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Anotace 

 Tato bakalářská práce se zabývá vytvářením tenkých vrstev především pomocí metody 

laserové ablace. Představuje v současnosti široce užívané tenkovrstvové aplikace v oblasti 

bezpečnostní praxe a poukazuje na jejich možné využití v dohledné budoucnosti. Součást 

práce tvoří zpracování grafického uživatelského rozhraní pro kód XUV-ABLATOR, jenž 

umožňuje simulovat ablační procesy vybuzené laserovými impulzy v oblasti ultrakrátkých 

vlnových délek elektromagnetického spektra. 

 
Klíčová slova 

 Tenké vrstvy, ablace, pulzní laserová depozice, bezpečnost. 

 

Annotation 

 This bachelor thesis deals with creation of thin layers (films) mainly using the method 

of laser ablation. The thesis presents widely used thin-film applications in the field of safety 

practices and points to their possible use in the near future. Part of thesis consists of 

processing graphical user interface for XUV-ABLATOR, which allows to simulate laser 

ablation processes excited by laser pulses in the area of ultra-short wavelength of the 

electromagnetic spectrum. 
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 Thin layers (films), ablation, pulsed laser deposition, safety and security. 
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Úvod 

Žijeme v době, která se nese ve znamení prudkého technického rozvoje. Současná 

letadla hravě překonávají rychlost zvuku, před prahem „dospělosti" stojí turistické lety do 

vesmíru či inteligentní automobily schopné vzájemné komunikace za jízdy. Od druhé 

poloviny minulého století se začíná výrazně prosazovat vědní oblast materiálového 

inženýrství, jež s sebou přináší dříve těžko představitelnou možnost expanze do mikrosvěta. 

Jedním z podoborů materiálového inženýrství je výzkum a vývoj tenkých vrstev. Tenké 

vrstvy rozličných látek naprosto nevídaným způsobem mění obvyklé chování a fyzikální 

vlastnosti příslušných podkladových materiálů, čehož se s úspěchem využívá u mnoha 

aplikací napříč celou řadou průmyslových odvětví. Velmi dobře zavedenou metodou přípravy 

tenkých vrstev je pulzní laserová depozice, jíž se zabývá tato bakalářská práce. 

Cílem bakalářské práce je stručně shrnout metody přípravy tenkých vrstev, zejména 

pulzní laserovou depozici, a poukázat na možnosti uplatnění takto vytvořených materiálů 

v bezpečnostním inženýrství.  

Práce je rozdělená do osmi kapitol. Na úvod a rešerši literatury navazuje třetí kapitola, 

jež vymezuje pojem tenká vrstva a shrnuje obecné principy nanášení tenkých vrstev. Čtvrtá 

kapitola je zaměřena na rozdělení a popis základních metod přípravy tenkých vrstev, na jejich 

vzájemné porovnání a definování rozdílů mezi nimi. Pátá kapitola se zabývá laserovými 

metodami depozice tenkých vrstev a je členěna do čtyř podkapitol. První podkapitola páté 

kapitoly si klade za cíl vysvětlit podstatu funkce laseru, jakožto základní a neodmyslitelné 

komponenty společné všem laserovým metodám depozice. Druhá podkapitola páté kapitoly 

stručně popisuje samotnou metodu pulzní laserové depozice. Třetí podkapitola páté kapitoly 

se zamýšlí nad možným budoucím využitím techniky pulzní laserové depozice.  

A konečně čtvrtá podkapitola páté kapitoly porovnává a shrnuje výhody a nevýhody pulzní 

laserové depozice oproti jiným metodám přípravy tenkých vrstev (popsaných ve čtvrté 

kapitole). Šestá kapitola sleduje poslední dílčí cíl práce, a to dosavadní uplatnění tenkých 

vrstev v bezpečnostním inženýrství. Poslední, sedmá kapitola, vychází z výše uváděných 

poznatků, rekapituluje podstatné informace a poukazuje na další eventuální možnosti 

využívání tenkých vrstev v bezpečnostní praxi.  
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2 Rešerše literatury 

SMITH, Donald Leonard. Thin-film deposition: principles and practice. 2nd rev. ed. Boston: 

McGraw-Hill, 1995, 616 s. ISBN 00-705-8502-4. 

Tato publikace se zabývá problematikou depozice tenkých vrstev komplexně. Popisuje 

jednotlivé fáze depozice a nejznámější depoziční techniky a metody. V práci je z ní čerpáno 

zejména při obecném popisu principu nanášení tenkých vrstev a jejich praktickému využití. 

 

HAKOLA, Antti. Pulsed Laser Deposition [online]. Helsinky University of Technology, 

10.11.2008 [cit. 2012-03-18] Dostupné z: http://www.tkk.fi/Units/AES/projects/prlaser/pld.ht 

Tato anglicky psaná interaktivní učebnice slouží pro účely výuky na technické 

univerzitě v Helsinkách. Podrobně popisuje nastalé jevy při laserové ablaci dané látky 

 a vypočítává výhody pulzní laserové depozice oproti ostatním depozičním metodám. 

 

JELÍNEK, Miroslav. Laserová depozice tenkých vrstev: Laser thin film deposition. 1. vyd. 

 V Praze: České vysoké učení technické, 2005. 21 s. ISBN 80-010-3334-1. 

 V této habilitační přednášce se autor zaměřuje na konkrétní depoziční metodu, a to 

pulzní laserovou depozici. Jelínkova habilitační přednáška je jednou z mála česky psaných 

publikací, věnujících se laserovým metodám nanášení tenkých vrstev. Je z ní čerpáno napříč 

celou prací. 

 

LÉTAL, Vít. Počítačové modelování rentgenové ablace pevných látek: Analýza, testování, 

úpravy a využití kódu ABLATOR. Praha, 2004. Diplomová práce. České vysoké učení 

technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra fyzikální elektroniky. 

 Létalova diplomová práce se zabývá tvorbou kódu XUV-ABLATOR, který umožňuje 

simulovat účinky XUV/rentgenového záření při laserové ablaci látek. V rámci této bakalářské 

práce bylo vytvořeno grafické uživatelské rozhraní v programovacím jazyce Pyhton 2.7.2, jež 

usnadňuje orientaci a zpřehledňuje funkci tohoto kódu. 
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3 O tenkých vrstvách 

 Historie vývoje tenkých vrstev sahá hluboko do minulosti. Již v polovině 19. století se 

objevují první zmínky o pokusech vytvoření tenkovrstvového povlaku odpařením daného 

materiálu. S rozvojem používání elektrické energie, zejména pak po objevení prostředků 

uchovávání elektrického náboje, se začaly prudce rozvíjet i možnosti tvorby tenkých vrstev. 

První skutečně významný pokus, který určil směr, jímž se bude další vývoj tenkých vrstev 

ubírat, byl učiněn roku 1940, kdy se američtí vědci pod vedením Roberta Oppenheimera 

pokusili pomocí katodového naprašování1 o separaci isotopu uranu pro výrobu atomové 

bomby v rámci projektu Manhattan2. Následkem prudkého rozvoje průmyslu v poválečných 

letech se začaly možnosti využití tenkých vrstev v mnoha jeho oborech dostávat do povědomí 

vědců celého světa. Od teoretického zkoumání vlastností tenkých vrstev se přešlo k jejich 

praktickému využívání. Začaly se rozvíjet další metody výroby tenkých vrstev a takto 

nastavený expanzivní trend v oblasti výzkumu a využívání tenkých vrstev nepolevuje ani v 

současnosti, Anders (2006).  

 Abychom se mohli dále věnovat způsobům výroby tenkých vrstev a jejich současnému 

využívaní v bezpečnostní praxi, je nutné nejprve definovat samotný pojem tenká vrstva. Tato 

definice je ovšem poněkud obtížná, jelikož neexistuje žádná její ustálená forma. 

Zjednodušeně lze tenkou vrstvou nazvat kterýkoli materiál, jehož jeden z rozměrů je 

několikanásobně menší než dva ostatní. Vyvstává tedy otázka, má-li nějaké hlubší 

opodstatnění výzkum a vůbec využívání takové hmoty?  

Na tuto otázku odpovídá Eckertová (1972). Fyzika tenkých vrstev v sobě totiž spojuje 

aplikace z nejrůznějších látek (např. kovů, dielektrik, polovodičů, látek anorganických  

či organických), při jejichž výrobě používáme široké množství metodických přístupů  

a experimentálních technik. Jediným jejich společným znakem zůstává vždy jen velmi malá 

tloušťka. Když pozorujeme určitou fyzikální vlastnost látky (např. vodivost, koeficient reflexe 

atd.), dojdeme při postupném zmenšování tloušťky látky k určitému bodu, kdy začne námi 

pozorovaná fyzikální vlastnost jevit určité anomálie ve vztahu k téže látce s dostatečnou 

tloušťkou - např. začne růst specifický odpor pro danou látku. Tato tloušťka se pak dá označit 

za jakousi mez, kdy začíná být vrstva „tenká". Vzhledem k tomu, že je u různých fyzikálních 

vlastností tato mez odlišná, je i definice pojmu tenká vrstva relativní. Tloušťka tenké vrstvy se 

                                                           
1
 Viz kapitola 4.1.2 

2
 Vývojem atomové bomby za druhé světové války (projekt Manhattan) se více věnuje např. Kelly (2009). 
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většinou uvádí řádově v rozmezí od desetin do stovek nanometrů. Na obr. 3.1 je tento rozměr 

ilustrativně srovnán s tloušťkou lidského vlasu. 

Tatáž autorka však upozorňuje, že vyjma samotného fyzikálního hlediska, mohou mít 

tenké vrstvy i ryze praktickou funkci. Tedy využití tenkých vrstev s prakticky stejnými 

fyzikálními vlastnostmi jako má materiál, na nějž je vrstva nanášena. Toho se využívá 

jednoduše proto, že jsou povlaky z tenkých vrstev v podstatě plošné útvary a lze je snadno 

vytvářet na strukturálně složitých tvarech substrátu3 (např. tenké vrstvy použité jako vodiče, 

elektrické kontakty atd.). 

  

 

 

 

 

3.1 Nanášení (depozice) tenkých vrstev 

 Rozdělení a popisu nejužívanějších metod nanášení (depozice) tenkých vrstev je 

věnována čtvrtá kapitola. Ať už je ale zvolena jakákoli metoda depozice, lze ji obecně 

rozčlenit do čtyř, resp. pěti fázi. První tři fáze se týkají hlavního procesu depozice, tedy 

vzniku plazmového „obláčku“ deponované vrstvy (čehož se docílí buďto fyzikálními procesy 

nebo chemickou reakcí4), jeho transportu (přenosu) a následném ulpění na substrátu - tzv. 

adhezi. Adheze je velmi důležitou částí depozičního procesu, právě na adhezi závisí konečná 

kvalita tenké vrstvy nanesené na substrát. Kvalita adheze je dána chemickými a fyzikálními 

vlastnostmi substrátu a vrstvy (jejich schopnosti vytvořit pevnou vazbu). Tuto schopnost 

vytvořit pevnou vazbu ovlivňují i další faktory jako například teplota substrátu, jeho čistota, 

nebo teplota a chemické složení prostředí, v němž depozice probíhá. Čtvrtou fází je žíhání a 

jejím účelem je modifikace vlastností již nanesené vrstvy, tedy její rekrystalizace a případné 

zvýšení stupně uspořádaní vrstvy. V odůvodněných případech je možné od této fáze upustit. 

                                                           
3
 Substrátem se rozumí podkladový materiál, na nějž je vrstva nanášena. 

4
 Viz kapitola 4 

Zdroj: Kříž (2006). 

Obr. 3.1: Porovnání tenké vrstvy a lidského vlasu. 
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Poslední fází depozice tenké vrstvy je analýza a vyhodnocení výsledku depozice. Výsledek 

této analýzy slouží především k optimalizaci podmínek pro případné opakování depozice, 

Smith (1995). 

 Tento proces ilustrativně zobrazuje graf 3.1. Na grafu je zaznamenána souslednost 

jednotlivých fází depozice, vzájemné vazby mezi nimi, a pozorované depoziční vlastnosti při 

průběhu konkrétních fází. Dále je z grafu možné vyčíst možné skupenství deponované látky 

na počátku depozice a druh prostředí, v němž je umožněn transport vytvořeného plazmového 

obláčku deponovaného materiálu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3.1: Fáze depozice tenkých vrstev. 

Zdroj: Smith (1995), vlastní úprava. 
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4. Technologie výroby Tenkých vrstev 

Různé využití tenkých vrstev pro specifické účely a odlišné požadavky na jejich 

vlastnosti s sebou nese i nutnost odlišných technologických postupů jejich výroby. Tyto 

technologické postupy se obvykle dělí na dvě základní kategorie podle toho, zdali jsou při 

procesu jejich výroby uplatňovány fyzikální, či chemické procesy (viz obr 4.1). Obě 

kategorie, a pod ně spadající nejpoužívanější metody nanášení tenkých vrstev, shrnuje např. 

Bunshah (1994): 

• PVD (Physical vapor deposition5) technologie 

 Vakuové napařování 

 Vakuové naprašování 

 Magnetronové naprašování 

 Pulzní laserová depozice (PLD) 

 A jiné 

• CVD (Chemical vapor Deposition6) technologie 

 Chemická depozice z plynné fáze 

 Plazmochemická depozice z plynné fáze (PECVD) 

 A jiné 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunshah (1994) zavadí ještě jednu zvláštní kategorii nanášení tenkých vrstev, a to 

tenké vrstvy nanášené za přítomnosti plazmatu. Tyto metody jsou však z principiálního 

hlediska většinou shodné s metodami spadajícími pod CVD, resp. PVD technologie (rozšiřují 

je pouze o uváděnou přítomnost plazmatu). Z toho důvodu jim v této práci není přiřazena 

kategorie samostatná, nýbrž náleží pod výše zmíněné základní kategorie depozice, tj. metoda 

                                                           
5
 Fyzikální depozice par. 

6
 Chemická depozice par. 

Zdroj: Kříž (2006), vlastní úprava 

Obr. 4.1: Technologie výroby tenkých vrstev a) PVD b) CVD. 

        a) b) 
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vakuového naprašovaní pod PVD technologie, resp. plazmochemická depozice z plynné fáze 

pod CVD technologie. 

Metod přípravy tenkých vrstev je velké množství, pro účely této bakalářské práce 

postačí výše uvedený výčet metod, jež jsou podrobněji rozebrány dále v textu. Samotné 

rozdělení technologií nanášení tenkých vrstev na fyzikální a chemické je pouze orientační, 

jelikož některé metody kombinují oba způsoby tvorby tenkých vrstev a pod příslušnou 

kategorii se zařazují podle toho, které jevy u nich převládají. U jiných metod je tento rozdíl 

nepatrný a není prakticky možné určit, pod jakou z technologií spadají7. Laserovým metodám 

vytváření tenkých vrstev, konkrétně pulzní laserové depozici (PLD) na kterou je tato práce z 

velké části zaměřena, je vyhrazena samostatná pátá kapitola.   

4.1 PVD metody 

4.1.1 Vakuové napařování 

 Vakuové napařování8 je jednou z nejrozšířenějších a nejjednodušších metod výroby 

tenkých vrstev. Princip depozice tenké vrstvy spočívá v zahřátí nanášeného materiálu na 

určitou teplotu, v důsledku čehož dojde k jeho odpaření. Takto odpařené částice9 následně 

dopadají na substrát, kde kondenzují a vytvoří tak požadovanou tenkou vrstvu (obr. 4.1). Aby 

mohl výše popsaný princip depozice tenkých vrstev v praxi fungovat, musí být splněny určité 

podmínky. Depozici je třeba provádět v uzavřeném systému, ve kterém se ustanoví tzv. 

rovnovážný tlak. Je-li rovnováha v systému porušena a v okolí substrátu je teplota nižší, dojde 

v tomto místě ke zmiňované kondenzaci par. Celý proces napařování tenkých vrstev je z 

důvodu zvětšení střední volné dráhy molekul nanášeného materiálu nutno realizovat za velmi 

nízkého tlaku (cca 10-4 - 10-6Pa). Vypařené částice totiž konají přímočarý pohyb na substrát 

jen v případě, kdy nejsou blokovány atomy či molekulami jiného zbytkového plynu. Pročež je 

zbytkové plyny nutno odsát a vytvořit tak vakuum. K samotnému ohřívání odpařovaného 

materiálu se nejčastěji využívá odporový ohřev, vysokofrekvenční ohřev nebo ohřev laserem, 

Adámek (2002).  

 Toto rozdělení ohřevu deponovaného materiálu ve své publikaci definuje Křepelka 

(1993) následovně: 

                                                           
7
 Např. metody spin-coating, dip-coating a spray-coating, tedy nanášení tenkých vrstev z roztoků nebo prášků. 

8
 Často se uvádí i označení chromoniklová metoda, kvůli častému využití pro nanášení chromoniklových vrstev. 

9
 Atomy a molekuly. 



8 
 

• Odporový ohřev – Je metoda ohřevu vhodná pro materiály s nižší teplotou 

odpařování nebo sublimace. Nelze při ní zcela vyloučit znečištění tenkých vrstev 

materiálem lodičky, v níž je umístěna deponovaná látka.  

• Vysokofrekvenční ohřev – Touto metodou lze odpařovat těžko tavitelné materiály 

jako např. oxid hlinitý (Al2O2) nebo oxid křemičitý (SiO2). Nevýhodou této 

metody může být ionizace odpařovaného materiálu elektronovým svazkem, kterým 

se vysokofrekvenčního ohřevu dosahuje. 

• Ohřev laserem10 – Touto metodou ohřevu můžeme dosáhnout nejlepší kvality 

vrstev s minimálním obsahem nežádoucích příměsí. Díky ohřevu neutrálními 

fotony jsou problémy s ionizací odpařovaného materiálu zanedbatelné. 

 Po skončení depozičního procesu je třeba tenké vrstvy nanášené pomocí vakuového 

napařování potřeba stabilizovat. Je tomu tak proto, že takto nanesené vrstvy většinou obsahují 

velké množství nehomogenit a defektů, které se projevují dlouhodobými změnami 

elektrických parametrů, pomocí kterých se deponovaný materiál snaží dosáhnout 

termodynamické rovnováhy. Stabilizací se tedy rozumí jakési uměle vybuzené stárnutí 

materiálu za vysokých teplot po určitý časový úsek (u chromoniklových vrstev je to např. 

200ºC po dobu 24 hodin), při kterém se proces dosažení termodynamické rovnováhy urychlí 

 a vrstvy pak vykazují velmi dobré elektrické vlastnosti, Adámek (2002). 

4.1.2 Vakuové naprašování 

 Metoda vakuového naprašování tenkých vrstev je založena na rozprašování pevného 

terče z nanášeného materiálu, jenž je v systému napojen na katodu, a následné depozici takto 

rozprášených částic na připraveném substrátu připevněném na anodě. Toto rozprašování 

probíhá nejčastěji pomocí bombardování terče urychlenými ionty inertního plynu (např. 

Argonu)11. Záporné elektrony inertního plynu nejsou katodou přitahovány a končí na 

uzemněné konstrukci naprašovací aparatury. Substrát se umísťuje na anodu před terč tak, aby 

zachytil co nejvíc rozprášených částic, které ulpívají na všech vnitřních površích, tedy  

i na anodě (viz obr. 4.2). Podíl mezi počtem rozprášených částic terče a počtem částic 

kondenzovaných na substrátu pak udává tzv. naprašovací výtěžek. Pro zajištění lepší 

homogenity vrstvy se mohou substráty pohybovat - např. rotovat kolem své osy, Libra (2003). 

                                                           
10

 Principem funkce laseru se zabývá kapitola 5.1.2 
11

 Případně se může použít i směs inertního a reaktivního plynu pro depozici vrstev z jiných materiálů než je 
terč. 
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 Pro urychlení iontů inertního plynu použitého v naprašovací aparatuře se k jeho 

ionizaci využívá doutnavého výboje12. Doutnavý výboj způsobí nerovnoměrné rozložení 

potenciálu v prostoru aparatury a vytvoří tzv. katodový spád v oblasti katody, na níž je 

umístěn terčík. V doutnavém výboji vzniklé kladné ionty jsou pak unášeny směrem ke katodě 

a při překročení oblasti katodového spádu jsou urychleny tak, že po interakci s katodou z ní 

vyrazí částice naprašovaného materiálu, Adámek (2002). 

Libra (2003) uvádí, že vytvořením magnetického pole definovaného tvaru (např. 

elektromagnetem) před terčem lze dosáhnout zdokonalení klasického naprašovaní. Tato 

metoda se nazývá magnetronové naprašování a její přínos tkví v přinucení elektronů, které při 

klasickém naprašovaní z prostoru katody unikají a nejsou pro ionizaci inertního plynu 

dostatečně využity, pohybovat se po šroubovici podél magnetickým polem určených siločar. 

Tím se prodlužuje pobyt elektronů okolo terče i doba, po kterou setrvávají v oblasti 

doutnavého výboje, čímž se zvýší pravděpodobnost ionizace dalších atomů použitého plynu, 

což v důsledku vede k možnému snížení pracovního tlaku a tím depozici čistší vrstvy. 

 

. 

 

 

 

 

4.1.3 Srovnání vakuových metod napařování a naprašování 

 Výhody a nevýhody obou výše popsaných metod výroby tenkých vrstev, spadající pod 

PVD technologie, byly již v textu zmíněny. Při popisu principu jednotlivých metod nebyly, 

z důvodu omezeného rozsahu bakalářské práce, vzaty v úvahu další faktory ovlivňující 

depoziční procesy - jako např. rychlost odpaření (odprášení), použité metody pro dosažení 

vakua a jiné faktory mající souvislost s kvalitou a výrobou tenkých vrstev. Obecně lze říci, že 

se dané metody liší v konečné čistotě tenkých vrstev a výběru vhodného materiálu pro jednu 

                                                           
12

 Elektrický výboj v plynu za nízkého tlaku a proudu. 

Obr. 4.2: Výroba tenkých vrstev pomocí PVD a) vakuové napařování b) vakuové naprašování. 

Zdroj: Adámek (2006). 

a) b) 
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či druhou metodu. Díky možnosti vytvoření hlubokého vakua, tj. velmi nízkého tlaku ve 

výrobní aparatuře, jsou vrstvy vyráběné metodou vakuového napařovaní o poznání čistší než 

vrstvy vyráběné metodou vakuového naprašování. Při výrobě tenkých vrstev pomocí 

vakuového naprašování je nutné používat větší tlak z důvodu schopnosti vyvolání doutnavého 

výboje, který ionizuje v pracovním plynu obsažené neutrální atomy a molekuly. To s sebou 

nese i přítomnost jiných (zbytkových) plynů, které deponovanou tenkou vrstvu znehodnocují. 

Na druhou stranu, metoda vakuového naprašování není tolik omezována použitím vhodného 

materiálu terče, resp. substrátu. Jednoduše proto, že při ní není ani jeden z použitých 

materiálů podroben extrémně vysoké teplotě. Lze tedy deponovat i vrstvy z materiálů, jež 

mají velmi vysokou teplotu tání. Další výhodou vakuového naprašování je například fakt, že 

při něm použité materiály mohou být různého složení, tedy materiál použitý na terč nemusí 

mít nižší teplotu tání než materiál, na němž je tenká vrstva tvořena, případně není nutné 

materiál pokrývaný tenkou vrstvou ochlazovat. 

 Další z předností metody vakuového naprašování shrnuje Garáj (1984, str. 22): „Při 

naprašování se nemění stechiometrie látek. Rychlost naprašování se dá poměrně dobře 

regulovat proudem a napětím. Výhodou naprašování je i dobrá adheze vrstev k substrátu 

 a spolehlivější překrytí stupňů v substrátu.“ 

4.2 CVD Metody 

 Chemická depozice par (Chemical Vapor Deposition) využívá pro výrobu tenkých 

vrstev, jak samotný název napovídá, chemických reakcí v plynné fázi. Může se jednat buďto o 

reakce rozkladné, tedy o chemický rozklad jedné látky (viz rovnice 4.1), nebo o reakce mezi 

dvěma a více prekurzory13 (viz rovnice 4.2). Takto vygenerovaný reakční produkt následně na 

substrátu vytvoří požadovanou tenkou vrstvu. Depozice metodou CVD probíhá za vysokých 

teplot, často mnohem vyšších než je tomu u zmiňovaného vakuového napařování14. Vedlejší 

produkty chemické reakce jsou odsávány vakuem, nebo odstraňovány proudem plynu, Ekrt 

(2006).  

 Pro lepší pochopení principu chemického rozkladu (viz 4.1) a chemické reakce mezi 

dvěma prekurzory (viz 4.2) uvádí tentýž autor následující příklady: 

                                                           
13

 Látky, z nichž pomocí chemických reakcí vzniká požadovaný produkt. 
14

 Viz kapitola 4.1.1 
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a) Chemický rozklad - pyrolýza silanu 

                                                                        2   

b) Chemická reakce mezi dvěma prekurzory – nitrace křemíku15 

3SiH 4NH Si N 12H  

 Metoda CVD a její modifikace se uplatňují také pří pokovování substrátu tenkou 

vrstvou, čehož je využito zejména pro deponování vrstev vysoce čistého kovu (jako např. 

molybden, titan nebo wolfram). Naopak depozice běžný kovů, např. hliníku nebo mědi, se 

metodou CVD neprovádí, Ekrt (2006). 

4.2.1 Metoda PECVD 

 Plazmochemickou depozicí z plynné fáze (PECVD) se zabývá Pekař (2008, str. 7)  

a popisuje ji následovně: „elektrony jsou urychlovány elektrickým polem. Díky nepružným 

srážkám elektronů s vysokou kinetickou energií a molekulami reaktantu vznikají radikály. 

Dále dochází k difuzi radikálů k substrátu. Koncentrační spád je zajišťován vznikem radikálů 

v plazmatu a jejich zachycováním na substrátu, kde se tvoří polymerní vrstva“. 

 Metoda PECVD kombinuje oba výše zmíněné technologické postupy tvorby tenkých 

vrstev (CVD a PVD). Depozice tenkých vrstev probíhá za přispění chemických reakcí 

v plynné fázi uvnitř pracovní aparatury. Díky ionizaci použitého plynu, v našem případě 

vytvořením plazmatu, jsou tyto reakce urychlené a k samotnému procesu depozice není 

potřeba tak vysokých teplot jako je tomu u klasické metody CVD.  

4.3 Srovnání technologií PVD a CVD 

 Kromě rozdílu v chemickém a fyzikálním principu přípravy tenkých vrstev je možné 

určit také rozdíly ve specifických parametrech těchto technologií. Technologie CVD využívají 

pro depozici tenkých vrstev vyšších teplot (i když se tento negativní jev dá do jisté míry 

redukovat chemickými reakcemi v plazmatu16). Tyto vysoké teploty limitují volbu látek 

použitelných jako substráty. Substrát musí mít logicky vyšší teplotu tání než je teplota, za níž 
                                                           
15

 V případě chemického rozkladu je deponována tenká vrstva křemíku. V případě chemické reakce mezi dvěma 
prekurzory je to tenká vrstva nitridu křemíku. 
16

 Viz předcházející podkapitola. 

(4.1) 

(4.2) 
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probíhají chemické reakce uvnitř pracovní aparatury. Dalším limitujícím faktorem, jenž 

ovlivňuje volbu substrátu pro technologie CVD, je nutnost existence jeho reaktivní plynné 

fáze. Výhody metod CVD spočívají v lepší adhezi vrstev k substrátu a většímu a 

komplexnějšímu prostoru jeho pokrytí.  

 Další rozdíly mezi oběma technologiemi shrnuje Kříž (2009). Technologie CVD 

pracují v delším pracovním cyklu (cca 8-10 hodin), plynné směsi účastnící se chemické 

reakce jsou často jedovaté nebo ekologicky závadné. Takto vytvořené vrstvy jsou tlustší 

 a mohou zaoblovat hrany, což je nevýhodné např. u pokovování řezných nástrojů. Nicméně, 

vrstvy vytvořené technologií CVD jsou vysoce stabilní, odolné vůči opotřebení a díky 

rovnoměrnému pokrytí celého substrátu jsou využitelnější při nanášení na tvarově složité 

nástroje a součásti. 
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5 Laserové metody přípravy tenkých vrstev 

 Vývoj laserového záření sahá do teprve nedávné minulosti. Podstatou a charakterizací 

elektromagnetického záření se ve své době zabývalo mnoho vědců (za všechny jmenujme 

například Isaaca Newtona či Gustava Kirchhoffa). Začátkem 20. století byla přijata představa 

kvantové povahy elektromagnetického záření (dualismu vln a částic). S první myšlenkou 

toho, že vyjma spontánní emise záření, musí existovat i emise stimulovaná17, přišel v roce 

1917 Albert Einstein. Přestože trvalo dalších téměř 40 let, než se takové zařízení podařilo 

sestrojit, znamenal tento objev velký skok vpřed. Z Einsteinovy teorie o stimulované emisi 

záření pro soustředění světelného paprsku vycházeli roku 1957 Charles Townes a Arthur 

Schawlow při konstrukci svého MASERu (Microwave Amplification by Stimulated Emission 

of Radiation)18. Toto zařízení se stalo předchůdce dnešního LASERu (Light Amplification 

by Stimulated Emission of Radiation)19, Vrbová (1994). 

Od počátku vývoje prošel laser řadou zdokonalení a úprav. Pro své specifické 

vlastnosti je v současnosti využíván v mnoha vědních oborech nevyjímaje ani oblast depozice 

tenkých vrstev. Laserového záření se v těchto aplikacích využívá pro ohřev, odpaření, 

pyrolýzu nebo fotodisociaci pevné látky či plynu pro vytvoření obláčku tenké vrstvy. 

Následující podkapitoly si kladou za cíl stručně naznačit princip funkce laserového zářiče, 

jakožto jedné z nejdůležitějších komponent této metody. Tato bakalářská práce se zabývá 

výhradně metodou pulzní laserové depozice (PLD). Další z možných široce užívaných metod 

vytváření tenkých vrstev pomocí laserového záření shrnuje Jelínek (2005):  

• Povrchová modifikace materiálu laserem 

• Laser CVD (laserem stimulované chemické depozice tenkých vrstev) 

• Laser PECVD (laserem stimulované plazmochemická depozice tenkých vrstev) 

• Laserová depozice 

5.1 Laser 

 Jak již bylo výše uvedeno slovo laser je akronymem anglického názvu Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation, což lze volně přeložit jako zesilování 

světla stimulovanou emisí záření. Laser je kvantový generátor (zesilovač) koherentního 

                                                           
17

 viz kapitola 5.1.2 
18

 Zesilovaní mikrovln pomocí stimulované emise záření.  
19

 Zesilovaní světla pomocí stimulované emise záření. 
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optického záření, které zpravidla vyniká svou monochromatičností, nízkou rozbíhavostí 

svazku a vysokou hustotou přenášeného výkonu či energie. Žádné jiné záření než záření 

generované laserem tyto vlastnosti nemá. Laser je tedy přístroj zkonstruovaný na principu 

kvantové interakce záření s látkou, umožňující generaci záření s neobvyklou uspořádaností - 

koherencí, Vrbová, Šulc (2006).  

Elektromagnetické záření 

 Na každého z nás i každý předmět (jako součást „makrosvěta“) působí 

elektromagnetické záření různých vlnových délek. Běžně používané pojmenování oblastí 

spektra tohoto záření mezi rádiovými vlnami a radioaktivním zářením gama popisuje obrázek 

5.1. Viditelným světlem nazýváme tu část elektromagnetického spektra, kterou můžeme 

přímo vnímat zrakem20. Tato viditelná část spektra zahrnuje záření v rozsahu vlnových délek 

přibližně mezi λ = 380-750 nm21 (to odpovídá frekvenci 400-790 THz). Vlnová délka souvisí 

s barvou světla: největší vlnovou délku má světlo červené, nejmenší světlo fialové. Spojité 

záření složené z fotonů o těchto vlnových délkách se lidskému oku jeví jako světlo bílé. 

Menší vlnovou délku než viditelné světlo má ultrafialové záření (UV), větší vlnovou délku má 

záření infračervené (IR), Kusala (2004). 

 

 

 

 

 

 

Tentýž autor uvádí, že viditelné světlo může být emitováno nejrůznějšími zdroji, jimiž 

mohou být například slunce, otevřený oheň, žárovky, výbojky nebo luminiscenční diody. Toto 

světlo není monochromatické ani koherentní, což je způsobeno nepřeberným množství 
                                                           
20

 V přírodě je možné spektrální rozklad světla pozorovat například jako duhu nebo odlesk barev na mýdlových 
bublinách. 
21

 K označení vlnové délky se většinou užívá λ (lambda), jejíž jednotkou je vhodná délková míra. V případě 
oblasti viditelného světla jsou to nanometry. 

Obr. 5.1: Elektromagnetické spektrum. 

Zdroj: Dzik (2003). 
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navzájem nezávislých zářičů – atomů, molekul (dále jen částice). Vyzáření světla je 

způsobeno vlivem tendence těchto částic přecházet z excitovaných stavů22 na základní 

energetickou hladinu, přičemž dochází k náhodnému uvolňování (spontánní emisi) fotonů, 

jejichž energie odpovídá rozdílu energetických hladin, mezi kterými k přechodu dochází.  

5.1.2 Princip funkce laseru 

 Laser pracuje na poněkud odlišném principu než běžné zdroje elektromagnetického 

záření. Aby byla zajištěna funkce laseru, musí být většina částic vybuzena do vyšších 

energetických hladin, čímž vznikne tzv. inverze populace. Tohoto stavu lze dosáhnout 

intenzivním buzením vybraných energetických hladin vhodným zdrojem energie. V daném 

případě lze dodanou energii přeměnit na laserový paprsek (proud fotonů) pomocí procesu 

stimulované emise (viz obr. 5.2), Novák (2011). 

 

 

 

 

 

 

Stimulovaná emise je tedy, laicky řečeno, jakýsi lavinový efekt, kdy foton dopadající 

na excitovanou částici způsobí její přechod z vyšší na nižší energetickou hladinu, následkem 

čehož dojde k emisi dalšího fotonu. Tímto procesem je dosaženo emise fotonů stejných 

frekvencí a fází, což vede ke vzniku monochromatického a koherentního záření. 

K dosažení výše popsaných jevů při vzniku koherentního záření je nutné upravit 

tomuto procesu aparaturu laserového zářiče. Laser jako takový se může skládat z mnoha častí. 

Dá se ale říci, že každý typ laseru v sobě musí zahrnovat minimálně tyto čtyři základní 

                                                           
22

Excitace (neboli vybuzení) je fyzikální proces, při kterém dochází k přechodu energetického stavu atomu, 
molekuly či iontu na vyšší energetickou hladinu. K tomuto přechodu dochází např. elektrickým výbojem či 
chemickou reakcí. Excitovaná částice se pak nachází ve zmíněném excitovaném stavu. 

Obr. 5.2: Stimulovaná emise. 

Zdroj: Novák (2011), vlastní úprava. 



16 
 

komponenty: aktivní prostředí, rezonátor, buzení a chlazení. Níže je uveden popis funkce 

všech těchto čtyř základních součástí. Na obrázku 5.3 je zjednodušeně naznačena vlastní 

konstrukce laserového zářiče. 

1) Aktivní prostředí laseru - aktivním prostředím rozumíme vybrané látky, jež obsahují 

oddělené energetické hladiny a mají tu vlastnost, podržet atomy dostatečně dlouho 

v excitovaném stavu tak, aby mohlo dojít ke stimulované emisi fotonů. Toto prostředí 

se i při ustálené činnosti laseru nachází v termodynamicky nerovnovážném stavu. 

Aktivní prostředí může být tvořeno plynem, krystalem, volnými elektrony nebo 

například polovodičem s p-n přechodem, Vrbová (2006). 

 

2) Laserový rezonátor – funkce rezonátoru spočívá v udržení emitovaných fotonů 

v aktivním prostředí dostatečně dlouhou dobu na to, aby se v něm „nahromadilo“ co 

nejvíc energie. Jako příklad takového rezonátoru může sloužit systém tvořený dvěma 

zrcadly, co ohraničují aktivní prostředí. První zrcadlo je nepropustné, zatímco druhé je 

částečně propustné. Fotony vzniklé stimulovanou emisí se pak odrážejí sem tam mezi 

zrcadly, stimulují další excitované atomy a intenzita světla uvnitř laseru tak postupně 

narůstá. Jakmile intenzita světla dosáhne určitou mez, projde polopropustným 

zrcadlem ven jako laserový paprsek, Kusala (2004). 

 

3) Buzení – je způsob, jakým je do aktivního prostředí dodávána excitační energie 

 a zajišťuje se vznik inverze populace hladin, díky které pak prostředí zesiluje 

rezonanční záření. Tímto zdrojem může být kterákoliv látka, schopná dodat 

dostatečnou energii k vybuzení atomů, např. elektrický proud nebo chemická reakce, 

Vrbová (2006). 

 

4) Chlazení – jak už sám název napovídá, chlazení zajišťuje odvod tepla z aktivního 

prostředí a udržuje tak stálý průtok energie tímto prostředím. To napomáhá udržet 

nerovnovážné obsazení energetických hladin aktivního prostředí v ustáleném stavu, 

tamtéž. 
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.  

 

 

 

 

5.2 Pulzní laserová depozice (metoda laserové ablace) 

 Laserová ablace materiálů, tedy jev v pozdějších letech využívaný pro depozici 

tenkých vrstev, je známá od prapočátků vynálezu laseru. Při prvních studiích byla laserová 

ablace využívaná zejména pro teoretické a experimentální zkoumání samotných ablačních 

procesů. Teprve o několik let později bylo prokázáno, že intenzivní laserové záření by mohlo 

být využito pro deponování tenkých vrstev na daný substrát. Toto využívání laserové ablace 

v oblasti depozice tenkých vrstev dostalo název pulzní laserová depozice (PLD). Nicméně, 

takto deponované vrstvy neprokazovaly oproti tehdejším způsobům nanášení tenkých vrstev23 

nijak převratné výsledky. Laserové ablace bylo využíváno spíše pro analýzu materiálů pomocí 

hmotnostní spektrometrie, UV litografii (kamenotisku), či výzkumu jaderné syntézy a další 

rozvoj pulzní laserové depozice byl upozaděn. Renesance se metoda PLD dočkala až 

s objevem supravodivosti24 v roce 1986. Brzy poté bylo pomocí této metody provedeno první 

opravdu úspěšné nanesení tenké vrstvy supravodivého materiálu a pulzní laserová depozice se 

tak postavila po bok nejvýraznějším hráčů na poli depozice tenkovrstvových povlaků, Hakola 

(2008).   

 Co si však pod zmiňovaným pojmem laserová ablace představit? I na tuto otázku je 

poměrně složité odpovědět. Mechanismus průběhu laserové ablace je stále předmětem 

výzkumu. Současné vědecké poznatky neumožňují přesně definovat všechny jevy, jež se při 

procesu laserové ablace uplatňují. Jedna z možných definic laserovou ablaci vysvětluje jako 

                                                           
23

 Zejména metody vakuového napařování, viz kapitola 4.1.1 
24

 Stav některých vodičů, např. keramické supravodiče, při kterém za určité přesně definované teploty ztrácí 
svůj elektrický odpor. 

Obr. 5.3: Konstrukce laserového zářiče. 

Zdroj: Kusala (2004), vlastní úprava. 
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soubor dějů25, vyvolaných interakcí laserového záření s materiálem, při nichž dochází 

k povrchové destrukci ozařovaného materiálu. Tato povrchová destrukce materiálu má za 

následek jeho uvolňování a odpaření ve formě aerosolu a par. K laserové ablaci dochází za 

splnění specifických podmínek. V zásadě lze interakci laserového záření s materiálem rozdělit 

na termickou, tedy na běžné odpařovaní částeček materiálu (čehož využívá například metoda 

vakuového napařování26), a interakci netermickou – ablaci. Rozdíl mezi rozložením 

výsledných obláčků vytvořených oběma mechanismy interakce ilustrativně porovnává obr. 

5.4. Rozhodující roli při určení průběhu interakce má tzv. ablační práh.  Při překonání tohoto 

prahu dochází k laserové ablaci. Míra velikosti ablačního prahu závisí na konkrétním 

materiálu terče, zejména jeho optických a tepelných vlastnostech, a vlnové délce a hustotě 

zářivého výkonu použitého laseru, Gáliová (2008).  

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Princip pulzní laserové depozice  

 Základní myšlenkou této metody je využití vysoce výkonných laserových impulsů pro 

odpaření malého množství látky z povrchu terče. Teoreticky lze pro odpaření (ablaci) využít 

kteréhokoliv laseru s dostatečnou energií záření. To je možné z toho důvodu, že téměř 

všechny materiály absorbují záření vlnových délek pod 250 nm, což je velikost vlnových 

délek odpovídající pracovnímu režimu většiny užívaných laserů. V současnosti se intenzivně 

pracuje na vývoji laserů pracujících v oblasti nízkých vlnových délek, které by se svými 

rozměry uplatnily i na „laboratorních stolech“. Rozvoj takových laserů by, mimo jiné, přispěl 

                                                           
25 Vypařování, sublimaci, erozi, tavení, explozi a vymršťování makroskopických částic, fragmentů molekul, 

atomů, iontů a elektronů. 
26

 Viz kapitola 4.1.1 

Obr. 5.4: Ablační obláček vypařený po interakci laserového paprsku s terčem. Vlevo znázorněna netermická 

reakce s úhlovým rozložením obláčku cos 0, vpravo reakce termická s úhlovým rozložením cos 
n
 0, kde n = 8-12. 

Zdroj: Wong (2012), vlastní úprava. 
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ke zdokonalení a masivnějšímu rozšíření metody PLD. Těmito lasery a jejich využití při 

procesu laserové ablace se obšírněji zabývá podkapitola 5.3.   

 Experimentální uspořádaní PLD se s použitým typem laseru nemění, mezi hlavní 

komponenty toho uspořádaní patří už zmiňovaný materiál terče, vakuová depoziční komora, 

držák substrátu umožňující ohřev substrátu a v neposlední řadě samozřejmě laser. Jeden 

z možných způsobů experimentálního uspořádání základních komponent pro PLD zobrazuje 

obr. 5.5.  

 

 

 

 

 

 

 

V kontrastu jednoduchosti experimentálního uspořádání PLD jsou procesy interakce 

laser-terč-substrát probíhající uvnitř depoziční komory velmi složité.  Po absorpci laserového 

záření materiálem terče v něm dojde k porušení chemických vazeb molekul, což vede 

k uvolnění tepelné, chemické a mechanické energie. Mechanická energie způsobí ablaci a 

formování ablačního obláčku. Takto vzniklý ablační obláček je vlastně směsí energetických 

částic (atomů, elektronů, iontů, molekul a dalších pevných částic mikronových rozměrů). 

Obláček rychle expanduje do pracovní aparatury PLD a kondenzuje na připraveném substrátu. 

Ablačními mechanismy daná směrovost obláčku (viz obr 5.4) snižuje riziko kontaminace 

deponované vrstvy nežádoucí příměsí. Na druhou stranu však znemožňuje pokrytí větších 

ploch substrátu, tento nežádoucí jev lze alespoň částečně eliminovat skenováním laserového 

záření po terči a pohybem substrátu vzhledem k ablačnímu obláčku. To ukazuje obr. 5.5, 

Jelínek (2005). 

Obr. 5.5: Možné uspořádání základní experimentální techniky pro metodu PLD. U podložky substrátu a paprsku 

laseru je pomocí šipek naznačena možnost pohybu substrátu a skenováni laseru pro pokrytí větší plochy 

substrátu tenkou vrstvou.  

Zdroj: Jelínek (2005), vlastní úprava. 
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 Uváděný princip metody PLD je do značné míry zjednodušený. Při procesu depozice 

se uplatňuje mnoho dalších parametrů majících vliv na konečnou kvalitu tenké vrstvy. 

Namátkou to může být například délka impulzu a frekvence jeho opakovaní, kvalita povrchu 

terče, prostředí v depoziční komoře, vzdálenost terč – substrát či depoziční rychlost. Jelínek 

(2005) popisuje proces přípravy tenkých vrstev metodou PLD v následujících třech vzájemně 

provázaných druzích interakce, jež jsou postupně rozebrány dále v textu: 

a) Absorpce laserového záření terčem a vypaření povrchové vrstvy terče  

(interakce laserové záření – terč) 

b) Transport takto vypařených částic ve formě ablačního obláčku směrem k substrátu 

(transport ablačního obláčku) 

c) Kondenzace ablačního obláčku na povrchu substrátu a růst vrstvy  

(interakce ablační obláček – substrát) 

5.2.2 Interakce laserové záření – terč 

 Jak bylo výše popsáno, při styku laserového záření s povrchem terče dojde k předání 

energie mezi těmito dvěma systémy. Energie pulzu, která je spotřebována na zahřátí vrstvy o 

definované tloušťce se nazývá tepelná difuzní délka, udává se v centimetrech, a vypočítá se ze 

vztahu (5.1):  

 √  

 kde D je koeficient difůze [cm2/s], a  délka laserového impulzu [s]. Naznačeným 

způsobem vypočtená tloušťka je vlastně mezní hloubka vrstvy, kde ještě dochází k ohřevu 

materiálu terče a jeho částice jsou vybuzeny (excitovány) do vyšších energetických stavů. 

Objem ohřátého materiálu se udává v centimetrech krychlových, a dá se spočítat vztahem 

(5.2): 

.  

 kde  znamená tloušťku zahřátí terče [cm], a S značí plochu ozářenou laserem 

[cm2]. Posledním uvedeným vztahem je pak míra energie potřebná k odpaření ablačního 

obláčku z terče, tato energie je spočítá pomocí vzorce (5.3):  

U = S  √2  

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 
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 zde m je hmotnost zahřáté vrstvy [kg], U je energie potřebná k odpaření jednotkové 

hmotnosti terče [J/kg], a  je hustota materiálu terče [kg/m3]. Zbývající veličiny jsou známé 

z předcházejících vztahů. Tepelný model takto vypočítané interakce laserového záření 

s materiálem terče znázorňuje obr. 5.6, Kocourek, Jelínek (2011).  

 

   

 

 

 

 

5.2.3 Transport ablačního obláčku  

 Ablační obláček, tedy směs energetických částí (viz úvod kapitoly 5.2), se od terče 

odpaří jako horká hmota s částečně ionizovanými atomy. Při odpařování tento ablačními 

procesy částečně ionizovaný obláček dál pohlcuje vysílané laserové impulzy, v důsledku 

čehož dochází k jeho další ionizaci a odpařený obláček tak přechází do stavu plně 

ionizovaného mikroplazmatu. Takto vytvořené mikroplazma prudce expanduje, čímž přinutí 

ablační obláček k rychlému pohybu směrem k substrátu (na podobném principu pracují např. 

zplodinami poháněné raketové motory), na němž se následnými kondenzačními reakcemi 

vytvoří požadovaná tenká vrstva. Při transportu ablačního obláčku hraje velkou roli i 

atmosféra uvnitř depoziční komory. Metoda PLD totiž pro depozice tenkých vrstev 

nevyžaduje hluboké vakuum. Atmosféra uvnitř depoziční komory tak může být tvořena 

velkým množstvím reaktivních plynů. Běžně se používá například kyslík pro depozice oxidů 

kovů,  Hakola (2008). 

Popsaným způsobem vytvořený ablační obláček je možné pozorovat i pouhým okem 

díky fluorescenci spojené s ionizačními procesy uvnitř mikroplazmatu. Přestože mají 

přechody mezi energetickými hladinami životnost několika nanosekund, mohou následné 

kolize částic vybudit přechody nové. Tyto přechody mají za následek další a další uvolňování 

energie ve formě vyzařovaní fotonů, následkem čehož je ablační obláček možné 

Obr. 5.6: Model tepelné interakce laserového záření s povrchem terče. Velká šipka značí dopadající laserové záření, menší 
šípka symbolizuje směr, kterým odpařuje materiál terče.  

Zdroj: Kocourek, Jelínek (2011). 
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experimentálně pozorovat i dlouhou dobu po ukončení počátečního laserového impulzu. 

Transport oblačního obláčku fotograficky dokumentují např. Kocourek, Jelínek (2011). 

5.2.4 Interakce ablační obláček – substrát  

 Stejně jako u popisu předcházejících dvou interakcí se ani při popisu interakce mezi 

ablačním obláčkem a substrátem tato práce nezaměřuje na všechny děje, jež během ní 

probíhají. To by vydalo na samostatnou studii. Kondenzační procesy různých metod příprav 

tenkých vrstev se liší jen v detailech. Z kvantitativního hlediska jsou si velmi podobné a 

v podstatě se zakládají na formování malých ostrůvků deponovaného materiálu na substrátu, 

které se následně spojí v jednolitou tenkou vrstvu. Obecně lze teorii růstů těchto ostrůvků 

shrnout do třech režimů, to je schematiky znázorněno na obr. 5.7. 

 

 

 

 

 

 

 

První zobrazený režim se nazývá Frankův-Van Der Mervův (růst vrstvy po vrstvě)  

a vzniká tehdy, jsou-li interakce mezi substrátem a deponovanou vrstvou energeticky 

výhodnější nežli vzájemné interakce atomů nanesené vrstvy. Růst nové vrstvy začíná až poté, 

kdy je dokončená vrstva předešlá.  Druhý režim se nazývá Vollmerův-Webberův 

(ostrůvkovitý růst) a je založen na opačném principu, tedy na silnějších interakcích mezi 

atomy nanesené vrstvy, které jsou energeticky výhodnější než interakce mezi vrstvou a 

substrátem. Takto vzniklé tenké vrstvy tvoří shluky vícevrstvých 3D ostrůvků deponovaného 

materiálu, které se v jednolitou vrstvu spojí až při následných procesech, tj. později než je 

tomu u Frankova-Van der Mervova režimu. Posledním typem růstu vrstev je Stranski-

Krastanovův režim (kombinovaný růst), který kombinuje oba dříve popsané režimy. Po 

Obr. 5.7: Schématické znázornění režimů růstu tenké vrstvy (růst vrstvy je zaznamenán v čase shora dolů). 

Zdroj: Luth (2011), vlastní úprava. 
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dosažení určité tloušťky vrstvy při něm růst vrstvy po vrstvě přechází do ostrůvkového růstu, 

Luth (2001). 

 Hakola (2008) zmiňuje, že způsob rozhodnutí, kterým z uváděných režimů se růst 

vrstvy vydá, závisí na velkém množství faktorů, přičemž tím nejdůležitějším je celková 

energie depozičního systému. V praxi se dá celková energie depozičního systému regulovat 

pomocí snižování (zvyšovaní) rychlosti depozice a teploty uvnitř depoziční komory, resp. 

teploty substrátu. 

5.3 Budoucnost metody PLD 

 Doposud byla řeč pouze o ablačním procesu, jenž ke své iniciaci využívá lasery 

pracující v oblasti vlnových délek od UV po IR část spektra27. V praxi jsou pro to nejběžněji 

využívány tzv. excimerové lasery (jedná se o plynové pulzní lasery, jejichž aktivní prostředí 

je tvořeno specifickým druhem molekul - excimery28). Přechod do nižších oblastí vlnových 

délek se zdál dlouho možný jen v podobě často i několik kilometrů dlouhých zařízení, a to 

zejména díky jejich obrovské energetické náročnosti. V posledních několika letech se však na 

přechodu laserů pracujících v oblastech nízkých vlnových délek29 z mohutných hal na 

pracovní stoly laboratoří intenzivně pracuje. Kuba (2006, str. 20) k tomuto trendu 

poznamenává následující: „rychlost jejich vývoje je srovnatelná snad jen s vývojem 

mikroprocesorů a počítačů, což lze ukázat i kvantitativně: charakterizuje-li vývoj 

mikroprocesorů tzv. Moorův zákon exponenciálního výboje, že počet tranzistorů na chipu se 

zdvojnásobí každých 18 měsíců, můžeme podobnou závislost pozorovat také u snižování 

energetických nároků rentgenových laserů“ 

Způsobů jak docílit snížení energetických nároků těchto laserů a přizpůsobení jejich 

rozměrů klasickým stolním laserům dnes existuje relativně velké množství, mezi tři 

nejslibnější techniky patří: 

a) Transientní rentgenové lasery – tj. lasery využívající tzv. principu gilotiny, který pro 

generování rentgenového paprsku využívá synchronizace letu rentgenových fotonů 

                                                           
27

 Viz kapitola 5.1.1 
28

 Jedná se o molekuly, které mohou existovat jen ve vybuzeném stavu, při návratu do stavu základního se 
rozpadají na atomy.  
29 Oblast extrémně ultrafialového záření (XUV, λ < 100 nm) po oblast měkkého rentgenového záření (λ < 30 nm) 
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 a zahřívání plazmatu uvnitř laserového zařízení. Detailnější charakteristikou těchto 

typů laserů se zabývá např. Kuba (2006). 

 

b) Kapilární lasery – tj. lasery, které pro generaci XUV pulzů využívají průchodu 

elektrického výboje prostorem kapiláry30. Detailnější charakteristikou stolního laseru 

tohoto typu se zabývá např. Chalupský a kol. (2008). 

 

c) Lasery na volných elektronech – tj. lasery, jejichž funkce spočívá v urychlení volných 

elektronů magnetickým polem vytvářeným řadou magnetů se střídající se polaritou. 

Detailněji se těmito lasery zabývá např. Wagner (2008). 

Výhodou takto konstruovaných laserů ve spojení s ablačními procesy je fakt, že jimi 

vytvořený ablační obláček je podstatně hustší, chladnější a má rovnoměrněji rozložené 

vlastnosti, než je tomu u obláčků vytvořených excimerovými lasery. To vše je spolu 

s jedinečnou kombinací těchto velmi krátkých vlnových délek s prostorovou koherencí 

 a špičkovým výkonem laseru při depozici tenkých vrstev velká výhoda.  Zatímco laserová 

ablace indukována IR, viditelným a UV zářením je dnes experimentálně prostudována ve 

velkém množství materiálů a v praxi se ji běžně využívá. Ablace indukována XUV 

 a měkkým rentgenovým zářením je stále předmětem výzkumů a pozorovat ji zle povětšinou 

jen na úzce specializovaných pracovištích. To je zapříčiněno dosud poměrně vysokými 

náklady na jednotlivé „výstřely“ laserů a jejich destruktivními účinky, Létal (2004).  

Stejný autor při své disertační práci vytvořil kód XUV-ABLATOR, jehož cílem je 

simulovat proces XUV/rtg ablace pro rychlý a efektivní výběr materiálů vhodných pro další 

použití. S relativně uspokojivými výsledky byla tato počítačová modulace laserové ablace 

testována a porovnána s experimentálně změřenými hodnotami ablačních charakteristik pro 

dvě látky - křemík a polymetylmetakrylát (PMMA). V následující kapitole je kód XUV-

ABLATOR stručně popsán a upraven pro další využití.  

5.3.1. Výpočetní metody pro matematický popis procesu laserové ablace 

Kód XUV-ABLATOR je vlastně modifikací již existujícího kódu ABLATOR, který 

sloužil pro modelování míry poškození vnitřních stěn reaktoru NIF (National Ignition 

Facility) pulzem intenzívního nemonochromatického rentgenového záření. S úspěchem jej lze 

                                                           
30

 Blok dielektrického materiálu. 
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uplatnit i v problematice nanášení tenkých vrstev pomocí metody PLD. Širší využití tohoto 

výpočetního kódu (napsaném v programovacím jazyce Fortran 77) bylo dosud limitováno 

náročností uživatelského prostředí a nesnadnou manipulací s datovými soubory. Z toho 

důvodu bylo v rámci této bakalářské zpracováno grafické uživatelské rozhraní (GUI) 

v programovacím jazyku Python 2.7.2, jež zadávání těchto parametrů zprůhlední a umožní 

uživateli jejich snadnější zpětné dohledání. Způsob implementace GUI do složky s kódem 

XUV-ABLATOR je zaznamenán na obr. 5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Složka na obr. 5.8 obsahuje šest adresářů a textový dokument s popisem jejich funkce. 

První adresář bin uchovává binární soubory Ablator.exe (resp. Ablator2.exe), které jsou 

zkompilovanými fortranovými kódy ABLATORU (resp. XUV-ABLATORu). V adresáři data 

se nachází trojice datových souborů: initadata, matdata a opacdata (viz přílohy obr. 2). Datový 

soubor initdata obsahuje vstupní parametry laserového zářiče, resp. datový soubor matdata 

vstupní parametry zkoumaného materiálu. Vstupní parametry datového souboru opacdata se 

využívají pouze při simulaci nemonochromatického XUV/rtg záření, v případě 

monochromatických XUV laserů jsou hodnoty z tohoto datového souboru zahrnuty v datovém 

   Obr 5.8: Složka s kódem XUV-ABLATOR 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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souboru initdata. Práci s těmito datovými zdroji ulehčuje a zpřehledňuje vytvořené GUI (viz 

obr. 5.9). Adresář models obsahuje datové modely v programovacím jazyce Python 2.7.2, na 

něž se odkazují kódy s GUI uložené v adresáři views (viz přílohy obr. 1). Adresář solutions 

uchovává hotová řešení. Jednotlivá řešení jsou v něm členěna do podadresářů, kde každý 

z podadresářů má zvolený název aktuálního projektu. Poslední adresář temp je pracovní, zde 

se provádí výpočet a vznikají nová řešení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obr. 5.9 je znázorněno zpracované GUI pro kód XUV-ABLATOR. V horní nabídce 

obsahuje GUI dvě základní tlačítka – Nový a Otevřít. Druhé tlačítko slouží k načtení 

kompletního řešení z adresáře solutions prostřednictvím dialogového okna (viz přílohy  

obr. 4). První tlačítko nastaví aktuální řešič (ABLATOR či XUV-ABLATOR) a přidá 

prázdnou stránku záložky, pomocí níž lze nadefinovat vlastní hodnoty do předpřipravených 

políček, případně tyto hodnoty načíst z datových souborů (viz přílohy obr. 7). Každá 

jednotlivá stránka záložky přitom obsahuje následující tlačítka: 

• Init Data, Mat data, Opacdata – tlačítka, jež umožňují načíst vstupní parametry 

z datových souborů prostřednictvím dialogového okna přednastaveného do složky s 

  Obr 5.9: Grafické uživatelské rozhraní kódu XUV-ABLATOR 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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programem. Materiálové parametry obsahující n-tici hodnot (např. povrchové napětí 

surface tension) jsou ošetřeny tlačítkem Nastav. Tyto parametry se zobrazí 

v samostatném okně, resp. lze je do něj vepsat z klávesnice (viz přílohy obr. 3). 

 

• Otevři složku s řešením – toto tlačítko otevírá složku s řešením aktuálního projektu v 

adresáři solutions. 

 

• Uložit a Zavřít – GUI čítá celkem tři tlačítka pro uložení. Tlačítko v horní liště slouží 

pro uložení solutionu a vytvoření složky, kam se následně ukládají hotová řešení  

(viz přílohy obr. 5). Zbylá dvě tlačítka ukládají jednotlivé vstupní parametry do 

datových souborů (viz přílohy obr 6). Tlačítko Zavřít smaže aktuální stranu záložky.  

 

• Výpočet – spuštění výpočtu laserové ablace dané látky (kódu ABLATOR/XUV-

ABLATOR). Hotové řešení se ukládá do složky vytvořené v adresáři solutions ve 

složce programu. 

Výše popsané GUI je, spolu se zdrojovými kódy a veškerými náležitostmi, k této práci 

přiloženo na CD ve složce ablator. Tento výsledek mé bakalářské práce poslouží k 

uživatelskému zpřístupnění kódu XUV-ABLATOR pro účely praktických výpočtů v rámci 

interpretace experimentálních dat a přípravy laboratorních měření procesu ablace pomocí 

svazku stolního kapilárního XUV laseru31. Tyto aktivity jsou náplní projektu Grantové 

agentury České republiky s názvem „Vytváření speciálních tenkých UV-Vis-NIR dielectric 

metodou XUV ablace“, který je aktuálně řešen ve spolupráci Fyzikálního ústavu Akademie 

věd České republiky, Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd České 

republiky, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Vysoké školy báňské 

– Technické univerzity Ostrava. 

5.4 Komparace metody PLD s ostatními depozičními metodami   

 Metoda PLD umožňuje deponovat vrstvy při téměř jakékoli teplotě v závislosti na 

fyzikálních parametrech odpařovaného materiálu. „Tloušťku“ připravovaných vrstev lze 

relativně snadno regulovat nastavením hustoty energie laserového záření a počtu emitovaných 

pulsů.  Další výhoda této depoziční metody tkví v poměrně jednoduché a cenově dostupné 

                                                           
31

 Viz Chalupský a kol. (2008). 



28 
 

experimentální technice. Nejdražší komponentou je laser, který je umístěn mimo depoziční 

komoru32. Podstatným rozdílem oproti ostatním depozičním metodám je fakt, že se materiál 

terče odpařuje pomocí tzv. laserové ablace. To poskytuje možnost stechiometrické depozice i 

vícesložkových materiálů a jejich menší spotřebu. 

Mezi nejzávažnější nevýhody této metody patří úzká směrovost ablačního obláčku, 

která znemožňuje nanesení tenké vrstvy na větší plochy substrátu. Z toho důvodu je v praxi 

upřednostňována metoda vakuového naprašovaní, jež při porovnatelné jakosti tenkých vrstev 

širší pokrytí substrátu dovoluje. Oproti chemickým metodám depozice nejsou vrstvy 

připravené pulzní laserovou depozicí tolik kvalitní a mohou obsahovat značné množství 

nehomogenit v podobě mikroskopických kapiček33. Vše ale nasvědčuje tomu, že v budoucnu 

bude možné toto znevýhodnění srovnat vývojem laserů pracujících v oblastech krátkých 

vlnových délek34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 S laserem lze libovolně manipulovat a nemusí tedy nutně sloužit jen pro účely depozice. 
33

 Zmíněným depozičním metodám se podrobněji věnuje kapitola 4. 
34

 Viz kapitola 5.3 
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6 Použití tenkých vrstev v bezpečnostní praxi 

 Možnosti uplatnění tenkých vrstev jsou v současnosti velmi pestré. Řadu let už se 

užívají k povrchovým úpravám mnoha rozličných materiálů. S velkou oblibou se využívá 

zejména tvrdých diamantových vrstev pro aplikace na řezné nástroje za účelem zvýšení jejich 

životnosti, optických vrstev pro jejich antireflexní a reflexní vlastnosti či vrstev kovových, 

které mohou sloužit jako kontakty na polovodičích. Pro své možnosti použití jsou zajímavé 

elektricky vodivé tenké vrstvy průhledné ve viditelné oblasti spektra. Toho se s úspěchem 

využívá například u moderních televizních obrazovek či počítačových monitorů. Co se 

bezpečnostní praxe týče, i v ní je tenkých vrstev hojně využíváno. Vzhledem ke stanovenému 

rozsahu práce není možné vyjmenovat všechny jejich možné aplikace. V následujícím textu 

jsou uvedeny jen příklady těch nejzajímavějších z nich. 

6.1 Čidla, senzory a detektory  

 Asi nejmasivněji jsou tenkovrstvé technologie uplatňovány v oblasti 

elektrotechnického průmyslu. Z hlediska bezpečnostní praxe to může zahrnovat například 

výrobu nejrůznějších čidel, senzorů a detektorů. Pracovní princip těchto zařízení je povšechně 

založen na rozpoznání změny jejich chemických, biologických, mechanických nebo 

fyzikálních vlastností pod vlivem působení jimi detekovaných složek. Faktický popis funkce 

všech známých čidel, detektorů a senzorů založených na tenkovrstvých materiálech sahá nad 

rámec této bakalářské práce. Níže jsou podrobněji rozebrány pouze taktilní senzory (senzory 

vyhodnocující dotyk) a tenkovrstvá čidla určená pro detekci i velmi malých koncentrací 

nebezpečných plynů. Pro malé rozměry těchto zařízení se při nanášení tenkých vrstev 

s úspěchem používá i metody pulzní laserové depozice (PLD), jíž se věnovala kapitola 5.2.  

Detektory nebezpečných plynů 

 Jelínek (2005, str. 14) k tenkovrstvým senzorům poznamenává: „Tenkovrstvá čidla 

určená pro detekci malých koncentrací redukčních a oxidačních plynů (asi 10 ppb - 1000 

ppm)35 by měla vykazovat vysokou citlivost a selektivitu na plynné složky, rychlou odezvu, 

krátkou dobu zotavení a dlouhodobou stabilitu těchto parametrů. Pracovní teplota čidla by 

neměla být vyšší než ~ 250
o
C. Uvedené požadavky splňují např. tenkovrstvá čidla plynů 

založená na změně elektrické vodivosti, nebo na změně optických vlastností." Tenkovrstvá 

čidla založená na změně elektrické vodivosti jsou jedněmi z nejpoužívanějších přístrojů pro 

                                                           
35

 Ppb - parts per billion (počet  částic na jednu miliardu), ppm - parts per milion (počet částic na jeden milion) 
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detekci plynů. Jejich základním prvkem je tzv. aktivní vrstva. Na tenké aktivní vrstvě 

(nanesené pomocí metody PLD mezi dvě elektrody) dochází během detekce plynu k výměně 

elektronů jeho molekul s elektrony molekul povrchu této vrstvy, čímž je posléze vyhodnocena 

přítomnost plynu mezi elektrodami jako změna vodivosti aktivní vrstvy. Citlivost těchto 

senzorů lze ladit pomocí ohřevu podložky tenké aktivní vrstvy. Oproti tomu čidla optická jsou 

založena na rozpoznání změn optických vlastností materiálu. Jelínek (2005) popisuje optická 

čidla využívající změnu indexu lomu tenké vrstvy při průchodu světelného paprsku (paprsku 

laseru) prostředím s detekovaným plynem. Podmínkou těchto čidel je vytvořit z aktivní tenké 

vrstvy a její podložky vlnovod, tj. index lomu aktivní vrstvy musí být větší než index lomu 

podložky. Při tomto uspořádání se po vniknutí laserového paprsku do vlnovodu objeví na 

stínítku temná čára (obr. 6.1). Z velikosti posunu na stínítku takto vytvořené temné čáry lze 

vypočítat změnu indexu lomu vrstvy a určit přítomnost detekovaného plynu.  

  

  

 

  

 

  

Taktilní (dotykové) senzory 

Dalším příkladem využití tenkých vrstev jsou dotykové senzory. Tyto senzory se 

využívají pro detekci narušitele ve střeženém prostoru, nebo obecně pro detekci dotyku a 

případného změření jeho síly či tlaku. Nejjednodušší taktilní detektory mohou být založeny na 

dvou pružných vodivých tenkých vrstvách (cca 25nm) oddělených určitými distančními 

členy. Při působení vnější síly na vrchní vrstvu dojde k elektrickému propojení obou vrstev 

skrze distanční členy, což se následně na výstupu projeví jako signál v podobě logické 

jedničky - dotyk. Uváděný princip patří k těm nejtriviálnějším, obdobně pracují i detektory 

vyhodnocující modulaci mechanického kmitání procházejícího mezivrstvou, deformaci vrstvy 

nebo emisního proudu elektronů. Dokonalejší senzory pak kromě intenzity stisku vyhodnocují 

také jeho geometrickou polohu, sem můžeme zařadit například počítačové touchpady nebo 

snímače otisků prstů. Princip jejich funkce je ale daleko složitější, Husák (2004).  

Zdroj: Jelínek (2005).  

Obr. 6.1: Konstrukce tenkovrstvého optického senzoru. 
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6.2 Sluneční brýle 

 Sluneční brýle jsou častým „kosmetickým" doplňkem pracovníků zabývajících se 

fyzickou ostrahou osob a majetku. V povědomí veřejnosti jsou nejčastěji vnímány ve spojení 

s osobními strážci. Nejedná se však o pouhý nástroj pro zvýraznění image, ale zejména o 

vysoce účelný ochranný prostředkem. Když pomineme fakt ochrany zraku před nejrůznějšími 

dráždivými látkami, slouží sluneční brýle především pro eliminaci oslnění nositele a jeho 

anonymizaci (znesnadnění přesného určení místa pohledu nositele). Z uvedených faktů plyne 

potřeba konstruovat v bezpečnostní praxi používané sluneční brýle tak, aby byly schopny 

filtrovat ostré záblesky světla (např. slunečních paprsků odrážejících se od vodní hladiny), 

skrýt pohled jejich nositele, a zároveň umožňovaly dostatečnou propustnost světla při 

zachování věrnosti barev a kontrastů. Z těchto důvodů se v posledních několika letech 

začínají stále více prosazovat povrchové úpravy brýlových čoček tenkými vrstvami materiálů, 

jež tyto vlastnosti brýlovým čočkám propůjčují. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 Povrchově upravené brýlové čočky jsou dnes běžně komerčně dostupné. Mezi 

povrchové úpravy brýlových čoček spadá i jejich tvrzení, čehož se využívá zejména pro 

dětské brýle (aby při jejich rozbití nedošlo k pořezání dítěte). Pro tyto úpravy slouží chemické 

metody depozice a metody založené na přímém vstřikování laku (např. spin-coat a dip-coat). 

Z hlediska bezpečnostní praxe jsou podstatnější povrchové úpravy čoček brýlí směřující k 

jejich zabarvení a zefektivnění antireflexních vlastností. K barvení brýlových čoček se 

využívá tenkých vrstev nanesených metodou vakuového napařování (to mohou být např. 

vrstvy chrómu, křemíku, titanu či nejrůznějších oxidů kovů). Pro dosažení kvalitních 

antireflexních vlastností se hojně využívá metody magnetonového napařování. Takto ošetřené 

povrchy čoček dosahují snížení odrazu světla v rámci viditelného spektra až na 0,2% (tyto 

Obr. 6.2: Antireflexní sluneční brýle s hydrofobní úpravou. 

Zdroj: i-Brýle (2012). 



32 
 

vrstvy tvoří např. fluorid lithný, fluorid vápenatý, fluorid hořečnatý, kryolit, fluorid 

hlinitosodný nebo oxidy zirkonia). V případě antireflexní čočky je účelné tuto čočku podrobit 

ještě tzv. hydrofobní úpravě (obr. 6.2). Hydrofobní tenkou vrstvu lze zpracovat dvěma 

způsoby, a to ponořením čočky do silikonového laku a směsi rozpouštědel nebo vakuovým 

napařením. Takto deponovaná vrstva je hladší a eliminuje zachytávání prachu a nečistot mezi 

mikroskopickými trhlinkami nanesené tenké vrstvy na minimum, Dioptra (2012).  

6.3 Ochranné Obaly potravin 

 Pod pojem bezpečnostní praxe lze v souvislosti s tenkými vrstvami zařadit i ochranné 

obaly potravin. Ochranné obaly zabraňují kontaminaci potravin vnějšími vlivy, jimiž může 

být cokoliv od prachu, světla nebo vlhkosti prostředí, až po biologické či chemické znečištění 

ovzduší jako následek teroristického útoku36. Dalším úkolem ochranných obalů potravin je 

udržet potravinu čerstvou a vhodnou pro okamžitou konzumaci nebo případnou další úpravu. 

Všechny tyto požadavky by měl splňovat jeden a tentýž obal. Ochranné obaly mohou být 

tvořeny buďto rigidními materiály (dřevo, hliník, lepenka apod.) nebo materiály flexibilními 

(plastové, hliníkové folie apod.). U obalů rigidních vzniká ochranná bariéra díky vysoké 

hustotě na obal použitých materiálů. U obalů flexibilních tomu tak není. Na povrchu 

flexibilních obalů se nachází bezpočet malých otvůrků, kterými mohou na potravinu pronikat 

mikroskopické molekuly nežádoucích plynů. Tuto nevýhodu flexibilních obalů lze úspěšně 

vyřešit například nanesením tenké vrstvy oxidu křemíku (SiO). 

 Výše zmíněné otvůrky na povrchu flexibilních obalů potravin jsou zapříčiněny 

polymerovou strukturou folií, která má podobu řetězců vyhlížejících jako mřížka. Čím více 

jsou řetězce navzájem propojeny, tím nepropustnější bude vzniklá bariéra. Propojení těchto 

řetězců ale nikdy nebude natolik silné, aby mezi nimi lidskému oku neviditelné otvůrky 

nevznikaly. Na flexibilní obaly nanesená tenká vrstva (obvykle v rozmezí 40-80nm) tyto 

otvůrky vyplní a vytvoří na mřížce řetězců hladký, nepropustný povlak. Vrstvy takto 

použitých materiálů se nanášejí pomocí vakuových technik, zejména pak metodou vakuového 

napařovaní. Existují i speciální metody určené pro nanesení tenké vrstvy na flexibilní obalové 

materiály, mezi jednu z nejpoužívanějších patří metoda rotačního hlubotisku37 užívaná 

například pro povlaky z polyvinylidenchloridu (PVDC). Všechny tyto výrobky jsou dnes na 

                                                           
36

 Totéž platí pro ochranné obaly nápojů, v současnosti jsou běžně dostupné tenkovrstvové aluminiové 
plechovky a PET láhve. 
37

 Tisková technika pracující na principu tisku z hloubky, deponovaný materiál je zahlouben pod úroveň 
materiálu nedeponovaného. 
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trhu pohodlně dostupné a používají se pro všechny typy potravin. Vrstvy z oxidů křemíku 

jsou odolné a snadno se zpracovávají. Neobsahují chlor a lze je bez dalších úprav použít na 

sterilizovaná balení potravin. Mezi jejich další výhodu patří to, že neobsahují kovy a jsou tedy 

vhodné pro obalové materiály, které musí projít detektory kovů jako standardní procedurou 

zvyšující bezpečnost potravin. Využití nachází tenké vrstvy také v oblasti výroby 

environmentálně šetrných termoplastů, které by bez tenkovrstvového povlaku nebyly schopny 

potraviny účinně chránit. Beune (2010).  

6.4 Nože a jiné chladné zbraně 

 Vrstvy z nejrůznějších materiálů se na povrch čepelí chladných zbraní nanášely 

v průběhu celé jejich moderní historie. Často ani nemusely sloužit k ochraně čepelí. Mnohdy 

byly pouhým dekoračním doplňkem, který funkčnost zbraně naopak znehodnocoval (např. 

diamanty a zlatem zdobené meče a dýky šlechty). Na druhou stranu, už od dob raného 

středověku se začaly čepele chladných zbraní opatřovat vrstvami kovů, které zcela účelně 

chránily ostří proti korozi a mechanickému poškození. V poslední době jsou ochranné vrstvy 

nanesené na ostří chladných zbraní stále žádanější. Díky rozvoji tenkovrstvých technologií 

nabízejí takto ošetřené zbraně daleko vyšší odolnost proti korozi a mechanickému poškození 

než tomu bylo dříve. Specifickou funkci plní antireflexní vlastnosti tenkých vrstev. To ocení 

zejména příslušníci zvláštních jednotek a vojska, jimž hrozí vyzrazení aktuální polohy 

nepříteli v důsledku odrazu slunečních paprsku od lesklého povrchu nože.  

 Způsobů ošetření ostří chladných zbraní se v průběhu staletí vystřídala celá řada, od 

nejstarších technik využívající oxidace kovů38 po dosud užívanou technologii Blackfast, která 

využívá postupného namáčení do čtyř různých kapalin o pokojové teplotě. Podstatnou 

nevýhodou všech těchto technik je to, že neposkytují komplexní ochranu. Účinné propojení 

ochrany proti korozi při současné odolnosti proti mechanickému poškození se zanedbatelným 

snížením ostrosti přinesly až vakuové metody nanášení tenkých vrstev. Asi nejvýrazněji se 

v současnosti prosazuje pokovování tenkou vrstvou nitridu titanu (TiN) nanesenou metodou 

vakuového napařovaní. Jedinou nevýhodou titanové tenké vrstvy je snížení ostrosti nože. To 

lze vyřešit pokovením jen jedné strany čepele, přičemž strana druhá zůstane neošetřena a 

může se tak libovolně brousit. Nůž ošetřený tenkou vrstvou oxidu titanu je zobrazen na obr. 

6.3, Černý (2010). 

 

                                                           
38

 Např. ohřev za vysoké teploty v alkalických lázních. 
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6.5 Bezpečnostní fólie  

 Prosklené plochy objektů jsou jedním z jejich nejrizikovějších a nejzranitelnějších 

míst. Přestože je sklo samo o sobě velmi tvrdý materiál, velkou nevýhodu představuje jeho 

extrémní křehkost. Právě pro svou křehkost jsou prosklené plochy častým terčem útoků 

zlodějů a vandalů. Bezpečnostní folií potažené prosklené plochy křehkost skla snižují a 

znesnadňují tak možnost loupeže v daném objektu s podobnou účinností jako třeba 

mechanické zábrany v podobě nejrůznějších mříží. Vyjma estetické stránky věci plní 

bezpečnostní fólie (na rozdíl od mříží) i celou řadu dalších specifických úloh. Může se jednat 

o ochranu prosklených ploch před vnějšími vlivy prostředí (např. před krupobitím nebo 

destruktivními účinky požárů v blízkosti objektů) či ochranu osob před zraněním se o střepy 

poté, kdy došlo k rozbití skla. Další výhodou bezpečnostních folií je ochrana proti 

nebezpečnému UV záření. Bezpečnostních folií se užívá také pro jejich termoizolační 

vlastnosti, či pro zajištění soukromí pomocí tónování skel folií. Právě pro tyto funkce jsou 

v dnešní době bezpečnostní fólie ošetřovány tenkou vrstvou přídavného materiálu.  

 Základním materiálem pro výrobu bezpečnostních fólii je polyester (PE), na něž je 

nanesena vrstva lepu pro těsné spojení fólie se zasklenou plochou. Na takto zhotovenou 

polyesterovou fólii se v tenké vrstvě nanáší další přídavný materiál, jenž slouží k ochraně 

fólie před mechanickým poškozením a vylepšení ochranných vlastností polyesteru. Jako 

přídavných materiálů bylo původně využíváno nejrůznějších umělých barviv. Tato barviva 

byla postupem nahrazována tenkou vrstvou kovu (např. hliníku) nanesenou pomocí metody 

vakuového napařovaní. V současnosti je nahrazována i tato metoda, a to metodou vakuového 

naprašování, která při nanesení tenké vrstvy kovu na bezpečnostní fólii zaručí její vysoký 

energetický výkon, tedy zabránění přílišnému horku v letních měsících a úniku tepla v zimě 

při zachování barevného kontrastu, Davídek (2009). 

 

Obr. 6.3: Zavírací nůž KERSHAW ošetřený tenkou vrstvou nitridu titanu. 

Zdroj: Černý (2010). 
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6.6 Tenkovrstvé solární panely v armádě 

 Vojenský průmysl na sebe odjakživa váže ohromný vědecký potenciál. Technické 

novinky jsou nezřídka vyráběny pro potřeby armády a až poté se přesouvají do sféry civilního 

života. Nejinak je tomu i v případě výroby tenkovrstvých solárních panelů. V posledních 

letech se začíná stále více debatovat o možném nahrazení často hlučných a enormně těžkých 

dieselových generátorů alternativními zdroji elektrické energie. Jako nejvýhodnější se zdá 

možnost využití slunečního záření. I když stále platí známý fakt, že jsou současné solární 

panely příliš drahé a málo účinné, pro potřeby armády už byly vyrobeny tenkovrstvové 

solární panely využívající pro svou činnost tenké vrstvy amorfního nebo mikrokrystalického 

křemíku (Si). Ani tyto panely nevynikají velkou účinností, jejich výroba je však mnohem 

levnější než je tomu u klasických solárních panelů.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Křemíku se využívá z mnoha důvodů. Je hojně zastoupen v zemské kůře, pročež je 

snadno dostupný a relativně levný. Tenká vrstva amorfního křemíku nanesená pomocí 

vakuových technik na speciálně upravenou folii umožňuje výrobu solárních panelů, které jsou 

pro svou pružnost a nízkou váhu vhodné pro rychlý přesun bojových jednotek a umístění na 

látkové střechy stanů (obr. 6.4). Vyjma amorfního křemíku lze pro výrobu tenkovrstvových 

solárních panelů využít i tenké vrstvy jiných materiálů pohlcujících sluneční záření v široké 

části spektra (např. na bázi CuInSe či CdTe). Přestože jsou tyto články levné a mají nízkou 

hmotnost, jejich největší nevýhoda spočívá ve zmiňované nízké účinnosti a nestabilitě 

parametrů. Tenkovrstvový článek lze vyrobit s obstojnou účinností (cca 15%). Tato účinnost 

ale brzy klesá a po krátké době je nižší než 10%, Poulek, Libra (2010). 

Obr. 6.4: Armádní solární stan. 

Zdroj: Grohmann (2010). 
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6.7 Tenké vrstvy v lékařství 

 Vědním oborem těsně se dotýkajícím oblasti bezpečnosti je bezesporu i lékařství. 

Posláním tohoto oboru je chránit a zlepšovat lidské zdraví, definovat způsob a průběh nemocí, 

a v neposlední řadě také stanovit možnosti jejich předcházení. Za tímto účelem se lékařství 

opírá o poznatky z mnoha jiných vědních oborů (např. biologii, chemii nebo fyziku). Široce se 

v lékařství uplatňuje i materiálové inženýrství, pod které spadá depozice tenkých vrstev.  

 Jelínek (2005) zmiňuje, že mezi velmi perspektivní oblasti lékařských tenkovrstvových 

aplikací patří zejména implantologie39. Lidský organismus obtížně přijímá cizí tělesa. 

Závažným problémem je především imunitní reakce organismu, která způsobuje nevhojení 

implantátu. Z toho důvodu se lékaři snaží implantáty co nejvěrněji přiblížit původnímu 

materiálu (tzv. biokompatibilitu). To lze dobře ilustrovat na zubních implantátech. Zubní 

implantáty jsou vystaveny velkým mechanickým tlakům a pro jejich výrobu by tedy bylo 

vhodné užít zejména kovů. Kovy však povětšinou nesplňují nároky na biokompatibilitu 

s dutinou ústní. Ty naopak splňují implantáty keramické, které jsou zase příliš křehké. Jak 

výhodně zkombinovat obě tyto vlastnosti? Odpovědí jsou právě tenkovrstvové aplikace, tedy 

pokrytí kovového implantátu tenkou ochrannou vrstvou. Onou ochrannou vrstvou může být 

např. hydroxyapatit vápenatý (Ca
10

(PO
4
)
6
(OH)

2
) nanesený metodou PLD, pomocí níž dojde 

ke stechiometrickému přenosu použitého materiálu. Další možností je kupříkladu biologicky 

inertní uhlík, nebo tenká diamantová vrstva podobná uhlíku (DLC – diamond like carbon)40. 

Obdobným způsobem jako zubní implantáty lze vyrobit např. implantáty kostí, kloubů či 

srdečních chlopní.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Lékařský obor zabývající se implantací cizorodého materiálu do lidského těla. 
40

 Amorfní materiál podobných vlastností jako diamant. 
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7 Diskuze 

 Povlakování materiálu tenkými vrstvami prošlo v posledních několika letech prudkým 

rozvojem srovnatelným snad jen s rozmachem výpočetní techniky. Postupem času se tenké 

vrstvy staly (vzhledem ke svým jedinečným fyzikálním vlastnostem) klíčovým faktorem 

výroby elektronických součástek, nejrůznějších optických zařízení, ale i masivních řezných 

nástrojů. Inovativní technologové dnes pomocí tenkovrstvových povlaků dosahují vyšší 

efektivity, spolehlivosti a míry přesnosti těchto aplikací, stejně jako nezanedbatelného snížení 

nákladů na jejich výrobu. Metody depozice tenkovrstvových povlaků se rozvíjejí souběžně 

s technickými, ekonomickými a vědeckými požadavky doby. Těchto metod dnes existuje 

velké množství a pro větší přehlednost se dělí do dvou kategorií. První kategorie se nazývá 

CVD (Chemical Vapor Deposition) a spadají pod ní metody, vyžívající pro depozice tenkých 

vrstev chemické procesy. Druhá kategorie v sobě pojímá metody založené na procesech 

fyzikálních a označuje se PVD (Physial Vapor Deposition). Do této kategorie patří i metoda 

PLD (Pulzní Laserová Depozice), jíž se zabývala tato bakalářské práce. 

 Pulzní laserová depozice je metoda založená na ozařování terče z deponovaného 

materiálu laserem nad tzv. ablační práh. Pojem ablační práh vymezuje jakousi pomyslnou 

hranici daného materiálu, za níž dochází k jeho netermickému odpařovaní - laserové ablaci. 

Přestože nejsou současné vědecké poznatky prozatím schopny uspokojivě vysvětlit všechny 

jevy, ke kterým při procesu laserové ablace dochází, s úspěchem se jí pro depozici tenkých 

vrstev využívá. Asi největší předností pulzní laserové depozice je schopnost, za vhodných 

podmínek deponovat stechiometrickou tenkou vrstvu i vícesložkových materiálů. Naopak 

nevýhodou takto vytvořených tenkovrstvých povlaků je jejich nehomogenní pokrytí velkých 

ploch materiálu.  

Zajímavá je otázka, kterak se při pulzní laserové depozici uplatní lasery pracující 

v oblastech nízkých vlnových délek - ultrafialového (XUV) a měkkého rentgenového záření. 

Na odpověď si bohužel budeme muset ještě nějaký čas počkat. Ještě donedávna byly totiž 

XUV/rentgenové lasery obří kolosy dosahující mnohdy až několikakilometrových délek. 

V současnosti se lasery pracující v oblastech těchto nízkých vlnových délek přeci jen 

dostávají na laboratorní stoly. Miniaturizace oněch mamutích zařízení je dosahováno hned 

několika způsoby, mezi ty s největší budoucností patří transientní, kapilární nebo na volných 

elektronech založené XUV/rentgenové lasery. Přestože tato zařízení dosud nejsou sériově 

vyráběna, existuje v rámci Evropy několik specializovaných pracovišť, která stolními XUV 
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lasery disponují. Jedním ze zařízení tohoto typu je také kapilární XUV laser umístěný na 

Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze, který emituje fotony o vlnové délce 46 

nm41. Současné experimentální aktivity zahrnují diagnostiku laserového svazku, stadium 

ablačního kráteru a charakterizaci ablačního plazmatu. Plánovány jsou také pokusy o depozici 

tenkých vrstev optických materiálů. Lze předpokládat, že speciální tenké vrstvy vytvořené 

pomocí tohoto laseru přinesou kvalitativní posun v možných aplikacích také v oblasti 

bezpečnostního inženýrství. 

Doplňující metodou studia chování ablačních procesů vyvolaných XUV/rentgenovými 

lasery je výpočetní simulace. Pro účely matematického modelování rentgenové ablace byl na 

ČVUT42 v Praze zpracován kód XUV-ABLATOR. Součástí této bakalářské práce je program 

upravující uživatelské rozhraní kódu XUV-ABLATOR. Pomocí takto upraveného nástroje 

bude nyní možné predikovat např. úroveň ablačního prahu libovolných materiálů, což značně 

zjednoduší i zefektivní plánované experimentální činnosti. 

Dosud není zcela jasné, do jaké míry XUV/rentgenové lasery ovlivní konkrétní 

možnosti pulzní laserové depozice. Obecně přijímán je fakt, že vlastnosti odpařeného 

ablačního obláčku budou rovnoměrněji rozloženy v celém jeho objemu. Z fyzikálního 

hlediska bude ablační obláček hustší a chladnější než obláčky odpařené dnes používanými 

lasery. To v konečném součtu povede ke kvalitnějším depozicím tenkovrstvových povlaků a 

ještě větší rozmanitosti výběru materiálu terče. Ruku v ruce s tím se budou zdokonalovat 

aplikace, jež metodu pulzní laserové depozice k povlakování tenkými vrstvami využívají. 

Mezi tyto aplikace lze zařadit např. LCD televizní obrazovky a počítačové monitory, či umělé 

náhražky lidských končetin, orgánů a kloubů.  

Tenkovrstvové povlaky nachází uplatnění také v řadě technických prostředků 

bezpečnostní praxe. Mezi současné aplikace, jež tenké vrstvy běžně využívají, patří mnoho 

rozličných elektronických přístrojů od termovizorů a noktovizorů, přes nesmrtící elektronické 

zbraně určené ke zneschopnění protivníka (např. dotykové paralyzéry, tasery či elektronické 

štíty a opasky policistů), až po elektronická čidla, snímače a detektory. S úspěchem se 

využívá též optických a mechanických vlastností tenkých vrstev, a to například při ošetřování 

skel slunečních brýlí, výrobě bezpečnostních fólií, či pro ochranu a tvrzení čepelí nožů. 
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Vzhledem k poměrně ranému stupni vývoje depozičních technik je poměrně zajímavá otázka 

uplatnění tenkých vrstev v dohledné budoucnosti. 

Příhoda, Tóth (2012) se zabývají výrobou a využíváním nanorobotů. Tato miniaturní 

zařízení by se pohybovala v těle člověka, opravovala by poškozené tkáně, vyhledávala a 

likvidovala choroboplodné zárodky či splétala a rozplétala šroubovice DNA. Nicméně, stále 

zbývá dořešit spoustu otázek týkajících se funkce nanorobotů. Jednu z nich, samotný pohyb 

nanorobotů v těle člověka, by mohly vyřešit právě tenké vrstvy. Vědci z Kalifornské 

univerzity přišli s objevem vrtulek vyrobených z tenké optické vrstvičky zlata, jež za 

působení polarizovaného laserového paprsku dokážou roztočit 4 000x větší křemenné 

destičky43. Nanomotory využívající podobné vrtulky by byly teoreticky schopné uvést 

nanoroboty do pohybu. Přestože by rozvoj nanorobotů znamenal pro oblast bezpečnostní 

praxe velký přínos (např. při problematice bezpečnostních hrozeb v podobě neléčitelných 

nemocí), v dohledné budoucnosti pravděpodobně nelze očekávat reálné aplikace v tomto 

směru.  

Představitelnější využití tenkých vrstev nastiňuje Kopytar (2011), jenž se zabývá 

možností použití minerálu molybdenitu (MoS2) jako náhrady křemíku ve světě výpočetní 

techniky. Molybdenit není nijak vzácná látka. Surovinová nouze tedy při jeho využívání 

nehrozí. Jako velké plus se ukazuje jeho schopnost vést elektrony i ve velmi malé vrstvičce 

(cca 0,65 nm). Jen pro porovnání, v  křemíku se mohou elektrony při stejném stupni volnosti 

pohybovat ve vrstvě „tlusté“ 2 nm. Spotřeba tranzistorů vyrobených z tohoto materiálu by v 

stand-by režimu44 byla až 100 00x menší, než je tomu u současných křemíkových tranzistorů.  

Využívání molybdenitu by tak v konečném součtu mohlo vést k rapidnímu snížení spotřeby 

elektrické energie. A to se nemusí týkat jen tranzistorů. Do budoucna se s tenkými vrstvami 

molybdenitu počítá i pro výrobu LED diod či solárních panelů. 

V souvislosti s bezpečnostní praxí jsou zajímavé zejména molybdenitové solární 

panely. Tenkovrstvové solární panely na bázi amorfního křemíku (viz kapitola 6.6) je dnes 

možné instalovat na plátěné armádní stany. Solární panely na bázi tenkých vrstev 

molybdenitu by se teoreticky daly implementovat přímo na uniformy vojáků. Takto vybavená 

uniforma by vytvářela vlastní elektrickou energii pro napájení velkého množství elektrických 

přístrojů, které moderní voják běžně používá (jako např. vysílačky či GPS navigace). Při 
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zatažené obloze by se solární uniforma mohla dobíjet z vojákova vlastního tělesného tepla. Za 

předpokladu použití materiálů absorbujících záření v široké části spektra, by taková uniforma 

byla prakticky neviditelná pro pozorování v noci, které vyhodnocují IR záření emitované 

lidským tělem. Nutno dodat, že tato myšlenka není zcela utopická. Britská armáda už na 

výrobě solární uniformy usilovně pracuje.  O výzkumu solárních uniforem se lze více dočíst 

na stránkách instituce Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC)45, 

Duncan (2012). 

Neméně pozoruhodnou aplikací je možnost vytvoření nezranitelné umělé kůže. 

Z principu by její výroba ani nemusela být příliš obtížná. Určité tenkovrstvové povlaky se 

dobře snáší s lidským organismem. Jiné tenké vrstvy dnes běžně slouží pro ochranu nožů před 

mechanickým opotřebením. Proč nevyužít obou těchto vlastností a nevytvořit „superodolnou“ 

kůži? Současná věda zná přírodní materiál, jenž by toto umožňoval. Tím materiálem je 

pavoučí vlákno. Pavoučí vlákno je velice tenké a neuvěřitelně pružné. Přes svou nepatrnou 

tloušťku má větší pevnost v tahu než ocel a je desetkrát odolnější než stejně silné vlákno z 

kevlaru (materiálu, z něhož se vyrábí neprůstřelné vesty pro vojáky a policisty). Vlákno o 

velikosti psací tužky by například bylo schopno zadržet plně naložené cestovní letadlo. 

Výzkumem a vývojem tenkovrstvového umělého pavoučího vlákna se dnes zabývá řada 

vědců a technologů. Více se o něm lze dočíst např. v Humenik (2011). 

Pulzní laserová depozice, byť pro ablaci materiálu využívající rentgenových laserů, 

podobně epochálních výsledků nejspíš nedosáhne. Vzhledem k rychlosti zdokonalování 

tenkovrstvových depozičních metod je však možné očekávat progresivní vývoj zmíněných 

technologií. Proto ani představa o vojácích oděných v solárních uniformách či neprůstřelných 

tenkých vrstvách deponovaných na kůži člověka není nereálná. Otázkou však zůstává, jak 

dlouho bude muset lidstvo na podobné aplikace čekat.  
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Závěr 

Ačkoli se dnes problematikou depozice tenkých vrstev zabývá velké množství 

cizojazyčných i česky psaných vědeckých článků a celých publikací, konkrétní metodě 

přípravy tenkých vrstev pomocí laserové ablace materiálu terče (pulzní laserové depozici) je 

věnováno relativně malé množství bibliografických zdrojů. Pulzní laserová depozice dosud 

nebyla plně realizována za přispění laserů pracujících v oblasti nízkých vlnových 

délek extrémně ultrafialového (XUV) a měkkého rentgenového (RTG) záření. Interakce 

materiálů s paprsky těchto vlnových délek vykazují řadu rysů, jež je výrazně odlišují od 

interakcí materiálu s paprsky doposud užívaných laserů pracujících v oblastech ultrafialového 

(UV), viditelného a infračerveného (IR) záření. Takto modifikované metody PLD (využívající 

ablace pomocí XUV/měkkého rentgenového záření) jsou v současnosti řešeny na úrovni 

základního výzkumu. Účinná výpočetní simulace těchto procesů představuje podpůrný nástroj 

pro takto koncipované experimentální aktivity. 

Náplní této bakalářské práce bylo shrnutí současných poznatků  

o pulzní laserové depozici (PLD) tenkých vrstev. Formou literární rešerše jsem poukázal 

zejména na využití tenkých vrstev v oboru bezpečnostní praxe. Jako součást této bakalářské 

práce jsem rovněž vyvinul grafické uživatelské rozhraní pro kód XUV-ABLATOR. Cíle této 

bakalářské práce stanovené zadáním byly tímto splněny. Ve vědeckovýzkumných aktivitách a 

spolupráci s partnerskými pracovišti Akademie věd České republiky zaměřené na toto téma 

bych rád pokračoval také v rámci magisterského studia. 
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Seznam zkratek a symbolů 

CVD  Chemická depozice - Chemical vapor deposition 

ČVUT České Vysoké Učení Technické 

DNA Deoxyribonukleová kyselina - Deoxyribonucleic Acid 

EPSRC Rada pro výzkum technických a fyzikálních věd - Engineering and Physical 
Sciences Research Council 

GUI Grafické uživatelské rozhraní - Graphical User Interface 

IR Infračervené záření - Infrared emission 

LASER Zesilovaní světla pomocí stimulované emise záření - Light Amplification 
by Stimulated Emission of Radiation 

MASER  Zesilovaní mikrovln pomocí stimulované emise záření - Microwave 
Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

 
NIF Národní zážehové zařízení – National Ignition Facility 

 
PECVD Plazmou iniciovaná chemická depozice - Plasma-enhanced chemical vapor 

deposition 

PLD  Pulzní laserová depozice - Pulsed laser deposition 

PVD  Fyzikální depozice - Physical vapor deposition  

UV Ultrafialové záření - Ultraviolet emission 

XUV Extrémně ultrafialové záření - Extreme Ultraviolet emmision 
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