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Summary 

Motivated by its potential in new generation of fast, densely integrated memories and 

in artificial neuron synapses, the resistive switching phenomenon is currently being 

intensively studied. In addition to this, there are many progressive possibilities of utilization 

of this phenomenon, which are yet to be developed. The phenomenon is typically observed in 

capacitor-like metal/metal oxide/metal cells with vertical electrode geometry. It was observed 

also in TiO2 thin layers, which are used in semiconductor gas sensors. Although a planar 

electrode geometry is typically utilized in sensors, it has been shown recently that also sensors 

with the vertical electrode geometry may exhibit an outstanding sensing performance. The 

coexistence of both effects in the same structure thus makes novel functionalities viable. In 

particular, it allows for a sensor design, in which the sensor is capable of preserving 

information of a concentration change, which happened in the past. Such functionality is 

achieved via change of a resistance state when a selected threshold concentration is reached. 

The new resistance state, which carries the information about the previous concentration 

change, is maintained even when the original gas concentration is restored. 

 The present thesis is devoted to the development of the suggested functionality in a 

vertical Pt/TiO2/Pt structure with a nanocrystalline TiO2 layer sensitive to the presence of 

hydrogen gas. Firstly, we proposed the theoretical principle of the sensor with a novel 

functionality and explained how the resistive switching induced by a target gas is allowed. 

Secondly, we prepared and characterized vertical Pt/TiO2/Pt structures and subsequently 

examined the coexistence of both the bipolar resistance switching and hydrogen gas sensing 

in the same cell. Different forming process parameters and resistive switching modes were 

investigated with the aim to maintain the sensing performance. Special attention was devoted 

to the current compliance. In particular, we examined an impact of a current source utilization 

on the forming process and subsequent resistive switching. In the next part, we repeatedly 

demonstrated a resistive switch to the low resistance state induced by a hydrogen gas 

concentration decrease from 1% to 0%. The experimentally observed resistive switches 

performed in accordance with the theoretical description and demonstrated that the sensor 

design with suggested functionality is feasible. We observed them at 100 °C as well as at 

room temperature, which may allow for reducing the power consumption of a final device. 

The functionality was confirmed also in the environment with an elevated relative humidity of 

32% and 52%, which is close to real ambient air conditions. 

The sensor with suggested functionality can be utilized in long-term monitoring of 

oxidizing and reducing gases whose concentration should stay below or above a critical limit. 

Typical application could be in fabrication processes or environment monitoring. The 

memory functionality is achieved without any additional energy and space consuming control 

electronics. On the contrary, our device has a simple capacitor-like metal/metal oxide/metal 

structure scalable to the nanometer size.  



Motivácia a prínos dizertačnej práce 

Jav odporového prepínania je v súčasnosti intenzívne skúmaný vzhľadom na jeho 

potenciálnu aplikáciu v novej generácii energeticky nezávislých pamätí. Typicky sa pozoruje 

v kondenzátoru podobnej štruktúre, v ktorej je dielektrická vrstva, vložená medzi dve kovové 

elektródy. Objavenie javu umožnilo realizovať memristor, ktorého existenciu v roku 1971 

predpovedal Leon Chua ako štvrtý elementárny prvok popri rezistore, kondenzátore a cievke. 

Stav ideálneho memristora závisí od veľkosti pretečeného náboja, čo sa počas odporového 

prepínania realizuje zmenou odporu, najčastejšie v dôsledku migrácie kyslíkových vakancií 

v silnom elektrickom poli. Kyslíkové vakancie, ktoré sa chovajú ako donorové prímesi, môžu 

vytvárať úzke vodivé kanály (filamenty), ktoré prechádzajú cez celú oxidovú vrstvu a vodivo 

spájajú obe elektródy. 

Jav našiel využitie v energeticky nezávislých pamäťových zariadeniach, pre ktoré je 

škálovateľnosť štruktúry do niekoľkých nanometrov obrovskou výhodou [1]. Okrem novej 

generácie rýchlych pamätí s veľkou hustotou integrácie však našiel jav progresívne využitie aj 

v iných aplikáciách. Očakáva sa, že významnú úlohu zohrá pri hardvérovej realizácii umelých 

neurónových sietí, v ktorých dokáže simulovať činnosť neurónu oveľa efektívnejšie ako 

štandardné polovodičové komponenty [2]. Využitie môže nájsť aj pri štúdiu supravodičov 

pomocou hrotovej spektroskopie. Bolo totiž ukázané, že vodivý filament môže vytvoriť 

bodový kontakt kov-supravodič s veľmi malými rozmermi [3]. 

Ďalšia možnosť aplikácie vzniká v spojený s polovodičovými senzormi, ktorej sa 

venujeme aj tejto práci. Polovodičové senzory redukčných a oxidačných plynov totiž 

používajú rovnaké materiály ako v štruktúre pre odporové prepínanie, konkrétne oxidy 

prechodných kovov, napríklad TiO2. Polovodičové senzory, ktoré reagujú na prítomnosť 

cieľového plynu zmenou svojho elektrického odporu však typicky používajú planárnu 

geometriu elektród, v ktorej je ich vzdialenosť rádovo väčšia ako v štruktúrach pre odporové 

prepínanie. Pracujú tak pri malej intenzite elektrického poľa a odporové prepínanie preto 

v štandardných polovodičových senzoroch nie je pozorované. Nedávno však bolo ukázané, že 

aj vertikálna, kondenzátoru podobná štruktúra Pt/TiO2/Pt má výborné senzorické vlastnosti 

[4]. Vzdialenosť elektród je tu rovná hrúbke vrstvy, ⁓30 nm, a preto už pri relatívne malom 

napätí je možné dosiahnuť veľkú intenzitu elektrického poľa a pozorovať tak jav odporového 

prepínania. Koexistencia odporového prepínania a senzora v tej istej štruktúre umožňuje 

konštrukciu senzora s novou funkcionalitou, čo bolo aj motiváciou tejto práce. Spojenie 

oboch efektov totiž umožňuje činnosť senzora, ktorý okrem detekcie cieľového plynu dokáže 

trvale uchovať informáciu o predošlej krátkodobej zmene jeho koncentrácie. Uvedená 

funkcionalita sa dosahuje zmenou odporového stavu senzora pri prekročení vopred nastavenej 

hraničnej koncentrácie, pričom aj pri jej návrate na pôvodnú hodnotu senzor ostáva v novom 

stave, ktorý nesie zapísanú informáciu o predošlej zmene. Stav senzora je pritom možné 

kedykoľvek odčítať jednoduchým meraním jeho odporu. Pre vynulovanie a opätovnú detekciu 

stačí resetovať stav senzora aplikáciou príslušného resetovacieho napätia. Takýto senzor sa 

chová podobne ako tyristor, ktorý je však spínaný nie napätím ale koncentráciou cieľového 



plynu, pričom v otvorenom stave ostáva aj pri jej návrate na pôvodnú hodnotu. Môže byť 

preto zapojený aj ako spínač riadený koncentráciou cieľového plynu. 

Senzor s popísanou funkcionalitou môže nájsť uplatnenie v mnohých oblastiach, kde 

je požadované nepretržité sledovanie úrovne cieľového plynu. Typickou aplikáciou je 

sledovanie výrobných procesov, napríklad v chemickej výrobe alebo sledovanie kľúčových 

plynov v životnom prostredí, ktorých koncentrácia nesmie prekročiť hraničnú hodnotu. 

Pamäťová funkcionalita je pritom dosiahnutá bez použitia akýchkoľvek prídavných 

elektronických prvkov, ktoré by zvyšovali spotrebu elektrickej energie a zvyšovali zložitosť 

zariadenia. Výsledná senzorická súčiastka má maximálne jednoduchú štruktúru 

kov/izolátor/kov, ktorá je nenáročná na výrobu, jej rozmery je možné zmenšovať až na úroveň 

niekoľkých nanometrov. 

V práci sme skúmali podmienky nutné pre spoľahlivú činnosť senzora vodíka 

s popísanou funkcionalitou. Hľadali sme režim odporového prepínania a vhodný proces 

formovania vertikálnej štruktúry Pt/TiO2/Pt, ktorý by čo najmenej ovplyvnil odozvu na vodík. 

Preskúmali sme vplyv vodíka na parametre odporového prepínanie a naopak vplyv procesu 

formovania na veľkosť a rýchlosť odozvy. Cenné poznatky o vzájomnom vplyve efektov, 

ktoré boli doposiaľ skúmané oddelene, sme využili pri formovaní pripravených štruktúr a na 

záver sme niekoľkokrát úspešne demonštrovali odporové prepnutie do stavu s nízkym 

odporom vyvolané poklesom koncentrácie vodíka. Správnu činnosť senzora s navrhnutou 

funkcionalitu sme overili aj pri izbovej teplote a zvýšenej vlhkosti. Schopnosť detekcie 

vodíka už pri izbovej teplote umožňuje výrazne znížiť spotrebu energie, ktorá by inak musela 

byť používaná na vyhrievanie senzora na pracovnú teplotu. Overenie pri zvýšenej relatívnej 

vlhkosti 32 a 52 % zase ukazuje úspešnú prevádzku nielen v laboratóriu ale aj v podmienkach 

blízkych reálnemu prostrediu. 

Pracovný princíp a predpoklady pre spoľahlivú činnosť senzora 

Pracovný princíp senzora s pamäťovou funkcionalitou vysvetlíme na I-V 

charakteristike odporového prepínania pre všeobecné hodnoty koncentrácie cieľového plynu 

A a B. Na Obr. 1(a) je typická I-V charakteristika bipolárneho odporového prepínania 

v prípade použitia prúdového zdroja. Predpokladajme, že senzor sa na začiatku nachádza 

v stave s vysokým odporom (HRS, čierna krivka). Potom pri dosiahnutí napätia Uset skokovo 

poklesne napätie a senzor prejde v procese set do stavu s nízkym odporom (LRS), čo sa 

prejaví aj väčším sklonom I-V charakteristiky. Naopak pri naložení záporného napätia Ureset 

sa štruktúra v procese reset vráti späť do pôvodného stavu HRS. Odpor senzora však závisí aj 

od koncentrácie cieľového plynu, ako je naznačené na Obr. 1(b). Pri zmene koncentrácie 

z B na A senzor zareaguje poklesom odporu, ktorého amplitúda závisí od veľkosti rozdielu 

medzi koncentráciou A a B. Napätie na senzore napájaného prúdovým zdrojom preto bude 

závislé od koncentrácie cieľového plynu. Na Obr. 1(c) sú zobrazené I-V krivky odporového 

prepínania pre dve rôzne koncentrácie A a B, pričom predpokladáme, že pri koncentrácii A 

má senzor menší odpor.  



 
Obr. 1 (a) Typická I-V charakteristika bipolárneho odporového prepínania pri použití prúdového 

zdroja a s procesom set v kladnej polarite. (b) Typická odozva senzora na zmenu z koncentrácie 

cieľového plynu B na koncentráciu A a späť na B. (c) Schematické I-V charakteristiky odporového 

prepínania pre koncentrácie cieľového plynu A, B, ktoré zachytávajú pracovný princíp navrhovaného 

senzora. 

 

Uvažujme teraz senzor v stave HRS pri koncentrácii A napájaný konštantným prúdom 

IB tak, aby napätie U0 na senzore bolo len o málo menšie než Uset (bod 1 na zelenej krivke). 

Ak sa v tomto stave zmení koncentrácia na B, dôjde k nárastu odporu senzora 

a z tohto dôvodu aj k nárastu napätia, ktoré na senzor nakladá prúdový zdroj (zelená šípka 

z bodu 1). Napätie bude stúpať až do momentu dosiahnutia Uset (bod 2), v ktorom senzor 

skokovo zmenší svoj odpor v dôsledku odporového prepnutia do stavu LRS (bod 3). Ak sa 

teraz koncentrácia vráti na A a porovnáme odpor senzora na začiatku a na konci pri rovnakej 

koncentrácii zistíme, že sú rozdielne. Jednoduchým meraním odporu je teda možné usúdiť, že 

v minulosti muselo dôjsť k zmene koncentrácie na B. Inak povedané, súčiastka dokáže 

uchovať informáciu o zmene koncentrácie, ktorá nastala v minulosti a pracuje ako senzor 

cieľového plynu so zabudovanou pamäťou. Pre návrat do počiatočného stavu a opätovnú 

detekciu postačuje na senzor naložiť napätie Ureset v opačnej polarite. 

 Hodnotu koncentrácie, pri ktorej nastane odporové prepnutie do stavu LRS, je možné 

nastaviť veľkosťou napájacieho prúdu IB. Čím vyšší bude prúd, tým bližšie bude napätie na 

senzore k hodnote Uset a tým menšia zmena koncentrácie bude potrebná pre odporové 

prepnutie do stavu LRS. Teoreticky by teda bolo možné nastavením pracovného bodu [U0, IB] 

tesne pod Uset výrazne zvýšiť citlivosť senzora, pretože aj malá zmena koncentrácie by 

vyvolala veľkú odozvu v dôsledku odporového prepnutia do stavu LRS. V praxi však 

poznáme Uset iba s istou štatistickou odchýlkou, keďže ani v dvoch po sebe idúcich procesoch 

set nebude jeho hodnota úplne totožná. Pracovný bod teda nemôžeme posúvať ľubovoľne 

blízko k Uset a pre spoľahlivé odporové prepnutie vyvolané cieľovým plynom musí zmena 

jeho koncentrácie vyvolať odozvu senzora S, ktorá je väčšia ako rozptyl hodnôt δUset. 

Podmienku pre spoľahlivé odporové prepnutie teda môžeme kvantitatívne vyjadriť ako 



 𝑆 > 𝛿𝑈𝑠𝑒𝑡 . (1) 

V prípade napájania konštantným prúdom IB, je meraným signálom napätie naložené 

na senzor, odozvu S  vtedy môžeme vyjadriť ako pomer napätí, a výsledná podmienka má tvar 

 𝑈𝑠𝑒𝑡(𝐼𝐵, 𝑅𝐴)

𝑈0(𝐼𝐵, 𝑅𝐵)
>

𝑈𝑠𝑒𝑡
𝑚𝑎𝑥 

𝑈𝑠𝑒𝑡
𝑚𝑖𝑛

 , (2) 

kde RA a RB sú veľkosti odporu senzora pri koncentrácií A a B a 𝑈𝑠𝑒𝑡
𝑚𝑎𝑥, 𝑈𝑠𝑒𝑡

𝑚𝑖𝑛 sú krajné 

hodnoty Uset pre niekoľko po sebe idúcich odporových prepnutí do stavu LRS. 

Je zrejmé, že splnenie nerovnosti (2) môže byť dosiahnuté viacerými spôsobmi. 

Jedným z nich je dostatočne veľká odozva senzora, t.j. veľký pomer napätia pri koncentrácii 

A a B. Je dôležité si uvedomiť, že relevantná je odozva senzora v stave HRS, teda potom ako 

prebehol proces formovania, ktorý môže mať veľký vplyv na veľkosť odozvy. V práci sme 

ukázali, že pomerne veľká odozva je zachovaná v prípade formovania, ktorý vedie na stav 

HRS s vysokým odporom. Iný prístup môže byť založený na zmenšení rozptylu napätia, pri 

ktorom dochádza k procesu set. Rozptyl napätia Uset je však do veľkej miery daný 

počiatočným rozmiestneným defektov v oxidovej vrstve a priebehom procesu formovania, 

a preto je experimentálne ťažšie kontrolovateľný. Okrem podmienky (2) musia byť stavy 

HRS a LRS dostatočne stabilné v čase a aj po dlhej dobe musí byť ich odpor jednoznačne 

odlíšiteľný. 

Príprava a charakterizácia senzorov schopných odporového 

prepínania aj detekcie vodíka zároveň 

Štruktúry Pt/TiO2/Pt boli pripravené magnetrónovým naprašovaním a optickou 

litografiou typu lift-off na zafírovom substráte. Hrúbka Pt a TiO2 vrstiev 20 a 50 nm bola 

potvrdená röntgenovou reflektometriou (XRR). Naprášené štruktúry boli v poslednom kroku 

žíhané na vzduchu pri teplote 600 °C po bodu 1 hodiny. Žíhanie malo za úlohu 

pretransformovať takmer amorfné TiO2 do nanokryštalickej formy a rozmyť ostré rozhranie 

Pt/TiO2, na ktorom by inak mohla vnikať Schottkyho bariéra. Pripravené heteroštruktúry 

Pt/TiO2/Pt obsahovali podľa röntgenovej difrakčnej analýzy oxid titánu vo fáze rutil aj anatas 

v objemovom pomere R/A ⁓ 2.7, pričom veľkosť zŕn bola odhadnutá na 10 nm pre rutil 

a 20 nm pre anatas [5]. 

Snímka finálnej senzorickej štruktúry z elektrónového mikroskopu je na Obr. 2(c). 

Panely (d) a (e) ukazujú detail dolnej hrany v jej ľavej časti a prekrytie vrchnej a spodnej 

elektródy so šírkou ⁓1 μm. Prekrytie na hornej hrane má veľmi malú šírku porovnateľnú so 

100 nm a do plochy senzora prispieva iba malou časťou. V prítomnosti vodíka však daná 

oblasť senzora môže mať odpor porovnateľný alebo aj menší ako pre širokú elektródu [4], čo 

povedie na menší celkový odpor senzora, keďže obe oblasti sú zapojená paralelne. 



 
Obr. 2 Senzory s vertikálnym usporiadaním a hranovými elektródami. (a) Náčrt detailu litografických 

masiek. Sivou farbou sú zakreslené vrchné elektródy (TE), čiernou spodné elektródy (BE). (b) Náčrt 

priečneho rezu senzorom podľa čiarkovanej čiary v panely (c). Aktívna oblasť senzora sa nachádza 

pod hranou TE, ktorá slabo prekrýva BE. (c) SEM snímka celého senzora 

SEM (d) a AFM (e) snímka detailu dolnej hrany a prekrytia TE a BE so šírkou ⁓1 μm. 

 

Senzorické vlastnosti senzora s vertikálnym usporiadaním elektród sa zlepšujú zo 

zmenšovaním šírky vrchnej elektródy [4]. V našom prípade sme elektródu so šírkou menej 

ako 1 μm pripravili pomocou štandardnej optickej litografie. Dosiahli sme to rozdelením 

spodnej elektródy na dve časti, ktoré sú oddelené medzerou (takmer) rovnakej šírky ako má 

vrchná elektróda. Aktívna oblasť senzora, ktorou tečie dominantná časť prúdu, sa potom 

nachádza v oblasti prekrytia vrchnej a spodnej elektródy, ako je viditeľné z prierezu štruktúry 

Pt/TiO2/Pt načrtnutej na Obr. 2(b). Použité litografické masky na Obr. 2(a) pozostávajú 

z predlohy pre vrchnú elektródu (sivou) a spodnú elektródu (čiernou), pričom v procese 

prípravy je maska umiestnená tak, aby bolo prekrytie vrchnej a spodnej elektródy minimálne. 

Elektróda je v tomto prípade tvorená hranou Pt vrstvy a popísanú geometriu preto označujeme 

ako „hranové elektródy“. Uvedeným postupom je možné dosiahnuť šírku aktívnej oblasti 

výrazne menšiu než je šírka elektród (40 μm v našom prípade), pričom najmenšie 

dosiahnuteľné prekrytie je limitované iba presnosťou manipulácie so vzorkou pred 

exponovaním a návrhom litografickej masky. 

Pripravené štruktúry boli následne formované a prepínané medzi stavom HRS a LRS. 

V stave HRS sme skúmali senzorické vlastnosti, najme veľkosť odozvy na 1% vodíka 

v suchom syntetickom vzduchu. Na obrázku Obr. 3(b) sú vykreslené odozvy sformovaných 

senzorov v stave HRS na 1% H2 pri teplote 24 °C ako funkcia RHRS pri 0% vodíka. Malá 

odozva v stave HRS je pravdepodobne spôsobená poklesom celkového odporu senzora 

v dôsledku formovacieho procesu. Na vysvetlenie použijeme zjednodušenú náhradnú schému 

z Obr. 3(a). Sformovaný senzor si môžeme predstaviť ako paralelnú kombináciu senzorického 

odporu RS, ktorý je citlivý na vodík a odporu RP, ktorého hodnota sa mení v dôsledku 

odporového prepínania medzi stavmi HRS a LRS. Odpor RS(0%), ktorý môžeme stotožniť 



  

Obr. 3 (a) Náhradná schéma sformovaného senzora, v ktorej sú paralelne zapojené senzorický odpor 

RS citlivý na cieľový plyn a odpor RP, ktorého hodnota sa mení v dôsledku odporového prepínania 

medzi RHRS a RLRS (b) Odozva sformovaného senzora v HRS ako funkcia odporu RHRS pre 0% H2. 

Priamkou je znázornená teoretická závislosť vypočítaná na základe náhradnej schémy z panelu (a). 

 

s odporom nesformovaného senzora, má veľmi vysokú hodnotu (>10
10

 Ω) a s rastúcou 

koncentráciou vodíka RS rýchlo klesá až na niekoľko stoviek kΩ. Nesformovaný senzor 

(RP → ∞) má preto veľkú odozvu. Po sformovaní senzora je k RS paralelne pripojený odpor 

RP, ktorý môžeme v stave HRS stotožniť s RHRS(0%). Pretože má hodnotu o niekoľko rádov 

menšiu než RS(0%) dominantne určuje celkový odpor senzora. Prístrojom meraný odpor 

senzora v stave HRS je preto necitlivý na vodík až do momentu, kedy sú RS a RP 

porovnateľné a na celkovom odpore sa začínajú prejavovať zmeny RS.  

Náhradná schéma poskytuje vysvetlenie aj pre rýchly návrat odporu sformovaných 

senzorov na pôvodnú hodnotu po odstránení vodíka Po návrate na koncentráciu 0% totiž RS 

prudko rastie a jeho rast sa spomalí až v oblasti ⁓10 MΩ, kedy celkovému odporu opäť 

dominuje Rp s rádovo menšou hodnotou. V ďalšom texte budeme pod celkovým odporom 

senzora rozumieť paralelnú kombináciu uvedených odporov (prevrátenú hodnotu súčtu ich 

vodivostí) a budeme ho označovať ako RS || RP. 

 Z náhradnej schémy sformovaného senzora vyplýva, že jedným zo spôsobov, ako 

zvýšiť odozvu senzora v stave HRS a teda splniť podmienku (2), je zvýšiť hodnotu RHRS. 

Uvedený predpoklad sa potvrdil aj experimentálne ako je viditeľné z Obr. 3(b), v ktorom sú 

vykreslené odozvy senzorov v stave HRS s rôznym odporom. Dáta sme porovnali aj 

s teoretickou závislosťou odozvy podľa náhradnej schémy. Ak uvažujeme RS(0%) ≫ RHRS 

(čo je vzhľadom na vysoký odpor nesformovaného senzora splnené vo všetkých prípadoch), 

potom dostávame odozvu sformovaného senzora lineárne závislú od odporu v stave HRS. 

 
𝑆(𝑅𝐻𝑅𝑆) ≈

𝑅𝐻𝑅𝑆

𝑅𝑆(1%)
 . (3) 



Závislosť odozvy podľa modelu (3) pre experimentálne pozorovanú hodnotu 

RS(1%) = 600 kΩ je čiarkovanou čiarou zobrazená  na Obr. 3(b). Model dobre vystihuje 

pozorovaný trend a potvrdzuje relevantnosť použitej náhradnej schémy. Ukazuje však, že 

s klesajúcim RHRS klesá odozva o niečo pomalšie v porovnaní s modelom. Nedá sa preto 

vylúčiť situácia, v ktorej by aj odpor RHRS slabo závisel od koncentrácie, čo by pre malé RHSR 

viedlo na väčšiu odozvu ako predpovedá model. 

Odpor senzora v stave HRS je určený najmä procesom formovania, v ktorom sa vo 

vrstve TiO2 v dôsledku elektrického prierazu vytvorí vodivý filament. Experimentálne 

dostupným parametrom vplývajúcim na proces tvorby filamentu je amplitúda prúdového 

obmedzenia, pričom zníženie jej hodnoty vedie na odporové prepínanie s väčšími odpormi 

v stavoch HRS a LRS [6]. Vhodným nastaveným prúdového obmedzenia je teda možné 

ovplyvniť veľkosť odporu v HRS a tým zlepšiť senzorické vlastnosti sformovaného senzora. 

Najlepšie výsledky sme dosiahli pri použití prúdového zdroja v procese formovania aj 

následného odporového prepínania. Napájanie konštantným prúdom sa používa aj počas 

finálnej činnosti skonštruovaného senzora, a preto sme pomocou prúdového zdroja 

vykonávali aj merania odporu v čase (R-time) a R-T charakteristík. Formovaním štruktúr na 

vzduchu pomocou prúdového zdroja sme pozorovali dvojkrokový proces formovania, ktorý 

v prvom kroku viedol na stav HRS s vysokým odporom, pričom vysoký odpor stavu HRS bol 

zachovaný aj v nasledujúcich cykloch bipolárneho odporového prepínania. V prvom kroku 

sme používali kladnú polarita formovacieho napätia (prúdu), ktorá pravdepodobne viedla na 

filament vyrastajúci zo spodnej elektródy. To značí, že aktívna oblasť s prerušeným 

filamentom sa nachádza pod vrchnou elektródou, kde je dostupnejšia pre difundujúce 

molekuly vodíka a kyslíka. To súhlasí aj so smerom pozorovaného bipolárneho odporového 

prepínania s procesom set, ktorý prebiehal v zápornej polarite. Typická I-V charakteristika 

pozorovaného prepínania v atmosfére suchého syntetického vzduchu je na Obr. 4(a). 

Vzájomný vplyv odporového prepínania a detekcie vodíka 

Finálny senzor musí byť schopný odporového prepínania aj v prítomnosti vodíka 

a naopak sformovaný senzor umožňujúci odporové prepínanie musí mať dostatočnú odozvu 

v stave HRS. V ďalšom kroku sme preto preskúmali koexistenciu a vzájomný vplyv oboch 

javov. Vplyv vodíka na odporové prepínanie sa prejavil dvoma spôsobmi. Ako prvý budeme 

diskutovať priebeh procesu set zobrazený na Obr. 4(b). Charakter procesu bol zachovaný, 

avšak s rastúcou koncentráciou H2 sa zmenšovala veľkosť prvotného napäťového skoku. 

Z priebehu parametrov procesu set v hornej polovici Obr. 4(c) je viditeľný mierny pokles Uset 

a nárast Iset s rastúcou koncentráciou až do 0.5%. Pri koncentrácii 1% proces set nebol 

pozorovaný a I-V charakteristika v HRS bola oveľa viac lineárna. Porovnanie rozptylu RHRS 

a Uset pri 0% a pri rastúcej koncentrácii naznačuje, že prítomnosť H2 stabilizuje proces set. Pri 

návrate na 0% a po ustálení odporu počas 80 min sa pritom obnovil pôvodný priebeh procesu 

set (narástla veľkosť skokového poklesu napätia) a veľkosti Uset aj Iset sa vrátili k pôvodným 

hodnotám avšak s menším rozptylom ako na začiatku. Vzhľadom na čas potrebný pre úplnú 



  

Obr. 4 (a) Typický cyklus odporového prepínania pri 0% H2. (b) Krivky v HRS a proces set 

v prítomnosti vodíka pre sedem koncentrácií od 0 do 1%, uvedených v legende. (c) Parametre 

odporového prepnutia z HRS do LRS z panelu (b) vykreslené v závislosti od poradového čísla cyklu. 

 

regeneráciu (pozri napr. Obr. 5(a)) je senzor v poslednom okne pre 0% pravdepodobne 

ovplyvnený zvyškovým množstvom H2. 

Druhý vplyv bol spôsobený odozvou senzora. Pokles odporu v prítomnosti H2 sa 

najviac prejavil na RHRS, ktorý postupne klesol z ⁓10 MΩ pri 0% až na hodnoty porovnateľné 

s odporom RLRS, ktorý bol pre malé koncentrácie ⁓10 kΩ. Pokles RHRS pri 1% až na ⁓5.4 kΩ je 

zrejme spôsobený nárastom vodivosti TiO2 vrstvy v prítomnosti H2. Podľa náhradnej schémy 

z Obr. 3 je RHRS = RS || RP, čo pre RP(0%) = 10 MΩ dáva odhad RS(1%) ⁓ 5.4 kΩ. Nárast 

vodivosti TiO2 je pravdepodobne zodpovedný aj za nárast veľkosti Iset. Na dosiahnutie 

rovnakého napätia Uset bol totiž potrebný väčší prúd prechádzajúci aj cez objem TiO2 mimo 

oblasti vodivého filamentu. To môže byť aj dôvodom, prečo pri 1% H2 nepozorujeme proces 

set ani po zvýšení max prúdu na −300 μA, pri ktorom bolo na senzore napätie 1.4 V, teda 

väčšie ako Uset pre 0.5% a 0.3%. Poznamenajme, že ďalšie zvýšenie prúdu počas procesu set 

by mohlo mať za následok nevratnú zmenu do stavu s veľmi malým odporom, prípadne až 

zničenie štruktúry. 



Vplyv formovania na veľkosť odozvy senzora v stave HRS je viditeľný na Obr. 5(b), 

v ktorom je porovnaná odozva pred a po formovaní. Po znížení základného odporu  

v dôsledku formovania na ⁓10 MΩ zanikla odozva senzora na 0.03 a 0.1 % H2. Pre väčšie 

koncentrácie, pri ktorých je odpor pred formovaním porovnateľný s RHRS(0%), však začína 

byť senzor citlivý aj v stave HRS. Od koncentrácie ⁓0.2 % je pritom sklon krivky v stave 

HRS podobný ako pred formovaním, čo naznačuje, že za odozvu senzora v stave HRS je 

zodpovedný objem TiO2 vrstvy mimo oblasti filamentu. To súhlasí s náhradnou schémou 

z Obr. 3(a), podľa ktorej je odpor TiO2 vrstvy RS premostený malým odporom filamentu RP. 

Pre malé koncentrácie, kedy RS ≫ RP, sa zmena RS neprejaví a výsledný odpor RS || RP nie je 

citlivý na prítomnosť H2. Odozva výsledného odporu nastupuje v okamihu, kedy je RS 

porovnateľné s RP. Pre veľké koncentrácie už RS dominantne určuje výsledný odpor a odozva 

kalibračnej krivky má vtedy rovnaký sklon ako v prípade senzora pred formovaním. 

 

 
Obr. 5 (a) Dynamická odozva senzora pred formovaním na štyri koncetrácie H2, ktorých hodnoty sú 

zaznačené pod zelenými obdlžnikmi. (b) Porovnanie odporu senzora pred formovaním (čiarkovaná) 

a odporu v HRS (plná krivka) v závislosti od koncetrácie. 

Demonštrácia senzora s pamäťovou funkcionalitou 

S použitým poznatkov o vhodnom spôsobe formovania a priebehu odporového 

prepínania sme experimentálne pozorovali odporové prepnutie do stavu LRS indukované 

poklesom koncentrácie vodíka pri rôznych podmienkach teploty a vlhkosti. Tým sme 

potvrdili navrhovanú funkcionalitu senzora. 

Stabilitu bipolárneho odporového prepínania pri cyklickom odporovom prepínaní 

môžeme vidieť na I-V charakteristikách na Obr. 6(a). Sformovaný senzor sme v siedmych 

cykloch prepli medzi stavmi LRS a HRS. Rozptyl napätí δUset = 0.5, pri ktorých dochádzalo 

k zmene stavu na LRS bol vypočítaný z krajných hodnôt Uset = −2 až −3 V. Odporové 

prepínanie prebiehalo pri izbovej aj zvýšenej teplote, pričom sme nepozorovali veľký vplyv 

teploty na veľkosť Uset. Pri teplote 100 °C nadobúdalo napätie Uset hodnoty −2.15 až 

−2.88 V s výsledným δUset ⁓ 0.34. 

Odozva senzora v stave HRS na prítomnosť vodíka pri teplote 100 °C je zobrazená na 

Obr. 6(b). Počiatočný odpor senzora je 100 MΩ a v prítomnosti 1% H2 klesol za 10 min na 



  

Obr. 6 (a) I-V charakteristiky 7 cyklov odporového prepínania s procesom set v zápornej polarite. 

(b) Odozva sformovaného senzora v HRS na 1% H2 pri teplote 100 °C. Napájací prúd bol volený tak, 

aby napätie na senzore neprekročilo 20 mV. 

 

hodnotu ⁓14 kΩ, pričom 90% zmena sa dosiahla po čase τresp = 45 s. Po odstránení vodíka sa 

odpor vrátil na pôvodnú hodnotu a po 10 min dosahoval 70 MΩ. Odozva senzora pri znížení 

koncentrácie vodíka z 1% na 0% (nárast odporu) mala veľkosť S ⁓ 5⨯10
3
, teda o štyri rády 

viac ako δUset.  Dostatočne veľkú odozvu, ktorá zabezpečí splnenie nerovnosti (2), sme preto 

mohli očakávať aj pri väčších napätiach mimo lineárnej oblasti I-V charakteristiky. Spolu so 

známymi hodnotami Uset nám to umožnilo správne nastaviť pracovný bod senzora v HRS 

a indukovať zmenu odporového stavu do LRS poklesom koncentrácie H2. Samotný priebeh 

odporového prepnutia, ktorý demonštruje praktickú realizáciu myšlienky senzora s pamäťou 

je zobrazený na Obr. 7(a). 

Odporové prepnutie indukované poklesom koncentrácie vodíka prebiehalo 

nasledovne. Na začiatku meracou komorou prechádzal syntetický vzduch s koncentráciou 1% 

H2 a po ustálení odporu bol napájací prúd nastavený na konštantnú hodnotu IB = −50 μA, čo 

zodpovedalo napätiu −1.1 V < Uset (bod 1). Následne bola koncentrácia H2 zmenená na 0%. 

Následkom toho začal rásť odpor senzora, a spolu s odporom narastalo aj napätie naložené na 

 
Obr. 7 (a) Odporové prepnutie z HRS do LRS indukované poklesom koncentrácie H2 v R-time 

charakteristike. (b)Priebeh odporového prepnutia v c-U charakteristike, v ktorej je vykreslená 

aktuálna koncentrácia c v komore v závislosti od napätia U na senzore. Odporové prepnutie do LRS 

nastalo po dosiahnutí napätia −3.0 V pri hraničnej koncentrácii H2 približne 0.45%.  



senzor, v dôsledku konštantného napájacieho prúdu. Po dosiahnutí napätia −3.0 V odpor 

skokovo klesol v dôsledku odporového prepnutia do stavu LRS v procese set (prechod z bodu 

2 do 3). Následne bola koncentrácia H2 nastavená na pôvodnú hodnotu 1% (bod 4), pričom 

odpor na zmenu koncentrácie reagoval už iba minimálne a veľmi mierne klesol (bod 5). 

Senzor uchoval informáciu o poklese koncentrácie, pretože ak porovnáme odpor senzora na 

začiatku a na konci, je možné jednoznačne usúdiť, že došlo k odporovému prepnutiu do stavu 

LRS. Aj bez znalosti vývoja koncentrácie teda môžeme na základe jednoduchého merania 

odporu usúdiť, že počas merania musela koncentrácia H2 klesnúť pod istú hraničnú hodnotu. 

Proces odporového prepnutia indukovaného poklesom koncentrácie cieľového plynu 

sme zobrazili aj v c-U charakteristike na Obr. 7(b), ktorá zobrazuje aktuálnu koncentráciu 

v komore ako funkciu napätia naloženého na senzor v dôsledku konštantného prúdu. Čierna 

krivka na Obr. 7(b) zodpovedá poklesu koncentrácie, ktorého dôsledkom je nárast napätia až 

do bodu 2 [−3.0 V; 0.45% H2], v ktorom dôjde v procese set ku skokovému poklesu napätia 

(do bodu 3). Po ustálení prechodových javov sa napätie stabilizuje na −0.8 V, čomu 

zodpovedá RLRS = 16 kΩ. Následný návrat koncentrácie na 1% H2 (červená krivka) spôsobí 

iba minimálny pokles napätia, pretože senzor v stave LRS má veľmi malú odozvu na 

prítomnosť vodíka a takmer nemení svoj odpor. 

Získaná c-U charakteristika má podobné rysy ako I-V charakteristika tyristora, ak 

namiesto prúdu uvažujeme koncentráciu cieľového plynu. Presnejšie povedané, náš senzor 

prechádza do otvoreného stavu nie pri prekročení hraničného prúdu, ale pri prekročení 

hraničnej. Na rozdiel od tyristora, ktorý sa pri poklese prúd pod tzv. prídržnú hodnotu prúdu 

zatvorí, náš senzor ostáva v stave LRS s malým odporom v celom rozsahu koncentrácii a do 

HRS (zatvorený stav) sa vráti až v procese reset pri naložení napätia Ureset v opačnej polarite. 

Skúmaný senzor teda môže pracovať aj ako spínač spúšťaný nárastom alebo poklesom 

koncentrácie cieľového plynu. 

Demonštrácia pri teplote 100 °C a zvýšenej vlhkosti 

 Všetky hore uvedené merania boli vykonané v atmosfére suchého vzduchu (relatívna 

vlhkosť, RH < 5%). V reálnych podmienkach však vlhkosť okolitého vzduchu býva niekoľko 

desiatok percent. To môže mať nezanedbateľný efekt na funkčnosť chemorezistívnych 

senzorov, a preto sme senzor po prechádzajúcom odporovom prepnutí vrátili procesom reset 

späť do stavu HRS a podrobili ho aj meraniam pri zvýšenej vlhkosti. 

Na dynamickej odozve zobrazenej na Obr. 8(a), v ktorej je pre porovnanie ponechaná 

aj odozva pri 5% RH, vidíme výbornú stabilitu základného odporu. V oboch prípadoch je 

základný odpor rovný 100 MΩ a v prítomnosti 1% H2 rýchlo klesá. Zvýšená vlhkosť sa 

prejaví výrazným spomalením odozvy a spôsobí, že odpor počas 10 min nestihne dosiahnuť 

saturáciu. Rovnaký efekt pomalšej reakcie je viditeľný aj pri návrate odporu na základnú 

hodnotu po odstránení vodíka. Ak je však senzor vystavený 1% H2 po dlhšiu dobu, jeho odpor 

klesá podobe nízko ako v prípade suchého vzduchu. Dobre viditeľné je to na Obr. 8(b), kde je 

porovnaný priebeh odporového prepnutia do stavu LRS indukovaného poklesom koncentrácie 



  

Obr. 8 (a) Odozvy senzora v HRS pri 100 °C na 10 min okno 1% H2 pri malej a zvýšenej relatívnej 

vlhkosti (52% RH). (b) Odporové prepnutie vyvolané vodíkom pri 54% RH v porovnaní so suchým 

vzduchom. Čierna čiarkovaná krivka predstavuje malú a modrá krivka zvýšenú relatívnu vlhkosť. 

 

vodíka pri malej (RH = 3%, čierna prerušovaná krivka) a zvýšenej vlhkosti (RH = 52%, 

modrá krivka). Ako vidíme, v oboch prípadoch senzor dosahuje podobné hodnoty 

saturovaného odporu v stave HRS pri 1% H2 a pri poklese koncentrácie H2 nastáva odporové 

prepnutie do stavu LRS aj pri zvýšenej vlhkosti RH = 52%. Odpor v stave LRS je pritom 

menší ako na začiatku merania, čím je splnená požadovaná funkcionalita pamäte. Môžeme 

tiež vidieť, že odpor v stave LRS je opäť necitlivý na H2. Keďže stav LRS bude zrejme 

rovnako necitlivý aj na vlhkosť, rozdiel vo veľkosti RLRS v suchom a vo vlhkom vzduchu je 

pravdepodobne spôsobený rozptylom parametrov odporového prepínania, ktoré boli 

pozorované pri cyklickom prepínaní na Obr. 6(a). 

Demonštrácia pri izbovej teplote a zvýšenej vlhkosti 

Doteraz uvádzané prípady odporového prepnutia indukované poklesom koncentrácie 

vodíka používali senzor pracujúci pri 100 °C. Pre praktickú realizáciu súčiastky to nie je 

prekážka. Komerčné chemorezistívne senzory založené na polovodivých oxidoch spravidla 

obsahujú na jednom čipe aj výhrevné teliesko zabezpečujúce ohrev na pracovnú teplotu, 

typicky 200 až 300 °C, pri ktorej má senzor optimálne vlastnosti. Energia potrebná na ohrev 

však výrazne zvyšuje spotrebu súčiastky, ktorá môže byť kritická napríklad pri prenosných 

zariadeniach napájaných z batérií. Vďaka použitiu vertikálnej štruktúry však senzor dosahoval 

veľkú odozvu na vodík aj pri nižších teplotách, čo nám umožnilo demonštrovať správnu 

činnosť pamäťovej funkcionality už pri izbovej teplote. 

Odporové prepnutie do stavu LRS indukované poklesom koncentrácie H2 pri izbovej 

teplote je zobrazené na Obr. 9(a). Senzor bol v tomto prípade napájaný konštantným prúdom 

IB = −120 μA a prepnutie do stavu LRS nastalo približne pri hodnote ⁓ 0.03 % H2. Stav 

senzora na začiatku a na konci merania je opäť jednoducho rozlíšiteľný. Odpor v stave LRS je 

pritom oveľa menej citlivý na prítomnosť H2 a s nárastom jeho koncentrácie klesne už len 

minimálne (S ⁓ 0.015, pozri inset), podobne ako aj v predošlých meraniach. Aj na Obr. 9(b) je 

zobrazené meranie pri izbovej teplote avšak pri relatívnej vlhkosti zvýšenej na 34%. 



  

Obr. 9 Odporové prepnutie pri izbovej teplote indukované poklesom koncentrácie vodíka (a) 

v suchom vzduchu a (b) pri relatívnej vlhkosti 34%. 

 

Odporové prepínanie v tomto prípade prebiehalo s mierne odlišnou I-V charakteristikou 

a s procesom set v kladnej polarite. Aj v tomto prípade senzor zmenil som odporový stav na 

LRS v dôsledku zmeny koncentrácie H2, ako je jednoznačne viditeľné zo skokového poklesu 

odporu pri dosiahnutí hraničnej koncentrácie 0.15 % H2.   

Na záver môžeme konštatovať, že senzor pracujúci pri 100°C aj pri izbovej teplote je 

možné poklesom koncentrácie vodíka spoľahlivo prepnúť do stavu LRS nielen v suchom 

vzduchu, ale aj pri relatívnej vlhkosti zvýšenej na 52 a 32 %, ktorá je blízka reálnym 

podmienkam. Zvýšená vlhkosť pritom nemá zásadný vplyv na odporové prepnutie a prejavuje 

sa iba spomalením odozvy senzora na prítomnosť vodíka. 

Záver 

V práci sme sa venovali návrhu polovodičového senzora vodíka s novou 

funkcionalitou, ktorá umožňuje trvale uchovať informáciu o predošlej zmene jeho 

koncentrácie. Uvedená funkcionalita je dosiahnutá spojením javu odporového prepínania 

a chemorezistívneho princípu detekcie vodíka. Za týmto účelom sme experimentálne skúmali 

koexistenciu bipolárneho odporového prepínania a detekcie vodíka v tej istej vertikálnej, 

kondenzátoru podobnej štruktúre Pt/TiO2/Pt s nanokryštalickou tenkou vrstvou TiO2, ktorá 

mala hrúbku 50 nm a veľkosť zŕn ⁓15 nm. 

Analýzou teoretického princípu sme ukázali, ako je možné nastaviť hraničnú 

koncentráciu, pri ktorej dôjde k zápisu informácie. Ukázali sme tiež, že pre spoľahlivú 

činnosť senzora s pamäťovou funkcionalitou musí byť rozptyl parametrov odporového 

prepínania dostatočne malý a/alebo odozva senzora v stave HRS musí byť dostatočne veľká. 

Odporovému prepínaniu v našich štruktúrach predchádzal proces formovania, ktorý trvale 

znížil základný odpor senzora z 10
12

 Ω na 10
7
 až 10

4
 Ω. To sa prejavilo výrazným poklesom 

odozvy, čo je pravdepodobne spôsobené vytvorením vodivého filamentu v TiO2 vrstve, ktorý 

sa chová ako paralelná vodivosť necitlivá na prítomnosť vodíka. Porovnaním väčšieho súboru 

sformovaných senzorov sme pozorovali nárast odozvy s rastúcim odporom v stave HRS. 

Zamerali sme sa preto na veľkosť odozvy v stave HRS, konkrétne na odporové prepínanie, 



ktoré pracuje s vysokými hodnotami odporov. Ukázali sme, že formovanie štruktúr prúdovým 

zdrojom v kladnej polarite a v atmosfére syntetického vzduchu vedie v prvom kroku na stav 

HRS s veľkým odporom, čím sa vo veľkej miere zachovali senzorické vlastnosti štruktúry. 

Následne sme pozorovali stabilné a reprodukovateľné odporové prepínanie, ktoré malo 

v stave HRS dostatočne veľkú odozvu na 1% vodíka. 

Ukázali sme, že takto formované senzory napájané konštantným prúdom je možné 

prepnúť do stavu LRS poklesom koncentrácie vodíka. Od momentu, kedy zmenil senzor svoj 

stav z HRS na LRS bolo možné bez ohľadu na aktuálnu koncentráciu a iba na základe 

merania odporu senzora usúdiť, že v minulosti došlo k prekročeniu hraničnej koncentrácie 

vodíka. Experimentálne pozorovanie prebiehalo v súlade s teoretickým popisom, čím sme 

ukázali praktickú realizáciu senzora s novou pamäťovou funkcionalitou. Odporové prepnutie 

do stavu LRS indukované poklesom koncentrácie vodíka z 1% na 0% bolo pritom 

demonštrované nielen pri zvýšenej pracovnej teplote 100 °C ale aj pri izbovej teplote. Nízka 

pracovná teplota pritom môže výrazne znížiť výslednú spotrebu energie finálnej súčiastky. 

Stabilitu základného odporu, odozvy a parametrov odporového prepínania sme preskúmali aj 

pri relatívnej vlhkosti 32 % a 52 %. Ukázalo sa, že zvýšená vlhkosť nemá vplyv na parametre 

odporového prepínania ani na veľkosť saturovanej odozvy a prejavuje sa iba predĺžením času 

potrebného pre dosiahnutie saturovanej odozvy. Schopnosť senzora uchovať informáciu 

o zmene koncentrácie sme tak úspešne demonštrovali aj pri zvýšenej okolitej vlhkosti, ktorej 

vplyv môže byť dôležitý v reálnej prevádzke. 

Senzor s uvedenou funkcionalitou môže nájsť uplatnenie všade tam, kde je potrebné 

nepretržité monitorovanie úrovne koncentrácie oxidačných alebo redukčných plynov, 

napríklad vo výrobných procesoch. Pri prekročení hraničnej koncentrácie senzor zmení svoj 

stav, čím trvale uchová informáciu jej prekročení, ktoré je možné kedykoľvek odčítať. 

Hraničnú koncentráciu je pritom možné plynule nastaviť zmenou konštantného napájacieho 

prúdu. Okrem senzora so zabudovanou pamäťou môže senzor pracovať aj ako tyristoru 

podobný spínač riadený koncentráciou cieľového plynu, ktorý aj po dočasnom prekročení 

hraničnej hodnoty trvale zmení svoj odporový stav. Výsledná senzorická súčiastka má pritom 

maximálne jednoduchú kondenzátoru podobnú štruktúru a uvedenú funkcionalitu dosahuje 

bez použitia prídavných elektronických prvkov, ktoré by zvyšovali spotrebu energie 

a obmedzovali škálovanie do nanorozmerov. 
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