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Abstrakt
Předkládaná bakalářská práce se zabývá přípravou a charakterizací plazmonických na-
nostruktur. Pro přípravu těchto struktur byl použit grafen na dopovaném křemíkovém
substrátu s 285nm vrstvou oxidu křemičitého. Grafenové pruhy o šířce řádově stovek
nanometrů byly vyrobeny za použití metod elektronové litografie (EBL) a reaktivního
iontového leptání (RIE). Jednotlivé fáze přípravy byly monitorovány pomocí optické
mikroskopie a mikroskopie atomárních sil (AFM). Vlastnosti výsledných grafenových
nanostruktur byly charakterizovány rastrovacím elektronovým mikroskopem (SEM) a
infračerveným spektrometrem s Fourierovou transformací (FTIR).

Summary
This bachelor thesis deals with fabrication and characterization of plasmonic nano-
structures. Graphene on a doped silicon substrate with a 285 nm thick layer of silicon
dioxide was used for fabrication of these structures. Graphene ribbons with width in
the order of hundreds of nanometers were prepared using electron beam lithography
(EBL) and reactive ion etching (RIE). Steps in fabrication process were monitored uti-
lizing optical and atomic force microscopy (AFM). Prepared graphene nanostructures
were characterized with scanning electron microscope (SEM) and Fourier transform
infrared spectrometer (FTIR).
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Úvod

Vědní obor plazmonika se zabývá studiem interakce světla s materiálem (zejména s
kovy) a jeho teoretické základy byly položeny již na počátku 20. století [1, 2]. Avšak až
rozvoj nanotechnologií v minulých dekádách umožnil výrobu a charakterizaci plazmo-
nických nanostruktur. Dosažené výsledky byly v mnoha případech úspěšně převedeny
v konkrétní aplikace [3, 4, 5], nicméně možnost manipulovat se světlem v nanometro-
vém měřítku pomocí kovových nanočástic nepřestává budit zájem vědců po celém světě
dodnes.

S neustálým vývojem v oblasti nanotechnologií pronikají v posledních letech do
plazmoniky i jiné materiály než ušlechtilé kovy zejména polovodiče [6]. Tato bakalář-
ská práce se zabývá přípravou grafenových plazmonických nanostruktur. Grafen je 2D
polovodičový materiál tvořený jednoatomární vrstvou uhlíku, jehož fyzikální vlastnosti
od roku 2004, kdy byl poprvé izolován, přitahují zájem výzkumných týmů i široké ve-
řejnosti [7]. Potenciál skýtá grafen pro celou řadu vědeckých oborů a plazmonika není
výjimkou. Z vlastností, jež pasují grafen do role vhodného plazmonického materiálu,
stojí za zmínku především vysoká koncentrace volných nosičů náboje, kterou lze řídit
pomocí přiloženého vnější napětí [8]. Pro použití grafenu v plazmonice je pak zcela
zásadní precizní zvládnutí výroby grafenových struktur.

Z celé řady metod přípravy mikro- a nanoobjektů byla pro výrobu grafenových
struktur v této bakalářské práci zvolena elektronová litografie. Ta nachází uplatnění
především při přípravě vzorků pro výzkumné účely a lze pomocí ní dosáhnout struktur
o rozměrech desítek až jednotek nanometrů [9]. Elektronová litografie se běžně používá
k tvorbě masky, přes niž je materiál deponován na substrát, nebo je ze substrátu naopak
odstraňován, a proto lze tuto metodu použít i pro tvorbu grafenových plazmonických
nanostruktur.

Tato práce se v úvodu teoretické části zabývá rešeršní studií plazmoniky a charak-
terizací plazmonických nanostruktur. V kapitole věnované grafenu je pak kladen důraz
zejména na popis optických vlastností významných pro plazmoniku. Druhá polovina te-
oretické části se zaměřuje na rešeršní studii použitých způsobů přípravy i charakterizace
mikro- a nanostruktur. Experimentální část je věnována konkrétním použitým postu-
pům a parametrům výroby grafenových nanostruktur. Diskuzi o vlivu těchto parametrů
na výslednou podobu struktur doplňují četné snímky a grafy sestavené z naměřených
údajů.
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1. Teoretická část

1.1 Plazmonika

Ústředním pojmem plazmoniky je povrchový plazmonový polariton (SPP, z angl. Sur-
face plasmon polariton) - zkráceně povrchový plazmon, což je kvantum energie kolek-
tivních oscilací elektronového plynu (tj. kvazičástice) [10], které se šíří podél rozhraní
dielektrika a kovu [11]. Vědní obor plazmonika, která je podoborem nanofotoniky, se
pak zabývá především studiem interakce světla s materiálem, jenž je charakterizován
koncentrací volných nosičů náboje. Jelikož vlnové délky elektromagnetického záření
používaného v plazmonice jsou v řádu stovek nanometrů, lze tuto interakci světla s
materiálem ovlivňovat pomocí nanostruktur. Je-li povrchový plazmon lokalizovaný na
kovovou nanočástici, pak se nazývá lokalizovaný povrchový plazmon (LSP, z angl. Lo-
calized surface plasmon) [12]. Obě tyto kvazičástice budou popsány v následujících
podkapitolách.

1.1.1 Povrchový plazmonový polariton

SPP vlna vykazuje evanescentní charakter, kde směrem kolmo od rozhraní dielektrika
a kovu dochází k exponenciálnímu útlumu velikosti vektoru elektrické intenzity, a proto
SPP vlna vytváří v okolí rozhraní pouze tzv. blízké elektromagnetické pole. Jelikož toto
pole dosahuje do vzdálenosti menší než je vlnová délka budícího světla a jelikož vlnová
délka SPP je kratší než vlnová délka světla, neplatí pro SPP Rayleighovo difrakční
kritérium [13]. Plazmonika tedy bývá označována jako poddifrakční teorie [14]. Fyzi-
kální vlastnosti blízkého pole jsou pak zcela popsány pomocí Maxwellových rovnic a
optických vlastností daných prostředí [15].

Obrázek 1.1 znázorňuje longitudiální kmity volných nosičů náboje a s nimi spjaté
blízké elektromagnetické pole. V pravé části obrázku je zachycen exponenciální pokles
velikosti vektoru elektrické intenzity s rostoucí vzdáleností od rozhraní.
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Obrázek 1.1: Schematické znázornění SPP vlny.

SPP lze vybudit pomocí elektronů nebo fotonů dopadajících na kovové rozhraní,
avšak musí být splněny podmínky zákona zachování energie a kvazihybnosti pro SPP
[16, 17]. Tyto podmínky vyplývají z disperzní závislosti pro SPP (viz obrázek 1.2),
kterou lze při uvážení Drudeho modelu, jenž bude popsán později, odvodit přímo z
Maxwellových rovnic pro problém rozhraní dielektrikum-kov [18].

Obrázek 1.2: Disperzní relace budícího fotonu a SPP.

Na obrázku 1.2 je na horizontální ose vynesena velikost vlnového vektoru 𝑘 v násob-
cích vlnového vektoru budícího světla 𝑘0. Na ose vertikální je vykreslen poměr úhlové
frekvence 𝜔 ku tzv. plazmové frekvenci 𝜔P, která je jednoznačnou charakteristikou
daného materiálu a je popsána vztahem

𝜔P =

√︃
𝑛𝑒2

𝜀0𝑚𝑒

, (1.1)

kde 𝑛 značí koncentraci volných nosičů náboje, 𝑒 elementární náboj, 𝜀0 permitivitu
vakua a 𝑚 hmotnost elektronu. Uvedený vztah 1.1 vychází z Drudeho modelu [19].
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Disperzní relace budícího fotonu je určena vztahem

𝜔f = 𝑐𝑘0, (1.2)

kde 𝑐 značí rychlost světla. Disperzní relaci pro SPP pak lze vyjádřit vztahem

𝑘SPP = 𝑘0

√︂
𝜀1𝜀2

𝜀1 + 𝜀2
, (1.3)

kde 𝜀1 (respektive 𝜀2) je dielektrická funkce prostředí (respektive kovu).
Pro nízké hodnoty 𝑘0, tedy delší vlnové délky, se disperzní křivky plazmonu a fo-

tonu k sobě limitně blíží. Povrchové vlny v oblasti těchto vlnových délek se nazývají
Sommerfeldovy-Zenneckovy vlny [18]. S rostoucím 𝑘0 roste hodnota 𝜔f lineárně, viz
vztah (1.2), zatímco disperzní křivka plazmonu (1.3) se asymptoticky blíží k hodnotě
povrchové plazmové frekvence 𝜔SP, kterou lze vyjádřit vztahem

𝜔SP =
𝜔P√
2
. (1.4)

Jak již bylo naznačeno v úvodu této kapitoly, SPP vlny mohou být vybuzeny pouze
na specifickém rozhraní dvou materiálů, z nichž jedním je dielektrikum a druhý dis-
ponuje volnými nosiči náboje. Klíčovým faktorem je tedy právě koncentrace volných
nosičů náboje 𝑛, podle níž se materiály dělí na kovy, polovodiče a dielektrika a která
má přímý dopad na optické vlastnosti materiálů. Tato koncentrace se u kovů pohy-
buje řádově (1022–1023) cm−3 [20]. Pro nedopované polovodičové krystaly silně závisí
na teplotě, obvykle se tedy uvádí její hodnota při pokojové teplotě, která se v závislosti
na druhu polovodiče pohybuje v rozmezí (105–1015) cm−3 a dopováním ji lze zvýšit až
na hodnoty 1020 cm−3 [21, 22]. Pro tuto bakalářskou práci má pak zásadní význam
zejména grafen, u něhož se stejně jako u všech 2D materiálů uvádí koncentrace v cm−2.
Grafenu při pokojové teplotě odpovídá hodnota koncentrace řádově (1011–1012) cm−2,
ale přiložením napětí ji lze zvýšit až na hodnoty (1014–1015) cm−2 [8]. U dielektrik se
za pokojových teplot volné nosiče náboje takřka nevyskytují a jejich koncentrace se
tudíž blíží nule. Z předešlého textu tedy plyne, že pro přípravu plazmonických struktur
nacházejí uplatnění především kovy, 2D materiály (grafen) a případně vysoce dopované
polovodiče [6, 23].

1.1.2 Lokalizovaný povrchový plazmon

LSP lze pozorovat na kovových strukturách (často označovaných jako plazmonické an-
tény) o rozměrech menších či srovnatelných s vlnovou délkou budícího záření. Struktu-
rám s danými vlastnostmi přísluší přibližná hodnota plazmonové rezonanční frekvence,
respektive vlnové délky, daná vztahem

𝜆rez ≈ 2𝑛ef𝐿. (1.5)
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𝑛ef = Re
{︀√

𝜀ef
}︀
značí efektivní index lomu v okolí antény (tj. substrátu, dielektrického

prostředí a kovové nanočástice) a 𝐿 je charakteristický rozměr plazmonické antény [24].
Uvedený aproximativní vztah (1.5) je ve velmi dobré shodě s experimentálními výsledky
zejména pro blízkou (NIR, z angl. Near-infrared) až střední (MIR, z angl.Mid-infrared)
infračervenou oblast spektra. Dopadá-li na plazmonické nanostruktury světlo o vlnové
délce 𝜆rez, nastává tzv. LSP rezonance, při níž dochází k maximálnímu zesílení blízkého
pole. V odraženém, či prošlém světle pak lze pozorovat pro vlnovou délku 𝜆rez maximum
absorpce [25].

Ze vztahu (1.5) dále plyne, že hodnotu rezonanční vlnové délky lze řídit pomocí dvou
faktorů, a to charakteristického rozměru antén 𝐿 a efektivního indexu lomu 𝑛ef .1 Změny
efektivního indexu lomu lze docílit například použitím různých kombinací materiálů
antén, substrátu a prostředí nebo v případě grafenu přiloženým vnějším napětím [27, 28,
29]. Jak již bylo řečeno v závěru podkapitoly 1.1.1, přiložením tohoto napětí ke grafenu
dochází ke zvýšení koncentrace volných nosičů náboje (elektronů). Toto zvýšení vede ke
změně permitivity v okolí antény 𝜀ef , respektive efektivního indexu lomu 𝑛ef . Napětím
lze tedy řídit rezonanční vlnovou délku grafenových struktur v rozsahu NIR až MIR
části spektra. Řiditelnosti či obecně posunu rezonanční vlnové délky se úspěšně využívá
v řadě aplikací, kterým je věnována následující podkapitola.

1.1.3 Aplikace plazmonických struktur

Díky vlastnostem popsaným v předchozích podkapitolách nachází plazmonické struk-
tury uplatnění v širokém spektru oborů, například v biomolekulární chemii se úspěšně
používají tzv. plazmonické biosensory. Ty fungují na principu detekce posunu LSP
rezonance nebo změny vlnové délky SPP vlivem změny indexu lomu prostředí, která
je způsobena přítomností hledaných molekul na plazmonicky aktivní povrchy [4, 30].
Plazmonické nanostruktury nachází uplatnění i v povrchem zesílené Ramanově spek-
troskopii (SERS, z angl. Surface-enhanced Raman spectroscopy), kde se uplatňuje efekt
zesílení blízkého pole [31]. Pomocí SERS tak lze analyzovat látky o velmi malých kon-
centracích při malém množství analytu, čehož se využívá v řadě aplikací [5]. Za zmínku
stojí například úspěch v oblasti detekce hladiny biomarkerů spojovaných s rakovinou
slinivky břišní, kde SERS díky své vysoké citlivosti umožňuje rozpoznat toto onemoc-
nění již v počátečním stádiu [32]. Efektu zesílení blízkého pole lze použít nejen pro
diagnostiku nádorových onemocnění, ale také pro jejich léčbu. Nanočástice zlata s re-
zonanční frekvencí v NIR části spektra jsou nejdříve dopraveny do nádorové tkáně a
následně ozářeny NIR světlem, pro které je tkáň dostatečně propustná. Vlivem LSP
rezonance dochází k zesílení blízkého pole, a tím i k lokálnímu zvýšení teploty, které
vede k usmrcení nádorových buněk [3].

Nejen biologické a chemické obory však těží z neobyčejných vlastností plazmoniky,
možnost manipulace se světlem v nanometrovém měřítku dává například vznik velice
tenkým, avšak vysoce účinným fotovoltaickým panelům [33]. Velký potenciál pak ský-
tají materiály, které díky povrchovým plazmonům nabývají optických vlastností (zápor-
ného indexu lomu), jež doposud nebyly v přírodě pozorovány. Tato skupina materiálů

1Rezonanční vlnovou délku ovlivňuje rovněž geometrie nanostruktur [26].
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se označuje jako metamateriály a metapovrchy [34, 35]. Z jejich mnoha aplikací stojí
za zmínku tzv. 2D planární čočka, která umožňuje pokořit difrakční limit a výrazně
tak posunout možnosti optické mikroskopie a litografie [36, 37].

1.2 Optická spektroskopie

Optická spektroskopie je metoda umožňující nepřímé studium blízkého elektromagne-
tického pole pomocí osvitu a detekce v dalekém poli [38]. Povrch vzorku je osvícen
fokusovanou širokospektrální elektromagnetickou vlnou nebo zjednodušeně bílým svět-
lem. Část energie této vlny je rozptýlena na mikro- a nanostrukturách do všech směrů a
část je absorbována [39]. Spektrálním rozložením odraženého (reflexní konfigurace), re-
spektive prošlého (transmisní konfigurace) světla tak lze identifikovat vlnové délky, na
nichž je světlo strukturami nejvíce rozptýleno, či absorbováno, a to na základě poklesu
intenzity. Tento pokles vyvolá rovněž LSP rezonance, která je dána především velikostí,
tvarem a materiálem struktur. Na základě vlastností takto vzniklého spektrálního píku
a porovnáním s teoretickými výpočty lze charakterizovat zkoumané struktury.

Výše popsaná metoda se zakládá na detekci nerozptýleného světla a označuje se
jako BF spektroskopie (z angl. Bright-field spectroscopy). Schéma reflexní konfigurace
BF spektroskopie znázorňuje obrázek 1.3. Svazek vystupující ze zdroje je nejdříve upra-
ven kolektorem, případně dalšími čočkami, a pomocí děliče svazku je nasměrován na
kondenzorovou, respektive objektivovou čočku, která jej fokusuje na povrch vzorku.
Odražené nerozptýlené světlo prochází toutéž čočkou, děličem svazku a následně je
pomocí dalších optických prvků přivedeno do spektrometru.

Obrázek 1.3: Schéma BF spektroskopie v reflexní konfiguraci.

Největším problémem BF spektroskopie je velmi slabá intenzita rozptýleného světla
oproti světlu nerozptýlenému. Zkrácením expozičního času lze zamezit saturaci čipu de-
tektoru uvnitř spektrometru, nicméně vzroste podíl šumu na zaznamenaném signálu.
Odstranění šumu se standardně provádí naměřením více spekter a následným ode-
čtením, nebo podělením referenčním spektrem. Právě měření referenčního spektra je
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klíčovým krokem v BF spektroskopii a musí probíhat za stejných optických podmínek
(tj. stejný substrát, případně další optické prvky) jako měření spekter zkoumaných
struktur, avšak bez jejich přítomnosti.

BF spektroskopie bývá velmi často doplněna DF spektroskopií (z angl. Dark-field
spectroscopy), při níž je naopak detekováno pouze rozptýlené světlo [40]. Schéma mě-
řicí aparatury v reflexní konfiguraci pro DF spektroskopii včetně chodu paprsků je
na obrázku 1.4. Centrální část světelného svazku vycházejícího ze zdroje je zacloněna,
a proto má svazek prstencový průřez. Poté je světlo fokusováno konkávním zrcadlem
prstencového průřezu na povrch vzorku, kam dopadá pod značným úhlem. Část rozptý-
leného světla putuje do středové části prstencového zrcadla, kde se nachází objektivová
čočka, která spolu s dalšími optickými prvky slouží k přivedení rozptýleného světla do
spektrometru.

Obrázek 1.4: Schéma DF spektroskopie v reflexní konfiguraci.

V optické spektroskopii je nejčastěji signál navázán do optického vlákna a následně
analyzován pomocí vláknového spektrometru, jehož schéma znázorňuje obrázek 1.5.
Světlo nejdříve prochází vstupní štěrbinou, jejíž šířkou lze regulovat spektrální rozlišení
na úkor intenzity. Užší štěrbina znamená nižší intenzitu signálu, avšak vyšší spektrální
rozlišení. Dále lze spektrální rozlišení regulovat difrakční mřížkou, u níž s rostoucím
počtem vrypů na jednotku délky roste zmíněné rozlišení, ale klesá spektrální rozsah.
Většina spektrometrů je tak vybavena několika difrakčními mřížkami. Rozložené světlo
je poté detekováno pomocí chlazeného maticového CCD čipu.
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Obrázek 1.5: Schéma vláknového spektrometru.

K osvětlení vzorku se využívají především halogenové lampy či LED zdroje bílého
světla. Bílé LED zdroje nabízí oproti halogenové lampě vyšší intenzitu a spektrální
stabilitu záření, avšak halogenová lampa disponuje širším spektrálním rozsahem, který
kromě světelné oblasti zahrnuje i NIR oblast. Právě ve viditelné a NIR oblasti se
většinou nachází LSP rezonance kovových nanočástic. U grafenových nanostruktur jsou
hodnoty LSP rezonance posunuty do NIR až MIR části spektra, kde nachází uplatnění
spíše infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací.

1.3 Infračervená spektroskopie s Fourierovou trans-

formací

Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR, z angl. Fourier trans-

form infrared spectroscopy) je spektroskopickou metodou pro NIR až MIR oblast, při
níž jsou naměřená data převáděna na požadované spektrum pomocí Fourierovi transfor-
mace. Tato metoda umožňuje měření s vysokým spektrálním rozlišením a spektrálním
rozsahem až stovek mikrometrů [41]. Nejčastěji je využívána při zkoumání rotačních
a vibračních spekter molekul, avšak v plazmonice nachází uplatnění při analýze LSP
rezonancí grafenových a polovodičových nanostruktur nebo kovových mikrostruktur
[42].

Měřicí aparatura FTIR je založena na Michelsonově interferometru s posuvným zr-
cadlem a její schéma je zobrazeno na obrázku 1.6 vlevo. Zdrojem záření je širokospekt-
rální infračervený zářič, jenž poněkud paradoxně poskytuje lepší poměr signál/šum na
detektoru než monochromatické zdroje [43]. Svazek infračerveného záření vstupuje do
Michelsonova interferometru, kde v závislosti na vzájemné poloze zrcadel interferuje.
Výstupní svazek je pak tvořen pouze vlnovými délkami, pro které záření interferovalo
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konstruktivně. Dále dopadá svazek na vzorek a detekována je intenzita odraženého,
nebo prošlého světla. Posunutím posuvného zrcadla se změní rozdíl optických drah a
tím i spektrální složení a intenzita výstupního svazku. Zaznamenáním závislosti inten-
zity na velikosti rozdílu optické dráhy vzniká interferogram, viz obrázek 1.6 vpravo,
kde středový pík odpovídá nulovému rozdílu optických drah.

Obrázek 1.6: Schéma konstrukce měřicí aparatury FTIR (vlevo) a interferogram
(vpravo).

Frekvenční závislost intenzity lze získat převedením interferogramu z prostorové do
frekvenční domény pomocí Fourierovy transformace. Frekvence ve výsledném spektru
je tedy úměrná převrácené hodnotě vlnové délky 𝜆 a její hodnota se uvádí nejčastěji v
reciprokých centimetrech.

Konstrukce měřicí aparatury FTIR je ve skutečnosti komplikovanější, než jak ji
zobrazuje zjednodušené schéma na obrázku 1.6 vlevo, kde byla pro přehlednost vyne-
chána celá řada optických prvků formujících svazek. Dále bývá dráha svazku vakuově
čerpána, a to za účelem minimalizace parazitního signálu pocházejícího z vibračních
spekter kontaminačních látek, zejména molekul vody a oxidu uhličitého. Nezbytným
prvkem je rovněž chlazení detektoru, jež brání přehřátí detektoru a snižuje jeho šum.

1.4 Grafen

Grafen je jednoatomární vrstva uhlíku, v níž jsou jednotlivé atomy uspořádány do
hexagonální mřížky. Poprvé jej roku 2004 na univerzitě v Manchesteru izoloval vědecký
tým v čele s K. S. Novoselovem a A. K. Geimem, kteří později za demonstraci vlastností
tohoto 2D materiálu obdrželi Nobelovu cenu za fyziku [7]. Atomy uhlíku v grafenu
jsou navzájem vázány kovalentními vazbami mezi hybridizovanými sp2 orbitaly [44].
Tyto vazby zapříčiňují jeho unikátní mechanické vlastnosti a řadí jej mezi nejpevnější
zkoumané látky [45].

Mimo mechanických vlastností vyniká grafen i vlastnostmi elektrickými. Pásová
struktura (tj. disperzní relace) grafenu není na rozdíl od 3D materiálů tvořena para-
boloidy, nýbrž tzv. Diracovými kužely s nulovým zakázaným pásem, viz obrázek 1.7.
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Valenční a vodivostní pás se setkávají v tzv. Diracově bodě, který se nachází v bodech
K a K’ na hranici první Brillouinovy zóny, jejíž konstrukce je naznačena na obrázku 1.8
[44]. U nedopovaného grafenu prochází Fermiho energie právě Diracovým bodem, což
lze změnit přiložením napětí (dopováním), jak naznačuje obrázek 1.7. Kladným napě-
tím jsou do systému dodány elektrony a Fermiho energie roste, naopak záporné napětí
způsobí snížení Fermiho hladiny, což vede ke zvýšení koncentrace děr. Přiložené napětí
má za následek také prudký pokles rezistivity, který je způsoben vysokou mobilitou
volných nosičů náboje a to i za pokojové teploty [46].

Obrázek 1.7: Disperzní relace grafenu v okolí K (K′) bodu a poloha Fermiho energie
při přiloženém záporném, nulovém a kladném napětí (zleva doprava).

Obrázek 1.8: Primitivní buňka (čárkovaná čára) s vyznačenými atomy a Brillouinova
zóna (plná čára) grafenu s označením K a K′ bodů.

Dalším významným parametrem grafenu je kromě mobility nosičů náboje také je-
jich koncentrace, která již byla zmíněna v závěru podkapitoly 1.1.1. Její hodnota při
pokojové teplotě je řádově (1011–1012) cm−2 [8]. Již popsaným i dalším elektrickým
vlastnostem a vysvětlení jejich příčin se věnuje článek Ref. [44].

Skládáním grafenových vrstev na sebe dochází k zásadním změnám vlastností. Za-
tímco dvouvrstvý grafen lze v dobré aproximaci stále považovat za polovodič s nulovým
zakázaným pásem, u troj- a vícevrstvého grafenu již dochází k překryvu valenčního a
vodivostního pásu [7, 46]. Překryv pásů u deseti a více vrstev grafenu se významně
blíží překryvu pozorovanému u grafitu a ztrácí tak vlastnosti typické pro 2D materiál
[47, 46]. Na grafit lze tedy pohlížet jako na 3D materiál tvořený grafenovými vrstvami
svázanými slabými van der Waalsovými silami.
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Od roku 2004, kdy byl grafen poprvé izolován mechanickou exfoliací grafitu, byla
vyvinuta celá řada dalších metod přípravy. Ty se liší zejména kvalitou a rozměry produ-
kovaného grafenu, náklady a objemem produkce. Za zmínku stojí především chemická
depozice z plynné fáze (CVD, z angl. Chemical vapor deposition), která umožňuje pří-
pravu vysoce kvalitního grafenu o ploše řádově cm2, avšak za cenu nízkého objemu
produkce a vysokých nákladů [48]. Současné CVD technologie používají kovové (často
měděné) substráty, které katalyzují růst grafenu. Takto připravený grafen je následně
nutné přenést na cílový substrát, kterým je nejčastěji Si s vrstvou SiO2 [49]. Právě
vrstva oxidu o tloušťce ≈ 300 nm činí grafen viditelným v optické oblasti, což značně
usnadňuje další práci se vzorkem [50].

Grafen skýtá neobyčejný potenciál pro řadu oborů, a přestože jeho masová pro-
dukce je stále ve fázi vývoje a aplikace existují převážně ve formě prototypů, podařilo
se některým společnostem proniknout na trh s výrobky využívajícími jeho jedinečných
vlastností [51]. Jednou z velice perspektivních oblastí z hlediska užití grafenu je výroba
biosenzorů, a to nejen elektrochemických, ale také optických založených na LSP rezo-
nanci, kde se využívá laditelnosti elektrických vlastností grafenu pomocí přiloženého
napětí [52, 30].

1.5 Elektronová mikroskopie

Elektronová mikroskopie je zobrazovací metoda, která na rozdíl od světelné mikroskopie
využívá k zobrazování elektrony. V závislosti na měřicí konfiguraci se rozlišují dva druhy
elektronových mikroskopů: transmisní elektronový mikroskop, neboli TEM (Transmis-
sion electron microscope), v němž je signál tvořen elektrony, které prošly vzorkem, a
rastrovací elektronový mikroskop (SEM, z angl. Scanning electron microscope). TEM
pracuje ve dvou módech – klasickém prozařovacím (TEM) a rastrovacím prozařovacím
(STEM, z angl. Scanning transmission electron microscope). U TEM módu je pomocí
rovnoběžného svazku elektronů osvícena určitá část vzorku a prošlé elektrony jsou pro-
jekčním systémem fokusovány na stínítko. STEM mód využívá svazku fokusovaného do
malé stopy na povrchu vzorku, takto fokusovaným svazkem je rastrováno a na základě
množství detekovaných prošlých elektronů v jednotlivých rastrovacích bodech vzniká
obraz [53]. SEM pracuje na stejném principu jako STEM, ale detekovány nejsou prošlé
elektrony, nýbrž elektrony sekundární nebo zpětně odražené, případně další signály.
Následující text se věnuje výhradně SEM mikroskopii.

1.5.1 Optická část rastrovacího elektronového mikroskopu

Hlavními částmi SEM jsou elektronový tubus a komora se vzorkem. Schematické zná-
zornění konstrukce SEM je na obrázku 1.9. V horní části elektronového tubusu se
nachází elektronový zdroj. Základními charakteristikami těchto zdrojů jsou především
velikost oblasti, ze které jsou emitovány elektrony, jas (prostorové rozložení proudu)
a koherence svazku. Významnou roli při volbě elektronového zdroje hraje rovněž jeho
životnost a cena. Elektronové zdroje lze rozdělit podle způsobu emise elektronů na
termoemisní a autoemisní. Typický příklad termoemisního zdroje představuje žhavené
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zahnuté wolframové vlákno. To se vyznačuje větší prostorovou oblastí emise, tedy men-
ším dosažitelným rozlišením, nízkou cenou a životností v řádu stovek hodin. Vlastnosti
wolframového vlákna lze vylepšit připevněním broušeného krystalu LaB6.

U autoemisních zdrojů jsou elektrony z katody vytrhávány elektrickým polem. Po-
kud není potřeba katodu přižhavovat, hovoříme o studené emisi. Je-li katoda přižhavo-
vána, jde o termoautoemisi. Příkladem termoautoemisního zdroje je Schottkyho katoda,
jež je tvořena monokrystalickým drátkem wolframu vyleptaným do tenké špičky. Na
drátku je připevněn ZrO2, který žhavením vlákna natává, a dostává se tak ke špičce
wolframového drátu, kde snižuje výstupní práci elektronů. Schottkyho katoda umož-
ňuje dosáhnout velmi vysokých rozlišení a vyznačuje se vysokým jasem a životností
delší než jeden rok [54]. Pro její provoz je však zapotřebí ultra-vysokého vakua a její
cena je výrazně vyšší než cena výše zmíněných termoemisních zdrojů.

Emitované elektrony jsou následně urychlovány napětím v rozmezí od stovek voltů
až po desítky kilovoltů. Série elektromagnetických cívek tento svazek urychlených elek-
tronů dále upravuje a vychyluje. Primární úprava svazku probíhá pomocí kondenzoro-
vých cívek běžně označovaných jako cívky C1 a C2. Účelem C1 cívky je vytvořit malý
obraz zdroje. Pod cívkou C2 se nachází apertura, která ořezává elektronový svazek za
účelem korekce sférické vady. Excitací cívek C1 a C2 pak lze regulovat počet elektronů
dopadajících na vzorek.

Vlivem nedokonalosti konstrukce cívek je svazek elektronů astigmatický. Za účelem
korekce této vady je v tubusu umístěn magnetický oktupól, tzv. stigmátor. V tubusu
se dále nachází rastrovací (deflekční) cívky, které vychylují svazek a skenují jím po
povrchu vzorku. Nejníže umístěným členem elektronového tubusu je objektivová čočka,
jež má za účel fokusovat svazek do co nejmenší oblasti na povrchu vzorku.

Obrázek 1.9: Schéma rastrovacího elektronového mikroskopu.
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Velikost nejmenší dosažitelné stopy limituje řada faktorů. Jde především o konečnou
velikost zdroje elektronů, nestabilitu a velikost urychlovacího napětí a nepřesnosti v
konstrukci jednotlivých čoček. Použité urychlovací napětí určuje de Broglieho vlnovou
délku elektronů, která je dána vztahem

𝜆 =
ℎ√

2𝑚𝑒𝑒𝑈
, (1.6)

kde ℎ je Planckova konstanta, 𝑚𝑒 hmotnost elektronu, 𝑒 velikost elementárního náboje
a 𝑈 hodnota urychlovacího napětí. Tento vztah je platný pouze pro nerelativistické čás-
tice [55]. Pro výkyvy v hodnotě urychlovacího napětí lze nalézt analogii ve světelné op-
tice a to v podobě chromatické vady. Nepřesná konstrukce čoček pak vnáší do systému,
kromě již zmíněného astigmatismu, zejména sférickou vadu. Sférickou vadou se rozumí
zobrazení, při němž s rostoucí vzdáleností od optické osy klesá ohnisková vzdálenost,
viz obrázek 1.10. Vliv této vady lze omezit použitím clony (oříznutím svazku), nelze
jej však plně eliminovat a významným způsobem se tak podílí na velikosti nejmenší
dosažitelné stopy.

Obrázek 1.10: Schematické znázornění sférické vady.

1.5.2 Interakce elektronů se vzorkem

Rozptyl elektronu na atomu lze rozdělit podle úhlové odchylky od původního směru
šíření. Je-li tato odchylka menší než 90°, hovoříme o dopředném rozptylu, je-li naopak
větší než 90°, jde o rozptyl zpětný. Z energetického hlediska se rozptyl dále dělí na elas-
tický, při němž se energie dopadajícího (primárního) elektronu zachovává, a neelastický,
při kterém dopadající elektron ztrácí část svojí energie. Elastický rozptyl je důsledkem
interakce elektronu s atomovým jádrem, zatímco neelastický je dán interakcí elektronu
s elektronovým obalem atomu.

Předá-li primární elektron část své energie elektronu vázanému v elektronovém
obalu, může dojít k excitaci vázaného elektronu, případně k jeho emisi. Takto emito-
vaný elektron se označuje jako sekundární elektron. Jestliže se excitovaný či emitovaný
elektron nacházel ve vnitřní vrstvě elektronového obalu, dojde následně k zaplnění
jeho pozice elektronem z vyšší energiové hladiny za uvolnění energie. Energie může
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být uvolněna ve formě elektromagnetického záření (tzv. charakteristické rentgenové zá-
ření), nebo předána elektronu z vnější vrstvy elektronového obalu, který je následně
emitován (tzv. Augerův elektron). Každý ze signálů nese specifickou informaci o vzorku.
Za účelem pozorování vzorku detekujeme nejčastěji sekundární elektrony, jenž nesou
informaci o jeho topografii.

K výše zmíněným interakcím dochází v určitém objemu vzorku označovaném jako
interakční objem, jehož velikost a tvar jsou určeny především velikostí kinetické energie
dopadajících elektronů a druhem a uspořádáním atomů ve vrstvách blízkých povrchu
vzorku. Vliv urychlovacího napětí (tj. kinetické energie) primárních elektronů na inter-
akční objem je zaznamenán na obrázku 1.11 vlevo. Pro každé urychlovací napětí bylo
vykresleno 150 trajektorií, které byly vypočítány metodou Monte Carlo. Na stejném
obrázku vpravo jsou vyznačeny oblasti vzniku detekovaných signálů.

Obrázek 1.11: Trajektorie elektronů v křemíku získané pomocí simulace Monte Carlo
pro urychlovací napětí 10, 20 a 30 kV (vlevo) a schematické znázornění interakčního
objemu s vyznačenými oblastmi vzniku detekovaných signálů (vpravo).

Fokusované elektronové svazky nenachází uplatnění pouze při analýze mikro- a na-
nostruktur, s jejich pomocí lze tyto struktury i vytvářet. Tento způsob přípravy struktur
se nazývá elektronová litografie a zabývá se jím následující kapitola.

1.6 Elektronová litografie

Elektronová litografie (EBL, z angl. Electron beam lithography) je metoda přípravy
mikro- a nanostruktur, při níž je látka citlivá na elektrony (rezist) ozářena elektrono-
vým svazkem. Dopadající elektrony způsobí změny ve struktuře rezistu, a tím pozmění
i jeho chemické vlastnosti. Rastrováním elektronovým svazkem po povrchu docílíme
osvícení pouze určitých oblastí. Tomuto procesu se říká expozice. Použitím vhodného
rozpouštědla, tzv. vývojky, dojde u pozitivního rezistu k selektivnímu odplavení, či u
rezistu negativního naopak k neodplavení exponovaných částí.
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Obrázek 1.12: Srovnání negativního rezistu s pozitivním.

1.6.1 Interakce elektronů s rezistem

Rezist je tvořen směsí polymerních řetězců, jako jsou například novolaky či polymethyl-
methakryláty, rozpuštěných ve vhodném rozpouštědle, typicky anisolu, chlorbenzenu
anebo propylenglykolu. Elektrony dopadající na povrch vzorku interagují s molekulami
rezistu způsoby popsanými v podkapitole 1.5.2. V závislosti na použitém typu rezistu
mohou mít tyto interakce za následek zánik chemických vazeb, a tím pádem zvýšení
rozpustnosti ve vývojce. Takový rezist se označuje jako pozitivní. V negativním rezistu
naopak dopadající elektrony způsobí vznik nových vazeb a zesíťování molekul, což
vede ke snížení rozpustnosti exponovaných částí. Ke změnám nedochází pouze v místě
dopadu elektronů, nýbrž v celém interakčním objemu, tzv. proximity effect (obrázek
1.11). Proximity effect ovlivňují především použitý rezist i substrát, tloušťka rezistu a
urychlovací napětí.

Velmi důležitou charakteristikou rezistu je jeho citlivost, která je definovaná jako
dávka, jež má za následek úplné odstranění, či zesíťování molekul rezistu. Tato dávka se
nejčastěji udává v µC/cm2. Další významnou vlastností rezistu je kontrast definovaný
vztahem

𝛾 =
1

log(𝐷2/𝐷1)
, (1.7)

kde 𝐷1 značí nejvyšší dávku, při níž nedojde k žádné změně v rezistu, a 𝐷2 citlivost
rezistu [56]. V grafu 1.13 jsou vyneseny kontrastní křivky dvou pozitivních a jednoho
negativního rezistu, 𝑝1, 𝑝2 a 𝑛. Kontrastní křivkou se rozumí závislost relativní tloušťky
rezistu na dávce. Pro přehlednost se dávka obvykle vynáší v logaritmickém měřítku.
Z porovnání křivek pozitivního rezistu 𝑝1 a negativního rezistu 𝑛 je zřejmé, že platí
následující rovnosti: 𝐷1,p1 = 𝐷1,n, 𝐷2,p1 = 𝐷2,n a tedy i 𝛾p1 = 𝛾n. Pro kontrast rezistu
𝑝2 pak platí 𝛾p2 ≥ 𝛾p1 .
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Obrázek 1.13: Srovnání kontrastních křivek pozitivního a negativního rezistu a kon-
trastních křivek rezistů s různou hodnotou kontrastu.

1.6.2 Příprava vzorku pro elektronovou litografii

Nejčastěji užívaným substrátem pro elektronovou litografii je křemík, na kterém se na
vzduchu vytváří nativní vrstva oxidu křemičitého (SiO2) o tloušťce jednotek nanometrů,
již lze případně odstranit leptáním kyselinou fluorovodíkovou (HF), či na ni nanést jiný
požadovaný materiál.

Před samotným nanesením rezistu je nejdříve nutné substrát zbavit organických
a mechanických nečistot, a to ponořením do acetonu a vložením na (5–10) minut do
ultrazvukové vany. Následně se substrát důkladně opláchne v isopropylalkoholu, čímž
dojde k odplavení acetonu a rozpuštěných nečistot. Z důvodu zamezení případným
chemickým reakcím isopropylalkoholu s rezistem se vzorek propláchne demineralizova-
nou vodou. K osušení se používá proud stlačeného dusíku. Dále se substrát vypéká
na žhavé plotně (hot plate) po dobu alespoň deseti minut při teplotě nad 100 ∘C z
důvodu zbavení vody, která zůstala na povrchu po očištění, a také vody adsorbované
ze vzduchu.

K nanesení rezistu se používá metoda odstředivého lití, při níž je do středu sub-
strátu pipetou nanesen tekutý rezist, řádově desítky až stovky mikrolitrů, v závislosti
na velikosti substrátu. Substrát s rezistem je následně na (45–60) sekund roztočen a
vlivem odstředivých sil se na povrchu substrátu vytvoří uniformní vrstva rezistu. Za
účelem vytvrzení rezistu se vzorek s již naneseným rezistem vypéká na horké plotně.
Teplota a doba vypékání se liší v závislosti na použitém rezistu, typicky se hodnoty
pohybují (80–150) ∘C po dobu jedné minuty. Popsané kroky metody odstředivého lití
znázorňuje obrázek 1.14, dále je v grafu 1.15 vynesena závislost tloušťky vrstvy rezistu
na rychlosti otáčení, a to pro stejný typ rezistu o třech různých koncentracích pevných
částic. Konkrétně se jedná o negativní rezist AR-N 7520 s obsahem pevných částic
17%, 11%, respektive 7%. Vynesená data byla převzata od výrobce, kterým je firma
Allresist.2

2http://www.allresist.com/
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Obrázek 1.14: Schematické vyobrazení jednotlivých kroků metody odstředivého lití.

Obrázek 1.15: Graf závislosti tloušťky vrstvy naneseného rezistu na počtu otáček za
minutu.

1.6.3 Elektronový litograf

Elektronový litograf je zařízení určené k přípravě mikro- a nanostruktur pomocí elek-
tronového svazku. Až na několik výjimek je jeho konstrukce totožná s konstrukcí SEM,
jež byla popsána v podkapitole 1.5.1. Tuto výjimku představuje například beam blan-

ker, který je nezbytnou součástí elektronového litografu. Jedná se o elektrostatický
prvek sloužící k rychlému odklonu svazku, díky němuž je expozice nechtěných oblastí
minimální. Zvláštní požadavky se kladou také na stolek (držák vzorku). Ten musí být
schopný velice přesného pohybu ve všech třech osách, čehož se docílí použitím jemných
mechanických a piezoelektrických posuvů. Správná pozice stolku je pak kontrolována
pomocí laserových interferometrů. Žádoucí je rovněž možnost pracovat s celým waferem,
což znamená, že stolek musí být v rozsahu až desítek centimetrů schopen velice přesné
navigace. U rozlehlých vzorků je nezbytná kontrola a korekce výšky během expozice.

Další nepostradatelnou výbavu elektronového litografu představuje litografický soft-
ware, který umožňuje převést uživatelem definované struktury na pohyb svazku po
vzorku. Uživatel tak má možnost předpřipravit si struktury ve formě souboru vhod-
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ného formátu (např. GDSII). Po nastavení elektronového svazku uživatelem, načtení
patřičného souboru a zahájení expozice přechází elektronový litograf zcela pod kontrolu
litografického softwaru. Během samotné expozice je navíc nutné jej izolovat od vnějších
rušivých vlivů, zejména vibrací, zvuků a teplotních výkyvů. Litograf se tedy obvykle
umisťuje na samostatný betonový blok do zvukotěsného klimatizovaného boxu.

1.7 Reaktivní iontové leptání

Reaktivní iontové leptání (RIE, z angl. Reactive ion etching) je metoda přípravy mik-
rostruktur, která je druhem tzv. suchého leptání. Jako suché leptání se označuje postup,
při němž se z povrchu vzorku odstraňuje materiál pomocí dopadajících iontů. Dopa-
dající ionty mimo jiné způsobují odprašování atomů vzorku, a proto se tohoto jevu
využívá například při leptání iontovým svazkem (IBE, z angl. Ion beam etching). Hojně
užívaným plynem pro tyto účely je argon, jehož ionty mají dostatečnou hmotnost, ne-
kontaminují vzorek ani komoru a který je snadno dostupný. Reaktivní iontové leptání
využívá kromě efektu odprašování také chemických reakcí, mezi nejčastěji využívané
ionty tak patří především ionty kyslíku, flóru či chlóru. Na rozdíl od mokrého leptání,
při kterém je vzorek vystaven chemickému působení vhodné látky, je reaktivní iontové
leptání zpravidla anizotropní, tzn. rychlost leptání závisí na směru.

Plyn je přiváděn do vyčerpané komory se vzorkem, kde je následně ionizován stří-
davým elektrickým polem o frekvenci typicky 13,56 MHz. Elektroda, na níž je umístěn
vzorek, je kapacitně vázána a vzhledem k řádově rozdílným hmotnostem elektronů a
iontů na ni dopadají nejdříve pouze elektrony, zatímco ionty nestíhají na střídavé pole
reagovat. Dopadající elektrony však zapříčiňují vznik předpětí (nazývané též self-bias),
vlivem kterého se ionty začnou pohybovat směrem k elektrodě se vzorkem a bombar-
dují jeho povrch. Hodnota předpětí se pohybuje řádově ve stovkách voltů a ovlivňuje ji
především tlak v komoře a výkon dodaný generátorem střídavého napětí. Kvůli tomu,
že urychlené ionty dopadají kolmo na povrch vzorku, probíhá leptání v tomto směru
výrazně rychleji. Obrázek 1.16 zobrazuje schéma leptací aparatury.
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Obrázek 1.16: Schéma aparatury pro reaktivní iontové leptání.

1.8 Mikroskopie atomárních sil

Mikroskopie atomárních sil (AFM, z angl. Atomic force microscopy) je mikroskopická
metoda umožňující trojrozměrné zobrazení povrchu s rozlišením jednotek až desetin
nanometrů. Pro měření využívá meziatomových sil působících mezi rastrovacím hrotem
a atomy vzorku [57]. Obrázek 1.17 představuje schéma měřicí aparatury.

Obrázek 1.17: Schéma AFM měřicí aparatury.

Základními částmi zařízení pro měření pomocí AFM jsou stolek pro uložení vzorku,
AFM raménko (tzv. cantilever) s hrotem, laser a fotodioda. Pro jemnou navigaci hrotu
ve všech třech osách bývá měřicí aparatura rovněž vybavena piezoelektrickými posuvy.

AFM raménko se nejčastěji vyrábí z křemíku (případně nitridu křemíku) a na jeho
konci je vyleptán hrot s poloměrem křivosti řádově jednotek nanometrů. Při přibližování
hrotu k povrchu vzorku začínají ve vzdálenosti jednotek nanometrů na atomy hrotu
působit přitažlivé síly, kde se u nevodivých a nemagnetických vzorků jedná především o
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van der Waalsovy síly. Je-li hrot nadále přibližován a vtlačován do vzorku, je výsledná
síla působící na hrot odpudivá. Silové působení na raménko s hrotem má za následek
jeho prohnutí.

Při práci s AFM rozlišujeme tři základní operační režimy: kontaktní, bezkontaktní
a poklepový (tzv. tapping) [58]. V kontaktním režimu detekujeme míru prohnutí ra-
ménka pomocí laseru a fotodiody, viz obrázek 1.17. Měření v tomto režimu může mít
za následek poškození vzorku a hrotu. Tomu lze zabránit použitím bezkontaktního
módu, při kterém je raménko rozkmitáno nad povrchem vzorku. Působící síly zapříčiní
změnu frekvence vlastních kmitů raménka, která je poté detekována. Poklepový mód
je pak přechodem mezi oběma zmíněnými režimy. Raménko je rovněž rozkmitáno, am-
plituda kmitů je však vyšší než u bezkontaktního režimu. Působící síly kromě vlastní
frekvence ovlivňují i amplitudu kmitů, jež je v tomto režimu detekována pomocí laseru
a fotodiody.

Hlavní výhodou AFM je velmi vysoké maximální rozlišení, které však bývá vykou-
peno dlouhými časy měření, což značně limituje velikost zkoumané oblasti při vyš-
ších rozlišeních. Při delším či opakovaném měření stejným hrotem může navíc dojít k
jeho poškození anebo úplnému odlomení. Na hrot se mohou také přichytit nečistoty ze
vzorku, které rovněž znehodnocují měření, avšak obvykle po krátké době opět odpad-
nou a výměna hrotu tedy není nutná.
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2. Experimentální část

Hlavní náplň experimentální části představovala příprava plazmonických nanostruktur.
Jako materiál těchto nanostruktur byl vybrán grafen, jehož koncentraci volných nosičů
náboje a tím pádem i LSP rezonanční frekvenci lze ovládat pomocí vnějšího přiloženého
napětí. Vzhledem ke snaze Ústavu fyzikálního inženýrství využít v budoucnu grafen pro
účely biosenzoriky je nutné vytvořit grafenové struktury, které budou vykazovat LSP
rezonanci. Tohoto lze dosáhnout přípravou 1D grafenových struktur, například pruhů.
Právě design pruhů byl zvolen pro tuto bakalářskou práci, a to na základě možnosti
přivádět napětí a ovládat intenzitu detekovaného signálu LSP rezonance pomocí pola-
rizace budícího záření. Je-li směr polarizace kolmý na daný pruh, je intenzita blízkého
pole maximální a s klesajícím vzájemným úhlem klesá její hodnota až k nule (pro
rovnoběžný směr). Signál pocházející pouze od jednoho pruhu by byl však příliš slabý,
bylo tedy navrženo pole pruhů o rozměrech 20 µm× 20 µm. Šířka pruhů v jednotlivých
polích se liší v rozmezí hodnot od 1 µm po 50 nm a perioda odpovídá dvojnásobku
jejich šířky, viz obrázek 2.1.

Metoda výroby struktur spočívala v přípravě leptací masky pomocí elektronové li-
tografie, následném proleptání až na substrát za použití reaktivního iontového leptání
a odplavení zbylého rezistu. Jednotlivé kroky jsou zobrazeny na obrázku 2.2 a nadchá-
zející podkapitoly se věnují jejich podrobnému popisu.

Obrázek 2.1: Design struktur.
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Obrázek 2.2: Schéma postupu přípravy.

2.1 Příprava leptací masky

K dispozici mi byl grafen, připravený metodou CVD, přenesený na dopovaný křemí-
kový substrát s 285 nm tlustou vrstvou SiO2. Vrstva oxidu o této tloušťce zajišťovala
viditelnost grafenu pouhým okem, což výrazně usnadňovalo manipulaci se vzorkem.
Substrát s grafenem byl nejdříve zbaven mechanických a chemických nečistot a poté
na něj byla metodou odstředivého lití nanesena vrstva PMMA (polymethylmethakry-
lát) o tloušťce 90 nm, která plní výhradně krycí funkci. Toutéž metodou byla na PMMA
nanesena 300 nm silná vrstva negativního rezistu AR-N 7520. Parametry čištění a pří-
pravy obou vrstev udává tabulka 2.1.

Tabulka 2.1: Parametry čištění substrátu a přípravy vrstev PMMA a AR-N 7520.

čištění

aceton: 5min, ultrazvuk
isopropylalkohol: 5min, ultrazvuk
demineralizovaná voda: oplach
stlačený dusík: osušení

nanesení PMMA 50K A4 (90 nm)
1000 ot/min, 5 s
6000 ot/min, 60 s
vypékání na horké plotně: 150 ∘C, 90 s

nanesení AR-N 7520.17 (300 nm)
1000 ot/min, 5 s
7500 ot/min, 60 s
vypékání na horké plotně: 85 ∘C, 60 s

Rezist AR-N 7520 byl zvolen především proto, že disponuje vysokým kontrastem
a zvýšenou odolností vůči leptání kyslíkovou plazmou, což umožňuje jeho použití jako
leptací masku. Nejdříve však byl proveden test dávek, a to na elektronovém litografu
RAITH150 Two použitém k přípravě veškerých struktur pro tuto bakalářskou práci.
Parametry testu dávek jsou spolu s parametry použitými pro přípravu leptací masky
vyneseny v tabulce 2.2. Při testu dávek se nepodařilo nastolit podmínky, při nichž by
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nedošlo v rezistu k žádným změnám, protože litograf při daném proudu neumožnil
nastavit dávku menší než 10 µC/cm2. Toto však nemělo na určení optimální dávky
žádný vliv, ta byla stanovena na základě analýzy výsledných struktur pomocí AFM.

Naměřená data byla zpracována v programu Gwyddion a ve vývojovém prostředí
PyCharm. Graf 2.3 dokumentuje výškový profil struktur vytvořených dávkami 15 µC/cm2

(modrá), respektive 45 µC/cm2 (zelená). Červená čárkovaná čára značí ideální profil.
Dávka 45 µC/cm2 byla příliš vysoká a přebytek elektronů způsobil zesíťování molekul
v širším okolí od místa jejich dopadu. Toto se projevilo rozšířením pruhů nad poža-
dovaných 100 nm a zúžením prostoru mezi nimi. U dávky 15 µC/cm2 naopak nedošlo
k zesíťování dostatečného počtu molekul a výsledné pruhy byly příliš úzké. Optimální
dávkou se ukázalo být 20 µC/cm2 a výslednou topografii 100nm struktur včetně odpo-
vídajícího výškového profilu znázorňuje obrázek 2.4, kde červená čárkovaná čára opět
značí ideální profil. Na základě této analýzy byl zúžen rozsah a zmenšen krok dávek
při přípravě leptací masky.

Po expozici a vyvolání leptací masky byl vzorek dodatečně vypékán na horké plotně
za účelem zvýšení odolnosti vůči plazmatickému leptání. Parametry týkající se přípravy
testu dávek a leptací masky zaznamenává tabulka 2.2.

Obrázek 2.3: Výškový profil pruhů o šířce 100 nm připravených dávkami 15 µC/cm2 a
45 µC/cm2 se zvýrazněním optimálního profilu.
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Obrázek 2.4: Topografie povrchu a odpovídající výškový profil pruhů o šířce 100 nm
připravených dávkou 20 µC/cm2 se zvýrazněním optimálního profilu.

Tabulka 2.2: Parametry expozice testu dávek a leptací masky s parametry vyvolání
rezistu.

expozice testu dávek

urychlovací napětí: 20 kV
apertura: 10 µm
proud: 37,11 pA
rozsah dávek: (10–50) µC/cm2, krok 5 µC/cm2

expozice leptací masky

urychlovací napětí: 20 kV
apertura: 10 µm
proud: 42,23 pA
rozsah dávek: (10–30) µC/cm2, krok 2,5 µC/cm2

vyvolání
vývojka: TMAH (AR 300-47), 50 s
ustalovač: demineralizovaná voda, 60 s
stlačený dusík: osušení

dodatečné vypékaní horká plotna: 85 ∘C, 60 s

2.2 Leptání skrze připravenou masku

Metoda reaktivního iontového leptání byla upřednostněna zejména kvůli vysoce ani-
zotropnímu působení, kdy směrem kolmo k povrchu vzorku probíhá leptání výrazně
rychleji než ve směru podélném. K leptání bylo použito kyslíkového plazmatu, jehož
rychlost leptání PMMA uváděná výrobcem rezistu je 344 nm/min. Pro rezist AR-N
7520 udává výrobce hodnotu 169 nm/min. Výrobcem obou použitých rezistů je firma
Allresist a jí uvedené hodnoty byly naměřeny za pracovního tlaku 5Pa (≈ 37,5mTorr)

a při předpětí (240–250)V.
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Před samotným leptáním skrze připravenou masku byla nejdříve ověřena rychlost
leptání obou rezistů. Rezisty byly naneseny přímo na substrát (tabulka 2.3), na každém
substrátu byla tedy pouze vrstva PMMA, nebo AR-N 7520. Parametry leptání byly
totožné s parametry později použitými pro leptání skrze masku, které jsou uvedeny v
tabulce 2.4. Lišila se pouze doba leptání, jež se při testu leptací rychlosti pohybovala
s krokem 15 s v rozmezí (15–75) s. Ze vzorku byla tenkým hrotem odstraněna část
rezistu a na základě výškového profilu vrypu změřeného pomocí AFM byla stanovena
jeho tloušťka. Naměřené hodnoty spolu s hodnotami vypočtenými na základě leptacích
rychlostí udávaných výrobcem rezistů zobrazuje graf 2.5. Snazší a časově méně náročný
způsob určení tloušťky pomocí reflektometru nebyl v době měření k dispozici.

Tabulka 2.3: Parametry přípravy vrstev PMMA a AR-N 7520 pro test rychlosti leptání.

nanesení PMMA 50K A4 (135 nm)
2000 ot/min, 60 s
vypékání na horké plotně: 150 ∘C, 90 s

nanesení AR-N 7520.17 (300 nm)
1000 ot/min, 5 s
7500 ot/min, 60 s
vypékání na horké plotně: 85 ∘C, 60 s

Obrázek 2.5: Graf závislosti tlouštěk rezistů PMMA (modře) a AR-N 7520 (červeně)
na době leptání, kde přímky byly sestrojeny na základě leptacích rychlostí udávaných
výrobcem a kde jednotlivé body značí naměřené hodnoty.

Z grafu 2.5 je zřejmé, že naměřené údaje nekorespondují s údaji vypočtenými z rych-
lostí udávaných výrobcem, avšak je nutné vzít v potaz neúplnost uvedených leptacích
parametrů (chybí údaje o toku plynu a výkonu). Naměřené hodnoty leptacích rychlostí
odpovídají přibližně 140 nm/min pro PMMA a 60 nm/min pro AR-N 7520. Hlavním
zjištěním je tedy fakt, že za použitých podmínek (tabulka 2.4) lze předpokládat 2–3×
menší rychlost leptání v porovnání s údaji od výrobce rezistů.

Po ověření leptací rychlosti následovalo leptání grafenu skrze masku. Tento proces
byl během průběhu několikrát záměrně přerušen a pomocí optického mikroskopu byla
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prováděna kontrola struktur z důvodu předejití jejich úplnému odstranění. Snímky
struktur o šířce 1 µm (vlevo) a 700 nm (vpravo) pořízené optickým mikroskopem jsou
na obrázcích 2.6 až 2.8. Rychlost leptání v místech mezi strukturami byla výrazně nižší
než na volné ploše, což bylo způsobeno zvýšenou redepozicí odprášených molekul. Efekt
redepozice je silně závislý na velikosti prostoru mezi jednotlivými pruhy, jejich výšce a
tvaru. To je patrné z porovnání 1µm a 700nm pruhů na obrázku 2.6 a především pak
z porovnání tohoto snímku se snímkem 2.7, kde zobrazené struktury byly připraveny
pomocí vyšší dávky. Vlivem dávky na profil struktur se zabývala kapitola 2.1.

Obrázek 2.6: 1µm a 700nm leptací masky připravené dávkou 10 µC/cm2 v leptacím
čase 225 s, kde rezist mezi jednotlivými strukturami masky nebyl zcela odleptán.

Obrázek 2.7: 1µm a 700nm leptací masky připravené dávkou 20 µC/cm2 v leptacím čase
225 s, kde je patrné, že rezist mezi jednotlivými strukturami masky nebyl odleptán.

Snímek 2.8 dokumentuje proleptání na substrát i v oblastech mezi pruhy, ke kterému
došlo po 270 sekundách. V dalším kroku došlo k odstranění masky, tedy odplavení
PMMA, a tím i AR-N 7520, pomocí dvojice lázní, acetonové a isopropylalkoholové,
vnořených do ultrazvukové vany. Parametry reaktivního iontového leptání a odstranění
masky jsou uvedeny v tabulce 2.4.
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Obrázek 2.8: 1µm a 700nm leptací masky připravené dávkou 20 µC/cm2 v leptacím
čase 270 s, kde již došlo k proleptání až na substrát i mezi jednotlivými strukturami
masky.

Tabulka 2.4: Parametry reaktivního iontového leptání a následného odstranění masky.

leptání skrze masku

průtok kyslíku: 20 sccm
tlak: 40mTorr

výkon: 50W
předpětí: (240–250)V
doba leptání: 270 s, respektive (15–75) s při testu rychlosti leptání

odstranění masky

aceton: 15min, ultrazvuk
isopropylalkohol: 5min, ultrazvuk
demineralizovaná voda: oplach
stlačený dusík: osušení

2.3 Charakterizace grafenových struktur

Po odstranění krycí masky byly výsledné grafenové struktury (na obrázcích tmavé
pruhy) analyzovány pomocí SEM.

První ze zkoumaných závislostí je vliv použité šířky struktur leptací masky na
výsledné grafenové pruhy. Na obrázku 2.9, 2.10 a 2.11 jsou grafenové struktury získané
leptáním skrze postupně 300nm, 150nm a 100nm masku, k jejíž přípravě byla použita
dávka 20 µC/cm2. Na každém ze zmíněných snímků je patrná vertikální orientace pruhů,
nicméně u snímků 2.10 (vyznačená místa) a zejména pak 2.11 jsou pruhy na mnoha
místech propojeny. V těchto oblastech nedošlo k proleptání na substrát, tj. nedošlo k
odleptání grafenu. Při použitých parametrech se tedy rozměry masky 100 nm a 150 nm

ukázaly jako limitující.
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Obrázek 2.9: Pole grafenových pruhů (tmavě) získaných leptáním 300nm masky připra-
vené dávkou 20 µC/cm2.

Obrázek 2.10: Pole grafenových pruhů (tmavě) získaných leptáním 150nm masky při-
pravené dávkou 20 µC/cm2.
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Obrázek 2.11: Pole grafenových pruhů (tmavě) získaných leptáním 100nm masky při-
pravené dávkou 20 µC/cm2.

Při detailním pohledu je evidentní roztřepenost hran grafenových pruhů, která
(stejně jako jejich šířka) roste směrem od okrajů pole. Pro lepší vizualizaci tohoto
jevu byla z intenzitního profilu získána kvantitativní závislost šířky pruhů na vzdále-
nosti od středu pole. Tento graf je zobrazen na obrázku 2.12 a je z něj opět velmi dobře
patrné, že ve středové oblasti je šířka konstantní a koresponduje s šířkou masky (150
a 300 nm). Přibližně v 7µm vzdálenosti od středu však dochází k výraznému poklesu
šířky. Pozorovaný jev měnící se šířky a ostrosti hrany grafenových nanostruktur byl
zřejmě dán redepozicí během reaktivního iontového leptání, jejíž efekt nebyl na okra-
jích pole struktur natolik výrazný. Pochopitelně se jedná o artefakt, neboť zamýšlená
šířka struktur měla být v rámci pole homogenní, nicméně je zajímavé, že na okrajích
byly připraveny velmi tenké (až 50 nm) grafenové pruhy prakticky bez otřepů, avšak
pouze na malé ploše.
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Obrázek 2.12: Závislost šířky grafenových pruhů připravených pomocí 150nm (modře)
a 300nm (červeně) masky na vzdálenosti od středu pole struktur.

Druhou ze zkoumaných závislostí je vliv dávky použité k přípravě masky na podobu
výsledných nanostruktur. Grafenové struktury na obrázku 2.13 vznikly leptáním 300nm

masek připravených dávkami 15 µC/cm2 (vlevo) a 20 µC/cm2 (vpravo). V obrázcích
jsou vyznačeny charakteristické rozměry těchto struktur a pozorované rozdíly (šířka
struktur) a podobnosti (perioda struktur) mezi jednotlivými dávkami korespondují se
zjištěními z předchozích dvou kapitol. Na snímku vlevo pak lze, v porovnání se snímkem
vpravo, pozorovat ostřejší hrany jednotlivých pruhů. Toto může být opět přisouzeno
efektu redepozice, který se u masek s rostoucím poměrem periody struktur ku jejich
charakteristickému rozměru projevuje méně.

Obrázek 2.13: Pole grafenových pruhů získaných leptáním 300nm masek připravených
dávkami 15 µC/cm2 (vlevo) a 20 µC/cm2 (vpravo).

Po analýze v SEM následovalo měření optických vlastností vytvořených struktur.
Poloha LSP rezonance vytvořených struktur byla předpokládána v infračervené části
spektra, měření tudíž probíhalo metodou FTIR. V celém měřicím rozsahu (1–10) µm
nebyla vlivem slabého signálu nalezena LSP rezonance. Příčinou slabého signálu se
ukázala být nedostatečná velikost pole (20 µm× 20 µm).
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V reakci na tyto výsledky byl navržen nový design, viz návrh na obrázku 2.14.
Pole se strukturami bylo zvětšeno na 80 µm × 80 µm (tj. 16× větší plocha) a také
došlo k úpravě šířky pruhů. Další navržená změna se týkala snížení tloušťky obou
rezistů za účelem omezení vlivu redepozice. Tato změna by vyžadovala použití rezistů
s nižší koncentrací pevných částic. Navrhované rezisty a parametry odstředivého lití
jsou uvedeny v tabulce 2.5. Provedené změny však nemohly být prozatím otestovány z
důvodu závady na katodě elektronového litografu.

Obrázek 2.14: Upravený design struktur.

Tabulka 2.5: Upravené parametry přípravy vrstev PMMA a AR-N 7520.

nanesení PMMA 50K A2 (50 nm)

1000 ot/min, 5 s
4000 ot/min, 60 s
vypékání na horké plotně: 150 ∘C, 90 s

nanesení AR-N 7520.11 (200 nm)

1000 ot/min, 5 s
4000 ot/min, 60 s
vypékání na horké plotně: 85 ∘C, 60 s
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Závěr

Tato bakalářská práce se zabývala přípravou grafenových plazmonických nanostruk-
tur pomocí elektronové litografie. Rešeršní studie, která byla provedena v teoretické
části této práce, se věnovala především metodám a principům použitým při přípravě a
charakterizaci grafenových struktur.

Při výběru designu plazmonických nanostruktur byl brán zřetel na případné bu-
doucí aplikace v biosenzorice, a proto byly zvoleny grafenové pruhy, k nimž lze snadno
přivést napěťové kontakty a které by měly vykazovat LSP rezonanci. Zvolená metoda
přípravy se zakládala na tvorbě leptací masky elektronovou litografií. Leptáním přes
tuto masku dochází v místech daných jejím designem k odstranění grafenu a po násled-
ném odstranění masky zůstávají na substrátu pouze gafenové struktury.

V experimentální části byl kladen důraz na konkrétní postupy a použité parametry
výroby. První krok představovalo provedení testu elektronových dávek, jenž byl poté
analyzován pomocí AFM, a bylo ukázáno, že optimální dávkou je 20 µC/cm2.

Následovala výroba leptací masky, při níž byly zohledněny výsledky provedené ana-
lýzy. Reaktivní iontové leptání skrze masku, kterému předcházelo ověření leptacích
rychlostí použitých rezistů, bylo v průběhu důkladně monitorováno, aby se předešlo
úplnému odstranění struktur. Touto iterační metodou bylo zjištěno, že ideální doba
leptání je přibližně 270 s, a dále bylo ukázáno, že rychlost leptání uvnitř pole struktur
velmi silně ovlivnil efekt redepozice.

Po odstranění masky byly výsledné grafenové struktury charakterizovány pomocí
SEM, přičemž se ukázalo, že nejmenší dosažená šířka pruhů při zachování velice dobré
shody s navrženým designem byla 150 nm. U 100nm pruhů se již projevila řada nedoko-
nalostí, které by zásadním způsobem ovlivňovaly plazmonické vlastnosti těchto struk-
tur. Nejmenším dosaženým rozměrem pak bylo 50 nm při délce 20 µm, avšak nutno
podotknouti, že pouze při okraji pole struktur.

Rezonanční vlnová délka připravených grafenových pruhů by se dle předpokladů
měla nacházet v infračervené části spektra. Pro charakterizaci jejich optických vlast-
ností byla tedy zvolena metoda FTIR. Z těchto experimentů se však ukázalo, že velikost
pole struktur (20 µm× 20 µm) je příliš malá pro tuto metodu.

Na základě předchozích zjištění byly navrženy změny týkající se tloušťky nanáše-
ných vrstev a designu masky. Z důvodu dlouhodobé závady na elektronovém litografu
však nedošlo k ověření jejich účinnosti. Jelikož se jednalo o první výzkum v této ob-
lasti na Ústavu fyzikálního inženýrství, spočíval hlavní přínos této práce zejména v
poskytnutí návodu pro přípravu těchto struktur a v optimalizaci parametrů jednotli-
vých kroků.

37



38



Literatura

[1] SOMMERFELD, A. Über die Fortpflanzung electrodynamischer Wellen längs
eines Drahtes. Ann. Phys. und Chemie. 1899, 67, 233–290.

[2] ZENNECK, J. Über die Fortpflanzung ebener electromagnetischer Wellen längs
einer ebenen Leiterfläche und ihre Beziehung zur drahtlosen Telegraphie. Ann.
der Phys. 1907, 23, 846–866.

[3] HIRSCH, L. R.; STAFFORD, R. J.; BANKSON, J. A. et al. Nanoshell-mediated
near-infrared thermal therapy of tumors under magnetic resonance guidance. Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences. 2011-05-01, 100(23), 13549–13554.
ISSN 0027-8424. Dostupné z DOI: 10.1073/pnas.2232479100.

[4] HILL, Ryan T. Plasmonic biosensors. Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanome-

dicine and Nanobiotechnology. 2015, 7(2), 152–168. ISSN 19395116. Dostupné z
DOI: 10.1002/wnan.1314.

[5] SHARMA, Bhavya; FRONTIERA, Renee R.; HENRY, Anne-Isabelle et al. SERS:
Materials, applications, and the future. Materials Today. 2012, 15(1-2), 16–25.
ISSN 13697021. Dostupné z DOI: 10.1016/S1369-7021(12)70017-2.

[6] LIU, Xin; SWIHART, Mark T. Heavily-doped colloidal semiconductor and metal
oxide nanocrystals: an emerging new class of plasmonic nanomaterials. Chem.
Soc. Rev. 2014, 43(11), 3908–3920. ISSN 0306-0012. Dostupné z DOI: 10.1039/
C3CS60417A.

[7] NOVOSELOV, K. S. Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films.
Science. 2004-10-22, 306(5696), 666–669. ISSN 0036-8075. Dostupné z DOI: 10.
1126/science.1102896.

[8] FANG, Tian; KONAR, Aniruddha; XING, Huili; JENA, Debdeep. Carrier sta-
tistics and quantum capacitance of graphene sheets and ribbons. Applied Physics
Letters. 2007-08-27, 91(9), 092109–. ISSN 0003-6951. Dostupné z DOI: 10.1063/
1.2776887.

[9] CHEN, Yifang. Nanofabrication by electron beam lithography and its applicati-
ons: A review. Microelectronic Engineering. 2015, 135, 57–72. ISSN 01679317.
Dostupné z DOI: 10.1016/j.mee.2015.02.042.

[10] CELÝ, Jan. Kvazičástice v pevných látkách. 2. vyd. Praha: VUTIUM, 2004. ISBN
978-80-2142-611-5.

39

http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2232479100
http://dx.doi.org/10.1002/wnan.1314
http://dx.doi.org/10.1016/S1369-7021(12)70017-2
http://dx.doi.org/10.1039/C3CS60417A
http://dx.doi.org/10.1039/C3CS60417A
http://dx.doi.org/10.1126/science.1102896
http://dx.doi.org/10.1126/science.1102896
http://dx.doi.org/10.1063/1.2776887
http://dx.doi.org/10.1063/1.2776887
http://dx.doi.org/10.1016/j.mee.2015.02.042


[11] HEBER, Joerg. Plasmonics: Surfing the wave. Nature. 2009-10-8, 461(7265), 720–
722. ISSN 0028-0836. Dostupné z DOI: 10.1038/461720a.

[12] NOVOTNY, Lukas.; HECHT, Bert. Principles of nano-optics. 2nd ed. Cambridge:
Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-1-107-00546-4.

[13] RAYLEIGH. XXXI. Investigations in optics, with special reference to the spectroscope.
The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science.
2009-05-13, 8(49), 261–274. ISSN 1941-5982. Dostupné z DOI: 10.1080/14786447908639684.

[14] BARNES, William L.; DEREUX, Alain; EBBESEN, ThomasW. Surface plasmon
subwavelength optics. Nature. 2003, 424(6950), 824–830. ISSN 0028-0836. Do-
stupné z DOI: 10.1038/nature01937.

[15] MAXWELL, J. C. A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field. Philoso-
phical Transactions of the Royal Society of London. 1865-01-01, 155(0), 459–512.
ISSN 0261-0523. Dostupné z DOI: 10.1098/rstl.1865.0008.

[16] KRETSCHMANN, E.; RAETHER, H. Notizen: Radiative Decay of Non Radia-
tive Surface Plasmons Excited by Light. Zeitschrift für Naturforschung A. 1968-
01-1, 23(12), -. ISSN 1865-7109. Dostupné z DOI: 10.1515/zna-1968-1247.

[17] OTTO, Andreas. Excitation of nonradiative surface plasma waves in silver by the
method of frustrated total reflection. Zeitschrift für Physik A Hadrons and nuclei.
1968, 216(4), 398–410. ISSN 0939-7922. Dostupné z DOI: 10.1007/BF01391532.

[18] MAIER, Stefan A. Plasmonics: fundamentals and applications. New York: Sprin-
ger, c2007. ISBN 978-0-387-33150-8.

[19] DRUDE, P. Zur Elektronentheorie der Metalle. Annalen der Physik. 1900, 306(3),
566–613. ISSN 00033804. Dostupné z DOI: 10.1002/andp.19003060312.

[20] PALENSKIS, Vilius. Drift Mobility, Diffusion Coefficient of Randomly Moving
Charge Carriers in Metals and Other Materials with Degenerated Electron Gas.
World Journal of Condensed Matter Physics. 2013, 03(01), 73–81. ISSN 2160-
6919. Dostupné z DOI: 10.4236/wjcmp.2013.31013.

[21] MCCLUSKEY, Matthew D.; HALLER, Eugene E. Dopants and defects in se-

miconductors. Boca Raton, FL: CRC Press, 2012. ISBN 978-1-4398-3152-6. Do-
stupné také z: <https://www.crcpress.com/Dopants- and- Defects- in-

Semiconductors/author/p/book/9781439831526>.

[22] SPROUL, A. B.; GREEN, M. A.; ZHAO, J. Improved value for the silicon in-
trinsic carrier concentration at 300 K. Applied Physics Letters. 1990-07-16, 57(3),
255–257. ISSN 0003-6951. Dostupné z DOI: 10.1063/1.103707.

[23] HUANG, Shenyang; SONG, Chaoyu; ZHANG, Guowei; YAN, Hugen. Graphene
plasmonics: physics and potential applications. Nanophotonics. 2017-01-26, 6(6),
-. ISSN 2192-8614. Dostupné z DOI: 10.1515/nanoph-2016-0126.

[24] CROZIER, K. B.; SUNDARAMURTHY, A.; KINO, G. S.; QUATE, C. F. Optical
antennas: Resonators for local field enhancement. Journal of Applied Physics.
2003, 94(7), 4632–4642. ISSN 0021-8979. Dostupné z DOI: 10.1063/1.1602956.

40

http://dx.doi.org/10.1038/461720a
http://dx.doi.org/10.1080/14786447908639684
http://dx.doi.org/10.1038/nature01937
http://dx.doi.org/10.1098/rstl.1865.0008
http://dx.doi.org/10.1515/zna-1968-1247
http://dx.doi.org/10.1007/BF01391532
http://dx.doi.org/10.1002/andp.19003060312
http://dx.doi.org/10.4236/wjcmp.2013.31013
http://dx.doi.org/10.1063/1.103707
http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2016-0126
http://dx.doi.org/10.1063/1.1602956


[25] MAIER, Stefan A.; ATWATER, Harry A. Plasmonics: Localization and guiding
of electromagnetic energy in metal/dielectric structures. Journal of Applied Phys-
ics. 2005, 98(1), 011101–. ISSN 0021-8979. Dostupné z DOI: 10.1063/1.1951057.

[26] MOCK, J. J.; BARBIC, M.; SMITH, D. R. et al. Shape effects in plasmon reso-
nance of individual colloidal silver nanoparticles. The Journal of Chemical Phys-
ics. 2002-04-15, 116(15), 6755–6759. ISSN 0021-9606. Dostupné z DOI: 10.1063/
1.1462610.

[27] MOCK, Jack J.; SMITH, David R.; SCHULTZ, Sheldon. Local Refractive In-
dex Dependence of Plasmon Resonance Spectra from Individual Nanoparticles.
Nano Letters. 2003, 3(4), 485–491. ISSN 1530-6984. Dostupné z DOI: 10.1021/
nl0340475.

[28] FEI, Z.; RODIN, A. S.; ANDREEV, G. O. et al. Gate-tuning of graphene plasmons
revealed by infrared nano-imaging. Nature. 2012, 487(7405), 82–85. ISSN 0028-
0836. Dostupné z DOI: 10.1038/nature11253.

[29] JIANG, Nina; ZHUO, Xiaolu; WANG, Jianfang. Active Plasmonics: Principles,
Structures, and Applications. Chemical Reviews. 2018-03-28, 118(6), 3054–3099.
ISSN 0009-2665. Dostupné z DOI: 10.1021/acs.chemrev.7b00252.

[30] RODRIGO, D.; LIMAJ, O.; JANNER, D. et al. Mid-infrared plasmonic bio-
sensing with graphene. Science. 2015-07-09, 349(6244), 165–168. ISSN 0036-8075.
Dostupné z DOI: 10.1126/science.aab2051.

[31] RYCENGA, Matthew; CAMARGO, Pedro H. C.; LI, Weiyang et al. Understan-
ding the SERS Effects of Single Silver Nanoparticles and Their Dimers, One at
a Time. The Journal of Physical Chemistry Letters. 2010-02-18, 1(4), 696–703.
ISSN 1948-7185. Dostupné z DOI: 10.1021/jz900286a.

[32] BANAEI, Nariman; FOLEY, Anne; HOUGHTON, Jean Marie et al. Multiplex
detection of pancreatic cancer biomarkers using a SERS-based immunoassay. Na-
notechnology. 2017-11-10, 28(45), 455101–. ISSN 0957-4484. Dostupné z DOI:
10.1088/1361-6528/aa8e8c.

[33] ATWATER, Harry A.; POLMAN, Albert. Plasmonics for improved photovoltaic
devices. Nature Materials. 2010, 9(3), 205–213. ISSN 1476-1122. Dostupné z DOI:
10.1038/nmat2629.

[34] HSIAO, Hui-Hsin; CHU, Cheng Hung; TSAI, Din Ping. Fundamentals and Ap-
plications of Metasurfaces. Small Methods. 2017, 1(4), 1600064–. ISSN 23669608.
Dostupné z DOI: 10.1002/smtd.201600064.

[35] YU, Nanfang; CAPASSO, Federico. Flat optics with designer metasurfaces. Na-
ture Materials. 2014, 13(2), 139–150. ISSN 1476-1122. Dostupné z DOI: 10.1038/
nmat3839.

[36] ZHANG, Xiang; LIU, Zhaowei. Superlenses to overcome the diffraction limit.
Nature Materials. 2008, 7(6), 435–441. ISSN 1476-1122. Dostupné z DOI: 10.
1038/nmat2141.

41

http://dx.doi.org/10.1063/1.1951057
http://dx.doi.org/10.1063/1.1462610
http://dx.doi.org/10.1063/1.1462610
http://dx.doi.org/10.1021/nl0340475
http://dx.doi.org/10.1021/nl0340475
http://dx.doi.org/10.1038/nature11253
http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemrev.7b00252
http://dx.doi.org/10.1126/science.aab2051
http://dx.doi.org/10.1021/jz900286a
http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/aa8e8c
http://dx.doi.org/10.1038/nmat2629
http://dx.doi.org/10.1002/smtd.201600064
http://dx.doi.org/10.1038/nmat3839
http://dx.doi.org/10.1038/nmat3839
http://dx.doi.org/10.1038/nmat2141
http://dx.doi.org/10.1038/nmat2141


[37] KHORASANINEJAD, Mohammadreza; CAPASSO, Federico. Metalenses: Versa-
tile multifunctional photonic components. Science. 2017-11-30, 358(6367), eaam8100–.
ISSN 0036-8075. Dostupné z DOI: 10.1126/science.aam8100.

[38] CRUT, Aurélien; MAIOLI, Paolo; FATTI, Natalia Del; VALLÉE, Fabrice. Op-
tical absorption and scattering spectroscopies of single nano-objects. Chemical
Society Reviews. 2014, 43(11), 3921–. ISSN 0306-0012. Dostupné z DOI: 10 .
1039/c3cs60367a.

[39] BOHREN, Craig F.Absorption and scattering of light by small particles. Weinheim:
Wiley-VCH, 2004. ISBN 978-0-471-29340-8.

[40] LEI, Dang Yuan; FERNÁNDEZ-DOMÍNGUEZ, Antonio I.; SONNEFRAUD,
Yannick et al. Revealing Plasmonic Gap Modes in Particle-on-Film Systems Using
Dark-Field Spectroscopy. ACS Nano. 2012-01-24, 6(2), 1380–1386. ISSN 1936-
0851. Dostupné z DOI: 10.1021/nn204190e.

[41] SMITH, Brian C. Fundamentals of Fourier transform infrared spectroscopy. 2nd
ed. Boca Raton, FL: CRC Press, c2011. ISBN 978-142-0069-297.

[42] LI, Yu; LI, Ziwei; CHI, Cheng et al. Plasmonics of 2D Nanomaterials: Proper-
ties and Applications. Advanced Science. 2017, 4(8), 1600430–. ISSN 21983844.
Dostupné z DOI: 10.1002/advs.201600430.

[43] FELLGETT, P. B. On the Ultimate Sensitivity and Practical Performance of
Radiation Detectors. Journal of the Optical Society of America. 1949, 39(11),
970–. ISSN 0030-3941. Dostupné z DOI: 10.1364/JOSA.39.000970.

[44] NETO, A. H. Castro; GUINEA, F.; PERES, N. M. R. et al. The electronic
properties of graphene. Reviews of Modern Physics. 2009, 81(1), 109–162. ISSN
0034-6861. Dostupné z DOI: 10.1103/RevModPhys.81.109.

[45] LEE, C.; WEI, X.; KYSAR, J. W.; HONE, J. Measurement of the Elastic Proper-
ties and Intrinsic Strength of Monolayer Graphene. Science. 2008-07-18, 321(5887),
385–388. ISSN 0036-8075. Dostupné z DOI: 10.1126/science.1157996.

[46] GEIM, A. K.; NOVOSELOV, K. S. The rise of graphene. Nature Materials. 2007,
6(3), 183–191. ISSN 1476-1122. Dostupné z DOI: 10.1038/nmat1849.

[47] PARTOENS, B.; PEETERS, F. M. From graphene to graphite: Electronic structure
around the K point. Physical Review B. 2006, 74(7), -. ISSN 1098-0121. Dostupné
z DOI: 10.1103/PhysRevB.74.075404.

[48] BHUYAN, Md. Sajibul Alam; UDDIN, Md. Nizam; ISLAM, Md. Maksudul et
al. Synthesis of graphene. International Nano Letters. 2016, 6(2), 65–83. ISSN
2008-9295. Dostupné z DOI: 10.1007/s40089-015-0176-1.

[49] CHEN, Mingguang; HADDON, Robert C.; YAN, Ruoxue; BEKYAROVA, Elena.
Advances in transferring chemical vapour deposition graphene: a review. Materi-

als Horizons. 2017, 4(6), 1054–1063. ISSN 2051-6347. Dostupné z DOI: 10.1039/
C7MH00485K.

42

http://dx.doi.org/10.1126/science.aam8100
http://dx.doi.org/10.1039/c3cs60367a
http://dx.doi.org/10.1039/c3cs60367a
http://dx.doi.org/10.1021/nn204190e
http://dx.doi.org/10.1002/advs.201600430
http://dx.doi.org/10.1364/JOSA.39.000970
http://dx.doi.org/10.1103/RevModPhys.81.109
http://dx.doi.org/10.1126/science.1157996
http://dx.doi.org/10.1038/nmat1849
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.74.075404
http://dx.doi.org/10.1007/s40089-015-0176-1
http://dx.doi.org/10.1039/C7MH00485K
http://dx.doi.org/10.1039/C7MH00485K


[50] BLAKE, P.; HILL, E. W.; NETO, A. H. Castro et al. Making graphene visible.
Applied Physics Letters. 2007-08-06, 91(6), 063124–. ISSN 0003-6951. Dostupné
z DOI: 10.1063/1.2768624.

[51] ZHU, Yanwu; JI, Hengxing; CHENG, Hui-Ming; RUOFF, Rodney S. Mass pro-
duction and industrial applications of graphene materials. National Science Re-

view. 2018-01-01, 5(1), 90–101. ISSN 2095-5138. Dostupné z DOI: 10.1093/nsr/
nwx055.

[52] JUSTINO, Celine I.L.; GOMES, Ana R.; FREITAS, Ana C. et al. Graphene
based sensors and biosensors. TrAC Trends in Analytical Chemistry. 2017, 91,
53–66. ISSN 01659936. Dostupné z DOI: 10.1016/j.trac.2017.04.003.

[53] REIMER, Ludwig; KOHL, H. Transmission electron microscopy: physics of image
formation. 5th ed. New York, NY: Springer, c2008. ISBN 978-0-387-40093-8.

[54] ORLOFF, Jon. Handbook of charged particle optics. 2nd ed. Boca Raton: CRC
Press, c2009. ISBN 978-1-4200-4554-3.

[55] REIMER, Ludwig. Scanning electron microscopy: physics of image formation and

microanalysis. 2nd completely rev. and updated ed. New York: Springer, c1998.
ISBN 978-3-540-63976-3.

[56] STEPANOVA, Maria.; DEW, Steven. Nanofabrication: techniques and principles.
New York: Springer, c2012. ISBN 978-3-7091-0423-1.

[57] BINNIG, G.; QUATE, C. F.; GERBER, Ch. Atomic Force Microscope. Physical
Review Letters. 1986, 56(9), 930–933. ISSN 0031-9007. Dostupné z DOI: 10.1103/
PhysRevLett.56.930.

[58] HAUGSTAD, Greg. Atomic force microscopy exploring basic modes and advanced
applications. First edition. Hoboken, N.J: John Wiley & Sons, Inc., 2012. ISBN
978-111-8360-668.

43

http://dx.doi.org/10.1063/1.2768624
http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwx055
http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwx055
http://dx.doi.org/10.1016/j.trac.2017.04.003
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.56.930
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.56.930


44



Seznam zkratek

AFM Atomic force microscopy, mikroskopie atomárních sil
BF Bright-field, světlé pole
CVD Chemical vapor deposition, chemická depozice z plynné fáze
DF Dark-field, temné pole
EBL Electron beam lithography, elektronová litografie
FTIR Fourier transform infrared spectroscopy, infračervená spektroskopie

s Fourierovou transformací
IBE Ion beam etching, leptání iontovým svazkem
LSP Localized surface plasmon, lokalizovaný povrchový plazmon
MIR Mid-infrared, střední infračervený
NIR Near-infrared, blízký infračervený
PMMA polymethylmethakrylát
RIE Reactive ion etching, reaktivní iontové leptání
SEM Scanning electron microscope, rastrovací elektronový mikroskop
SERS Surface-enhanced Raman spectroscopy, povrchem zesílená Ramanova

spektroskopie
SPP Surface plasmon polariton, povrchový plazmonový polariton
STEM Scanning transmission electron microscope, rastrovací transmisní

elektronový mikroskop
TEM Transmission electron microscope, transmisní elektronový mikroskop
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