiO2 3.61   240 2 3.77   250 2.8 

SiO2 2.1   0.63 2.76   0.62 

3 

TiO2 3.22 0.44 2.36 3.63 0 3.1 

TiO2 3.86 214.54 0.36 3.99 202 0 

SiO2 3.07   2.56 2   2.3 

8 

TiO2 2.88 1.75 2.26 2.89 1.94 2.22 

TiO2 3.81 147.16 0.52 3.92 142.7 0.88 

SiO2 3.15   2.2 2.05   2.1 

11 

TiO2 2.82 1.28 2.3 1.27 2.93 1.45 

TiO2 3.73 114.1 0.5 3.81 107.2 1 

SiO2 2.35   2.7 2   2.9 

13 

TiO2 2.55 1.15 2 - - - 

TiO2 3.7 95.2 0.49 3.86 87.45 2.1 

SiO2 3.83   1.7 2   0.6 

 

Graf 3.6.3.1 XRR sken pre jednotlivé vzorky Ti-Nb-O po žíhaní. Pre lepšiu orientáciu 

v grafe boli niektoré intenzity prenásobené konštantou. 
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3.6.4. Elektrické merania 

V tabuľke 3.6.6.4 sú spolu s elipsometrickými parametrami zobrazené parametre 

merané pomocou metódy Van der Pauwa. Podľa nameraných dát je najlepšie elektricky 

vodivá vzorka č. 13. Vo všeobecnosti sú hodnoty merného odporu pre všetky vzorky relatívne 

vysoké a nami vytvorené vrstvy TiO2:Nb neboli by vhodné na výrobu TCO. Dosiahnutie 

vyššej vodivosti je najmä otázkou ďalšej optimalizácie žíhacieho procesu, keďže veľkosť 

dopovania nióbom je rovnaká ako v iných prácach, no odpor nami pripravených vzoriek je 

vyšší o dva rády [6]. 

3.6.5. Optická transmisia 

Pri meraní transmisie sme najskôr zistili priepustnosť skleneného substrátu. Spektrum 

prepusteného svetla substrátu pre vlnové dĺžky             je zobrazené v grafe 3.6.5.1. 

V grafe je uvedený aj model pre optickú transmisiu vypočítaný pomocou (2.6.2) s indexom 

lomu substrátu určeným SE. Z grafu vidno, že generované a merané dáta sa približne zhodujú. 

To je potvrdením toho, že optické parametre substrátu sú približne také, ako sme určili 

spektroskopickou elipsometriou. Závislosť optickej transmisie od vlnovej dĺžky pre všetky 

vzorky pred aj po žíhaní je zobrazená v grafoch 3.6.6.23, až 3.6.6.27. Na grafoch 3.6.5.2 

a 3.6.5.3 je zobrazená transmisia pre rozsah vlnových dĺžok           . Na týchto grafoch 

vidno posun vlnovej dĺžky, pri ktorej vrstvy začínali prepúšťať svetlo.  S rastúcim dopovaním 

sa vlnová dĺžka zmenšovala (pripomíname, že koncentrácia nióbu vo vrstvách rastie spolu s 

číslom vzorky). 
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 Graf 3.6.5.2 Transmisia nežíhaných vrstiev v oblasti            

Graf. 3.6.5.1 Namerané transmisné spektrum skleneného substrátu merané a modelované 

pomocou optických parametrov získaných spketroskopickou elipsometriou 
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3.6.6. Spektroskopická elipsometria 

Pri fitovaní čistého substrátu Cauchyho modelom sme získali jeho index lomu 

zobrazený v grafe 3.6.6.1. Parametre modelu sú zaznačené v tabuľke 3.6.6.1. 

  
Hrúbka 
(mm) 

Angle 
Offset 

(°) 

Cauchy 
MSE 

A B C 

Substrát 1.2 -1.364 1.341 0.00526 -0.0001 0.975 

 

Parametre Cauchyho modelu použitého na prvotné určenie hrúbok nežíhaných vzoriek 

sú zobrazené v tab. 3.6.6.2. Pre porovnanie sme do tabuľky vložili aj hodnoty hrúbky zmerané 

pomocou XRR. Z porovnania hodnôt meraných XRR a SE vyplýva, že sa približne zhodujú. 

Vo všetkých prípadoch však vychádzajú hrúbky určené elipsometriou väčšie. Najväčší rozdiel 

medzi nimi je v prípade vzorky 0. Možno  to vysvetliť tým, že číselný údaj získaný pomocou 

XRR, je len odhad. Vrstvy s hrúbkou nad        je pomocou XRR vo všeobecnosti už ťažké 

Tab. 3.6.6.1 Parametre Cauchyho modelu pri určovaní indexu lomu substrátu 

Graf 3.6.5.3 Transmisia žíhaných vrstiev v oblasti            
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analyzovať. Pre ostatné vzorky však pomerne veľký rozdiel vyplýva pravdepodobne z nie 

úplne presného určenia hrúbky elipsometriou ako napovedajú pomerne veľké hodnoty MSE. 

 

 

Vzorka 
Hrúbka 

(nm) 
Drsnosť 

(nm) 

Cauchy 

MSE 

XRR 

A B C 
Hrúbka 

(nm) 
Drsnosť 

(nm) 

0 265.02 4.63 2.263 0.0155 6.97E-03 14.61 240 2.8 

3 223.48 3.57 2.232 0.0100 7.91E-03 16.27 202 3.1 

8 152.95 5.3 2.176 0.0256 4.59E-03 14.57 144.6 3 

11 123.08 5.04 2.083 0.0057 6.38E-03 9.93 110 1.45 

13 102.75 3.98 1.942 0.0552 -5.64E-05 10.90 87.45 2.1 

 

 

 

Cauchyho model nie je fyzikálny, na fitovanie dát nežíhaných vzoriek sme preto 

použili ďalej fyzikálny model Tauc-Lorentz. Veľkosti hrúbok získané pomocou Cauchyho 

modelu sme pritom použili ako štartovacie hodnoty. Rovnako sme fit začínali použitím 

parametra          eV (energetická medzera pre anatas) [2]. Štartovacie hodnoty ostatných 

Graf 3.6.6.1 Nameraný index lomu skleneného substrátu. 

Tab. 3.6.6.2 Hodnoty parametrov zistených pri prvotnom určovaní hrúbky a drsnosti 

nežíhaných vzoriek pomocou Cauchyho modelu a hrúbka a drsnosť určená XRR 
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parametrov boli                           . Výsledky sú zhrnuté v tabuľke 

3.6.6.4. Aj v tomto prípade sme dostali hrúbku väčšiu ako meraním XRR. Hodnota parametra 

   sa fitovaním mierne pozmenila. Závislosti reálnej a imaginárnej časti indexu lomu sú 

v grafoch 3.6.6.2 a 3.6.6.3. Zaujímavo vyzerá postupné znižovanie hodnoty reálneho indexu 

lomu so zvyšujúcou sa koncentráciou. Závislosť imaginárneho indexu lomu takisto zdanlivo 

vykazuje istú tendenciu. Ak si odmyslíme vzorku 0, tak s rastúcou koncentráciou akoby sa 

znižovala vlnová dĺžka pri, ktorej materiál začína absorbovať. Hodnoty    získané fitovaním 

však už takto zoradené nie sú. Tendencia na 3.6.6.3 môže byť preto len zdanlivá. Tu je však na 

mieste spomenúť, že podobné výsledky sme získali aj z merania priepustnosti, ako to vidno na 

grafoch 3.6.5.2 a 3.6.5.3. 

Na určenie hrúbky žíhaných vrstiev sme použili už kombináciu Tauc-Lorentzovho 

a Drudeho modelu, nakoľko sme predpokladali, že tieto vzorky absorbujú aj v oblasti energií 

pod hodnotou energetickej medzery. Pri fitovaní sme vychádzali z hodnôt nameraných na 

nežíhaných vzorkách, ktoré sme po pridaní Drudeho člena pre začiatok fixovali a fitovať sme 

nechali len merný odpor a stredný čas medzi dvoma zrážkami elektrónu. Následne sme nechali 

fitovať aj všetky ostatné parametre. Výsledky sú zhrnuté v tabuľke 3.6.6.5. Pri analýze 

žíhaných vzoriek č. 3 a 8 sme fixovali parameter    na hodnote  , lebo pri fitovaní klesal na 

nulovú hodnotu. Rozdiel v MSE medzi modelom s fixovaným    oproti modelu, kde bol tento 

parameter voľný, bol minimálny. 

Z porovnania získaných hodnôt hrúbok vrstiev spektroskopickou elipsometriou 

v tabuľkách 3.6.6.4 a 3.6.6.5 vyplýva, že vrstvy po žíhaní sú hrubšie ako pred ním. To je 

evidentný rozpor s výsledkami z XRR analýzy, kde sme po žíhaní pozorovali menšiu hrúbku 

vrstiev (tab. xerr.1). Výsledok z XRR je takisto ľahšie pochopiteľný ak uvážime, že pri 

prežíhaní vo vákuu (bez prístupu kyslíka) došlo k preusporiadaniu materiálu, tak že sa zväčšilo 

zastúpenie kryštalickej fázy. Tá, ako predpokladáme, by mala mať menší objem.  

Ako vidno v tabuľke 3.6.6.5, hodnoty merného odporu a stredného času medzi dvoma 

zrážkami elektrónu získané pomocou elipsometrie a elektrickými meraniami (metódou van der 

Pauwa) sa takisto veľmi líšia. Je zjavné, že elipsometria vodivosť meraných tenkých vrstiev 

výrazne nadhodnocuje.   
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Nedostatky našich elipsometrických meraní zatiaľ nevieme uspokojivo vysvetliť. 

Problémom môže byť zle zvolený fitovací postup ako aj nedostatočný model dielektrickej 

funkcie. Tu treba podotknúť, že sme skúšali rôzne postupy fitovania s rôznymi štartovacími 

parametrami. Zdá sa, že jeden z problémov je aj veľký počet fitovacích parametrov, nakoľko 

nám program niekedy skonvergoval a výsledné hodnoty parametrov sa výrazne líšili od už 

uvádzaných hodnôt. Všetky tieto postupy však v práci neuvádzame, nakoľko často viedli 

k nerealistickým hodnotám niektorých z parametrov. 

Jedným z problémov pri získavaní spoľahlivých údajov pomocou nášho elipsometra 

môže byť aj jeho pomerne úzky spektrálny rozsah            . Hodnota energetickej 

medzery anatasu        zodpovedá svetlu s vlnovou dĺžkou       . Takže efekt zväčšovania 

medzery už nemusí byť na materiáli TiO2:Nb priamo merateľný. Rovnako efekt voľných 

nosičov je obvykle badateľný až v hlbšej IČ oblasti. Správnosť použitej dielektrickej funkcie 

sme sa snažili overiť na výsledkoch merania priepustnosti, ktorú sme merali v rozsahu 

           . Hodnoty indexu lomu a hrúbky žíhaných a nežíhaných TiO2:Nb vrstiev 

získané z elipsometrie sme dosadili do vzorca pre priepustnosť (2.6.2). Na výpočet indexu 

lomu substrátu sme použili Cauchyho model s parametrami uvedenými v tab. 3.6.6.1. 

Porovnanie nameraných a uvedeným spôsobom modelovaných priepustností je na zobrazená 

na grafoch 3.6.6.29 až 3.6.6.33. Polohy maxím a miním u modelovaných aj meraných dát 

približne korešpondujú avšak rozdiel medzi oboma je pomerne veľký. Tu poznamenávame, že 

v modeli pre priepustnosť sme neuvažovali s efektom drsnosti, pre ktorý je známe, že má za 

následok zmenšovanie rozdielu medzi interferenčnými maximami a minimami (keďže 

rozptylom sa stráca koherencia). 

Problematické určenie merného odporu   a strednej doby medzi dvoma zrážkami 

elektrónu   elipsometriou môže súvisieť s tým, že efekt Drudeho modelu v oblasti vlnových 

dĺžok nižších ako         je veľmi malý. Pre získanie lepšej predstavy o tom, aký efekt 

môže mať Drudeho člen na elipsometrické meranie u žíhaných vzoriek, sme skúsili použiť 

hodnoty   a  , získané pomocou elektrických meraní, spolu s parametrami Tauc-Lorentzovho 

modelu zobrazenými v tab. 3.6.6.5. Priebehy takto získaných   a   sú na grafoch 3.6.6.14 až 

3.6.6.23 (označené ako Drude Hall + Tauc SE). Vplyv zmeny   a   v Drudeho modeli je na 

grafoch zjavná. Ďalej sme skúsili fitovať parametre Tauc-Lorentzovej funkcie s tým, že   a   
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z elektrických meraní sme fixovali (označené ako Drude Hall + Tauc FIT). Z grafov 3.6.6.14 

až 3.6.6.23 sa zdá, že takéto fity celkom dobre korešpondujú s nameranými dátami. Hodnoty 

MSE boli však 2- až 3-krát väčšie ako u najlepších fitov (označené ako Drude SE + Tauc 

SE) s hodnotami od 26 do 44 (tab. 3.6.6.3). Takéto hodnoty MSE sa vo všeobecnosti už 

nepovažujú za akceptovateľné. 

Z porovnania elektrických meraní a elipsometrie sa zdá, že elipsometria výrazne 

nadhodnocuje veľkosť Drudeho člena. V ďalšom texte sa pokúsime odpovedať na otázku čo 

nám v tomto smere hovoria merania priepustnosti. Aká je veľkosť Drudeho príspevku do 

dielektrickej funkcie? Na to aby sme zodpovedali túto otázku sme si dielektrickú funkciu 

trochu zjednodušili a pokúsili sme sa porovnávať namerané a modelované spektrá len v oblasti 

           . Krátkovlnnú časť spektra sme odstrihli, nakoľko sme sa chceli vyhnúť 

rátaniu s pomerne komplikovaným tvarom Tauc-Lorentzoveho modelu. Keďže táto funkcia je 

do disperzného vzťahu dodaná kvôli modelovaniu medzipásových prechodov, predpokladáme, 

že je v tejto oblasti približne konštantná. Preto dielektrickú funkciu modelujeme pomocou 

vzťahu (2.1.6.12) s hodnotou     . Hodnotu indexu lomu zodpovedajúcu takejto 

dielektrickej funkcii sme použili vo vzorci pre priepustnosť (2.6.2). Na grafoch 3.6.6.24 až 

3.6.6.28 sú takto vyrátané priepustnosti porovnané s meraniami nežíhaných a žíhaných 

vzoriek. Do zjednodušeného modelu sme pritom vložili hodnoty   a   z elektrických meraní 

(označené ako Drude Hall) a z elipsometrie (označené ako Drude SE). Pre porovnanie sme 

pridali ešte priepustnosť rátanú s úplne jednoduchou dielektrickou funkciou       , teda 

bez Drudeho člena (označené ako E inf). Ako vidno z grafov 3.6.6.24, 3.6.6.25 a 3.6.6.26, ak 

uvážime parametre získané elektrickými meraniami, pre vzorky 0, 3 a 8 je vplyv Drudeho 

člena takmer nulový. Modely v grafoch označené ako E inf a Drude Hall sa úplne prekrývajú. 

Tento efekt je dobre pozorovateľný aj v grafoch 3.6.6.9 až 3.6.6.11 znázorňujúcich priebeh 

indexu lomu. Hodnota imaginárnej časti indexu lomu, súvisiaca s absorpciou, je pre tieto 

vzorky nulová. Iná situácia je v prípade vzoriek 11 a 13. Tu je vplyv Drudeho člena s 

parametrami   a   z elektrických meraní evidentný a spôsobuje zníženie priepustnosti 

v dlhovlnnej časti spektra oproti prípadu E inf.  Takisto hodnota   nie je nulová a rastie 

smerom k väčším vlnovým dĺžkam. Do zjednodušenej dielektrickej funkcie sme dosadili aj 

hodnoty   a   získané z elipsometrie. Ako vidno opäť sa potvrdilo, že elipsometria z nejakého 
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dôvodu veľkosť Drudeho člena výrazne nadhodnocuje. S tým súvisí aj oveľa väčšia hodnota   

v porovnaní s predchádzajúcim prípadom. 

Na meraniach priepustnosti je badateľný rozdiel medzi nežíhanými a žíhanými 

vzorkami. Pokles priepustnosti je na meraných dátach zo žíhaných vzoriek zjavný v celej 

meranej spektrálnej oblasti, najviac však v dlhovlnnej časti spektra. Ako bolo doteraz ukázané, 

tento efekt môže byť spôsobený Drudeho členom. Avšak tomu, aby sme to s istotou tvrdili 

nám bráni to, že na vzorkách 0, 3, 8 sa nám použitím hodnôt   a   z elektrických meraní 

nepodarilo namodelovať tento rozdiel aspoň kvalitatívne ako v prípade lepšie vodivých 

vzoriek 11 a 13. Tu treba poznamenať, že vzhľadom na pomerne komplikované kontaktovanie 

vzoriek ako aj to, že sme museli elektrické merania robiť v pomerne improvizovaných 

podmienkach, by bolo vhodné elektrické merania ešte raz potvrdiť. Problémom sa javí aj to, že 

na vzorkách 0, 3 a 8 boli získané vysoké hodnoty pohyblivosti nosičov náboja, ako to je vidno 

v grafe 3.6.6.4. 

 

Vzorka 

MSE 

Tauc SE+ 
Drude 

SE 

Tauc SE + 
Drude Hall 

Drude Hall + 
Tauc FIT 

0 15.175 38.257 26.406 

3 9.851 51.031 35.509 

8 17.24 90.228 44.902 

11 6.797 48.718 31.77 

13 8.091 48.363 35.658 

 

 

 

Tab. 3.6.6.3 Hodnoty MSE pre fitovanie elipsometrických dát s parametrami v Drudeho 

modeli získanými pomocou elektrických meraní. 
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XRR Spektroskopická elipsometria 
    

   Nežíh. 
č. 

Hrúbka 
(nm) 

Drsnosť 
(nm) 

Hrúbka 
(nm) 

Drsnosť 
(nm) 

Tauc-Lorentz 

MSE 
 

   

   
Amp 
(eV) 

Br  (eV) 
Eo  

(eV) 
Eg (eV) 

 

   
   

0 250 2 267.64 4.76 181.37 1.31 5.11 3.31 14.98 
 

   
   

3 215 2.36 223.73 3.69 164.58 2.71 5.03 3.05 11.53 
 

   
   

8 149 2.26 152.55 5.54 163.76 2.81 5.13 3.13 15.00 
 

   
   

11 115.4 2.3 123.48 4.95 168.64 3.75 4.96 3.11 9.97 
 

   
   

13 96.35 2 103.34 4.42 117.40 1.01 5.39 3.33 9.70 
 

   

 

 

             

  
 

XRR Spektroskopická elipsometria van der Pauw 

Žíh. 
č. 

Hrúbka 
(nm) 

Drsnosť 
(nm) 

Hrúbka 
(nm) 

Drsnosť 
(nm) 

Tauc-Lorentz Drude 

MSE 
   

(   ) 

   

(
 

  
) 

  
(    ) 

    

(
   

   
) 

   
(  ) 

Amp 
(eV) 

Br  
(eV) 

Eo  (eV) Eg (eV) 
   

(   ) 
   

(  ) 

0 240 2.8 274.61 3.47 150.22 1.78 5.06 3.14 0.00240 2.46 15.18 26.31 0.038 1E+15 16.30 92.61 

3 202 3.1 226.02 2.89 137.46 2 (FIX) 5.12 3.04 0.00287 1.32 9.85 5.01 0.200 5E+16 2.47 14.02 

8 144.6 3 148.08 1.58 174.38 2 (FIX) 5.69 3.45 0.00098 1.52 17.24 195.18 0.005 2E+14 15.30 86.89 

11 110 1.45 130.87 1.43 131.67 4.62 5.34 3.16 0.00222 0.93 6.80 0.021 48.055 6E+20 0.046 0.26 

13 87.45 2.1 103.23 4.13 137.20 4.52 6.05 3.47 0.00212 0.94 8.09 0.015 65.145 2E+20 0.21 1.21 

 
Tab. 3.6.6.5 Hrúbka a drsnosť meraná pomocou XRR, parametre modelu použitého pri analýze spektroskopickou 

elipsometriou, a elektrické parametre namerané metódou van der Pauwa pre žíhané vzorky 

 

 

 

 

Tab. 3.6.6.4 Hrúbka a drsnosť získaná z meraní XRR a parametre modelu použitého pri analýze nežíhaných vzoriek  
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Graf. 3.6.6.2 Reálna časť indexu lomu vrstiev TiO2:Nb pred žíhaním určená pomocou SE 

 

Graf. 3.6.6.3 Imaginárna časť indexu lomu vrstiev TiO2:Nb pred žíhaním určená pomocou SE. Krivky 

zodpovedajúce vzorkám 0a 13 sa prekrývajú. 
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Graf. 3.6.6.5 Reálna časť indexu lomu generovaná pre vzorku TiO2:Nb_3 

 

 

Graf. 3.6.6.4 Reálna časť indexu lomu generovaná pre vzorku TiO2:Nb_0 
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Graf. 3.6.6.6 Reálna časť indexu lomu generovaná pre vzorku TiO2:Nb_8 

 

 

 

Graf. 3.6.6.7 Reálna časť indexu lomu generovaná pre vzorku TiO2:Nb_11 
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Graf. 3.6.6.8 Reálna časť indexu lomu generovaná pre vzorku TiO2:Nb_13 

 

 

 

Graf. 3.6.6.9 Imaginárna časť indexu lomu generovaná pre vzorku TiO2:Nb_0 
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Graf. 3.6.6.10 Imaginárna časť indexu lomu generovaná pre vzorku TiO2:Nb_3 

 

 

 

 

Graf. 3.6.6.11 Imaginárna časť indexu lomu generovaná pre vzorku TiO2:Nb_8 
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Graf. 3.6.6.12 Imaginárna časť indexu lomu generovaná pre vzorku TiO2:Nb_11 

 

 

 

 

Graf. 3.6.6.13 Imaginárna časť indexu lomu generovaná pre vzorku TiO2:Nb_0 
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Graf. 3.6.6.14 Namerané a generované   pre vzorku TiO2:Nb_0 

 

 

 

 

Graf. 3.6.6.15 Namerané a generované   pre vzorku TiO2:Nb_3 
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Graf. 3.6.6.16 Namerané a generované   pre vzorku TiO2:Nb_8 

 

 

 

 

Graf. 3.6.6.17 Namerané a generované   pre vzorku TiO2:Nb_11 
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Graf. 3.6.6.18 Namerané a generované   pre vzorku TiO2:Nb_13 

 

 

 

 

Graf. 3.6.6.19 Namerané a generované   pre vzorku TiO2:Nb_0 
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Graf. 3.6.6.21 Namerané a generované   pre vzorku TiO2:Nb_8 

 

 

Graf. 3.6.6.20 Namerané a generované   pre vzorku TiO2:Nb_3 
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 Graf. 3.6.6.23 Namerané a generované   pre vzorku TiO2:Nb_13 

 

 

Graf. 3.6.6.22 Namerané a generované   pre vzorku TiO2:Nb_11 
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Graf. 3.6.6.25 Namerané a generované dáta z optickej transmisie pre vzorku TiO2:Nb_3 

 

 

Graf. 3.6.6.24 Namerané a generované dáta z optickej transmisie pre vzorku TiO2:Nb_0 
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Graf. 3.6.6.27 Namerané a generované dáta z optickej transmisie pre vzorku TiO2:Nb_11 

 

 

Graf. 3.6.6.26 Namerané a generované dáta z optickej transmisie pre vzorku TiO2:Nb_8 
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Graf. 3.6.6.28 Namerané a generované dáta z optickej transmisie pre vzorku TiO2:Nb_13 

 

 

 

 

Graf. 3.6.6.29 Namerané a generované dáta z SE optickej transmisie pre vzorku TiO2:Nb_0 
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Graf. 3.6.6.30 Namerané a generované dáta z SE optickej transmisie pre vzorku TiO2:Nb_3 

 

 

 

 

Graf. 3.6.6.31 Namerané a generované dáta z SE optickej transmisie pre vzorku TiO2:Nb_8 
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 Graf. 3.6.6.33 Namerané a generované dáta z SE optickej transmisie pre vzorku TiO2:Nb_13 

 

 

Graf. 3.6.6.32 Namerané a generované dáta z SE optickej transmisie pre vzorku TiO2:Nb_11 
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4. Záver 

V predloženej práci sme skúmali vplyv nióbu ako dopanta na elektrické vlastnosti 

tenkých anatasových vrstiev. Na prípravu vrstiev sme použili kodepozíciu z dvoch 

magnetrónov osadených kovovými terčmi z titanu a nióbu. Samotná depozícia prebiehala v 

kombinovanej argón - kyslíkovej atmosfére. Podarilo sa nám pripraviť vrstvy s koncentráciou 

nióbu od     po     atomárnych  , ktorú sme učili metódou spektroskopie röntgenového 

žiarenia vybudeného elektrónovým zväzkom - EDS. Deponované vrstvy mali veľmi vysoký 

odpor a z hľadiska röntgenovej difrakčnej analýzy amorfnú štruktúru. Na aktivovanie 

dopantov v zmysle zvýšenia elektrickej vodivosti sme použili žíhanie vo vákuu. Týmto 

spôsobom sa nám u všetkých vzoriek podarilo zvýšiť vodivosť. Najlepšia dosiahnutá vodivosť 

bola však stále takmer o dva rády nižšia, ako bola ukázaná v literatúre [6]. Rezervy vidíme v 

samotnom žíhacom procese, nakoľko koncentrácie dopantov sme mali porovnateľné so 

spomínanými výsledkami. Žíhaním sa zväčšilo zastúpenie kryštalickej fázy, pričom jediná 

detegovaná fáza bol anatas.  

Našim hlavným cieľom bolo využiť spektroskopickú elipsometriu na charakterizovanie 

našich TiO2:Nb vrstiev. Pod charakterizáciou sme mali na mysli určenie hrúbky a drsnosti 

vrstiev a následne meranie mernej vodivosti a pohyblivosti voľných nosičov náboja vo 

vrstvách. Na overenie správnosti získaných výsledkov hrúbky a drsnosti sme použili metódu 

röntgenového zrkadlového odrazu – XRR. Na nezávislé určenie vodivosti a pohyblivosti sme 

použili elektrické merania metódou van der Pauwa. Na všetkých vzorkách sme okrem toho 

merali aj priepustnosť v rozsahu            . 

Pri určovaní vodivosti a pohyblivosti sme vychádzali z predpokladu, že oba neznáme 

parametre by sa mali prejaviť v Drudeho člene, ktorý sme použili na modelovanie nameraných 

údajov. Nebolo pritom dopredu jasné, či efekt voľných nosičov bude viditeľný aj v našom 

spektrálnom rozsahu            . Takisto sme chceli overiť, či tento rozsah stačí na 

meranie energetickej medzery, ktorej hodnota je pre anatas asi        (      ) [2]. Na 

modelovanie dielektrickej funkcie v okolí energetickej medzery sme použili Tauc–Lorentzov 

vzťah.  
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Údaje hrúbok určené z našich meraní boli mierne vyššie ako tie určené metódou XRR. 

Hodnota drsnosti vyplývajúca z oboch metód sa približne zhoduje. Podľa elipsometrie sa 

naviac zdá, že hrúbky vrstiev po žíhaní vo vákuu narastú, čo je rozpor voči meraniam 

pomocou XRR. Tento rozpor je možné vysvetliť nevhodnosťou modelu dielektrickej funkcie. 

Takisto treba poznamenať, že uvedené rozdiely sa pohybovali v jednotkách    pri hrúbkach 

vrstiev           . Takže k výsledkom možno povedať, že sú akceptovateľné. Ak 

nepoznáme dielektrickú funkciu, hrúbky sa najľahšie určujú na materiáloch s veľkou hodnotou 

energetickej medzery, ktoré v skúmanej oblasti takmer vôbec neabsorbujú. Tento predpoklad 

nebol pri našich vzorkách splnený. 

Meranie hodnôt vodivosti a pohyblivosti nosičov náboja našim spektroskopickým 

elipsometrom sa nám nepodarilo úspešne uskutočniť. Výsledky vodivosti vychádzali vo 

všetkých prípadoch oveľa väčšie než boli hodnoty získané transportnými meraniami. Na 

dôvod tohto rozporu zatiaľ nevieme uspokojivo odpovedať. Problematický môže byť veľký 

počet fitovacích parametrov v našom modeli, ako aj zvolenie nevhodného fitovacieho postupu. 

Aj napriek tomu, že sme v práci podľa nášho názoru ukázali, že Drudeho člen by sa mal 

prejaviť aj pod        , musíme pripustiť, že nesprávne určenie vodivosti môže vyplývať z 

obmedzeného spektrálneho rozsahu smerom do infračervenej oblasti. 
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5. Vymedzenie prínosu 

V tejto práci bola vykonaná celková príprava vzoriek, na ktorých bolo uskutočnených 

viacero analýz. Pri týchto analýzach mi pomáhali pracovníci Katedry experimentálnej fyziky. 

Mojím prínosom v práci bola kompletná príprava vzoriek – čistenie, depozícia 

magnetrónovým naprašovaním a žíhanie. Takisto som sám uskutočnil všetky merania 

a analýzy pomocou spektroskopickej elipsometrie.  

Analyzoval som namerané dáta z XRD, optickej transmisie a elektrických meraní. 

Získané dáta z týchto aj ostatných analýz som následne porovnával. 
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