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Abstract 

 The paper provides an overview of analytical processes which were used in examination of 
properties of extremely thin layers of stannum dioxide and results that lead to the conclusions regarding 
the internal subatomic arrangement. The results are unique and legal protection of the essence of the 
technology has been initiated. The procedure of large-scale application was further successfully 
researched within a project funded by a grant from the Ministry of Education of Slovak Republic. 
Large-scale samples were delivered for measurement to Plataforma Solar de Almeria, the European 
Test Centre for Solar Energy Applications. Refractograms of both thin and thicker layers were used 
during examination. The results are compared with the measurement of square resistance. Structure of 
the layers can be related to the measured data only based on measurement of the development of 
properties over time, the so-called "history of square resistance", which was monitored throughout 
approximately 190 days under various conditions. Further deliberations are supported by measurements 
of light activity of layers using laser excitation, which is a universal indicator of the subatomic features 
of the dioxide layer. Conclusions of the measurements suffice as an argument for usage of direct 
methods of examination of structures as structures of superthin and subatomic nature. 

 EDX microanalysis confirmed that the layers are extremely thin with parameters out of 
determinable range for the method. RTG diffraction analyses with two extremes at 0.141 nm and 0.28 
nm correspond to the samples for which the calculation of width from the value of square resistance 
and unit resistance for SnO2 gives the second diffraction constant, given a linear dependency 
expectation. A single-peak diffraction record at 0.141 nm was not observed, even though the presence 
of the layer confirmed through R� [Ω/�] is undoubted. Change of square resistance over time and its 
stability is classifiable based on the values that were obtained when the samples had been originally 
created. The stable area is characteristic for samples with R� that corresponds to the calculated 0.141 
nm width. Half-stable behavior, or occasionally faster expiration, can be seen at values of R� above 
the mentioned critical level. When above this value, the samples exhibit excitability by laser with unit 
output in the range of 1 - 2 kW/m2. This proves the presence of a less dense subatomic structure 
(subnanostructure), with parts excitable using a coherent light (λ = 650 nm) with the mentioned unit 
output. It is apparently possible this way to indicate the presence of subatomic oxides even with non-
conductive properties, which can also be prepared using the developed large-scale non-vacuum 
technology. For perfectly transparent, subatomically arranged SnO2, both converent and divergent 
excitations for reflexion as well as refraction through a glass pad were noticed. As an output of the 
research, apart from non-linear optical observations, an analysis of spatial arrangement of the layers is 



expected, as well as a comparison with a model for these subatomic structures. These results will be 
published further on then. 
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Abstrakt 

 V článku je uvedený prehľad analytických postupov, ktoré boli použité pri výskume extrémne 
tenkých vrstiev SnO2 a výsledky, vedúce k záveru o subatomárnom usporiadaní. Výsledok je ojedinelý 
a bola tiež započatá právna ochrana na podstatu technológie prípravy vrstiev. Samotný postup 
veľkoplošnej aplikácie bol ďalej úspešne riešený v rámci grantovej úlohy Ministerstva školstva SR. 
Veľkoplošné vzorky boli dodané na meranie do Španielskeho strediska výskumu Kráľovského 
Ministerstva vedy a technológie Plataforma Solar de Almeria (PSA). Pri vyšetrovaní boli použité 
difraktogramy tenkých vrstiev i vrstiev hrubších. Výsledky sú porovnávané s meraním odporu štvorca 
vrstvy R� [Ω/�]. Štruktúru vrstiev je možné dať do súvisu s nameranými údajmi, až na základe 
merania vývoja vlastností vrstiev v čase, ktoré boli sledované v rozpätí cca 190 dní za rôznych 
podmienok. Úvahy sú podporené meraniami svetelnej aktivity vrstiev excitáciou pomocou lasera, ktoré 
sú univerzálnou indikáciou subatomarity vrstvy dvojmocného oxidu cínu. Závery meraní postačujú ako 
argument pre použitie priamych metód vyšetrovania štruktúr - štruktúr supertenkých a subatomárnych 
vrstiev. 

 EDX mikroanalýza potvrdila, že ide o extrémne tenké vrstvy s parametrami mimo 
vyhodnotiteľného rozsahu pre túto metódu. RTG difrakčné analýzy s dvoma extrémami pri hodnotách 
0,141 nm a 0,28 nm prislúchajú vzorkám, pre ktoré prepočet hrúbky z hodnoty odporu štvorca R� 
[Ω/�] a merného odporu pre SnO2, dáva práve druhú difrakčnú konštantu pri predpoklade lineárnych 
závislostí. Jednopíkový difrakčný záznam pri 0,141 nm nebol pozorovaný, aj keď prítomnosť vrstvy 
meraním R� je evidentná. Časový priebeh zmeny R�, resp. jeho stabilita, je klasifikovateľná na 
základe hodnoty R�, ktorú mali vzorky pri svojom vzniku. Stabilná oblasť prislúcha vzorkám s R� 
prislúchajúcom prepočítanej hrúbke 0,141 nm. Polostabilné chovanie, prípadne rýchlejšiu expiráciu, 
možno pozorovať pri hodnotách R� nad uvedenou kritickou hranicou. Nad touto hranicou vykazujú 

vrstvy excitovateľnosť laserom s merným výkonom v rozsahu 1 - 2 kW/m2. To dokazuje prítomnosť 
subatomárnej štruktúry (subnanoštruktúry) redšej, s časťami rozkmitateľnými koherentným svetlom (λ 
= 650 nm) s uvedeným merným výkonom. Takto je zrejme možné indikovať prítomnosť 
subatomárnych oxidov aj s vlastnosťami izolantov, ktoré sú navrhnutou  veľkoplošnou nevákuovou 
technológiou tiež pripraviteľné. Pre dokonale transparentný, subatomárne usporiadaný SnO2, boli 
zaznamenané konvergentné a divergentné excitácie pre reflexiu i refrakciu cez sklennú podložku. Ako 
výstup z výskumu je možné, okrem nelineárnych optických javov, očakávať aj analýzu priestorového 
usporiadania vrstiev a porovnanie s modelom pre tieto subatomárne štruktúry. Tieto výsledky budú v 
dohľadnej dobe publikované v časopise Acta Metallurgica Slovaca. 

1.Úvod 

 Dosiahnuté pozitívne výsledky vo veľkoplošnej aplikácii supertenkých vrstiev a niektoré z 
výsledkov potvrdené zmenou nameraných parametrov v čase, resp. ich stabilita, sa stali ďalším 
ukazovateľom  charakteru štruktúry oxidu cínu v týchto vrstvách a použitá metodika je aplikovateľná aj 
na iné oxidy, ktoré nepatria svojimi elektrickými vlastnosťami do tej istej kategórie ako SnO2. Možno 
preto bolo doteraz veľa prekážok pri príprave extrémne tenkých vrstiev jednoduchými veľkoplošnými a 
nevákuovými technológiami. Doterajšie šetrenie ukazuje, že ide o svetový primát, avšak definitívne to 
potvrdí až úplný prieskum Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, pretože právna 
ochrana pôvodnej technológie je v súčasnosti v pokročilej fáze. 



 Kysličník ciničitý (SnO2) je v elektrotechnike dosť frekventovaná látka. Rovnako treba 
poznamenať, že v technike integrovaných obvodov sa používa často ako materiál na prípravu 
odporových elementov. Polovodičový charakter týchto tenkých vrstiev nebráni pripraviť vrstvy tenké 
400 nm klasickým postupom zo štvormocného chloridu cínu [1]. V publikácii [2] sa nachádza popis 
vlastností SnO2 vykonaný japonskými vedcami, ale okrajmi rozmerového pásma - najtenšími vrstvami 
sa nezaoberali ani autori v zmienenej publikácii. Neboli vykonané výskumy vlastností vrstiev tenších 
ako 10 nm, aj keď v podstate podobné vrstvy mohli byť pripravené. 

 Prípravu supertenkej vrstvy som vykonal v roku 1983, za účelom získania vodivého 
transparentu pre výskum elektroluminofórov. Použitím iných východiskových materiálov bola získaná 
vrstva, ktorá svojim príliš vysokým odporom nevyhovovala. Nepomohli zásadne ani dotácie antimónu 
(Sb). Preto boli nakoniec vzorky archivované v neagresívnom prostredí bez prístupu svetla, v podstate 
za normálnych podmienok (20°C, vo vzdušnej atmosfére a pri vlhkosti v bežných hodnotách obytných 
priestorov). 

 V roku 1996 bola riešená aktuálna problematika senzorov plynov a fotovoltaické aplikácie [3], 
[4]. Keďže spekaná podoba SnO2 je bežne využívaná ako senzor plynov a plynných radikálov (CO, 
výpary etanolu, metanolu), bolo zaujímavé reprodukovať postup a vyšetriť vlastnosti vrstiev. Vrstvy 
boli reprodukovateľné, niektoré však menili svoje vlastnosti, preto boli vzorky poskytnuté Katedre 
neželezných kovov a Katedre náuky o materiáloch Hutníckej fakulty Technickej univerzity v 
Košiciach, kde boli vykonané referenčné merania. Prostriedkami Katedry pecí a teplotechniky boli 
vykonané výskumy v oblasti merania elektrických a optických vlastností. 
 

 
 

 

2. Materiály a použité experimentálne metodiky 

 Pri vyšetrovaní boli použité nasledovné metódy a prostriedky: 

Počas manipulácie so vzorkami bola sledovaná reakcia skla pri aplikácii a boli skúmané 
mechanické vlastnosti vzorky. Hlavne bola skúmaná oteruvzdornosť a tiež zmena vlastností po 
žíhaní vzorky pri vyšších teplotách. Tento postup bol opakovaný aj s veľkoplošnými vzorkami do 
300 x 400 mm. Výsledky boli pozitívne a časť z nich je zhrnutá v publikácii [6]. 

K dispozícii boli vzorky staré asi 12 rokov a vzorky aktuálne pripravené. 

Bola vykonaná RTG difrakčná analýza. 

Boli vykonané merania odporu štvorca vrstiev R� [Ω/�]. 

Vzorky boli testované laserom v optickej oblasti. 

Boli vykonané merania  ako časová závislosť odporu štvorca vrstiev R� [Ω/�]. 

Vzorky boli sledované na nelineárne javy pri rôznom výkone lasera. 

Hneď po meraní RTG difrakčnej analýzy vzoriek boli vykonané merania emisnej EDX 
mikroanalýzy. 

Na základe optických meraní boli dané k dispozícii vzorky pre meranie na priamom slnečnom 
žiarení v Plataforma Solar de Almeria v Španielsku spolu s aplikačným prípravkom pre upevnenie 
vzoriek na  slnečný pozicionér "Heliomann". 

 Vykonané práce  sú dostatočným argumentom pre vyšetrovanie štruktúr klasickými metódami 
a taktiež z nich vyplýva metodika pre indikáciu subatomarity oxidov s vlastnosťami izolantov alebo 
oxidov, ktoré nie sú transparentné. 

 Z výsledkov uvedených postupov sú v tomto článku uvedené len niektoré časti vykonaného 
výskumu. 
 

 



 

 

3. Analýza výsledkov 

    RTG difrakčná analýza vzoriek 

 Ako prvé boli dané na vyšetrovanie vzorky prirodzene starnuté12 rokov. Na obr.1 je 
difraktogram vzorky, ktorá vykazovala taký odpor štvorca R� [Ω/�], ktorý by podľa merného odporu  
materiálu odpovedal pri lineárnych závislostiach hrúbke 0,28 nm. Odpor štvorca (často označovaný 
ako R� [Ω/�] ) je v praxi tenkých vrstiev elektrickým odporom pre jednosmerný prúd, meraným na 
protiľahlých hranách štvorca. S výhodou sa meria na obdĺžnikových vzorkách, pri ktorých sa ľahko 
eliminuje okrajová chyba kontaktovania priamoúmerne s veľkosťou absolútnej hodnoty meraného 
odporu. V difraktograme na obr.1 sú zrejmé dve maximá vychádzajúce z pozadia, a to špička pri 0,141 
nm a špička pri 0,28 nm. Po preverení zadnej steny vzorky, na ktorej vrstva nebola nanesená, bol 
zachytený difraktogram odpovedajúci amorfnej látke zhodný s pozadím na čelnej strane vzorky. 
Difraktogramy s podobou podľa obr.1 bývajú bežné u tenších vrstiev, preto odpor štvorca spočiatku 
nebol daný do súvisu s výsledkami difraktogramu. Boli pripravené vzorky s oveľa väčším odporom 
štvorca. Tieto nedávali žiadny signál (obr.2), t. j. bol zachytený len charakter amorfnej podložky. 
Vrstvy aplikované viacnásobne a s podstatne menším odporom štvorca nedávali periodické špičky, 
pričom signály pozorované na obr.1 neboli zachytené. To svedčilo len o tom, že štruktúra nie je príliš 
pravidelná a má charakter ťažko definovateľného typu. Situáciu znázorňuje difraktogram na obr.3. 

 

 
Fig.1 A sample with two periodic diffraction planes 

 

 
Fig.2 Super-thin layer without determinable difraction 

 

 

 

 
Fig.3 Record of diffraction of a thicker layer 

 

 
 

 

Odpor štvorca vrstvy a kryštalografická interpretácia 

 Keďže vzorka podľa merania odporu štvorca bola evidentne prítomná aj pri tenších vrstvách, 
pritom RTG difraktograficky nezaznamenateľná, bolo potrebné interpretovať tento výsledok. Núkala sa 
možnosť podľa difraktogramu na obr.1, že vrstva kopíruje amorfný podklad [7]. To by súhlasilo, ako to 
však dať do súladu s odporom štvorca ? 

 Odpor štvorca, ako parameter používaný v technike integrovaných obvodov, sa meria dosť 
obtiažne, avšak pri väčších stykových plochách sa hradlový efekt neobjaví. Dôjde len k elektrónovej 
difúzii, ktorá má vplyv na okamžitú hodnotu nameraného štvorcového odporu. Po zovretí vzorky do 
prípravku a ustálení teplôt materiálov, boli výsledky reprodukovateľné s presnosťou 3 - 10 %. 

 Najpravdepodobnejšie bolo nasledovné vysvetlenie: aplikovaná supertenká vrstva kopíruje 
podklad v tom zmysle, že vzhľadom na výbornú odolnosť voči oteru sa na podklad aj silne viaže, avšak 
hodnota odporu štvorca, aj za predpokladu nelineárnosti závislostí, musí byť interpretovaná tým, že 
vrstva má inú štruktúru. Ide o redšiu ako rutilovú alebo anatasovú štruktúru. Okrem toho výpočet 
odporu štvorca pre dvojpíkovú vzorku, ako už bolo uvedené, sa zhodoval s odporom štvorca vzorky pre 
hrúbku rovnú druhému difrakčnému rozmeru. Pre tenšie vrstvy jednopíkový RTG záznam však získaný 



nebol. Pre väčšie hodnoty odporu štvorca odpovedajúce difrakčnej konštante menšej ako 0,141 nm 
však vrstvy existovali. V zásade sa tu naskytol záver: ide o subatomárne vrstvy. Treba poznamenať, že 
0,14 nm odpovedá číselne rozmeru atómu cínu (Sn). Použitá vlnová dĺžka RTG žiarenia bola 0,15405 
nm. 
 

 
 

 

Časová závislosť odporu štvorca 

 Organizácia príprav vzoriek pre Plataforma Solar de Almeria vytvorila časový priestor pre 
opätovné premerania vzoriek. Po premeraní  vzoriek bol vykonaný súhrn zmeny vlastností 
predovšetkým elektrických parametrov vzoriek, ktorý predstavuje časovú závislosť odporu štvorca. 
Rovnako pripravené vzorky uložené za rôznych podmienok, vykazovali v čase rôznu zmenu odporu 
štvorca. Tento fakt bol zistený aj za iných okolností. Katedra hybridnej mikroelektroniky Fakulty 
elektroniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach prevádzala výskum senzorov na báze 
podstatne hrubších vrstiev, pričom bola pozorovaná značná premenlivosť odporu štvorca aj hrubých 
vrstiev SnO2 vypaľovaných vo vákuu zo špeciálnych pást. 

 Na obr.4 je graf "histórie odporu štvorca". Odpor štvorca vykazuje priebeh stability vlastností 
v čase jednoznačne len v závislosti od počiatočnej hodnoty odporu štvorca pri vytvorení tenkej vrstvy. 
Nejde teda o jednoznačne definovateľnú funkčnú závislosť, hoci bola zostavená z meraní vzoriek 
rovnakého mechanického prevedenia. Do hranice odpovedajúcej základnej difrakčnej konštante (obr.4, 
séria 3), samostatne neindikovateľnej difraktogramom, odpor štvorca temer vôbec nemení  svoje 
hodnoty. 
 

 

 

 
Fig.4 The history of square resistance R� [Ω/�] 

 Túto oblasť možno označiť ako stabilný rozsah odporu štvorca R� [Ω/�]. Nasleduje oblasť 
polostabilná a nestabilná oblasť rýchlej expirácie. Vzorky spadajúce do polostabilnej oblasti menili svoje vlastnosti tak, že ich 
štvorcový odpor sa udržal, iné s približne rovnakým R� expirovali. Vzorky z nestabilnej oblasti expirovali po relatívne krátkom 
čase a ich R� presiahol bežne merateľnú veľkosť. 

 Záver z uvedených skutočností je nasledovný: Vrstva, ktorej odpovedá samostatne 
neidentifikovateľná difrakčná konštanta 0,141 nm má osobitnú štruktúru so stabilnými vlastnosťami 
(na obr.4, séria 3), hrubšie štruktúry sú vždy stabilné. Štruktúry z polostabilnej a nestabilnej oblasti sú 
subatomárne, s redšou štruktúrou. 
 

 
 

 

EDX mikroanalýza 

 Na sledovaných vzorkách boli vykonané niektoré overovacie merania metódou EDX 
mikroanalýzy. Na obr.5 je záznam analýzy vzorky s hodnotou R� odpovedajúcou jednodifrakčnej hrúbke. 
Prítomnosť cínu (Sn) nebola indikovaná. Na obr. 6 je záznam analýzy odpovedajúci "kazu" vrstvy dotovanej antimónom s 
hrúbkou "dvojdifrakčnou". Interpretácia výsledkov opäť dokladá extrémne malú hrúbku vrstvy [8]. 

 

 

          
     Fig.5 EDX microanalysis of a super-thin layer                         Fig.6 EDX microanalysis of a defect on a thinner layer 



 

 
 

 

Optické vlastnosti 

 Keďže bolo možné použiť laser s merným výkonom po prepočte 1 - 2 kW/m2 pre trvalú 
prevádzku, boli pozorované javy exitácie tejto vrstvy. Javy sa prejavili konvergentným aj 
divergentným odrazom. Druhý je priamym dôkazom excitácie, inak okom neviditeľnej a tiež ináč ako 
elektricky nezistiteľnej, dokonale transparentnej vrstvy. 

 V tejto oblasti sú naplánované aj iné merania, pretože očakávame niektoré ďalšie javy, ktoré 
sú predikované uvedenými. Ide o niektoré nelineárne javy, z ktorých je možné analyzovať oscilačné 
parametre kmitajúcich radikálov. Na obr.7a) a b) je zrejmá zložitá konvergentná štruktúra odrazeného 
lúča. Z obr.7c) ďalej možno konštatovať jasnú divergenciu ako priamy dôkaz excitácie. Odrazený a 
prechádzajúci lúč majú temer zhodnú intenzitu a v jadre lúča reflexie i refrakcie možno pozorovať 
oscilácie na vyššom kmitočte (merný výkon cca 1,8 kW.m-2), pôvodná vlnová dĺžka žiarenia lasera 
bola 650 nm. 

               

    Fig.7 a) Convergent reflection (1kW/m2)                   Fig.7 b) Composite convergent structure (1,2 kW/m2) 

 

 

 

 

Fig.7 c) Convergence and divergence of reflection and refraction (1,8 kW/m2) 

 

 
 

 

Záver 

 Optické efekty a ostatné javy na subatomárnej vrstve budú ďalej v AMS prezentované v 
podstatne väčšom rozsahu, ako boli prezentované na medzinárodnom workshope v Plataforma Solar de 
Almeria konanom v Aquadulce v Španielsku dňa 26. 2. 2002. Pôvodná grantová úloha MŠ SR 
č.1/8077/01 je v druhom roku riešenia a má zreteľné bohaté vetvenie výsledkov. Predpokladáme, že k 
aplikácii pre fotovoltaické konverzné zdroje, budeme mať výsledky k dispozícii v treťom roku riešenia 
úlohy. 

 Výsledky meraní z PSA Almeria sa v súčasnosti vyhodnocujú v rámci projektu HEPE ako 
súčasť programu IHP Európskej únie na roky 2001-2002. 

 Chcel by som sa poďakovať vedeniu Katedry pecí a teplotechniky Hutníckej fakulty 
Technickej univerzity v Košiciach, vedeniu Hutníckej fakulty, tiež špecialistom zo Strojníckej fakulty  
Technickej univerzity v Košiciach a Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v 
Košiciach, ktorí expertne projekt podporili a tiež všetkým spolupracovníkom, ktorí sú parciálne do 
riešenia projektu zapojení. 
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