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Abstrakt
Tato disertační práce se zabývá experimentálním výzkumem interference povrcho-

vých plazmonových polaritonů (SPP) pomocí rastrovací optické mikroskopie v blízkém
poli (SNOM). V první kapitole je vytvořen teoretický základ pro fyzikální popis vět-
šiny fyzikálních dějů a souvisejících závislostí, které jsou studovány. Mezi tyto závislosti
patří: závislosti výsledného interferenčního obrazce SPP na homogenitě, polarizaci, vl-
nové délce a fázi budicího osvětlení, na geometrii interferenčních budicích struktur a
na náklonu vzorku vůči budicímu osvětlení. Dále je zde navržena nová experimentální
metoda, která umožňuje pomocí numerických simulací nebo pomocí SNOM měření
odhalovat citlivost SNOM sondy na detekci jednotlivých komponent elektrické inten-
zity blízkého pole. Nakonec je zde prezentována nová mikroskopická technika, která
umožňuje 3D kvantitativní zobrazení rozložení fáze nad plazmonovými metapovrchy.

Summary
This thesis deals with an experimental research of the surface plasmon polaritons

(SPPs) using Scanning Near-field Optical Microscopy (SNOM). The first chapter pro-
vides theoretical background and a description of most of the physical phenomena
and relevant dependencies studied in this work. These dependencies include the de-
pendence of the resulting SPP image on homogeneity, polarization, wavelength and
phase of the illumination, on the geometry of the interference structures and on the
tilt of the sample with respect to the illumination. Further, this work presents a new
experimental method which, using the numerical simulations or SNOM measurements,
allows to estimate the sensitivity of SNOM probe to detect the individual electric in-
tensity components of the near-field. At the end of the thesis, the work presents a new
microscopic technique which enables a 3D quantitative imaging of phase distribution
above the plasmonic metasurfaces.
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Úvod

Vědní disciplína, která studuje optické vlastnosti elektromagnetického pole a chování
světla v nanometrovém měřítku, se nazývá nanofotonika [1, 2, 3]. Nanofotonika se
převážně zabývá zkoumáním a využitím tzv. blízkého elektromagnetického pole, což
je název pro oblast elektromagnetického pole v okolí zkoumaného objektu, která má
rozměry o mnoho menší než vlnová délka použitého světla [4, 5]. Toto blízké pole lze
experimentálně studovat zejména pomocí rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli
(SNOM, z angl. Scanning Near-field Optical Microscopy), což je mikroskopická technika,
která umožňuje získávat obraz s rozlišením pod difrakčním limitem použitého světla
[1, 2, 3].

Mikroskopii v blízkém poli poprvé navrhl a zmínil ve své práci E. H. Synge již
v roce 1928, kde navrhoval použít velmi malou aperturu v neprůhledném materiálu
o průměru menším než 10−8 m, která by byla v těsné blízkosti zkoumaného objektu,
aby na něm vytvořila osvětlený bod nelimitovaný difrakcí světla [6, 7]. Synge dále
navrhoval, že pokud by se touto aperturou rastrovalo po velmi malých krocích nad
povrchem zkoumaného vzorku, bylo by možné získat obraz celkového povrchu, přičemž
rozlišení takového obrázku by bylo limitováno velikostí apertury a ne vlnovou délkou
použitého světla. Ovšem tehdejší méně technicky vyspělé technologie byly důvodem,
proč se výsledky experimentů neshodovaly s teoretickými předpověďmi a tak od této
techniky bylo upuštěno. Až v roce 1972 (bez znalosti Syngeho návrhu) provedli první
experimentální realizaci této metody s mikrovlnami E. A. Ash a G. Nicholls [8]. Avšak
technologický posun v oblasti mikroskopie v blízkém poli byl zahájen až s rozvojem
rastrovací sondové mikroskopie (SPM, z angl. Scanning Probe Microscopy) na začátku
90. let 20. století [9, 10]. Myšlenkou použít velmi malou aperturu pro detekci blízkého
pole v infračervené a viditelné oblasti se teoreticky zabýval v roce 1984 G. A. Mas-
sey [11]. Krátce nato dva nezávislé vědecké týmy A. Lewise [12] a D. W. Pohla [13]
vyřešily zbylé technické problémy s vytvořením apertury, která má průměr menší než
vlnová délka použitého světla. Tyto týmy tak sestrojily první zobrazovací techniku
v optické oblasti s prolomením difrakčního limitu. Metoda, která se dnes nazývá rastro-
vací optická mikroskopie v blízkém poli (zkráceně SNOM), je ideálním nástrojem pro
experimentální studium v nanofotonice.

Speciální vědní disciplínou nanofotoniky je obor plazmonika, jehož předmětem zájmu
je chování elektromagnetického záření na rozhraní kovů a dielektrik. Ústředním po-
jmem plazmoniky je povrchový plazmonový polariton (SPP, z angl. Surface Plasmon
Polariton), což jsou kolektivní oscilace vodivostních elektronů (plazmonů) spřažených
s elektromagnetickou vlnou, které se mohou šířit podél rozhraní dielektrika a kovu.
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Tento dynamický jev dává vzniknout zesílenému blízkému elektromagnetickému poli se
silnou vazbou na povrch kovu. Proto jednou z možností, jak toto blízké pole detekovat,
je užít techniku SNOM [14].

První využití jevů, které později začaly být zkoumány v rámci plazmoniky, pochází
již ze starého Říma (Lykurgovy poháry ze 4. století) anebo středověké Itálie (keramika
z Umbrie z 15. století), kde místní skláři pro dosažení barevných efektů přidávali do
skel prášky z kovů a jiných látek (zejména Au, Ag, Zn, . . . ) [15]. V roce 1861 jako první
popsal suspenzi obsahující částice o rozměrech do 100 nm britský chemik T. Graham
a nazval ji koloidním systémem, dnes běžně označovaný jako koloidní roztok [16].

Teoretickým základem pro plazmoniku jsou Maxwellovy rovnice, které popsaly elek-
tromagnetickou podstatu světla a jeho možnou aplikaci v radiokomunikaci [17]. Té bylo
na přelomu 19. a 20. století věnována velká pozornost, která vyvrcholila v seminálních
pracích J. Zennecka [18] a A. Sommerfelda [19], které se věnovaly popisu povrchové
elektromagnetické vlny generované kmitajícím dipólem na rozhraní kovu a dielektrika.
Tyto práce byly dále zpřesňovány a doplňovány z jiných fyzikálních principů H. Weylem
[20], V. A. Fokem a P. Rjazinem [21]. Přelomovou teoretickou prací v oblasti lokalizo-
vaného elektromagnetického pole byla práce G. Mieho, jenž v roce 1908 popsal rozptyl
světla na vodivých sféricky symetrických objektech [22].

Plazmonika má dnes mnoho moderních aplikací, které hlavně využívají dvou základ-
ních vlastností plazmonů, které vyplývají z obrázku 1. Tou první vlastností je schopnost
plazmonu kmitat na velmi vysokých frekvencích (v řádu 1015 Hz) a přitom schopnost
přenášet informaci přes sub-vlnové rozměry (v řádu jednotek nm); tou druhou vlast-
ností je zesílení lokálního elektromagnetického pole [23]. První vlastnost je aplikačně
zajímavá především v komunikačních a informačních technologiích [24, 25], při mani-
pulaci s nanoobjekty [26], ve 2D optice [27] a v optické holografii [28]. Naopak druhá
vlastnost nalézá uplatnění v bio- a chemické senzorice [29, 30], v elektrochemii [31] či
fotokatalýze [32], ve fotovoltaice [33], při výrobě nano-laserů [34], při zesilování nejrůz-
nějších optických signálů [35] (např. Ramanův signál [36]), anebo při výrobě barevných
ochranných známek [37].

Předkládaná disertační práce pojednává o experimentálním studiu interference po-
vrchových plazmonových polaritonů pomocí rastrovací optické mikroskopie v blízkém
poli. V první teoretické části jsou popsány základní poznatky z nanofotoniky a plazmo-
niky i s rešeršním přehledem možných aplikací. Autorově výzkumu v oblasti interference
SPP vln zkoumané pomocí zařízení SNOM je věnována druhá kapitola. Ke každému
studovanému problému je vyložena teorie a podáno vysvětlení výsledků, které byly
publikovány v mezinárodních impaktovaných vědeckých časopisech. V poslední části
této práce jsou prezentovány průběžné a ještě nepublikované výsledky s otevřenými
otázkami, na které bude v budoucnu potřeba nalézt fyzikálně podložené odpovědi.
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Obrázek 1: Schematický graf zobrazující vývoj operační rychlosti v závislosti na velikostech
používaných technologií. V dnešní době jsou nejčastěji používané polovodičové tranzistory,
které lze dobře miniaturizovat, ale nedosahují vysokých taktovacích frekvencí, nebo dielek-
trická optická vlákna, které dokáží přenášet vysoké frekvence, ale jsou velikostně omezeny
difrakčním limitem. Převzato a upraveno z Ref. [23].
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1. Nanofotonika

Nanofotonika nebo také nanooptika je vědní obor zabývající se chováním světla a in-
terakce světla s hmotou v nanometrové škále rozměrů, a proto je nutné využívat při
studiu těchto fyzikálních dějů optické mikroskopie [1, 2, 3]. O nanofotonice se často ho-
voří jako o takzvané poddifrakční teorii. Klasické optické mikroskopy jsou totiž omezeny
Rayleigho difrakčním limitem [7], který říká, že dva body od sebe dokážeme rozlišit,
platí-li pro jejich vzájemnou vzdálenost 𝑑 podmínka

𝑑 ≥ 1,22𝜆

𝑛 sin𝛼
, (1.1)

kde 𝜆 je vlnová délka použitého světla a 𝑛 sin𝛼 je numerická apertura použitého objek-
tivu. Je třeba si uvědomit, že relace (1.1) je odvozena pouze ze skalární teorie difrakce
světla ve volném prostoru, a proto je nutné pro nanooptiku řešit zkoumané problémy
i s přihlédnutím k fenomenologickým vlastnostem hmoty [38].

Ve volném prostoru pro světlo platí disperzní relace 𝜔 = 𝑐𝑘, kde 𝑐 je rychlost světla
ve vakuu, 𝜔 je úhlová frekvence světla a 𝑘 =

√︀
𝑘2
𝑥 + 𝑘2

𝑦 + 𝑘2
𝑧 je velikost vlnového vektoru

fotonu. V kvantové fyzice se uplatňují Heisenbergovy relace neurčitosti [39] a podle nich
pro foton letící například ve směru osy 𝑥 platí podmínka

~∆𝑘𝑥∆𝑥 ≥ ~
2
, (1.2)

kde ~ je redukovaná Planckova konstanta. Po vyjádření členu „prostorové neurčitosti“
∆𝑥 a dosazením vztahu 𝑘𝑥 = 2𝜋/𝜆, získáme vztah

∆𝑥 ≥ 1

2∆𝑘𝑥
∝ 𝜆

4𝜋
. (1.3)

Tento vztah koreluje s Rayleigho difrakčním limitem (1.1). Nicméně z relace (1.3) navíc
plyne jeden podstatný důsledek. Představme si, že máme světlo dané vlnové délky 𝜆

a tudíž i dané velikosti vlnového vektoru 𝑘2 = (2𝜋/𝜆)2 = 𝑘2
𝑥 + 𝑘2

𝑦 + 𝑘2
𝑧 . Pokud by

jedna ze složek vlnového vektoru byla čistě imaginární (např. 𝑘𝑧), pak je matematicky
možné, aby jiná ze složek vlnového vektoru (např. 𝑘𝑥) byla větší než velikost samotného
vlnového vektoru použitého světla 𝑘 a tedy, aby i vlnová délka příslušná k dané složce
reálného vlnového vektoru (v našem případě průmět vlnové délky do směru osy 𝑥) byla
kratší než vlnová délka samotného světla 𝜆.

Prakticky toho lze dosáhnout existencí vlny, která se šíří v rovině oddělující dva
poloprostory s různými indexy lomu (v našem případě v rovině 𝑥𝑦) a která bude mít
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ve směrech kolmých na směr šíření (v našem případě ve směru osy 𝑧) ryze imaginární
složku vlnového vektoru. Tedy vlnu, která má exponenciální útlum ve směru kolmém na
směr šíření, tj. ∝ exp(∓|𝑘𝑧|𝑧). Takováto vlna se nazývá evanescentní vlna a je schopna
prolomit difrakční limit z klasické teorie optiky. Ukazuje se tedy, že pro nanofotoniku
bude zásadní otázkou geometrie prostoru a jeho materiálové charakteristiky. Nicméně
nejdříve je nutné zmínit fundamentální matematický popis elektromagnetického pole,
který bude aplikovatelný jak na klasickou optiku, tak na nanofotoniku – touto teorií je
Maxwellova teorie elektromagnetického pole.

1.1 Elektromagnetická vlna v látkovém prostředí

V této části jsou shrnuty nejdůležitější poznatky teorie elektromagnetického pole po-
třebné pro nanofotoniku a představují teoretický základ pro plazmoniku. Tato část byla
zpracována s užitím literatury [4, 21, 40]. Elektromagnetické pole v látce je popsáno
čtyřmi vektory, dvěma popisujícími elektrické pole, E a D (elektrická intenzita a in-
dukce), a dvěma popisujícími magnetické pole, B a H (magnetické indukce a intenzita),
které jsou svázány Maxwellovými rovnicemi:

∇ ·D = 𝜌v, (1.4)

∇ ·B = 0, (1.5)

∇× E = −𝜕B

𝜕𝑡
, (1.6)

∇×H =
𝜕D

𝜕𝑡
+ jv, (1.7)

kde 𝜌v je objemová hustota volného elektrického náboje a jv je proudová hustota vol-
ných proudů. Rovnice (1.4) a (1.5) vyjadřují Gaussův zákon pro elektrické, resp. mag-
netické pole, rovnice (1.6) představuje Faradayův zákon elektromagnetické indukce a
rovnice (1.7) se nazývá Ampérův-Maxwellův zákon. Intenzita elektrického pole E a
magnetická indukce B vystupují v Lorentzově síle F = 𝑄(E + v × B). Mezi D a E,
resp. B a H platí vztahy

D = 𝜀0E + P, (1.8)

B = 𝜇0H + 𝜇0M, (1.9)

kde P je vektor polarizace, M je vektor magnetizace. Předpokládejme lineární prostředí,
ve kterém pole harmonicky kmitá (∝ exp (−i𝜔𝑡)), pak vztahy (1.8) a (1.9) vedou k

D = 𝜀0𝜀(𝜔)E, (1.10)

B = 𝜇0𝜇(𝜔)H, (1.11)

kde 𝜀(𝜔) je relativní permitivita (též nazývána jako dielektrická funkce) a 𝜇(𝜔) je
relativní permeabilita prostředí. Ve vodivém prostředí se užívá Ohmův zákon v diferen-
ciálním tvaru

j = 𝜎(𝜔)E, (1.12)
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kde j je hustota proudu a 𝜎(𝜔) je měrná vodivost (konduktivita).
Z Maxwellových rovnic vyplývá Poyntingův teorém [41]∮︁

𝜕Ω

(E×H) · dA +
𝜕

𝜕𝑡

∫︁
Ω

(︂
1

2
E ·D +

1

2
B ·H

)︂
d𝑉 = −

∫︁
Ω

(j · E) d𝑉, (1.13)

který vyjadřuje zákon zachování energie. Výraz na pravé straně vyjadřuje disipaci ener-
gie. První člen na levé straně v rovnici (1.13) vyjadřuje tok výkonu elektrického pole
plochou 𝜕Ω ohraničující oblast Ω a druhý člen vyjadřuje časovou změnu hustoty energie
elektromagnetického pole v této oblasti. Integrand prvního, resp. druhého členu rovnice
definuje tzv. Poyntingův vektor S, resp. hustotu elektromagnetické energie 𝑤

S = E×H, resp. 𝑤 = 1
2

(E ·D + B ·H) . (1.14)

Pro praxi je však užitečnější střední hodnota přenášené energie, kterou označujeme ⟨S⟩
a nazýváme ji též intenzita vlny 𝐼 ≡ ⟨S⟩. Jsou-li vektory pole ∝ exp (−i𝜔𝑡), platí pro
časově středovanou hodnotu Poyntingova vektoru vztah

⟨S⟩ =
1

2
Re{E×H*}, (1.15)

kde * značí komplexní sdružení. Z Maxwellových rovnic plyne, že pro elektromagnetic-
kou vlnu ve vakuu platí

𝐼 ≡ ⟨S⟩ =
|E|2

𝜇0𝑐
= 𝑐𝑤. (1.16)

Ze vztahu (1.16) vidíme, že intenzita 𝐼, která se v technice SNOM měří, je úměrná
kvadrátu modulu vektoru elektrické intenzity nebo též hustotě elektromagnetické ener-
gie 𝑤. Pro evanescentní vlnu popsanou v úvodu této kapitoly 1 lze dokázat, že ve
směru kolmém k rovině šíření je složka časově středovaného Poyntingova vektoru nu-
lová, a proto není možné tuto evanescentní povrchovou vlnu detekovat v dalekém poli
mimo rovinu šíření [42].

V případě, kdy 𝜌v = 0, z Maxwellových rovnic plyne vlnová rovnice

𝜕2E

𝜕𝑡2
+

𝜎(𝜔)

𝜀0𝜀′r

𝜕E

𝜕𝑡
− 1

𝜀0𝜀′r𝜇0𝜇(𝜔)
∇2E = 0, (1.17)

kde 𝜀′r vyjadřuje polarizaci iontových zbytků v kovovém prostředí. V případě rovinné
vlny E ∝ exp{i(k · r− 𝜔𝑡)} získáme

− 𝜔2 − i𝜔
𝜎(𝜔)

𝜀0𝜀′r
+

𝑐2𝑘2

𝜀′r𝜇(𝜔)
= 0, (1.18)

kde 𝑐 = 1/
√
𝜀0𝜇0 je rychlost světla. Z této rovnice je vidět, že druhý člen je imaginární,

a proto způsobuje tlumení elektromagnetické vlny v látkovém prostředí. Zavedeme-li
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komplexní relativní permitivitu neboli dielektrickou funkci

𝜀(𝜔) = 𝜀′r + i
𝜎(𝜔)

𝜔𝜀0
, (1.19)

pak můžeme rovnici (1.18) vyjádřit ve tvaru

𝜇(𝜔)𝜀(𝜔) =
𝑐2𝑘2

𝜔2
, (1.20)

kde vlnový vektor 𝑘 může být obecně komplexní. V dalším textu se budeme zabývat
nemagnetickými látkami1, kde 𝜇(𝜔) = 1.

Rovnice (1.20) se nazývá disperzní rovnice elektromagnetických vln v látce. Pří-
slušná kvazičástice se nazývá polariton. Pokud je prostředím iontový krystal, v důsledku
vazby mezi fotony a fonony se tento polariton nazývá fononový. Pokud je prostředím
kov, v důsledku vazby mezi fotony a plazmony (kolektivními oscilacemi plynu volných
elektronů) se tento polariton nazývá plazmonový. Vztah (1.20) je tedy disperzní re-
lací objemového polaritonu. Adjektivum objemový vyjadřuje, že jsme se dosud zabývali
šířením vln v neohraničeném prostředí.

Při řešení Maxwellových rovnic (1.5) a (1.6), které jsou parciálními diferenciálními
rovnicemi, je nutné znát okrajové podmínky, tj., jak se vektory pole E, D, B a H mění
na plochách nespojitosti materiálových konstant. Podmínky na rozhraní přímo plynou
z Maxwellových rovnic v integrálním tvaru. Označíme-li veličiny spojené s prvním
prostředím indexem 1 a veličiny spojené s druhým prostředím indexem 2, pak získáme
hraniční podmínky

n · (D1 −D2) = 𝜎v, (1.21)

n · (B1 −B2) = 0, (1.22)

n× (E1 − E2) = 0, (1.23)

n× (H1 −H2) = Kv, (1.24)

kde n je jednotkový normálový vektor, který míří z prostředí 1 do prostředí 2, 𝜎v je
plošná hustota volného náboje a Kv je vektor plošné hustoty volného proudu.

1.2 Optické vlastnosti pevných látek

Tato část byla zpracována s užitím literatury [43, 44]. V předchozím článku 1.1 jsme
viděli, že šíření elektromagnetické vlny v látkovém prostředí je určeno dielektrickou
funkcí. V nanofotonice se užívají nejvíce následující materiály: dielektrika, polovodiče
a kovy. Toto rozdělení je způsobeno odlišnou koncentrací volných nosičů náboje (pro
nanofotoniku převážně elektronů) označovanou jako 𝑛e, která je definována jako počet
volných nosičů náboje (elektronů) v dané objemové jednotce materiálu (viz tabulka

1Nemagnetickými látkami jsou myšleny látky diamagnetické i paramagnetické s výjimkou feromag-
netických, antiferomagnetických látek (např. Fe, Co, Ni), kde hodnoty 𝜇(𝜔) mohou dosahovat řádově
několika set, a s výjimkou metamateriálů, kde hodnoty 𝜇(𝜔) mohou být dokonce záporné.
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1.1).
Pro kovy se užívá Drudeho model [45, 46], kde vlivem časově harmonického pole

E ∝ E0 exp (−i𝜔𝑡) (dopad elektromagnetické vlny) bude pohybová rovnice vychýlených
volných elektronů

𝑚e
d2r

d𝑡2
+ 𝑚eΓ

dr

d𝑡
= −𝑒E0 exp (−i𝜔𝑡), (1.25)

kde 𝑚e je hmotnost elektronu, Γ je konstanta tlumení a −𝑒 je náboj elektronu. Z této
pohybové rovnice elektronů získáme vztah pro závislost rychlosti vychýlených elektronů
na čase

dr

d𝑡
= − 𝑒

𝑚e

1

Γ − i𝜔
E0 exp (−i𝜔𝑡). (1.26)

Použijeme-li vztah (1.12) ve tvaru j = 𝜎(𝜔)E = −𝑛e𝑒v, kde 𝑛e je koncentrace vodivost-
ních elektronů v kovu, získáme vztah pro měrnou vodivost

𝜎(𝜔) =
𝑛e𝑒

2

𝑚e

1

Γ − i𝜔
. (1.27)

Po dosazení vztahu (1.27) do rovnice (1.19) získáme dielektrickou funkci kovů podle
Drudeho modelu

𝜀(𝜔) = 𝜀′r −
𝜔2
P

𝜔2 + iΓ𝜔
, (1.28)

kde

𝜔P =

√︃
𝑛e𝑒2

𝜀0𝑚e

(1.29)

je plazmová frekvence, která je materiálovou charakteristikou (viz tabulka 1.1).
Na obrázku 1.1 je znázorněna dielektrická funkce kovu dle Drudeho modelu (1.28)

pro zlato v porovnání s experimentálně naměřenými hodnotami. Z grafu je patrné, že
reálná část dielektrické funkce protíná energiovou (resp. frekvenční) osu právě v bodě
korespondujícím s plazmovou frekvencí Re{𝜀(~𝜔P)} = 0. To bude důležitá podmínka
pro vznik plazmonu, o kterém bude blíže pojednáno v článku 1.4. Z grafu je dále
patrný význam konstanty 𝜀′r, která je asymptotou dielektrické funkce pro 𝜔 → ∞, tj.
𝜀′r ≡ 𝜀(∞).

Pro dielektrika se užívá Lorentzův model [43], kde se vychází z představy elektronu
vázaného k atomovému jádru pružnou vazbou. Pohybová rovnice vychýleného elektronu
v atomu vlivem časově harmonického budicího pole je ve tvaru

𝑚e
d2r

d𝑡2
+ 𝑚eΓ

dr

d𝑡
+ 𝑚e𝜔

2
0r = −𝑒E0 exp (−i𝜔𝑡), (1.30)

kde 𝜔0 je vlastní rezonanční frekvence. Řešením je opět harmonická závislost výchylky
na čase

r =
−𝑒

𝑚e

1

𝜔2
0 − 𝜔2 − iΓ𝜔

E0 exp (−i𝜔𝑡). (1.31)

Výchylka elektronu vede k polarizaci atomu, který má elektrický dipólový moment
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Materiál 𝑛e (cm−3) 𝜔P (rad/s) 𝜆P (nm)

GaAs 2,03 × 106 9,81 × 108 1,92 × 109

Polovodiče Si 8,72 × 109 5,04 × 109 3,74 × 108

Ge 2,02 × 1013 3,41 × 1011 5,52 × 106

Ag 5,86 × 1022 1,36 × 1016 138

Au 5,90 × 1022 1,37 × 1016 138

Kovy Cu 8,47 × 1022 1,64 × 1016 115

Ga 1,54 × 1023 2,21 × 1016 85

Al 1,81 × 1023 2,40 × 1016 79

Tabulka 1.1: Elektronová koncentrace 𝑛e a plazmová frekvence 𝜔P pro vybrané materiály při
teplotě 295K. V posledním sloupci je uveden přepočet plazmové frekvence na vlnovou délku,
která by odpovídala světlu o dané úhlové frekvenci, tj. 𝜆P = 2𝜋𝑐/𝜔P. Vstupní data byla
převzata z [47, 48, 49, 50].

Obrázek 1.1: Komplexní dielektrická funkce 𝜀(𝜔) dle Drudeho modelu pro zlato (plné křivky)
v porovnání s experimentálně zjištěnými hodnotami (body), kde v imaginární části 𝜀(𝜔) jsou
patrné mezipásové přechody, se kterými Drudeho model nepočítá. Viditelná oblast elektromag-
netického záření odpovídá energiím 1,8 eV až 3,1 eV, kde reálná část 𝜀(𝜔) je záporná. Data
převzata z Ref. [2].

p = −𝑒r. Je-li v jednotkovém objemu 𝑁 atomů, je vektor polarizace roven2

P = −𝑁𝑒r =
𝑁𝑒2

𝑚e

1

𝜔2
0 − 𝜔2 − iΓ𝜔

E. (1.32)

Využijeme-li vztahy (1.8) a (1.10) ve tvaru 𝜀0E + P = 𝜀0𝜀(𝜔)E, dostáváme komplexní
dielektrickou funkci dielektrik ve tvaru

𝜀(𝜔) = 𝜀(∞) +
𝑁𝑒2

𝜀0𝑚e

1

𝜔2
0 − 𝜔2 − iΓ𝜔

. (1.33)

Reálná a imaginární část dielektrické funkce 𝜀(𝜔) pro nevodivé materiály popsaná

2V tomto názorném odvození nepracujeme s lokálním polem, které vede ke Clausiusově-Mossottiho
neboli Lorentzově-Lorenzově relaci.
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rovnicí (1.33) je zobrazena na obrázku 1.2(a). Imaginární část dielektrické funkce, která
určuje míru absorpce v materiálu, má tvar Lorentzovy křivky s vrcholem v bodě kore-
spondujícím s rezonanční frekvencí 𝜔0 a daleko od této rezonance klesá limitně shora
k nule. Z toho vyplývá, že v okolí rezonanční frekvence 𝜔0 dielektrický materiál velmi
silně absorbuje dopadající světlo a je tedy pro něj neprůhledný. Některé přírodní ma-
teriály (Al2O3, SiO2, MgO, . . . ) se vyznačují tím, že rezonanční frekvence se nachá-
zejí v oblasti infračervené a ultrafialové části spektra, a tudíž jsou v optické oblasti
průhledné a hodnota jejich dielektrické funkce je přibližně konstantní a kladná, jak je
znázorněno na obrázku 1.2(b). Například pro sklo (SiO2), které se v nanofotonice velmi
často používá jako substrát, dosahuje dielektrická funkce ve viditelné oblasti hodnot
2,1 až 2,2.

Obrázek 1.2: (a) Graf relativní dielektrické funkce 𝜀(𝜔) podle Lorentzova modelu, který po-
pisuje optické vlastnosti pevných látek pomocí souboru nezávislých harmonických oscilátorů
s vlastní rezonancí 𝜔0. Reálná část této funkce protíná osu 𝑥 v bodě 𝜔P/𝜔0. (b) Příklad
dielektrické funkce pro materiál transparentní ve VIS optické oblasti (např. sklo).

Ze spektrální optické analýzy ostatních reálných materiálů víme, že tato experi-
mentální data obsahují i absorpční píky způsobené různými mezipásovými přechody
elektronů a interakcemi mezi světlem a kvazičásticemi [51, 52, 53]. Proto se v praxi
zavádí zobecněný Lorentzův-Drudeho model zahrnující tyto interakce do popisu dielek-
trické funkce. Jednotlivé absorpční děje jsou modelovány Lorentzovými oscilátory [54].
Zcela obecně tak můžeme dielektrickou funkci libovolného materiálu popsat pomocí
vztahu

𝜀(𝜔) = 𝜀(∞) +
𝑁𝑒2

𝜀0𝑚e

∑︁
𝑗

𝑓𝑗
𝜔2
0,𝑗 − 𝜔2 − iΓ𝑗𝜔

, (1.34)

kde 𝑓𝑗 jsou koeficienty, které se nazývají silou oscilátoru a které jsou určované z expe-
rimentálních dat.

Pro experimentální určování optických vlastností tenkých vrstev je nejjednodušší
metodou vedle optické spektroskopie jejich měření pomocí spektroskopické elipsometrie,
která určuje změnu polarizace světla při odrazu od vzorku (resp. při průchodu vzorkem)
pro různé vlnové délky dopadajícího světla a pro různé úhly dopadu [55]. Z těchto dat
lze vypočítat pomocí numerické analýzy měřených dat reálnou a imaginární část indexu
lomu 𝑁(𝜔) = 𝑛+ i𝜅, který je definován jako 𝑁(𝜔) =

√︀
𝜀(𝜔). Lze tedy nalézt převodní
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vztahy mezi 𝑁(𝜔) a 𝜀(𝜔), a to

Re {𝜀(𝜔)} = 𝑛2 − 𝜅2, Im {𝜀(𝜔)} = 2𝑛𝜅. (1.35)

Využívá se přitom Kramersových-Kronigových relací. Na obrázku 1.3 je zobrazen pře-
hled obecně přijímaných tabelovaných hodnot experimentálně zjištěné komplexní a
reálné části dielektrické funkce pro zlato [56]. Z těchto dat lze extrahovat důležité kon-
stanty pro zlato: ~𝜔P = 8,5 eV a Γ = 1/14 fs−1, které jsou důležité pro numerické
simulace v plazmonice.

Obrázek 1.3: Experimentální hodnoty dielektrické funkce 𝜀(𝜔) pro zlato v porovnání s Drudeho
modelem (červená křivka) s vloženým detailem na blízkou infračervenou oblast (NIR). Pozn.:
Reálná část dielektrické funkce má zápornou osu. Převzato a upraveno z Ref. [56].

1.3 Plazmonika

Tento článek práce se bude věnovat oboru, který je součástí nanofotoniky, a to plazmo-
nice. V současnosti plazmonika zaznamenává velký rozvoj hlavně v souvislosti s apli-
kacemi v optoelektronice a metamateriálech [57, 58], v komunikačních technologiích
a v senzorice [59]. Nachází využití například ve zvyšování účinnosti fotovoltaických
článků, kde lze využít zesílení lokálního elektromagnetického pole pomocí kovových
nanočástic [33, 60], nebo ve 2D optice při přenosu informace pomocí vlnovodných
prvků [27]. Zde se velmi často využívá interference povrchových plazmonových pola-
ritonů [61, 62, 63] nebo nově i kvantové interference [64, 65]. Plazmoniku lze využít
i v bio- a chemické senzorice, kde se detekuje změna optického spektra rozptýleného
světla, která je způsobená nejčastěji změnou efektivního indexu lomu aktivního pro-
středí [66, 67, 68].

Ústředním pojmem této disciplíny je kvazičástice nazývaná povrchový plazmonový
polariton (SPP, z angl. Surface Plasmon Polariton) [69, 70], což je kvantum elektro-
magnetické vlny šířící se podél povrchu kovu.

Nejprve se vraťme k elektromagnetické vlně šířící se v neohraničeném prostředí.
V článku 1.1 jsme odvodili disperzní relaci objemových plazmonů (1.20). Dosadíme-li za
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𝜀(𝜔) ze vztahu (1.70), dostaneme disperzní relaci objemových plazmonových polaritonů
(BPP, z angl. Bulk Plasmon Polariton)

𝜔 =
√︁

𝑐2𝑘2 + 𝜔2
P, (1.36)

kde 𝑐 je rychlost světla, 𝑘 je velikost vlnového vektoru objemového plazmonu a 𝜔P je
plazmová frekvence pro látkové prostředí. Tato závislost je vykreslena na obrázku 1.4.
Vidíme, že v limitním případě této disperzní závislosti (1.36) (pro 𝑘 → 0) platí 𝜔 = 𝜔P.
Pro vysoká 𝑘 se asymptoticky blíží k disperzní relaci fotonů ve vakuu, 𝜔 = 𝑐𝑘0.

V obrázku 1.4 je vynesena i disperzní relace povrchového plazmonového polaritonu,
která bude odvozena v následujícím článku. Ta se pro 𝑘‖ → ∞ (tj. průmět vlnového
vektoru do roviny povrchu kovu) blíží k hodnotě frekvence povrchového plazmonu 𝜔SP,
která závisí nejen na plazmové frekvenci 𝜔P, ale i na relativní permitivitě prostředí nad
kovem 𝜀m, 𝜔SP = 𝜔P/

√
1 + 𝜀m. Disperzní relace povrchového plazmonového polaritonu

leží napravo od disperzní relace fotonů, a proto povrchové vlny nemohou být vybuzeny
běžnými optickými způsoby, poněvadž by pro danou energii fotonu nebyl splněn zákon
zachování hybnosti kvazičástice.

Obrázek 1.4: Disperzní závislost pro plazmonové polaritony. V případě objemového polaritonu
je na vodorovné ose 𝑘, v případě povrchového polaritonu 𝑘‖, tj. průmět vlnového vektoru do
roviny povrchu kovu. 𝜀(𝜔) je disperzní funkce kovu vyjádřená rovnicí (1.70) a 𝜀m je relativní
permitivita prostředí nad kovem. V obrázku je 𝜀m = 1.

Z tabulky 1.1 je patrné, že plazmová frekvence pro běžné kovy je 𝜔P ≈ (1015 ÷
1016) s−1, čemuž odpovídá energie plazmového polaritonu 𝐸BPP ≈ (10 ÷ 25) eV (např.
pro Al je 15,8 eV) [52]. Tepelná excitace plazmového polaritonu při pokojových tep-
lotách proto nepřichází v úvahu, neboť 𝐸BPP ≫ 𝐸T ∝ 𝑘B𝑇 ≈ 0,01 eV, kde 𝑘B je
Boltzmannova konstanta. V kovech je vždy i Fermiho energie nižší než energie plazmo-
nového polaritonu, tj. 𝐸BPP > 𝐸F (např. v Al je 𝐸F = 11,7 eV) [48], a proto z principu
zákona zachování energie nemůže dojít k excitaci objemového plazmonu pomocí dějů
spojených s přechody elektronů v látkách.

Ke studiu objemových plazmonů bylo proto nutno použít metodu s energetičtějším
zdrojem excitace. Touto historicky první metodou byla spektroskopie ztrátové energie
elektronů (EELS, z angl. Electron Energy Loss Spectroscopy). Excitace objemových
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plazmonových polaritonů se tak poprvé podařila C. J. Powellu a J. B. Swanovi, kteří
nechali procházet monochromatický svazek elektronů o energii až 2020 eV tenkou hli-
níkovou fólií a změřili periodicky se opakující píky se ztrátovou energií ∆𝐸 ≈ 15 eV

korespondující s energií objemového plazmonu v Al. Výsledky tohoto experimentu jsou
zobrazeny na obrázku 1.5(a). Dále z obrázku 1.5(b), který zobrazuje tento experiment
zopakovaný s lepším energiovým rozlišením, si lze povšimnout postupně klesající výšky
píků ztrátové energie elektronů vlivem nižší pravděpodobnosti násobné BPP excitace
[71, 72].

V dalším textu se budeme již zabývat elektromagnetickými vlnami šířícími se podél
povrchu.

Obrázek 1.5: (a) Historicky první detekce charakteristických EELS spekter pro Al fólii a
pro primární elektronový svazek s energiemi 760, 1000, 1520 a 2020 eV, kde byla objevena
vzdálenost mezi píky Δ𝐸 ≈ 15 eV korespondující s energií objemových plazmonů [71]. (b)
Experiment zopakovaný o tři roky později pro 258 nm tlustou Al fólii s energií primárního
svazku 20 keV. Vzdálenost mezi píky je opět Δ𝐸 = 15 eV [72].

1.4 Povrchový plazmonový polariton

Z hlediska nanofotoniky a studia blízkého elektromagnetického pole jsou důležité dva
speciální druhy plazmonových polaritonů. Tím prvním je plazmonový polariton šířící
se podél rozhraní dielektrika a kovu, tedy šířící se po povrchu kovu, který se nazývá po-
vrchový plazmonový polariton (SPP, z angl. Surface Plasmon Polariton). Tím druhým
jsou kmity elektronů vázané na kovové nanoobjekty, a proto se tato kvazičástice nazývá
lokalizovaný povrchový plazmon (LSP, z angl. Localized Surface Plasmon), kterému se
budeme věnovat později v článku 1.5.

Vlastnosti SPP lze odvodit přímo z Maxwellových rovnic [2]. Uvažujme planární
rozhraní dielektrika a kovu a definujme geometrii problému pomocí kartézského souřad-
ného systému tak, jak je zobrazeno na obrázku 1.6. Fyzikální veličiny spojené s dielek-
trikem (horní prostředí, 𝑧 > 0) označme indexem 1 a veličiny korespondující s kovem
(dolní prostředí, 𝑧 < 0) označme indexem 2. Nyní uvažujme elektromagnetickou vlnu
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Obrázek 1.6: Povrchový plazmonový polariton (SPP) šířící se ve směru osy 𝑥 jako povrchová
vlna kolektivních kmitů volných elektronů na rozhraní dielektrika a kovu. Tato vlna vykazuje
TM polarizaci a má evanescentní charakter ve směru osy 𝑧. SPP generuje blízké elektromag-
netické pole. Jeho elektrickou složku lze popsat jako superpozici složek elektrické intenzity
kolmé k povrchu kovu E⊥ a rovnoběžné s povrchem kovu E‖.

šířící se v kladném směru osy 𝑥. Tuto vlnu můžeme popsat jako{︂
E(r,𝑡)

H(r,𝑡)

}︂
=

{︂
E(𝑧)

H(𝑧)

}︂
exp[i(𝛽𝑥− 𝜔𝑡)], (1.37)

kde 𝛽 = 𝑘‖ označuje velikost vlnového vektoru ve směru osy 𝑥, tj. délku tzv. propa-
gačního vektoru. Za předpokladu časově harmonické závislosti vektorů elektromagne-
tického pole a po dosazení (1.37) do vlnové rovnice (1.17) získáme rovnici, která má
tvar tzv. Helmholtzovy rovnice{︂

d2

d𝑧2
+
[︀
𝑘2
0𝜀(𝜔) − 𝛽2

]︀}︂ [︂
E(𝑧)

H(𝑧)

]︂
= 0, (1.38)

kde 𝑘0 = 𝜔/𝑐 je vlnový vektor elektromagnetické vlny ve vakuu a 𝜀(𝜔) je komplexní
dielektrická funkce kovu. Dosadíme-li dále tuto předpokládanou vlnu (1.37) do Ma-
xwelových rovnic (1.6), (1.7) za použití materiálových vztahu (1.8), (1.9) a (1.12) a
rozepíšeme-li rovnice po jednotlivých složkách, obdržíme

i𝜔𝜀0𝜀(𝜔)𝐸𝑥 =
d𝐻𝑦

d𝑧
, (1.39)

i𝜔𝜀0𝜀(𝜔)𝐸𝑦 = i𝛽𝐻𝑧 −
d𝐻𝑦

d𝑧
, (1.40)

i𝜔𝜀0𝜀(𝜔)𝐸𝑧 = −i𝛽𝐻𝑦, (1.41)

i𝜔𝜇0𝐻𝑥 = −d𝐸𝑦

d𝑧
, (1.42)

i𝜔𝜇0𝐻𝑦 = −i𝛽𝐸𝑧 +
d𝐸𝑥

d𝑧
, (1.43)

i𝜔𝜇0𝐻𝑧 = i𝛽𝐸𝑦. (1.44)

Řešení této úplné soustavy rovnic (1.39) až (1.44) lze hledat jako součet: i) vlny
s transverzální elektrickou polarizací – TE polarizace nebo též 𝑠-polarizace, v níž
E = (0,𝐸𝑦,0) a H = (𝐻𝑥,0,𝐻𝑧), a nebo ii) vlny s transverzální magnetickou polari-
zací – TM polarizace nebo též 𝑝-polarizace, v níž E = (𝐸𝑥,0,𝐸𝑧) a H = (0,𝐻𝑦,0). Pro
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TE polarizaci z Helmholzovy rovnice (1.38) a z rovnic (1.42), (1.44) plyne

d2𝐸𝑦

d𝑧2
=

[︀
𝛽2 − 𝑘2

0𝜀(𝜔)
]︀
𝐸𝑦, (1.45)

𝐻𝑥 =
i

𝜔𝜇0

d𝐸𝑦

d𝑧
, (1.46)

𝐻𝑧 =
𝛽

𝜔𝜇0

𝐸𝑦 (1.47)

a pro TM polarizaci z rovnic (1.38), (1.39) a (1.41) plyne

d2𝐻𝑦

d𝑧2
=

[︀
𝛽2 − 𝑘2

0𝜀(𝜔)
]︀
𝐻𝑦, (1.48)

𝐸𝑥 = − i

𝜔𝜀0𝜀(𝜔)

d𝐻𝑦

d𝑧
, (1.49)

𝐸𝑧 = − 𝛽

𝜔𝜀0𝜀(𝜔)
𝐻𝑦. (1.50)

Pokud tyto soustavy rovnic – pro TE rovnice (1.45) až (1.47) a pro TM rovnice (1.48)
až (1.50) – vyřešíme pro oblast dielektrika a pro oblast kovu s využitím indexového
značení obou prostředí, tj. indexu 1 pro 𝑧 > 0 a indexu 2 pro 𝑧 < 0, nalezneme pro TE
polarizaci

𝐸𝑦,1 = 𝐴1 exp(−𝑘1𝑧 + i𝛽𝑥), (1.51)

(𝑧 > 0) : 𝐻𝑥,1 = − i𝑘1
𝜔𝜇0

𝐴1 exp(−𝑘1𝑧 + i𝛽𝑥), (1.52)

𝐻𝑧,1 =
𝛽

𝜔𝜇0

𝐴1 exp(−𝑘1𝑧 + i𝛽𝑥) (1.53)

a

𝐸𝑦,2 = 𝐴2 exp(𝑘2𝑧 + i𝛽𝑥), (1.54)

(𝑧 < 0) : 𝐻𝑥,2 =
i𝑘2
𝜔𝜇0

𝐴2 exp(𝑘2𝑧 + i𝛽𝑥), (1.55)

𝐻𝑧,2 =
𝛽

𝜔𝜇0

𝐴2 exp(𝑘2𝑧 + i𝛽𝑥), (1.56)

kde 𝐴1 a 𝐴2 jsou obecně komplexní konstanty vyjadřující amplitudy povrchové vlny
a kde s přihlédnutím na evanescentní povahu této vlny požadujeme, aby velikosti vl-
nových vektorů Re {𝑘1}, Re {𝑘2} v ose 𝑧 byly kladná reálná čísla. Naopak pro TM
polarizaci získáme v obou prostředích řešení

𝐻𝑦,1 = 𝐵1 exp(−𝑘1𝑧 + i𝛽𝑥), (1.57)

(𝑧 > 0) : 𝐸𝑥,1 =
i𝑘1

𝜔𝜀0𝜀1(𝜔)
𝐵1 exp(−𝑘1𝑧 + i𝛽𝑥), (1.58)

𝐸𝑧,1 = − 𝛽

𝜔𝜀0𝜀1(𝜔)
𝐵1 exp(−𝑘1𝑧 + i𝛽𝑥) (1.59)
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a

𝐻𝑦,2 = 𝐵2 exp(𝑘2𝑧 + i𝛽𝑥), (1.60)

(𝑧 < 0) : 𝐸𝑥,2 = − i𝑘2
𝜔𝜀0𝜀2(𝜔)

𝐵2 exp(𝑘2𝑧 + i𝛽𝑥), (1.61)

𝐸𝑧,2 = − 𝛽

𝜔𝜀0𝜀2(𝜔)
𝐵2 exp(𝑘2𝑧 + i𝛽𝑥), (1.62)

kde opět 𝐵1 a 𝐵2 jsou obecně komplexní konstanty a požadujeme, aby Re {𝑘1} > 0,
Re {𝑘2} > 0. Konstanty 𝑘1 a 𝑘2 vyjadřují útlum v ose 𝑧 a jsou svázány s propagačním
vektorem 𝛽 a s dielektrickou funkcí jednotlivých prostředí pomocí vztahů

𝑘2
1 = 𝛽2 − 𝑘2

0𝜀1(𝜔), (1.63)

𝑘2
2 = 𝛽2 − 𝑘2

0𝜀2(𝜔). (1.64)

Použijeme-li hraniční podmínku (1.23) požadující spojitost tečné složky vektoru
elektrické intenzity a podmínku (1.24) spojitosti tečné složky vektoru magnetické in-
tenzity, získáme pro TE polarizaci podmínky

𝐴1 = 𝐴2, (1.65)

𝐴1𝑘1 = 𝐴2𝑘2, (1.66)

které lze pro Re {𝑘1} > 0 a Re {𝑘2} > 0 splnit jen při 𝐴1 = 𝐴2 = 0. Z toho plyne, že
neexistuje povrchová vlna s TE polarizací.

Na druhou stranu v TM polarizaci při aplikaci podmínky spojitosti tečné složky
vektoru intenzity magnetického pole (1.24) a tečné složky vektoru elektrické intenzity
(1.23), získáme podmínky

𝐵1 = 𝐵2, (1.67)
𝑘1
𝑘2

= −𝜀1(𝜔)

𝜀2(𝜔)
, (1.68)

které je možné splnit, jak bude ukázáno v dalším textu.
Propagační vektor 𝛽 je obecně komplexní, kde jeho reálná část Re{𝛽} souvisí s vl-

novou délkou povrchové vlny (tj. SPP vlny) jako 𝜆SPP = 2𝜋/Re{𝛽} a jeho imaginární
část Im{𝛽} souvisí s útlumem. Důležitým parametrem charakterizujícím SPP vlny je
jejich propagační délka. Pro každý reálný kovový materiál dochází ve směru propagace
SPP k exponenciálnímu útlumu elektrické intenzity. Propagační délka 𝐿SPP předsta-
vuje vzdálenost, ve které klesne energie SPP na 1/𝑒 násobek původní hodnoty. Tento
exponenciální útlum intenzity SPP ve směru propagačního vektoru 𝛽 lze proto popsat
jako

𝐿SPP =
1

2 Im{𝛽}
. (1.69)

Propagační délky pro různé materiály v závislosti na použité vlnové délce budicího
záření jsou vykresleny na obrázku 1.7. Z grafu je dobře patrné, že propagační délka
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většiny materiálů dosahuje pro optickou oblast hodnot maximálně deseti mikrometrů.
A proto při používání SPP vln k přenosu informace nebo energie v optické oblasti jsou
velikosti struktur omezeny maximálně na velikosti do řádu desítek mikrometrů. Při
použití větších vlnových délek se zároveň prodlužuje i jejich propagační délka. Naopak
pro UV oblast je již velmi silný útlum SPP vln pro většinu materiálů s výjimkou
hliníku [14, 73]. Pro pozdější experimentální část této práce bude důležitým kovem
zlato, u kterého je patrný silný útlum pro vlnové délky budicího osvětlení menší než
500 nm.

Obrázek 1.7: Graf propagační délky 𝐿SPL v závislosti na vlnové délce budicího světla pro
vybrané materiály, které se používají v plazmonice. Pozn.: Pro osu 𝑦 je použita logaritmická
škála. Data převzata a upravena z Ref. [74, 75].

Nyní uvažujme, že dielektrická funkce dielektrického prostředí 𝜀1(𝜔) = 𝜀m nabývá
pouze kladných hodnot a dielektrická funkce kovu 𝜀2(𝜔) = 𝜀(𝜔) je dána rovnicí (1.28).
Pro běžné kovy lze v optických frekvencích často konstantu tlumení Γ zanedbat, čímž
získáme z rovnice (1.28) jednoduchý výraz

𝜀(𝜔) = 𝜀′r −
𝜔2
P

𝜔2
, (1.70)

kde je již dielektrická funkce kovu pouze reálná, a proto můžeme uvažovat reálné i 𝑘1
a 𝑘2. Navíc pro zjednodušení v dalším textu této práce budeme předpokládat 𝜀′r = 1.

Poněvadž Re {𝑘1} > 0 a Re {𝑘2} > 0, podmínka (1.68) může být splněna tehdy,
pokud 𝜀(𝜔) < 0, tj. pro frekvence 𝜔 < 𝜔P. Dosadíme-li nyní do podmínky (1.68) za
𝑘1 a 𝑘2 vyjádřených z rovnic (1.63) a (1.64), dostáváme disperzní relaci povrchových
plazmonových polaritonů

𝜔 = 𝑐𝛽

√︃
𝜀(𝜔) + 𝜀m
𝜀(𝜔)𝜀m

, (1.71)

která již byla zobrazena na obrázku 1.4. Jelikož předpokládáme dielektrickou funkci
kovu 𝜀(𝜔) reálnou a popsanou rovnicí (1.70), budeme dále v textu předpokládat reálný
i propagační vektor 𝛽 (nebude-li explicitně napsáno jinak). Za tohoto předpokladu
požadujeme, aby zlomek pod odmocninou ve vztahu (1.71) byl kladný, a proto musí
platit pro 𝜀(𝜔) silnější podmínka: 𝜀(𝜔) < −𝜀m. Limitní hodnota 𝜀SP(𝜔) = −𝜀m dává
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vzniknout povrchovému plazmonu 𝜔SP = 𝜔P/
√

1 + 𝜀m.
Shrneme výše popsané výsledky: Na rozhraní dielektrika a kovu může existovat

povrchová vlna, která se šíří podél tohoto rozhraní. Tato vlna má ve směru kolmém
k rozhraní (osa 𝑧) exponenciálně klesající amplitudu. Tato vlna může existovat pouze
v TM polarizaci a pro frekvence budicího světla menší než 𝜔P/

√
1 + 𝜀m. Z obrázku 1.6

je také patrné, že každou SPP vlnu lze složit ze složky vektoru elektrické intenzity kolmé
(𝐸⊥), tzv. out-of-plane složka, a rovnoběžné (𝐸‖), tzv. in-plane složka, k rozhraní. Tyto
ortogonální složky vektoru blízkého pole budou hrát zásadní roli v experimentální části
předložené disertační práce, která se bude hlavně zaměřovat na interferenci SPP vln.

Z rovnice (1.71) můžeme vyjádřit propagační vektor SPP ve tvaru

𝛽 =
2𝜋

𝜆0

𝑁ef , (1.72)

kde 𝜆0 je vlnová délka použitého osvětlení a

𝑁ef =

√︃
𝜀(𝜔)𝜀m

𝜀(𝜔) + 𝜀m
(1.73)

je efektivní index lomu, který v sobě zahrnuje dielektrické funkce kovu i dielektrika, a lze
ho proto považovat za parametr charakterizující optické vlastnosti rozhraní dielektrika
a kovu.

Věnujme se nyní krátce tomu, že dielektrické funkce kovu 𝜀(𝜔) je obecně kom-
plexní (viz rovnice (1.28)), a proto jsou i efektivní index lomu (1.73) a propagační
vektor (1.72) komplexní. Na obrázku 1.8(a) je vykreslena disperzní závislost SPP vln
na rozhraní kov/vzduch, resp. kov/křemík, kde je dobře patrná reálná i imaginární část
disperzní závislosti SPP. Tato závislost je porovnána s disperzní závislostí světla šíří-
cího se ve vzduchu, resp. v křemíku, kde 𝜀(Si)m ≈ (15÷25) [76]. Pro delší vlnové délky (tj.
menší velikosti vlnového vektoru) se tyto dvě závislosti prakticky překrývají, a proto
je v rádiovém a mikrovlnném oboru elektromagnetického spektra možné vybudit SPP
vlny přímým dopadem elektromagnetické vlny na povrch kovu. Tomuto případu se říká
Sommerfeldovy-Zenneckovy vlny. Naopak pro blízkou infračervenou (NIR), pro vidi-
telnou (VIS) a pro ultrafialovou (UV) oblast není možno z důvodů odchýlení těchto
dvou závislostí vybudit SPP přímým dopadem světla na kovový povrch. Pro danou
frekvenci může být sice splněn zákon zachování energie, ale nebude splněn zákon zacho-
vání kvazihybnosti. Způsoby, jak vybudit SPP pomocí dopadu světla, budou popsány
v následujícím paragrafu 1.4.1. Obrázek 1.8(b) ilustruje disperzní závislost pro reálná
optická data (Johnson a Christy [77]) pro rozhraní vzduch/stříbro (modrá křivka) a
křemík/stříbro (červená křivka).

1.4.1 Buzení a detekce plazmonů

Nejdříve je nutné poznamenat, že z hlediska principu reverzibility šíření světla budou
všechny následné principy buzení SPP platit i v opačném případě jejich detekce. Stačí
se tedy dále zaměřit pouze na princip buzení SPP.
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Obrázek 1.8: (a) Teoretická disperzní závislost pro SPP vlny na rozhraní ideálního kovu a
křemíku nebo na rozhraní ideálního kovu a vzduchu.(b) Experimentálně zjištěná disperzní
závislost pro SPP vlny na rozhraní stříbra a křemíku (červeně) a na rozhraní stříbra a vzduchu
(modře). Plné čáry odpovídají situaci, kdy 𝛽 je reálné, a čárkované situaci, kdy 𝛽 je imaginární.
Převzato a upraveno z Ref. [2].

V předchozím odstavci (1.4) bylo ukázáno, že kromě Sommerfeldových-Zenneckových
vln nelze vybudit SPP vlny přímým dopadem světla na kovový povrch. Pro vybuzení
SPP vln musí být splněn zákon zachování energie a zároveň zákon zachovaní kvazi-
hybnosti. Splnit požadavek zákona zachování energie není technicky obtížné, protože
cenová dostupnost laseru v optické oblasti je v dnešní době příznivá. Druhý požadavek
na splnění zákona zachování kvazihybnosti si však vyžaduje již sofistikovanější přístup.

V grafu disperzní relace SPP (1.72) bylo ukázáno, že pro danou energii (frekvenci)
světla 𝐸 = ~𝜔 je velikost vlnového vektoru světla ve vakuu menší než je velikost
propagačního vektoru SPP vln 𝛽. Ze zákona zachování kvazihybnosti je však nutné, aby
si tyto dva vlnové vektory byly rovny. Proto je nutné použít experimentální techniku,
která umožní tuto podmínku splnit. To lze v optické oblasti fyzikálně provést třemi
způsoby1: i) porušeným totálním odrazem, ii) rozptylem světla na kovové nanostruktuře
a iii) pomocí navázání blízkého elektromagnetického pole.

Historicky nejstarší experimentální metodou pro buzení SPP vln je metoda poruše-
ného totálního odrazu. Průkopníky v této oblasti byli Otto [78], Kretschmann a Reather
[79]. Navrhli experimentální sestavy, jejichž schémata jsou na obrázcích 1.9(a) a 1.9(b).
Fyzikální podstata obou metod spočívá v tom, že při totálním odrazu od rozhraní
sklo-vzduch dojde ke vzniku evanescentní vlny za tímto rozhraním. Nachází-li se v této
oblasti další rozhraní vzduch-kov, může se na tomto druhém rozhraní vybudit SPP
vlna, neboť v evanescentní vlně totálního odrazu je již splněna podmínka zkrácení vl-
nového vektoru. Při splnění této podmínky dojde k navázání části energie dopadajícího
světla do SPP vlny a tím k poklesu intenzity odraženého paprsku. Při detekci poklesu
intenzity odraženého světla v závislosti na dopadovém úhlu totálního odrazu lze expe-
rimentálně studovat disperzní vlastnosti vzniklých SPP vln. Nejčastěji je tato metoda
používána pro detekci změny efektivního indexu lomu na rozhraní dielektrikum-kov
(rovnice (1.72) a (1.73)). Například při zachycení hledaných molekul k povrchu, po

1Ve skutečnosti lze povrchové plazmonové polaritony budit i pomocí elektron-elektronové interakce,
jak bylo ukázáno u metody EELS [71]. Protože se tato práce zaměřuje na nanofotoniku, nebude tato
metoda buzení podrobněji popisována.
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kterém se šíří SPP vlny, dojde ke změně efektivního indexu lomu a díky tomu i ke
změně optických vlastností tohoto okolí, které lze různými způsoby detekovat pomocí
tzv. SPR detektorů (z angl. Surface Plasmon Resonance detectors) [80, 81].

Obrázek 1.9: Schéma experimentální (a) Ottovy a (b) Kretschmannovy konfigurace pro buzení
SPP vln pomocí porušeného totálního odrazu.

Druhou metodou pro buzení SPP je rozptyl na kovových nanostrukturách. Při do-
padu světla na libovolnou částici nebo nerovnost povrchu dojde k rozptylu světla do
různých směrů [82]. Toto rozptýlené světlo může splňovat jak podmínku zákona zacho-
vání energie, tak i kvazihybnosti, a proto může při tomto procesu být vybuzen SPP.
Nevýhodou této metody oproti SPP excitaci pomocí porušeného totálního odrazu je její
nižší efektivita. Při porušeném totálním odrazu se může až 90% energie světla trans-
formovat do energie SPP [83]. Oproti tomu hodnoty efektivity přenosu energie do SPP
pomocí rozptylu dosahují maximálních hodnot mezi (20 ÷ 30)%, a to konkrétně pro
kovovou periodickou mřížku. Nicméně přibližně 10% energie světla se naváže do SPP
vlny i při rozptylu na jediné kovové drážce, což je velká technologická výhoda, neboť
takovouto drážku je možno precizně lokalizovat a vyrobit na libovolném místě povrchu
například použitím fokusovaného iontového svazku (FIB, z angl. Focused Ion Beam).
O bližších detailech a fyzikálních principech této metody bude pojednáno v odstavci
1.8.3, protože právě tohoto principu buzení SPP vln je pro zkoumání interference SPP
vln využíváno nejčastěji.

Třetí metodou excitace SPP je nejsložitější technikou z hlediska experimentálního
vybavení, a to buzení pomocí SNOM sondy: přímým navázáním blízkého elektromag-
netického pole na kovový povrch. Zde se využívá pokoveného optického vlákna, které
je vyleptáno do tvaru ostrého hrotu. Na konci této špičky je malá apertura v kovové
vrstvě. Zavedením světla do optického vlákna dochází v okolí apertury ke vzniku blíz-
kého elektromagnetického pole. Je-li tato apertura v dostatečné blízkosti kovového
povrchu, dochází na kovovém povrchu k excitaci SPP. Pro lepší fyzikální pochopení
vzniku blízkého elektromagnetického pole v okolí SNOM apertury a k hlubšímu po-
chopení buzení SPP vln na jedné kovové drážce, o kterém bylo psáno výše, je nutné
hlouběji popsat problematiku elektromagnetického pole v blízkosti malé apertury. Bu-
zení SPP vln pomocí rozptylu na drážce si lze při vhodné polarizaci budicího světla
představit jako buzení SPP vln na těsném sledu malých apertur poskládaných v sérii
za sebou.

23



1.4.2 Blízké elektromagnetické pole v okolí apertury a drážky

Obrázek 1.10(a) představuje příčný řez malou aperturou v tenké kovové vrstvě, která
má kruhovou symetrii. Tato vrstva je deponována na transparentní substrát s indexem
lomu 𝑛S > 1 a ostatní dielektrická oblast je vyplněna vakuem 𝑛D = 1. Elektromag-
netická vlna s polarizací orientovanou v rovině obrázku 1.10(a) dopadá na aperturu
zdola přes transparentní substrát. Při dopadu vlnoplochy tohoto světla současně na
obě kovové hrany drážky dojde k rozptylu a díky tomu i ke zkrácení velikosti vlnového
vektoru natolik, že dojde ke splnění podmínek existence SPP. Tím pádem dojde k vybu-
zení a šíření SPP vln směrem doprava a zároveň doleva podél rozhraní kov-sklo a také
k vzniku a šíření dvou SPP vln směrem vzhůru samotnou aperturou. Jelikož je průměr
apertury velmi malý, dochází mezi oběma SPP vlnami k vzájemné interakci a tudíž i
obě SPP budou mít v dané výšce apertury vždy opačnou fázi. Ta se však v každém
místě mění v čase s frekvencí rovnající se frekvenci dopadajícího záření. Pokud tyto dvě
spřažené SPP vlny dorazí k horním hranám apertury, začnou představovat elektrický
dipól kmitající v rovině povrchu vzorku.

Tento kmitající dipól vyzařuje světlo do dalekého pole, jak je vidět na obrázku
1.10(b), a proto je možné tuto malou aperturu s průměrem pod difrakčním limitem
budicího světla pozorovat v dalekém poli například pomocí optického mikroskopu. Zá-
roveň ale tento kmitající dipól slouží jako zdroj SPP vln šířících se doprava a zároveň
doleva podél horního rozhraní kov-dielektrikum. Složky blízkého pole kolmé k rovinně
vzorku (E⊥) budou mít stejnou fázi pro obě SPP vlny šířící se doprava i doleva, avšak
složky rovnoběžné s rovinou vzorku (E‖) budou mít opačnou fázi mezi SPP vlnou šířící
se doprava a doleva. To je fyzikálně významné při interferenci SPP vln na dvou dráž-
kách, které bude věnován odstavec 2.1.1. Červené křivky, které rotují okolo kmitajícího
dipólu, zobrazují siločáry magnetické intenzity H.

Z důvodů rotační symetrie kruhové apertury je pak zřejmé, že tato malá apertura
se chová jako bodový zdroj SPP vln, které se tedy šíří po povrchu vzorku jako 2D
kruhové vlny (viz obrázek 1.10(c)). Proto také jejich kvadrát modulu vektoru elektrické
intenzity bude klesat se vzdáleností od zdroje jako |𝐸|2 ∝ 1/𝑟. V případě excitace SPP
na lineární drážce (obrázek 1.10(d)) je možné tuto drážku nahradit sérií bodových
zdrojů, které tak budou dle Huygensova-Fresnelova principu [84] tvořit 2D rovinnou
vlnu, jejíž kvadrát modulu vektoru elektrické intenzity bude klesat se vzdáleností od
zdroje jako |𝐸|2 ∝ 1/

√
𝑟. Obě varianty, myšleno excitace SPP vln na apertuře a na

drážce, jsou tak 2D analogií k šíření klasických světelných vln v 3D optice jako kulová
vlna od bodového zdroje, kde velikost vektoru elektrické intenzity je úměrná ∝ 1/𝑟2, a
jako válcová vlna od série bodových zdrojů, kde velikost vektoru elektrické intenzity je
úměrná ∝ 1/𝑟.

Další zajímavou vlastností excitace SPP na malé apertuře nebo lineární drážce
je závislost efektivity buzení SPP na tloušťce kovové vrstvy. Ta vzniká tím, že jisté
malé procento SPP vln, které se šíří aperturou směrem vzhůru, se od horního okraje
drážky odrazí a vrací se zpět. Tím uvnitř drážky dochází k slabé interferenci SPP vln
šířících se proti sobě a ke vzniku stojaté vlny uvnitř drážky. Tloušťka kovové vrstvy
pak představuje analogii délky struny upnuté na obou koncích a pro dané tloušťky tak
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Obrázek 1.10: (a) Schéma experimentálního buzení SPP vln pomocí rozptylu na malé apertuře
nebo na drážce s šířkou menší než difrakční limit, které lze namodelovat jako kmitající dipól
v rovině povrchu vzorku. (b) Zobrazení elektrického (modré siločáry) a magnetického (červené
indukční čáry) blízkého pole kmitajícího dipólu, který vyzařuje energii ve směru kolmém k jeho
orientaci kmitání a toto vyzařované pole má v tomto směru polarizaci paralelně s rovinou
povrchu vzorku. Šíření 2D SPP vln při pohledu shora v případě buzení (c) na malé apertuře
a (d) na drážce.

může dojít k slabé rezonanci vlastních kmitů a tím i ke zvýšení efektivity buzení SPP
na povrchu vzorku.

Na obrázku 1.11(a) jsou zobrazeny výsledky FDTD numerických simulací (FDTD,
z angl. Finite-Difference Time-Domain [85]) pro vlnovou délku budicího světla 𝜆0 =

632,8 nm, které ukazují velikost intenzity blízkého pole buzeného SPP v blízkosti malé
apertury o různých šířkách 𝑊 a pro různé tloušťky 𝑇 zlaté kovové vrstvy. Z obrázku
je patrné, že například pro tloušťky zlaté vrstvy 𝑇 = 100 nm a 𝑇 = 220 nm nastává
navýšení efektivity buzení SPP vln pro 𝑊 = {80, 135, 190, . . . } nm, zatímco například
pro danou tloušťku 𝑇 = 140 nm a 𝑇 = 280 nm nastává navýšení efektivity buzení
SPP vln pro 𝑊 = {105, 160, 220, . . . } nm. Dále je z tohoto grafu vidět, že pro tenčí
vrstvy zlata je efektivita buzení SPP vln vyšší. Například pro 𝑇 = 100 nm dosahuje
(6÷ 8)% dle šířky štěrbiny, na druhou stranu pro 𝑇 = 300 nm je efektivita buzení SPP
vln pouze (1 ÷ 2)%. Při volbě tloušťky kovové vrstvy je však nutné volit kompromis,
kdy při velmi malé tloušťce dochází k průchodu elektromagnetické budicí vlny touto
kovovou vrstvou, což ukazuje graf na obrázku 1.11(b). Při tenké vrstvě může průchozí
světlo interferovat s SPP vlnami (nejčastěji se složkami E‖ těchto vln), což nemusí být
žádoucí. Standardně se proto volí kovová vrstva, která má tloušťku alespoň 100 nm, ale
ne více než 300 nm.

Zajímavým efektem spojeným s existencí elektromagnetického pole v okolí malé
apertury je také platnost a využitelnost Babinetova principu [38]. Babinetův princip
tvrdí, že elektromagnetické pole se šíří za aperturou libovolného tvaru stejně jako za stí-
nítkem invertovaného tvaru [86, 87]. To znamená, že světlo se šíří úplně identicky přes
například dvě trojúhelníkové díry (tzv. motýlkovitý tvar, angl. bowtie shape) v kovu
stejně, jak kdyby prošlo přes kovové stínítko invertovaného tvaru (viz obrázek 1.12). Na
základě Babinetova principu lze proto studovat elektromagnetické jevy spojené s malou
kovovou aperturou i na kovových nanobjektech se stejným tvarem, jako má apertura,
tedy na různých nanoanténách, se kterými se pojí LSP. Nevyřešenou otázkou však
zůstává omezení Babinetova principu v nanofotonice, neboť tento princip by měl teore-
ticky platit pouze pro dokonale vodivé materiály a navíc s nekonečně malou tloušťkou
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Obrázek 1.11: (a) FDTD simulace efektivity buzení SPP vln v závislosti na šířce excitační
drážky pro různé tloušťky zlaté vrstvy na skleněném substrátu a pro osvětlení světlem z He-
Ne laseru. (b) FDTD simulace vyjadřující závislost propustnosti do dalekého pole pro zlatou
vrstvu o tloušťce 𝑇 , ve které je vyrobena drážka o šířce 𝑊 .

kovové vrstvy.
Problému blízkého pole v okolí malé apertury nebo lineární drážky se věnuje velké

množství odborné literatury [14, 88, 89, 90, 91], ale hlavní teoretickou část tohoto
problému vyřešil již Bethe ve své práci z roku 1944 [92]. Existuje hned několik možných
přístupů, jak tento problém řešit, a většina z nich je i experimentálně podpořena. Avšak
stále se objevuje mnoho nezodpovězených otázek, a to z hlediska principu reverzibility
šíření světla. Tím je myšlen problém navazování blízkého elektromagnetického pole do
malé apertury a její citlivost na jednotlivé složky tohoto pole. Tento problém je totiž
zásadní v případě detekce blízkého pole pomocí SNOM mikroskopie a je tedy i nanejvýš
důležitý pro experimentální studium SPP vln.

Obrázek 1.12: Schéma modelu Babinetova principu využívaného v nanofotonice (a) pro díry
v kovové vrstvě a (b) pro invertovaný tvar plazmonických nanoantén, který tvrdí, že prošlé
světlo se v dalekém poli bude chovat identicky pro oba případy (a) i (b).

1.5 Lokalizovaný povrchový plazmon a metapovrchy

V odstavci 1.4.1 byl popsán způsob buzení SPP povrchových vln pomocí rozptylu
světla. S rozptylem světla na kovových nanostrukturách je ale spjat i další fyzikální
pojem nanofotoniky, a to lokalizovaný povrchový plazmon (LSP, z angl. Localized Sur-
face Plasmon) [93]. Dopadne-li elektromagnetické vlnění na kovovou nanočástici, dojde
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k rozkmitání volných elektronů v této částici. Protože jsou volné elektrony ale omezeny
(lokalizovány) pouze na danou částici, nemůže se tento vzruch přenášet dále podél roz-
hraní jako u SPP vln, ale bude oscilovat na dané kovové nanočástici. Tyto oscilace
volných elektronů v kovové nanočástici jsou pak nazývány jako lokalizované povrchové
plazmony (LSP). Obdobně jako tomu bylo u SPP, tak i tyto LSP oscilace dávají vznik-
nout blízkému elektromagnetickému poli v okolí těchto nanočástic. Nachází-li se navíc
v blízkosti této částice i další kovová nanočástice, může kmitající blízké elektromag-
netické pole z jedné excitované částice interagovat s polem od druhé částice a díky
interferenci těchto polí se může lokálně výrazně zesílit pole mezi těmito částicemi [94].

Na tyto lokalizované kmity lze navíc analogicky nahlížet jako na kmity struny, která
je na obou koncích upnutá, na které lze vybudit vlastní kmity, které mají odpovídající
rezonanční frekvenci. Tato rezonanční frekvence je závislá na délce struny a její tuhosti.
Těmto parametrům odpovídají velikost nanočástice a koncentrace volných elektronů
v ní obsažených. Nejjednodušší aproximací, která popisuje tuto situaci, je Fabryův-
Pérotův model, podle kterého lze rezonanční vlnovou délku pro LSP určit ze vztahu
[95]

𝜆LSP ≈ 2𝑛ef𝐿, (1.74)

kde 𝑛ef = Re {𝑁ef} je reálná část efektivního indexu lomu definovaného vztahem (1.73)
na str. 21 a 𝐿 je délka nanočástice ve směru vektoru elektrické intenzity budicího
světla E. Protože tento vektor světla může mít obecně tři základní orientace, záleží i
na tvaru nanočástice. Mezi nejjednodušší tvary patří sférické objekty, jejichž odezva je
z důvodů své symetrie nezávislá na polarizaci světla a kterou teoreticky poprvé popsal
G. Mie už v roce 1908 [22]. Na druhou stranu mezi struktury s nejsilnějším zesílením
lokálního elektromagnetického pole patří dvě částice trojúhelníkového tvaru, které mají
vrcholy otočené k sobě (motýlkovitý tvar, viz obrázek 1.12) [94, 96]. Obecně se všem
těmto kovovým nanočásticím s rezonanční frekvencí v UV, VIS, anebo NIR oblasti
říká plazmonické nanoantény. Na obrázku 1.13 je experimentální měření rezonančních
vlnových délek v závislosti na velikosti hliníkových nanodisků pro nepolarizované světlo
a porovnání těchto spekter se spektry získanými pomocí FDTD numerických simulací.
Pro tyto experimentální účely se používá nejčastěji konfokální optická spektrometrie,
která bude blíže popsána v článku 1.7. Tyto spektroskopické metody v kombinaci
s existencí LSP rezonancí nachází hlavně využití v biosenzorice [97, 98, 99].

Kromě zesilování intenzity elektromagnetického pole se LSP rezonance plazmonic-
kých nanoantén využívá také k ovlivnění lokální fáze prošlé nebo odražené vlny [101].
Je-li povrch substrátu cíleně upraven plazmonickými nanoanténami tak, aby vlnoplo-
cha prošlé nebo odražené vlny měla požadované vlastnosti, označujeme takový povrch
jako tzv. metapovrch (angl. metasurface). Výrobě a studiu metapovrchů je v posledních
letech věnována velká pozornost vědecké obce, a to převážně pro své aplikace do 2D
optiky, jak je shrnuto na obrázku 1.14 [102]. Hlavní výhodou 2D optiky je malá tloušťka
jejích aktivních optických prvků. Kromě této výhody je další výhodou lepší zobrazo-
vací vlastnosti, například u planárních čoček je dosaženo lepší rozlišovací schopnosti
a menších optických vad než u klasických skleněných čoček [103]. V poslední době je
snaha o vývoj aktivních metapovrchů, které by byly určeny pro nemonochromatické
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Obrázek 1.13: Rezonance LSP pro hliníkové nanodisky o různých průměrech (70 nm až 180 nm,
viz SEM obrázky) naměřené pomocí konfokální optické mikroskopie v temném poli a UV
spektroskopie. Z těchto spekter je patrné, že pro menší průměry nanodisků se rezonanční
vlnová délka posouvá do UV oblasti. Spektra jsou porovnána se spektry získanými pomocí
FDTD simulací. Převzato z [100].

záření – toho lze například docílit pomocí dielektrických metapovrchů [104].
Změna lokální fáze v okolí plazmonické nanoantény byla poprvé popsána již v roce

1956 S. Pancharatnamem [105] a později na tuto práci navázal v roce 1987 M. V. Berry
[106]. Matematický popis fáze v okolí plazmonických antén (metapovrchů) nese název
Pancharatnamova-Berryho fáze [107]. Metapovrchy se nejčastěji skládají z plazmonic-
kých nanoantén například ve tvaru písmene „L“ nebo „V“. Tyto nanoantény jsou vůči
sobě pootočeny o různé úhly podle toho, jak mají změnit fázi vlnoplochy. K osvětlení
se nejčastěji používá monochromatické a kruhově polarizované světlo a díky tomu se
metapovrchy používají také jako generátory tzv. orbitálního momentu hybnosti (OAM,
z angl. Orbital Angular Momentum) světla [108, 109]. OAM světla má potenciální vy-
užití v telekomunikacích, v optické holografii a v kvantové informatice [110].

Z této krátké rešerše vyplývá, že metapovrchům je v posledních letech věnována
velká část pozornosti celé nanofotoniky, a také proto se odstavec 2.5.2 této disertační
práce bude zabývat vývojem experimentální mikroskopické techniky pro 3D zobrazení
rozložení fáze nad plazmonickými metapovrchy.

1.6 Mikroskopie blízkého pole

Předchozí teoretické části předložené práce ukázaly, že stěžejním pojmem nanofotoniky
je povrchový plazmonový polariton (SPP), který dává vzniknout blízkému elektromag-
netickému poli. Detekce tohoto blízkého pole je tedy tím nejlepším nástrojem pro stu-
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Obrázek 1.14: Přehled možných využití a aplikací pro metapovrchy, které se využívají přede-
vším pro 2D optiku. Převzato z [102].

dium vlastností SPP. K tomuto účelu bylo vyvinuto hned několik zobrazovacích metod,
které dokáží detekovat rozložení tohoto blízkého pole [111]. Každá z metod má své vý-
hody i nevýhody a navíc se používají v různých konfiguracích pro detekci konkrétních
parametrů a vlastností plazmoniky. V této části disertační práce popíšeme základní
zobrazovací metody blízkého pole a shrneme jejich aplikace.

Nejdříve budou popsány metody založené na rastrovací sondové mikroskopii (SPM,
z angl. Scanning Probe Microscopy), mezi které řadíme aperturní rastrovací optic-
kou mikroskopii v blízkém poli (a-SNOM, z angl. aperture-Scanning Near-field Opti-
cal Microscopy), rozptylovou rastrovací optickou mikroskopii v blízkém poli (s-SNOM,
z angl. scattering-Scanning Near-field Optical Microscopy) a hrotem zesílenou mikro-
skopii (angl. tip-enhancement microscopy) a poté bude popsána zobrazovací metoda
využívající elektronovou mikroskopii, tzv. fotoemisní elektronová mikroskopie (PEEM,
z angl. Photoemission Electron Microscopy).

1.6.1 Aperturní rastrovací optická mikroskopie v blízkém poli

Aperturní rastrovací optická mikroskopie (a-SNOM mikroskopie) je zobrazovací me-
toda, která je schopna detekovat rozložení blízkého elektromagnetického pole [112, 113].
Tuto metodu vyvinuly na sobě nezávislé vědecké týmy A. Lewise a D. W. Pohla v roce
1984 [12, 13]. Teoreticky ji však navrhl již v roce 1928 E. Synge [6]. Tato metoda je
založena na detekci blízkého pole přes malou aperturu, která má rozměry menší než
vlnová délka použitého světla. Je-li touto aperturou rastrováno nad vzorkem, detekuje
se optický obraz, který má rozlišení větší, než by dovolovalo difrakční kritérium použi-
tého osvětlení. Toto kritérium říká, že klasickou optickou cestou lze získat maximální
rozlišení cca ∝ 𝜆/2. Že lze tento limit prolomit, ukázali už v roce 1972 E. A. Ash a G.
Nicholls, když v mikrovlnné oblasti (𝜆 = 3 mm) získali rozlišení 𝜆/60 [8]. Zmiňovaný
vědecký tým Lewise pak získal rozlišení již v optické oblasti s hodnotou 𝜆/16 a vě-
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decký tým D. W. Pohla pak získal dokonce rozlišení v optické oblasti s hodnotou 𝜆/20

[12, 13]. S těmito parametry byli schopni detekovat objekty o velikosti 50 nm [114]. Prů-
měr jejich kruhové apertury přitom byl okolo 100 nm, což bylo tehdejší technologické
maximum. Možná ještě složitějším technickým problémem na tu dobu však bylo, jak
umístit tuto aperturu tak blízko k povrchu vzorku, aby se nepoškodil a aby i přesto
bylo možno touto aperturou nad povrchem rastrovat.

Tento problém vyřešila rastrovací sondová mikroskopie (SPM mikroskopie), kterou
vyvinuli ve společnosti IBM v roce 1981 G. Binnig a H. Rohrer a za kterou v roce
1986 získali Nobelovu cenu za fyziku [9]. Konkrétně Nobelovu cenu získali za rastrovací
tunelovací mikroskopii (STM, z angl. Scanning Tunneling Microscopy), avšak ještě vý-
znamnějším počinem pro rozvoj SNOM mikroskopie byl rozvoj mikroskopie atomárních
sil (AFM, z angl. Atomic Force Microscopy), který nastal po roce 1982, kdy opět G.
Binnig a jeho kolegové C. F. Quate a Ch. Gerber patentovali svůj první AFM mikroskop
[10]. Princip AFM mikroskopie je velmi jednoduchý: ostrý, nejčastěji křemíkový hrot,
který je vyleptán na konci pružného raménka (angl. cantilever), se dotkne povrchu
vzorku se vzdáleností mezi hrotem a vzorkem menší než 1 nm a tím dojde k odpudivé
interakci mezi atomy hrotu a atomy vzorku. Zároveň dojde i k prohnutí raménka a
tento pohyb je sledován pomocí odrazu laserového paprsku, který poté dopadá na foto-
citlivý čip (nejčastěji kvadrupólová fotodioda). Zpětná vazba pak zajišťuje bezpečnou
vzdálenost hrotu od povrchu během rastrování, aby nedošlo k poškození nebo ulomení
hrotu. Této konfiguraci se říká kontaktní AFM mikroskopie (c-AFM) [115].

Obrázek 1.15: (a) Amplitudová a fázová odezva rezonanční ladičky, která z důvodu nalepeného
optického vlákna má rezonanci cca 31,6 kHz namísto 32,8 kHz, kterou by měla samotná ladička.
Obě tyto odezvy jsou analogií harmonického oscilátoru. (b) Fotografie rezonanční ladičky
z křemenného krystalu, která se používá pro zpětnou vazbu ve SNOM mikroskopii.

Druhou možnou konfigurací AFM mikroskopie je bezkontaktní AFM (nc-AFM).
Oproti c-AFM se v této konfiguraci hrot pohybuje nad povrchem v takových vzdále-
nostech (> 10 nm), kde působí přitažlivá van der Waalsova interakce. Protože je ale
tato interakce o mnoho slabší než v případě kontaktní interakce, nedochází k dosta-
tečně citlivému prohýbání raménka. Proto se často využívá principu, kdy je raménko
externě rozkmitáváno na své vlastní rezonanční frekvenci (typicky v řádu 104− 105 Hz)
a vlivem slabých přitažlivých van der Waalsových sil dojde ke změně této rezonanční
frekvence. Zpětná vazba se pak řídí právě změnou této frekvence. Ještě vyšší citlivosti
lze docílit, když se detekuje fázový posuv mezi střídavým napětím, které rozkmitává
hrot, a mezi napěťovým signálem, který řídí vlastní kmity hrotu. Tato fázová odezva je
analogií fázové odezvy klasického harmonického oscilátoru, který kmitá s vlastní rezo-
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nanční frekvencí 𝜔0, jak je zobrazeno na obrázku 1.15(a). Z tohoto grafu je patrné, že
fázová odezva je oproti frekvenční odezvě v okolí rezonanční frekvence lineární, a proto i
drobná změna frekvence odpovídá silnější změně odezvového signálu. V praxi se kromě
klasického AFM raménka používá také rezonanční ladička z křemenného krystalu (angl.
quartz crystal tuning fork), která je zobrazena na obrázku 1.15(b). Tato rezonanční la-
dička se vyznačuje malými rozměry a velmi přesnou a stabilní rezonanční odezvou,
neboť byla vyvinuta jako časový metronom pro náramkové hodinky. Její rezonanční
frekvence je 32,768 kHz [116].

Obrázek 1.16: (a) Schéma aperturní SNOM sondy, kde optický signál je sbírán pomocí dutého
AFM hrotu s aperturou na špičce hrotu. (b) Schéma aperturní SNOM sondy: optický signál
je sbírán pomocí pokoveného optického vlákna přilepeného na rezonanční ladičce. Zobrazeny
jsou dvě možné konfigurace: (1) s hrotem kmitajícím podél povrchu a (2) s hrotem kmitajícím
kolmo k povrchu.

Kromě c-AFM a nc-AFM konfigurace se používá i kombinace obou metod, kde
hrot opět kmitá podobně jako v případě nc-AFM, ale až do vzdáleností odporových
atomárních sil: hrot se tedy při každém kmitnutí dotkne povrchu. Této konfiguraci se
říká poklepová AFM mikroskopie (angl. tapping-mode AFM ).

Vzhledem k tomu, že a-SNOM mikroskopie vyžaduje aperturu umístěnou na špičce
AFM sondy, používají se dvě základní konfigurace detekce optického signálu, které jsou
zobrazeny na obrázku 1.16(a) a 1.16(b). První konfigurací je použití dutého klasického
AFM hrotu, kde optický signál prochází aperturou a je sbírán pomocí objektivu umís-
těného nad aperturou a fokusovaného na tuto aperturu. Druhou konfigurací, která je
v praxi častější, je sběr optického signálu do optického vlákna. SNOM sondou je tedy
přímo optické vlákno, které je vyleptáno do ostré pokovené špičky, a na konci této
špičky je vyrobená malá apertura. Toto vlákno je přilepeno na rezonanční ladičku tak,
že SNOM hrot kmitá podél roviny povrchu vzorku, a proto je hrot citlivý na laterální
střihové síly. Existuje také provedení od firmy Nanonics, kdy rezonanční ladička je
ve vodorovné poloze a SNOM hrot kmitá kolmo k povrchu vzorku (obrázek 1.16(b),
konfigurace (2)).

Je nutné si uvědomit, že kvalita SNOM hrotu je důležitá pro schopnost přiblížit
detekční aperturu do blízkého pole. Pokud je na špičce hrotu morfologický artefakt
vetší než desítky nanometrů, nedostane se apertura dostatečně blízko k povrchu a
dochází k detekci pouze dalekého pole. Kvalita SNOM hrotu je však ještě zásadnější pro
správnou interpretaci naměřeného signálu, neboť přítomnost kovového hrotu v blízkém
poli velmi ovlivní toto pole a jeho rozložení. Interakce a citlivost SNOM hrotu na blízké
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pole je velmi často diskutována vědeckou komunitou a i tato disertační práce se bude
touto stále ještě otevřenou otázkou detailně zabývat [117].

V dnešní době je průměr apertury u komerčních SNOM sond v rozmezí od 50 nm
do 250 nm. Tyto rozměry jsou kompromisní volbou mezi velikostí detekovaného sig-
nálu a rozlišovací schopností sondy. Obecně platí, že čím menší průměr apertury, tím
je lepší rozlišovací schopnost, ale naopak je slabší intenzita detekovaného signálu. Pro
základní výzkum, kde není doba měření tím nejdůležitějším parametrem, se proto spíše
využívají průměry aparatury 50 až 100 nm. Takto je možno získat rozlišovací schopnost
pod 20 nm, jak bylo například ukázáno skupinou E. Betziga. Je tedy možné získat pro
optickou oblast rozlišovací schopnost až 𝜆/40 [118]. Tato metoda proto dovoluje mě-
řit snímky o velikosti detekovaného pole (10 × 10)𝜇m2 s typickým experimentálním
rozlišením (512×512) px2. Rychlost rastrování je závislá na intenzitě detekovaného sig-
nálu, ale pro běžné aplikace a-SNOM techniky je integrační doba optického signálu cca
10−2 s/px a tomu odpovídající doba pořizování jednoho standardního snímku 45minut.
Ovšem tento pořizovací čas je často dvojnásobný, neboť se nejčastěji SNOM sondou při
pohybu po rastrovacím řádku jedním směrem detekuje topografie a při cestě zpět se
detekuje optický signál. Takový způsob rastrování má však výhodu v současném měření
topografie povrchu a zároveň určení tomu odpovídajícího rozložení blízkého pole.

Kromě detekce blízkého pole lze také pomocí a-SNOM sondy blízké pole generovat.
Je-li kovový povrch v blízkosti apertury SNOM sondy, do které je zaveden optický sig-
nál, dochází k navázání blízkého pole na tento povrch a ke generaci SPP vln. Aperturní
SNOM sonda tedy může kromě detekce pracovat i jako generátor SPP vln. Z tohoto
pohledu vyplývají čtyři základní experimentální konfigurace, které lze vzájemně kom-
binovat. První konfigurací je osvit dalekým polem pomocí objektivu, který je umístěn
buď pod vzorkem (transmisní konfigurace), nebo nad vzorkem (reflexní konfigurace)
a detekce v blízkém poli pomocí a-SNOM sondy. Druhá konfigurace je osvit struktur
a-SNOM sondou v blízkém poli a detekce v dalekém poli objektivem, který může být
opět ve všech možných směrech. Třetí konfigurace je vůbec nejzajímavější, kdy osvit i
detekce probíhají pomocí dvou a-SNOM sond. K této konfiguraci jsou tedy nutné i dvě
rastrovací SPM hlavy. Poslední konfigurace, kde detekce i buzení SPP probíhá pomocí
objektivů v dalekém poli, hraje důležitou roli při konfokální a fluorescenční mikroskopii
a optické spektroskopii (článek 1.7).

Existují i speciální konfigurace se čtyřmi a-SNOM hlavami, které lze libovolně kom-
binovat jako detekční nebo jako budicí. Tyto vícehlavé (dvou či čtyřhlavé) systémy,
které nabízí a prodává firma Nanonics, mohou dokonce rastrovat jedním hrotem přes
druhý s překryvem až několika mikrometrů, avšak při této konfiguraci je nutné, aby
jeden a-SNOM hrot (nejčastěji budicí) zůstal nehybný na jenom místě vzorku a aby
druhý hrot byl schopný přes něj rastrovat za pomoci kontroly zpětnou vazbou [119, 120].

Nejčastější rozsah vlnových délek, pro které je a-SNOM konstruován, je od 200 nm
do 1700 nm, a proto je a-SNOM vhodnou technikou i pro následné zpracovaní dete-
kovaného optického signálu pomocí infračervené spektroskopie s Fourierovou transfor-
maci (FTIR) nebo pomocí Ramanovy spektroskopie [117, 113]. Díky tomu nachází
a-SNOM aplikace ve fluorescenční mikroskopii s laterálním rozlišením jednotlivých mo-
lekul [121, 122]. Další zajímavou aplikací a-SNOM mikroskopie je zobrazení rozložení
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fáze blízkého pole pomocí heterodynní a-SNOM mikroskopie, jejíž schéma je zobrazeno
na obrzázku 1.17(a). Toho lze docílit tak, že optický signál sbíraný pomocí a-SNOM
hrotu (objektivová větev) interferuje s původní osvětlovací vlnou (referenční větev)
a jejich vzájemným porovnáním lze zrekonstruovat rozložení fáze na povrchu vzorku
[123, 124]. Velkou výhodou a-SNOM mikroskopie je schopnost kromě blízkého elektric-
kého pole zobrazovat i blízké magnetické pole, jak je zobrazeno na obrázku 1.17(b)
[125, 126].

Obrázek 1.17: (a) Schéma heterodynního a-SNOM mikroskopu se speciálně upravenou aper-
turou pro měření magnetické složky blízkého elektromagnetického pole a princip této detekce,
kde nesymetrický tvar hrotu umožňuje detekovat odlišné složky blízkého pole. (b) Ukázka
rozložení intenzity elektrické komponenty 𝐸𝑦 (vlevo) a magnetické komponenty 𝐵𝑧 (vpravo)
blízkého pole stojaté vlny ve vlnovodu, měřených pomocí zobrazovací metody na obrázku (a).
Převzato z [124].

Hlavní nevýhodou a-SNOM mikroskopie je obdobně jako u všech SPM metod
dlouhý čas na získání jednoho snímku. Další nevýhodou je přirozené opotřebování a-
SNOM hrotů způsobené rastrováním po povrchu vzorku a jejich finanční nákladnost
(100 až 200e za jeden hrot). I když a-SNOM dosahuje běžně rozlišení okolo 50 nm,
jistou nevýhodou pro některé aplikace je právě i jeho laterální rozlišení. Jak uvidíme
v následujícím odstavci, kromě a-SNOM existuje i s-SNOM metoda, která běžně dosa-
huje rozlišení pod 20 nm.

1.6.2 Rozptylová rastrovací optická mikroskopie v blízkém poli

Rozptylová rastrovací optická mikroskopie v blízkém poli (s-SNOM) je poddifrakční
mikroskopická technika opět využívající nc-AFM techniky pro zobrazení rozložení blíz-
kého pole [127]. Využívá k tomu principu, kdy pokovený či nepokovený křemíkový AFM
hrot kmitá nad zkoumaným povrchem v poklepovém módu. Je-li tento hrot v blízkém
poli, dojde díky jeho přítomnosti k zesílení k rozptýlení tohoto blízkého pole, jak je
naznačeno na obrázku 1.18(a). Tento rozptýlený optický signál je poté sbírán pomocí
parabolického zrcadla a usměrněn do detekčního systému [128]. Tímto detekčním systé-
mem bývá nejčastěji Michelsonův interferometr s kmitajícím zrcátkem, jehož frekvence
kmitání je možné velmi přesně ladit. Tímto způsobem lze díky konstruktivní a de-
struktivní interferenci vybírat a detekovat pouze optický signál odpovídající frekvenci
kmitání AFM hrotu a jeho vyšším harmonickým (tzv. lock-in systém).
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Základním problém této optické detekce je nutnost snímat laserem i průhyb samot-
ného raménka AFM hrotu, aby byl hrot schopen rastrovat po povrchu vzorku. Protože
by tento optický signál rušil detekci samotného rozptýlení blízkého pole, vybírají se pro
detekci blízkého pole pomocí kmitajícího zrcátka v Michelsonově interferometru druhé
a třetí harmonické frekvence. To klade náročné technické požadavky na rychlost ko-
munikace s ovládací elektronikou. Proto se nejčastěji s-SNOM používá ve středněvlnné
oblasti infračerveného spektra (MIR) s typickým využitím CO2 laseru (𝜆 = 10,2𝜇m).
Dalším problémem je samotné zpracování signálu a jeho následná interpretace. Při roz-
ptylu dochází k několikanásobným odrazům rozptýleného světla od vzorku i od hrotu
a tím je vyfiltrování hledaného signálu náročné. Proto se v poslední době používají čas-
těji slabě rozptylující nepokovené AFM hroty, které umožňují jednodušší interpretaci
získaných výsledků [129].

Mezi nesporné výhody patří vysoké laterální rozlišení, které je závislé hlavně na
velikosti poloměru špičky rozptylujícího hrotu. Ta je u standardních AFM hrotů okolo
10 nm a tudíž není problém pro s-SNOM mikroskopii dosáhnout rozlišení pod 20 nm
[130, 131]. Další výhodou je interferenční detekční systém, díky kterému lze měřit jak
rozložení intenzity blízkého pole, tak i jeho fázi. Proto je s-SNOM se svým vysokým
laterálním rozlišením a detekcí rozložení fáze blízkého pole nepřekonaný nástroj pro
zkoumání plazmonických nanoantén [129]. Protože s-SNOM pracuje nejčastěji v NIR a
v MIR oblasti a jeho součástí je zároveň i Michelsonův interferometr, nachází s-SNOM
své aplikace při zobrazování plazmonů na grafenových nanostrukturách nebo jako nano-
FTIR, jak je zobrazeno na obrázku 1.18(b) [132, 133, 134].

Obrázek 1.18: (a) Ukázka použití s-SNOM mikroskopie v NIR oblasti (970 nm) pro zobrazení
rozložení blízkého pole na grafenové vločce trojúhelníkového tvaru, kde jsou dobře patrné
interferenční proužky a především oblast vysoké intenzity blízkého pole (tzv. „Hot spot“ ve
špičce trojúhelníka. (b) Příklad aplikace s-SNOM mikroskopie k zesílení FTIR spektrosko-
pie, kde jsou díky této metodě, zvané nano-FTIR, zobrazeny organické molekuly Pentacenu
(C22H14). Převzato z [132, 133].

1.6.3 Hrotem zesílená mikroskopie

V předchozím odstavci byl popsán princip a aplikace převážně pro s-SNOM mikroskopii
se slabě rozptylujícím hrotem, kde hlavní výhodou kromě vysokého laterálního rozlišení
je schopnost zrekonstruovat rozložení fáze blízkého pole. Je-li však hrot pokovený, do-
chází k silnému rozptylu, u kterého již není jednoduché získat informaci o rozložení fáze
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blízkého pole. Dokáže ale velmi intenzivně zesílit zdroje, které jinak vykazují slabou
intenzitu vyzařovaného optického signálu. Takovými zdroji mohou být 2D polovodičové
materiály, nanočástice, molekuly nebo biologické vzorky. Tyto vzorky jsou nejčastěji
charakterizovány pomocí Ramanovy spektroskopie, která umožňuje zjistit chemické slo-
žení vzorku či jeho změny. Je-li tento optický signál zesílen právě pomocí pokoveného
STM nebo AFM hrotu, nazývá se tato metoda hrotem zesílená Ramanova spektrosko-
pie (TERS, z angl. Tip-Enhanced Raman Spectroscopy), jejíž schéma je zobrazeno na
obrázku 1.19(a) [135]. Z materiálů, které se nejčastěji používají na výrobu nebo poko-
vení TERS hrotu, jsou nejpoužívanější zlato nebo stříbro. Poloměr hrotu je vyleptán
velmi často do špičky s poloměrem pod 5 nm nebo v ideálním případě s jedním atomem
na konci hrotu.

Metoda TERS je speciálním případem hrotem zesílené mikroskopie (angl. Tip-
Enhanced microscopy) a povrchově zesílené Ramanovy spektroskopie (SERS, z angl.
Surface-Enhanced Raman Spectroscopy) [136]. Metoda SERS je povrchově citlivá tech-
nika, při které je Ramanův signál zesílen faktorem 103× až 1011× pomocí kovových
nanočástic nebo plazmonických nanoantén [137, 138]. Podobným způsobem může ko-
vová špička v blízkosti zkoumaného vzorku zesílit Ramanův signál faktorem 107× při
zachování laterálního rozlišení pod 20 nm (viz obrázek 1.19(b)) [139]. Proto je TERS
vhodným nástrojem pro zjišťování chemického složení polovodičových nanodrátů či
samostatných molekul na povrchu, jak je zobrazeno na obrázku 1.19(c) [140].

Obrázek 1.19: (a) Schéma principu metody TERS a (b) ukázka rozlišovací schopnosti TERS
metody, kde je patrné rozlišení optického signálu z oblasti nanodrátu o průměru 14 nm. (c) Ex-
periment s detekcí Ramanových spekter pro různé pozice na nanodrátu. Převzato a upraveno
z [136, 140].

1.6.4 Fotoemisní elektronová mikroskopie

Fotoemisní elektronová mikroskopie (PEEM, z angl. Photoemission Electron Microscopy)
je zobrazovací metoda, která využívá vzájemné interakce elektronů a fotonů. Při této
technice jsou pomocí dopadajících fotonů emitovány elektrony z povrchu vzorku, které
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jsou pomocí elektronové optiky zobrazovány. Jelikož energie vyletujících elektronů je
nízká (1-100 eV), připojuje se PEEM nejčastěji k LEEM aparatuře (LEEM, z angl.
Low-Energy Electron Microscopy). Jako zdroj fotonů se nejčastěji používá UV lampa
nebo v dnešní době již pulzní femtosekundové lasery (viz obrázek 1.20(a)).

Historicky jako první PEEM mikroskop navrhli a zrealizovali již v roce 1933 E.
Brüche, H. Mahl a J. Pohl [141]. Díky dlouhému vývoji elektronové zobrazovací tech-
niky je dnes PEEM velmi silným nástrojem pro zobrazovaní SPP i LSP [142]. Její
hlavní výhodou je, že v kombinaci s pulzními femtosekundovými excitačními lasery je
PEEM velmi rychlou zobrazovací technikou, a proto je dokonce možné v reálném čase
pozorovat šíření SPP vlny nebo případně jejich interferenci, jak ukazuje experiment
na obrázku 1.20(b). Každopádně u PEEM techniky není nutné tvořit stojatou vlnu,
jako je tomu ve SNOM mikroskopii. Naopak hlavní nevýhodou je vysoká pořizovací
cena PEEM/LEEM aparatury a nutnost výroby velmi vysokého vakua (UHV, z angl.
Ultra-High Vacuum) v celé elektronové zobrazovací optice včetně pozorovaného vzorku.

Fyzikální princip, na kterém je metoda PEEM založena, je velmi dobře známý vnější
fotoelektrický jev popsaný již A. Einsteinem, za který získal v roce 1921 Nobelovu cenu.
Tento jev je popsán jednoduchou rovnicí zákona zachování energie

~𝜔 = 𝐸k,max + 𝜑, (1.75)

kde ~ je redukovaná Planckova konstanta, 𝜔 je úhlová frekvence fotonu, 𝐸k,max je maxi-
mální kinetická energie, kterou mohou mít detekované elektrony, a 𝜑 je výstupní práce
elektronu pro daný materiál. Nejčastěji se měří energie vyletujících elektronů pomocí
magnetického separátoru. Pro aplikace v plazmonice se pak detekují tzv. horké elek-
trony (angl. hot electrons), což jsou elektrony, které vyletují s vyšší efektivitou z míst,
kde je zesílené blízké elektromagnetické pole buzené plazmony [143, 144].

Obrázek 1.20: (a) Princip metody PEEM pro zobrazování interference SPP vln v reálném
čase pomocí excitace SPP vln pulzními lasery a (b) ukázka časového vývoje interference SPP
v jádru kruhové drážky s fázově posunutými drážkami pro kruhově polarizované osvětlení.
Převzato z [142].

Opakem metody PEEM je kadoluminiscence, kde je pomocí dopadajících elektronů
generováno elektromagnetické záření. Toto záření je sbíráno pomocí parabolického zrca-

36



dla a sváděno k následné spektrální analýze, jak je zobrazeno na schématu experimen-
tální sestavy na obrázku 1.21(a). Pro vhodné energie generovaného záření je možno
v těchto spektrech nalézt odpovídající plazmonové rezonance (viz obrázek 1.21(b)).
Hlavní výhodou této metody je možnost mapování po vzorku a navíc zjištění energi-
ového spektra v každém bodě mapy. Protože se jedná o elektronovou mikroskopii, lze
získanou spektrální mapu velmi přesně přiřadit k topografii daného vzorku [145].

Obrázek 1.21: (a) Schéma experimentální sestavy pro měření katodoluminiscence a (b) ukázka
měření katodoluminiscenčních spekter pro stříbrnou plazmonickou čtvercovou díru i se zobra-
zením jednotlivých plazmonických módů, které se liší svou energií. Převzato z [146].

1.7 Optická spektroskopie

Blízké elektromagnetické pole lze studovat i nepřímo, a to nejčastěji pomocí optické
spektroskopie, která využívá pro osvit i detekci daleké pole [29]. Použité objektivy
jsou sice omezovány difrakčním limitem, avšak jejich hlavní výhodou je detekce vyšší
intenzity optického signálu. Tento signál tedy není problém spektrálně rozložit nebo
frekvenčně omezit a získat tak přidanou informaci. Ze spektrální analýzy a numeric-
kých simulací totiž lze opticky charakterizovat některé zajímavé fyzikální a chemické
vlastnosti. Dnešní objektivy dosahuji až 150-násobného zvětšení při numerické apertuře
0,9, a lze proto získat rozlišení v optické oblasti okolo 100 nm. V případě silně rozptylu-
jících nanoobjektů (například kovových nanočástic) lze pozorovat objekty o řád menší,
a proto je i optická spektroskopie vhodnou metodou pro studium nanofotoniky, mini-
málně jako další charakterizující metoda vedle klasických technik mikroskopie v blízkém
poli.

Základní fyzikální princip optické spektroskopie v dalekém poli je zobrazen na sche-
matickém obrázku 1.22(a) [147]. Pokud dopadne na zkoumaný nanoobjekt širokospek-
trální elektromagnetická vlna, která je navíc fokusována na tento vzorek a je tedy
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směrová, část energie světla se rozptýlí do všech směrů a v prošlé (transmisní konfi-
gurace) nebo v odražené (reflexní konfigurace) nastane pokles, resp. nárůst intenzity
pro vlnové délky, pro které nanoobjekt nejlépe rozptyluje nebo absorbuje (viz obrá-
zek 1.22(b)). Tento jev nastává i pro LSP rezonance, které jsou závislé na velikosti a
tvaru nanoobjektů a na druhu materiálu, jak popisuje vztah (1.74). Z polohy, velikosti
a šířky spektrálního píku a při jeho porovnání se spektry z numerických simulací je
možno velmi přesně opticky charakterizovat zkoumané nanoobjekty.

Obrázek 1.22: (a) Schéma rozptylu fokusovaného světla na kovové nanočástici, kde je dobře
vidět, že oproti osvětlení probíhá rozptyl do všech směrů. (b) Ukázka optického spektra pro
LSP rezonanci v případě detekce v reflexní (červená křivka) nebo transmisní (modrá křivka)
konfiguraci.

Problém této klasické optické spektroskopie tzv. BF spektroskopie (BF, z angl.
Bright-Field) je, že rozptýlený signál je intenzitně velmi slabý oproti průchozí nebo od-
ražené vlně. Aby nedocházelo k přesvětlení detekčního čipu ve spektrometru, je nutné
snižovat expoziční dobu, což vnáší do detekovaných spekter šum. Standardně je tento
problém řešen softwarovou akumulací více spekter a podělením (nebo odečtením) re-
ferenčním spektrem. Aby bylo měření fyzikálně správné, je nutné, aby toto referenční
spektrum obsahovalo všechny experimentální optické prvky včetně substrátu a neobsa-
hovalo pouze zkoumaný nanoobjekt. Pro optickou spektroskopii je proto velmi důležité
pořízení správného referenčního spektra.

Jak bylo ukázáno výše pro studium nanoobjektů pomocí optické spektroskopie v da-
lekém poli, je snahou detekovat rozptýlený signál. Proto je BF spektroskopie velmi často
doplněna i o DF spektroskopii (DF, z angl. Dark-Field) [148]. Princip DF spektroskopie
je znázorněn na obrázku 1.23. V případě transmisní konfigurace (obrázek 1.23(a)) se
jedná o dva objektivy s rozdílnou numerickou aperturou. Objektiv s větší numerickou
aperturou se používá k osvětlení vzorku a toto osvětlení je centrálně zacloněno tak, že
na vzorek dopadá pod úhlem světelné konické mezikruží. Objektivem o menší nume-
rické apertuře je pak detekován pouze rozptýlený signál. V případě reflexní konfigurace
(obrázek 1.23(b)) je vzorek osvícen pomocí obvodové části DF objektivu (opět pomocí
konického mezikruží) a rozptýlený signál je poté sbírán střední částí DF objektivu do
detektoru. V DF konfiguraci jsou tedy vidět pouze objekty, které rozptylují, a ostatní
pozadí je tmavé, z čehož je název DF spektroskopie odvozen.

Velkou výhodou BF i DF spektroskopie je to, že je lze měřit v konfokálním režimu.
Konfokální optická spektroskopie je jednoduchá optická metoda, která pomocí malé
apertury před detektorem umožňuje sbírat signál pouze z omezené oblasti povrchu
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Obrázek 1.23: Schéma konfokální DF mikroskopie (a) v transmisní konfiguraci a (b) v reflexní
konfiguraci pro detekci optických spekter v dalekém poli z plazmonických nanočástic.

vzorku. Velikost této detekční oblasti přitom závisí na velikosti použité apertury a
numerické apertuře detekční větve. Při použití apertury s průměrem 100𝜇m a objektivu
s numerickou aperturou 0,9 (tj. objektiv s typický zvětšením 100×) je velikost detekční
stopy okolo 100𝜇m. Při kombinaci konfokální mikroskopie a vzorku umístěného na 𝑥𝑦𝑧

piezostolku tak lze velmi precizně separovat optický signál z jednotlivých zkoumaných
nanoobjektů.

V praxi je nejčastěji optický signál zaveden do aperturního optického vlákna, které
má výhodu malé vstupní apertury (100𝜇m až 800𝜇m) a vstupní úhel menší než 15∘.
Z optického vlákna je pak jednoduché signál zavést do vláknového spektrometru, kde
tento optický signál prochází přes úzkou štěrbinu. Pomocí šířky této vstupní štěrbiny
lze měnit spektrální rozlišení metody, jak je patrné na obrázku 1.23(b). Užší vstupní
štěrbina znamená vyšší spektrální rozlišení, ale zároveň nižší intenzitu signálu. Druhým
způsobem, jak lze měnit spektrální rozlišení, je změnou difrakční mřížky: čím je vyšší po-
čet vrypů na jednotku délky (pro optickou oblast bývá typicky 100 až 1200 vrypů/mm),
tím vyšší je dosažené spektrální rozlišení, ale zároveň menší spektrální rozsah. Většina
komerčních spektrometrů proto mívá více druhů difrakční mřížek. Třetím způsobem
je zvětšení spektrálního úhlového rozlišení pro danou difrakční mřížku. Toho lze do-
sáhnout zvětšením vzdálenosti difrakční mřížky a CCD čipu, což ale klade zvýšený
požadavek na vyšší optomechanickou stabilitu (omezení vibrací aj.). CCD čipy se nej-
častěji vyrábí řádkové (např. (1 × 1024) px) nebo pro zobrazovací techniky maticové
(např. (1024 × 1024) px2), kde každá buňka odpovídá jednomu frekvenčnímu bodu ve
spektru. U profesionálních spektrometrů bývají CCD čipy chlazené pomocí několikas-
tupňového Peltierova článku, aby byl potlačen tepelný šum ve spektrech.

Jako zdroj bílého světla se nejčastěji používá halogenová lampa nebo bílé LED
zdroje. Výhoda halogenové lampy spočívá v širokospektrálním rozsahu, který sahá přes
optickou oblast až do NIR oblasti. Naopak nevýhodou halogenových zdrojů je občasná
spektrální nestabilita, která je způsobena tepelnou nestabilitou. Hlavní výhodou LED
zdrojů je vysoká intenzita a spektrální stabilita zdroje. Nevýhodu je pak užší spektrální
rozsah. Světelný zdroj a propustnost ostatních optických prvků pak určuje dostupný
spektrální rozsah. Pro konfokální optickou mikroskopii se jedná nejčastěji o VIS a NIR
oblasti (od 300 do 2000 nm), což je ideální oblast pro LSP rezonance kovových nano-
částic až mikročástic. Při použití speciální optiky lze konfokální mikroskopii zaměřit i

39



do UV oblasti, kde však již není příliš plazmonických aplikací. Na druhou stranu při
přechodu k delším vlnovým délkám (NIR až MIR) se více než konfokální spektroskopie
využívá infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací.

1.7.1 Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací

Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR, z angl. Fourier-Transform
Infrared Spectroscopy) je optická spektroskopická metoda, která se nejčastěji využívá
pro měření odezvy vzorku v NIR a MIR oblasti elektromagnetického spektra. Metoda
získala své jméno z toho důvodu, že k získání spektra je využíváno Fourierovy spek-
trální transformace [149]. FTIR se vyznačuje širokospektrální detekcí od jednotek až
po stovky mikrometrů vlnové délky. Nejčastěji je FTIR využíván k detekci rotačních a
vibračních spekter molekul zkoumané látky [150]. Z hlediska nanofotoniky má však vyu-
žití především pro analýzu LSP rezonancí polovodičových nanoobjektů nebo kovových
mikroobjektů [151, 152], popřípadě pro spektroskopii molekulárních vazeb.

Měřicí aparatura FTIR, která je zobrazena na obrázku 1.24(a), se skládá: z NIR/MIR
nekoherentního zdroje světla, z Michelsonova interferometru s jedním pohyblivým zr-
cadlem, jehož polohu lze velmi přesně měřit, fokusační optiky (nejčastěji zrcadlový
systém) a chlazeného detektoru intenzity optického signálu. Při dané pozici pohyb-
livého zrcadla jsou detekovány kvůli konstruktivní a destruktivní interference pouze
určité vlnové délky, které navíc musí projít nebo se odrazit od zkoumaného vzorku.
Jelikož se detekuje pouze intenzita dopadajícího světla, jedná se o mix všech prošlých
vlnových délek, čemuž odpovídá jeden bod v interferogramu. Je-li poté detekována hod-
nota intenzity prošlého světla v závislosti na pozici pohyblivého zrcadla, získá se celý
interferogram, který je ukázán na obrázku 1.24(b). Centrální obálka odpovídá nulovému
rozdílu optických drah v Michelsonově interferometru. Tento detekovaný interferogram
představuje prostorové spektrum. Chceme-li získat frekvenční závislost, je nutné použít
Fourierovou transformaci, která zprostředkovává převod mezi prostorovým spektrem a
závislostí na reciproké vlnové délce. Z tohoto důvodu se FTIR spektra graficky vykres-
lují v závislosti na reciproké vlnové délce (tj. vlnočtu) ∝ 1/𝜆 a v jednotkách reciprokých
centimetrů (cm−1). Princip tohoto převodu mezi spektrem a interferogramem je zobra-
zen na obrázku 1.25.

Obdobně jako u konfokální optické spektroskopie, kdy lze detekovat signál pouze
z omezené oblasti vzorku pomocí apertury umístěné před detektorem, lze i u FTIR
využít zúžení kolimovaného svazku pomocí tzv. Jacquinotovy clony [149]. Přitom však
dojde k potlačení detekovaného signálu a k snížení poměru signál/šum v interferogramu.
Zajímavým a na první pohled paradoxním jevem je tzv. multiplexní nebo též tzv. Fell-
gettova výhoda. P. B. Fellgett již v roce 1949 dokázal, že mixováním všech vlnových
délek na detektoru je získán lepší poměr signál/šum namísto měření s monochroma-
tickým zdrojem [153]. Na druhou stranu mezi nevýhody lze považovat častou detekci
vibračních spekter kontaminujících látek ve vzduchu jako jsou molekuly vodní páry
nebo CO2, a proto je nutné vakuově čerpat celou optickou dráhu FTIR aparatury.
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Obrázek 1.24: (a) Schéma Michelsonova interferometru, který pracuje jako FTIR metoda pro
detekci spekter plazmonických struktur s LSP rezonancí v NIR a MIR oblasti. (b) Ukázka
interferogramu, který zobrazuje závislost intenzity optického signálu na posuvu pohyblivého
zrcadla. Z tohoto interferogramu lze pomocí Fourierovy transformace získat spektrum signálu
jako funkci vlnočtu.

Obrázek 1.25: Souvislost mezi spektrem vlnových délek v prostoru a interferogramem, který
odpovídá signálu na FTIR detektoru.

1.7.2 Ramanova spektroskopie

Ramanova spektroskopie je spektroskopická metoda, při které se využívá tzv. Rama-
nova jevu (nebo též Ramanův rozptyl), za jehož objev získal v roce 1930 sir Ch. V.
Raman Nobelovu cenu za fyziku [154]. Hlavní využití této metody je v analytické che-
mii, kde se používá k rychlému optickému určení chemického složení látky.

Ramanův rozptyl je nepružný rozptyl způsobený interakcí dopadajícího fotonu s vib-
račními a rotačními stavy atomů a molekul zkoumané látky. Energiové schéma tohoto
jevu je zobrazeno na obrázku 1.26(a). Má-li foton známou energii 𝐸foton = ~𝜔 (nejčastěji
laserové světlo), která je vyšší, než je energie vibračního či rotačního stavu zkoumaného
atomu či molekuly 𝐸stav < 𝐸foton, může foton přebytečnou část této energie předat mo-
lekule. Rozptýlenému fotonu pak zůstane energie 𝐸Stokes

foton = 𝐸foton−𝐸stav. V energiovém
spektru se pak objeví intenzivní pík korespondující s 𝐸foton a druhý méně intenzivní pík

41



korespondující s 𝐸Stokes
foton , který bude od primárního píku posunut vždy přesně o energii

𝐸stav. Z energiového rozdílu těchto dvou píku, tzv. Ramanova posuvu, lze tedy zjistit
charakterizující vibrační nebo rotační energii zkoumané látky, a to nezávisle na energii
dopadajícího fotonu (ta musí být pouze větší než energie vibračního nebo rotačního
stavu molekuly). Na obrázku 1.26(b) je pak zobrazeno Ramanovo spektrum pro zkou-
manou látku, kde vidíme, že byl použit zelený laser (532 nm), a kde byl objeven výrazný
energetický stav molekuly pro vlnovou délku 556 nm. Z historického hlediska se místo
Ramanova posuvu uváděného v jednotkách nanometrů používají opět reciproké cen-
timetry (cm−1), kde v konkrétním spektru na obrázku 1.26(b) posuvu z 532 nm na
556 nm odpovídá Ramanův posuv 800 cm−1.

Výše popsanému jevu se také říká Stokesův Ramanův rozptyl, avšak existuje i tzv.
anti-Stokesův Ramanův rozptyl. Při kontinuálním osvitu vzorku mohou být již některé
molekuly excitovány do svého vyššího vibračního nebo rotačního stavu. Rozptýlený
foton si tak může odnášet vyšší energii rovnu 𝐸anti−Stokes

foton = 𝐸foton + 𝐸stav. Tento jev
se nazývá anti-Stokesův Ramanův rozptyl a v energetickém spektru bude zrcadlovým
obrazem Stokesových píků přes primární laserový pík. Při odečtení anti-Stokesového
a primárního píku je tedy také možné získat informaci o charakteristickém vibračním
nebo rotačním spektru zkoumané látky. Tento děj již excitovaných molekul má však
nižší pravděpodobnost než klasický Stokesův Ramanův rozptyl, a proto i anti-Stokesovy
píky budou méně výrazné (viz obrázek 1.26(b)).

Z hlediska nanofotoniky je Ramanova spektroskopie důležitá především pro své
aplikace u 2D polovodičových materiálů jako je například grafen nebo v poslední době
často zkoumané chalkogenidy přechodných kovů (MoS2, WSe2, Ta2S, . . . ) [155, 156].
Hlavním úkolem plazmoniky je pak lokální povrchové zesílení Ramanova rozptylu ze
studovaných struktur pomocí kovových nanočástic, tj. SERS metoda (SERS, z angl.
Surface-Enhanced Raman Spectroscopy) [152, 157], nebo také, jak již bylo popsáno
v odstavci 1.6.3, pomocí kovového AFM/STM hrotu. Hlavní výhodou Ramanovy spek-
troskopie je tedy její velmi přesná a rychlá chemická analýza. V neposlední řadě další
velkou výhodou Ramanovy spektroskopie je zároveň možnost současného měření foto-
luminiscence v rámci jedné experimentální sestavy.

Obrázek 1.26: (a) Energiové schéma pro Stokesův a anti-Stokesův Ramanův rozptyl, při kte-
rém budicí foton o energii 𝐸foton vybudí molekulu do excitovaného stavu a ten při seskoku zpět
na základní hladinu vyzáří foton o energii 𝐸Stokes

foton nebo 𝐸Anti−Stokes
foton . (b) Ukázka Ramanova

spektra pro budicí laser 532 nm, kde jsou detekovatelené výrazné Stokesovy a anti-Stokesovy
píky na ±800 cm−1, který odpovídá posuvu o 24 nm ve vlnové délce. Centrální pík na pozici
budicího laseru odpovídá Rayleighově rozptylu.
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1.7.3 Luminiscenční spektroskopie

Luminiscenční spektroskopie je spektroskopická metoda, která slouží ke studiu elek-
tronových energiových stavů, čímž se hlavně liší od Ramanovy spektroskopie, která
studuje vibrační a rotační energiové stavy atomů a molekul. Luminiscence vzniká exci-
tací elektronů do vyšších energiových stavů a jejich následným spontánním návratem
do základního stavu, čímž dojde k vyzáření fotonu o energii odpovídající rozdílu těchto
energiových hladin. Vybuzení elektronů do vyšších hladin může nastat různými ději a
podle toho se daná luminiscence označuje [158]:

• Fotoluminiscence – je buzena světlem o vlnové délce, která je obvykle kratší nežli
luminiscenční emisní vlnová délka.

• Katodoluminiscence – vzniká při dopadu vysokoenergiového (102 ÷ 103) eV elek-
tronového svazku.

• Elektroluminiscence – vzniká v důsledku přiložení elektrického pole a průchodu
elektrického proudu látkou.

• Chemiluminiscence – doprovází určitý typ exotermních chemických reakcí, kdy
se část uvolněného reakčního tepla vyzáří ve formě světla.

• Bioluminiscence – podobným způsobem jako u chemiluminiscence: doprovází jisté
fyziologické biochemické reakce.

• Mechanoluminiscence – je světlo (obvykle ve formě krátkého záblesku), které se
v jistých případech uvolňuje při mechanické deformaci pevné látky.

• Termoluminiscence – nastává, když je těleso nejprve ochlazeno na nízkou teplotu,
poté ozářeno krátkovlnným elektromagnetickým zářením a nakonec při postup-
ném zvyšování teploty dochází k emisi luminiscenčního záření.

• Speciální druhy luminiscence – rentgenoluminiscence (buzeno rentgenovým záře-
ním), sonoluminiscence (buzeno akustickými vlnami), triboluminiscence (buzeno
třením) apod.

Jev luminiscence je z přírody znám již mnoho století, neboť ho vykazovaly některé
druhy hmyzu nebo dřevin. Zájem lidí přišel až s objevením nerostů nazývaných fosfory
(například sirník barnatý BaS nebo fluorit vápenatý CaF2), které vykazovaly velmi
dlouhodobou emisi světla po osvícení budicím světlem. Tomuto záření se začalo říkat
fosforescence (tento pojem nemá nic společného s prvkem fosforem) a dnes se tomuto
jevu říká fluorescence. Z dnešního pohledu definice luminiscence je důležité ji odlišit
od ostatních druhů tzv. sekundárního záření (například Ramanův nebo Rayleighův
rozptyl), a to pomocí konečné doby dohasínání. Všechny ostatní druhy sekundárního
záření kromě luminiscence jsou totiž velmi rychlé děje s maximální dobou v řádu femto-
sekund, a proto de facto nedochází k absorpci dopadajícího fotonu zkoumanou látkou.
Naopak při luminiscenci skutečně dojde k absorpci fotonu a díky tomu k excitaci elek-
tronu do vyšších energiových hladin atomů látky a až při zpětném seskoku elektronu
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dojde ke vzniku nového fotonu vyzářeného jako luminiscence. Tento kaskádovitý děj
(tedy luminiscence) pak trvá od nanosekund až po desítky hodin. Je-li toto záření
detekováno pomocí (konfokální) optické spektroskopie, hovoříme o luminiscenční spek-
troskopii. Typické fotoluminiscenční spektrum je zobrazeno na obrázku 1.27(a).

Pro fotoluminiscenci (PL, z angl. PhotoLuminescence) je kromě emisního spektra
důležité i absorpční spektrum, neboť to rozhoduje, jaké budicí záření můžeme použít.
Spektrální posuv mezi absorpčním a emisním píkem zkoumané látky se nazývá Stokesův
posuv (viz obrázek 1.27(a)). Podle zákona zachování energie musí vždy být vlnová délka
budicího světla 𝜆ex kratší, než vlnová délka maxima PL emise 𝜆em, což vyjadřuje tzv.
Stokesův zákon 𝜆ex < 𝜆em. Jako excitační světlo se proto velmi často používá UV záření
nebo laserové světlo o krátkých vlnových délkách. PL spektra mohou charakterizovat
chemické složení zkoumaných látek jako například koloidních roztoků (CsPb𝑋3, kde
𝑋 = Cl, Br, I), jak je zobrazeno na obrázku 1.27(b). Tyto látky se velmi často používají
v optoelektronice (světelné zářivky nebo LED zdroje bílého světla) nebo jako barviva
buněk v medicíně. Při PL emisi je nutné dávat pozor na vyhasínání PL, která může
probíhat tak, že excitované elektrony jsou rekombinovány jiným způsobem než pomocí
PL emise, jako je například odvod do kovových materiálů v blízkosti PL struktur [158].

Z hlediska nanofotoniky se dnes PL spektroskopie využívá především pro charakteri-
zace a modifikace elektronových energiových hladin nanoobjektů, jakými jsou například
kvantové tečky [159]. Právě kvantové tečky svou prostorovou omezeností mění dle fyziky
pevných látek svou elektronovou hustotu stavů a tím i své PL spektrum [160]. Bude-li
na tyto PL struktury působit vnější deformace a napětí, bude se měnit krystalová struk-
tura těchto struktur a tím i jejich PL spektrum, což by mohlo mít vyžití jako velmi
citlivé tenzometry [161]. Naopak, objeví-li se v nanostrukturách porucha krystalové
mřížky, může dát vzniknout novým elektronovým energiovým hladinám a tím může i
vzniknout PL těchto nanostruktur. Tyto poruchy v krystalové mříži pak fungují jako
jednofotonové emitory, které nacházejí aplikace v kryptografii a kvantových počítačích
[162, 163]. Při studiu těchto jednofotonových emitorů se pomocí femtosekundových la-
serů často provádí i dynamická měření fotoluminiscence, které přináší spoustu dalších
poznatků o samotných strukturách [164, 165].

Obrázek 1.27: (a) Absorpční a emisní PL spektrum pro organickou látku Rhodamin G6, kde
je Stokesův posuv mezi absorpčním a emisním píkem větší než 25 nm. (b) PL spektra pro
koloidní roztoky CsPb𝑋3, kde 𝑋 = Cl, Br, I. Převzato a upraveno z [166].

Ve výše popsaných mikroskopických a spektroskopických metodách bylo ukázáno,
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jak tyto metody mohou sloužit ke studiu optických vlastností nanostruktur a jejich
charakterizaci. V následujícím textu se v předložené práci zaměříme na popis přípravy
a výroby nanostruktur používaných v plazmonice a nanofotonice.

1.8 Nanotechnologie

Nanotechnologie se zabývají technologiemi (výrobou a optimalizací) struktur, které
mají zpravidla alespoň jeden z rozměrů menší než 100 nm. Podle počtu dimenzí, které
jsou prostorově omezené, se nanotechnologie zaměřují hlavně na 2D (velmi tenké vrstvy),
1D (nanodráty, nanotrubky) a 0D (kvantové tečky a nanočástice) struktury [167]. Další
dělení nanotechnologií je nejčastěji podle materiálu, na které se zaměřují, tj. kovy, po-
lovodiče, keramiky a biologické materiály. Účelová kombinace více druhů materiálů
skládaných nejčastěji pravidelně za sebou, kterou se dociluje získání nových fyzikál-
ních a materiálových vlastností, vede ke tvorbě takzvaných 2D nebo 1D heterostruktur
[168, 169].

Při přípravě a výrobě nanostruktur se používají dva možné přístupy:

• zdola-nahoru – angl. bottom-up, kdy se pomocí uspořádání menších součástí
snažíme docílit vytvoření složitějších nanostruktur (typickými zástupci těchto
přístupů jsou organická syntéza molekul nebo růst nanodrátů).

• shora-dolů – angl. top-down, kdy se technologickým zpracováním větších struk-
tur získávají menší nanostruktury (typickými zástupci těchto přístupů jsou lito-
grafické metody nebo iontové odprašování).

I když již dnes nanotechnologie pronikají do všech vědeckých a technických oborů,
s přihlédnutím k zaměřením této disertační práce bude dále pojednáváno hlavně o pří-
stupech shora-dolů s důrazem na výrobu opticky aktivních materiálů, tedy převážně
na kovy a nanostruktury z nich vyráběné.

1.8.1 Depozice tenkých vrstev

Opticky aktivních nanostruktury připravované přístupy shora-dolů potřebují při své
výrobě depozici velmi tenkých (jednotky až stovky nanometrů) vrstev kovových ma-
teriálů (Au, Ag, Al, aj.). Depozice těchto vrstev lze provést několika způsoby (PVD,
MBE, CVD, CSD,. . . ), kde v praxi se ale nejčastěji používají dvě základní metody:
i) napařování a ii) naprašování. Tloušťky deponovaných vrstev se pak nejčastěji měří
pomocí změny rezonanční frekvence krystalu, který je umístěn v blízkosti substrátu, a
tato frekvence se tak mění díky dosedání deponovaných atomů na tento krystal. Další
způsoby měření tloušťky deponované vrstvy využívají například optické reflexní spek-
troskopie, rentgenové reflexe nebo elipsometrie [170].

Napařování je zřejmě technicky nejjednodušším způsobem depozice tenkých ko-
vových vrstev [77]. Podstata metody je velmi jednoduchá: V kalíšku, který je umístěn
ve vakuové komoře a je schopen vydržet velmi vysoké teploty zahřátí, jsou roztaveny
kousky čistého kovu a tento materiál se pak z kalíšku odpařuje a dosedá na substrát.
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Materiál bývá nejčastěji roztaven pomocí elektrického proudu, který protéká přímo na-
pařovaným materiálem, cívkou navinutou kolem kalíšku anebo pomocí dopadu vysoko-
energiových elektronů na tavený materiál. Zásadním parametrem pro kvalitní depozice
pomocí naprašování je konstantní rychlost vypařování deponovaného materiálu. To lze
zajistit pouze tak, že vypařovaný materiál i okolí kalíšku bude mít velmi stabilní teplotu,
proto bývá toto okolí velmi sofistikovaně chlazeno vodou nebo kapalným dusíkem [171].
Instrumentální výhoda této techniky vyplývá přímo z její podstaty, avšak nevýhody
jsou také patrné. Depoziční rychlost bývá nižší a bývá zde kladen zvýšený požadavek
na kvalitu vakua, aby nedocházelo ke srážkám termálně se pohybujících atomů depono-
vaného materiálu se zbytkovou atmosférou. Další nevýhodou je rychlost spotřebování
deponovaného materiálu, což navyšuje provozní náklady této metody.

Naprašování je depoziční metoda, která se hojně používá pro depozice tenkých
kovových vrstev. Princip metody je založen na iontovém odprašování deponovaného
materiálu, který si pak dosedá na substrát. Nejčastěji se používají ionty těžkých inert-
ních plynů (Ar+, Kr+) o energiích v řádu stovek až tisíců elektronvoltů a o iontových
proudech v řádu desítek miliampér. Tyto typické hodnoty iontového odprašování vedou
k depoziční rychlosti o velikosti až jednotek ångströmů za sekundu. Technicky nejná-
ročnější částí depozice naprašováním je iontový zdroj, který je schopen takto vysokých
iontových proudů. Takovým zdrojem je například Kaufmanův iontový zdroj, kde atomy
inertního plynu jsou ionizovány srážkou s elektrony, které se pohybují po spirále v mag-
netickém poli, aby byla zvýšena pravděpodobnost srážky elektronu a atomu inertního
plynu [172]. Tyto ionty jsou pak extrahovány a formovány elektrickým polem mřížek
zdroje do svazku a využity k odprašování atomů terče. Tento druh depozice se na-
zývá iontové svazkové odprašování (IBS, z angl. Ion Beam Sputtering) a zjednodušené
schéma této metody je zobrazeno na obrázku 1.28.

Obrázek 1.28: Schéma vakuové komory a depoziční metody, kde svazek urychlených iontů Ar+

odprašuje atomy z terče z materiálu, který má být deponován, a tyto atomy si pak dosedají
na povrch substrátu.

Hlavní výhodou naprašovacích metod je možnost rychlé výroby heterostruktur, kde
jednoduchou výměnou odprašovacího terče (například otočení držáku terčů) dojde
k okamžité depozici jiného materiálu. Dalšími výhodami jsou velmi pomalá spotřeba de-
ponovaného materiálu (terče). Nevýhodou je instrumentální náročnost iontového zdroje
a tím i způsobená vyšší pořizovací cena.
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Hlavní aplikace IBS depozice v nanofotonice na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI
VUT v Brně budou spočívat ve využití při výrobě plazmonických nanoantén pomocí
elektronové litografie nebo pro přípravu tenkých kovových vrstev, na kterých se pak
mohou šířit SPP vlny.

1.8.2 Elektronová litografie

Elektronová litografie (EBL, z angl. Electron-Beam Lithography) je základní technolo-
gickou metodou pro výrobu nanostruktur v nanofotonice a plazmonice. Princip EBL
techniky spočívá ve vytvoření nanomotivu do polymerní vrstvy, tzv. rezistu, pomocí
elektronového svazku, který změní vnitřní strukturu tohoto rezistu. Po depozici tenké
vrstvy kovu na strukturovaný rezist a po jeho následném odplavení nebo odleptání,
zůstanou na substrátu pouze vyráběné nanostruktury [173]. Podle toho, jestli se do re-
zistu vytváří pozitiv nebo negativ vyráběných nanostruktur, hovoříme buď o pozitivní,
či negativní ELB. Jednotlivé technologické kroky pro pozitivní EBL jsou zobrazeny na
obrázku 1.29(a) až 1.29(f).

Obrázek 1.29: Schéma technologického postupu pozitivní elektronové litografie (EBL) v jednot-
livých krocích: (a) Nanesení polymerního rezistu pomocí odstředivého lití (tzv. spin-coating),
(b) elektronová expozice pomocí elektronového litografu nebo mikroskopu, (c) pozitivní vyvo-
lání exponovaných oblastí, (d) depozice kovové vrstvy, (e) odplavení zbytku rezistu i s nechtě-
nou kovovou vrstvou (tzv. lift-off ) a (f) výsledná kovová nanostruktura.

Prvním krokem EBL (obrázek 1.29(a)) je nanesení rezistu pomocí odstředivého lití
(angl. spin-coating). Volba druhu rezistu a jeho základních parametrů se řídí podle
konkrétních technologických postupů, ale obecně platí, že každý rezist je schopen do-
sáhnout jistého maximálního rozlišení, tj. nejtenčí možnou čáru, kterou lze do rezistu
vyrobit při současném zachování ideálních hodnot ostatních EBL parametrů. Například
pro základní a levný pozitivní PMMA (polymethylmethakrylát) rezist je tato kritická
hodnota okolo 50 nm, naopak pro profesionální a drahý negativní HSQ (Hydrogen silse-
squioxane) rezist je možno vyrobit struktury do 10 nm [174]. U každého rezistu je pak
nutné brát v potaz dva základní parametry: citlivost rezistu na elektronovou dávku
a jeho tekutost. Citlivost rezistu rozhoduje o nastavení elektronové dávky, kterou je
potřeba osvítit každý bod předpokládané struktury, aby v tomto bodě došlo k vnitřní
změně struktury rezistu (roztrhání chemických vazeb nebo naopak jejich spřažení). Te-
kutost rezistu hraje roli při odstředivém lití, neboť rezist s nízkou viskozitou vytvoří
tenčí vrstvu než rezist s vysokou viskozitou.
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Tloušťka výsledného rezistu je opět důležitá pro pozdější určení potřebné elektro-
nové dávky. Proto většina odstředivek má možnost nastavení maximálních otáček sub-
strátu i jejich časový vývoj. Výsledné tloušťky rezistu tak mohou dosáhnout desítek až
stovek nanometrů. Pochopitelně je při celém procesu nutné zachovat extrémní čistotu
celého substrátu, jelikož každá nečistota při odstředivém lití dokáže poničit velkou část
celého vzorku. Krom toho některé rezisty (např. PMMA rezist) je nutno po odstře-
dění ohřát, aby došlo ke správnému ztuhnutí rezistu před jeho elektronovou expozicí,
a umožnit tím tzv. skelný přechod.

Druhý technologický krok (obrázek 1.29(b)) je samotná elektronová expozice. Ta
probíhá buď na elektronovém mikroskopu (SEM) nebo na specializovaném elektrono-
vém litografu. Tyto elektronové litografy dokáží při správném seřízení fokusovat elek-
tronový svazek do velikosti stopy pod 10 nm, a proto je nejdůležitějším parametrem
elektronová dávka. Je-li dávka moc nízká, nedojde k požadované expozici rezistu až
k substrátu a tím pádem nedojde ani k jeho následnému odleptání. Naopak, je-li elektro-
nová dávka moc vysoká, dochází k osvícení oblastí rezistu i mimo zamýšlené struktury,
což má opět negativní vliv na velikost a přesnost tvaru výsledných nanostruktur.

Třetím krokem (obrázek 1.29(c)) je chemické vyvolání osvícených oblastí, což je
většinou bezproblémový technologický krok. Podle daného rezistu je osvícený vzorek
vložen do vývojky (typicky na (60 ÷ 90) s) a poté hned do přerušovače, který proces
leptání přeruší. Čtvrtým krokem (obrázek 1.29(d)) je depozice tenké kovové vrstvy
pomocí jedné z výše popsaných depozičních metod. Tento kov pokryje celý povrch
vzorku včetně již odleptaných děr v rezistu. Pro lepší uchycení deponovaného kovu
k substrátu se velmi často používá adhezní vrstva jiného kovu, který se například
velmi dobře váže na povrchové funkční skupiny (např. OH− skupiny).

Jedním z problémů EBL procesu, který se při depozici kovu vyskytuje, bývá to,
že kov se deponuje i na stěny vyleptaných děr v rezistu. To způsobuje problémy při
posledním pátém kroku EBL (obrázek 1.29(e)), a to při odstranění zbytkového rezistu
(angl. lift-off ), kdy dochází k tvorbě nepravidelných kovových hradeb okolo výsledných
EBL struktur. Tyto nežádoucí hradby lze eliminovat pomocí speciálních technologic-
kých kroků například dvojvrstvé EBL anebo pomocí gradientně se snižující elektronové
dávky u okrajů EBL struktur [175, 176]. Další možnost jak zamezit těmto nežádoucím
hradbám je použití negativního rezistu a suchého leptání pomocí iontového svazku
[177].

Elektronová litografie je jednou z nanotechnologických metod, která se používá
hlavně při základním výzkumu a při výrobě prototypů. Její hlavní potenciál spočívá
v tom, že při přechodu od základního výzkumu k aplikovanému anebo dokonce ke
komerčnímu využití lze elektronovou litografii převést do sériové výroby pomocí UV
optické litografie. Nevýhodou EBL je občasná kontaminace výsledných nanostruktur
chemickými látkami, se kterými se musí vzorek při EBL procesu setkat. EBL je metoda
k výrobě vodivých struktur, které jsou vytvářeny nad povrchem substrátu, a proto má
hlavní aplikace při výrobě integrovaných obvodů a do budoucna lze očekávat i při
výrobě optických čipů [54]. Naopak FIB metoda, o které bude pojednáno v následující
části, slouží k výrobě nanostruktur tvořených pod povrchem kovových substrátu, tj.
například k výrobě děr v nanometrovém měřítku.
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1.8.3 Fokusovaný iontový svazek

Technika, která využívá fokusovaný iontový svazek (FIB, z angl. Focused Ion Beam),
je schopna odprašovat materiál vzorku a tím vytvářet díry zpravidla s přesností a
velikostí desítek nanometrů, jak je zobrazeno na obrázku 1.30(a) [178]. V kombinaci
s EBL technikou představuje druhou základní metodu výroby nanostruktur.

FIB metoda nejčastěji používá ionty Ga+, a to hlavně z důvodu jejich jednoduché
výroby a díky jejich velké atomární hmotnosti zaručující vysoké odprašovací rychlosti.
Jejich nevýhodou je kontaminace okolí obráběných struktur ionty Ga+, protože z hle-
diska plazmoniky je galium vysoce vodivý kov, který může značně ovlivnit optické
vlastnosti vyráběných nanostruktur [179]. Proto se v poslední době často využívá Xe+

iontů, které vzorek nekontaminují, ale na druhou stranu vedou k nižší rozlišovací schop-
nosti (tj. mají větší velikost odprašovací stopy). Odprašovací rychlost iontového svazku
závisí na velikosti proudu a energii iontového svazku a na druhu materiálu, který je
odprašován.

Obrázek 1.30: (a) Schéma principu výroby nanostruktur pomocí metody FIB, kde pomocí
iontů Ga+ dochází k lokalizovanému odprašování kovové vrstvy. (b) SEM snímek příčného
řezu kovovou zlatou vrstvou, ve které je vyrobena drážka, které se využívá k excitaci SPP vln.
Je zde dobře patrný profil drážky, který navíc zasahuje až do skleněného substrátu.

Jelikož šíření iontového svazku vyžaduje vakuové prostředí, je FIB technika nejčas-
těji implementována do elektronového mikroskopu v tvz. dvousvazkový systém (angl.
dual-beam system). Je tak možno vytvářet struktury pomocí FIB a zároveň tyto mezi-
kroky výroby sledovat a kontrolovat pomocí SEM. Pomocí iontů je dokonce možné i
zobrazovat s velmi vysokým rozlišením, avšak sledované struktury jsou přitom bombar-
dovány těmito ionty a trvale poničeny. Při použití dvousvazkového systému je vzorek
nastaven tak, aby ionty z FIB dopadaly kolmo na povrch a aby elektrony ze SEM do-
padly pod úhlem (typicky v rozmezí od 50∘ do 60∘), což způsobuje prostorové zkreslení
SEM obrázku v jedné z os.

Velikost iontové stopy může dosahovat hodnot pod 10 nm, a proto je možno pomocí
FIB techniky vytvářet struktury s velikostí od 10 nm. Profil iontového svazku bývá
nejčastěji gaussovský, a proto je tloušťka čáry závislá na hloubce vyráběných struktur.
Navíc je nutné počítat s tím, že profil díry se směrem k povrchu bude rozšiřovat, jak
je patrné z obrázku 1.30(b). I přesto je FIB metoda jednou z nejpřesnějších metod pro
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vytváření aktivních plazmonických nanostruktur [180].
Další technikou, která se u dvousvazkových systémů používá pro výrobu plazmo-

nických nanostruktur, je depozice vyvolané elektronovým paprskem (FEBID, z angl.
Focused Electron Beam-Induced Deposition) [181]. Tato metoda je založena na záměr-
ném a lokalizovaném procesu rozkládání molekul plynného prekurzoru obsahujícího
kovový atom, a to pomocí elektronového (v některých případech i iontového, tzv. FI-
BID, z angl. Focused Ion Beam-Induced Deposition) svazku fokusovaného do místa
povrchu vzorku, kde má k depozici dojít. Rozkládáním těchto molekul dojde k uvol-
nění a depozici kovového atomu přesně v místě elektronového nebo iontového osvitu.
Působí-li svazek delší dobu, dochází k růstu 3D struktur, a proto se tato metoda často
nazývá 3D nanotisk [182, 183].
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2. Interference povrchových plazmono-
vých polaritonů – SPP vln

Hlavním a nosným tématem předložené disertační práce je experimentální studium
interference povrchových plazmonových polaritonů (dále jen interference SPP vln), a
to především pomocí rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli (SNOM). Výzkum
interference SPP vln a její cílené aktivní ovládání má mnohé aplikace například v na-
nolitografii [184, 185, 186], v kvantové plazmonice [64, 65], biosenzorice [187, 188],
holografii [28] nebo v optické manipulaci s nanoobjekty [189].

V předchozí rešeršní a teoretické části této práce bylo pojednáno o základních vlast-
nostech SPP vln (články 1.1 až 1.5), o zobrazovacích technikách používaných pro jejich
výzkum (články 1.6 a 1.7) a o technologických metodách, které požíváme k výrobě
nanofotonických struktur (článek 1.8). V této kapitole disertační práce již budou pre-
zentovány výsledky dosažené v rámci skupiny T. Šikoly, která se zabývá nanofotonikou
a plazmonikou a jejímž členem je i autor této práce. Předkládané výsledky mají za cíl
popsat a vysvětlit experimenty s interferencí SPP vln prováděnými v laboratořích na
Ústavu fyzikálního inženýrství a ve sdílených laboratořích Středoevropského technolo-
gického institutu CEITEC na Vysokém učení technickém v Brně.

Nejdříve budou detailně popsány teoretické modely interference SPP vln. Budou po-
psány technické specifikace experimentálních sestav, na kterých probíhala většina dále
prezentovaných experimentů, a příprava vzorků a popis jejich fyzikálních vlastností.
Poté následuje hlavní experimentální část této disertační práce shrnující nové fyzikální
poznatky získané na poli interference SPP vln a interakce SNOM sondy s blízkým po-
lem, které jsou součástí odborných článků [190, 191, 192], jichž je autor této disertační
práce hlavním spoluautorem. V poslední stati této experimentální kapitoly jsou pre-
zentovány průběžné výsledky, jichž je autor této disertační práce pouze spoluautor, ale
v rámci své odbornosti přispěl k jejich publikování [193, 194].

2.1 Fyzikální modely interference SPP vln

Každá SPP povrchová vlna, která představuje longitudinální kmity volných elektronů,
může existovat pouze v TM polarizaci (viz článek 1.4), a proto blízkému poli, které toto
vlna generuje, můžeme vždy připsat složku elektrického pole kolmou k povrchu vzorku,
tzv. out-of-plane komponenta (dále E⊥ komponenta), a složku rovnoběžnou s povr-
chem vzorku, tzv. in-plane komponenta (dále E‖ komponenta). Budou-li ale existovat
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tyto SPP vlny dvě a setkají-li se, budou spolu interferovat obdobně jako klasické 2D
vlny na vodní hladině [195]. Pro vytvoření správných fyzikálních modelů popisujících
interferenci SPP vln je nutné si uvědomit, že vždy spolu interferují pouze příslušné
neortogonální komponenty elektromagnetického blízkého pole, tedy vždy zvlášť složky
E⊥ a zvlášť složky E‖ [196].

V plazmonice se nejčastěji používá buď zdroj kruhových 2D SPP vln, které se
šíří například z malé osvětlené apertury v kovové vrstvě, anebo zdroj přímkových 2D
SPP vln, které vzniknou osvícením rovné drážky v kovové vrstvě [197]. Postupně se
zaměříme na interferenci SPP vln vybuzených na dvojici drážek, na čtveřici drážek a
na kruhové drážce.

2.1.1 Interference SPP vln vybuzených na dvojici drážek

V článku 1.4 bylo ukázáno, že SPP je 2D povrchová elektromagnetická vlna, která se
šíří podél kovového rozhraní tvořené rovinou 𝑥𝑦 a která vykazuje v ose 𝑧 evanescentní
charakter. Komponenty elektrické intenzity každé z těchto vln těsně nad kovovým po-
vrchem (𝑧 > 0) jsou tedy úměrné

E ∝ E0 exp (i𝛽𝑥𝑥 + i𝛽𝑦𝑦 − 𝑘1𝑧 − i𝜔𝑡), (2.1)

kde E0 je reálná amplituda, 𝛽 = (𝛽𝑥,𝛽𝑦,0) je propagační vektor SPP a jeho velikost
je dána vztahem (1.72), parametr 𝑘1 je dán vztahem (1.63) [42]. Ve vztahu (2.1) je
zakomponováno i tlumení ve směru propagace, které je způsobené absorpcí v kovové
vrstvě, a to díky komplexní části propagačního vektoru Im {𝛽}, který je v plazmonice
reprezentován pomocí propagační délky kovové vrstvy, viz vztah (1.69). Intenzita blíz-
kého pole, kterou lze detekovat například pomocí SNOM, lze vyjádřit jako kvadrát
modulu vektoru elektrické intenzity

𝐼 ∝ |E|2 = E · E* = 𝐸𝑥𝐸
*
𝑥 + 𝐸𝑦𝐸

*
𝑦 + 𝐸𝑧𝐸

*
𝑧 . (2.2)

Vzhledem k tomu, že je modulace interferenčního obrazce dána fázovým rozdílem vln
v daném bodě, není pro další úvahy nutné uvažovat počáteční fázi SPP vlny buzené na
drážce.

Nyní uvažujme dvě drážky, jedna leží na ose 𝑥 a druhá je vůči první drážce po-
otočená o úhel 𝛼, jak je zobrazeno na obrázku 2.1(a). Druhá drážka může bez újmy
na obecnosti procházet počátkem souřadné soustavy, neboť výsledná interference opět
záleží pouze na fázovém rozdílu SPP vln v daném bodě. Interferenci vln tedy můžeme
v bodě o polohovém vektoru r vyjádřit jako

𝐼 ∝ |exp [i (𝛽1 · r− 𝜔𝑡 + 𝜙1)] + exp [i (𝛽2 · r− 𝜔𝑡 + 𝜙2)]|2 , (2.3)

kde 𝛽1 = (0,𝛽,0) a 𝛽2 = (𝛽 sin𝛼,−𝛽 cos𝛼,0). Na obrázku 2.1(b) je vykresleno rozložení
interferenční pole vypočítaného podle vztahu (2.3) pro vzájemný úhel sklopením obou
drážek o 𝛼 = 15∘.

Rozepsání výrazu (2.3) je poměrně dlouhé, avšak při zjednodušení (pro malé tlu-
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Obrázek 2.1: (a) Definice geometrie dvou vzájemně pootočených (sklopených) budicích drážek
pro analytický model a (b) rozložení blízkého pole mezi těmito dvěma drážkami (𝛼 = 15∘),
které je generováno díky interferenci SPP vln. (c) Teoretická závislost periody modulace in-
tenzity interferenčního obrazce na vzájemném úhlu sklopení obou drážek, viz rovnice (2.5).

mení) lze imaginární část propagačního vektoru i počáteční fáze zanedbat. Výraz (2.3)
se tak zjednoduší na

𝐼 ∝ 2 + 2 cos [(𝛽1 − 𝛽2) · r] = 2 + 2 cos (∆𝛽 · r), (2.4)

kde v naší geometrii je rozdíl propagačních vektorů roven ∆𝛽 = (−𝛽 sin𝛼, 𝛽 + 𝛽 cos𝛼,0).
Budeme-li chtít vyjádřit dobře měřitelnou prostorovou periodu modulace1 interferenč-
ního obrazce 𝜆m = 2𝜋/ |∆𝛽| v závislosti na vzájemném sklonu dvou budicích drážek
𝛼, získáme výsledný experimentálně ověřitelný vztah

𝜆m =
𝜆SPP√

2 + 2 cos𝛼
, (2.5)

kde 𝜆SPP = 2𝜋/ |𝛽|.
Na obrázku 2.1(c) je vykreslena závislost periody modulace interferenčního obrazce

na vzájemném úhlu sklopení dvou budicích drážek pro případ SPP vln šířících se na
rozhraní zlato-vzduch při použitém osvětlení pomocí He-Ne laseru s 𝜆0 = 632,8 nm,
kdy vlnová délka SPP vlny vychází 𝜆SPP = 605 nm [190]. Pro limitní případ, kdy
𝛼 = 0∘, dostaneme 𝜆m = 𝜆SPP/2 (tedy v našem modelovém případě 𝜆m = 302,5 nm),
což je plně ve shodě s odbornou literaturou [196]. Pro druhý limitní případ (𝛼 = 90∘)
bude prostorová perioda modulace interferenčního obrazce rovna 𝜆m = 𝜆SPP/

√
2 (tedy

v našem modelovém případě 𝜆m = 428 nm).
Dalším pozorovatelným efektem je stáčení interferenčního obrazce v závislosti na

vzájemném sklonu obou budicích drážek. Z hlediska symetrie je zřejmé, že výsledný
interferenční obrazec bude mít interferenční proužky osově symetrické vůči oběma dráž-
kám. V naší geometrii budou tedy interferenční proužky svírat s osou 𝑥 úhel

𝛼m = 𝛼/2. (2.6)

Pro druhý diskutovaný limitní případ (𝛼 = 90∘) tak dostaneme maximální úhel nato-

1V dalším textu budeme pro jednoduchost používat za pojem prostorová perioda modulace zjed-
nodušený pojem „perioda“ interferenčního obrazce.
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čení interferenčního obrazce 𝛼m = 45∘, jak se vidět na obrázku 2.2, který zobrazuje roz-
ložení intenzity blízkého pole pro jednotlivé komponenty pomocí FDTD numerických
výpočtů ve výšce 10 nm nad povrchem vzorku2. V tomto limitním případě (𝛼 = 90∘)

je výsledný interferenční obrazec tvořen pouze z komponent elektrického pole kolmých
k rozhraní (E⊥ komponenty), neboť komponenty rovnoběžné s povrchem vzorku (E‖

komponenty) od jedné a od druhé drážky jsou na sebe kolmé, a proto spolu nemohou
interferovat. V případě, kdy je ale úhel mezi drážkami menší než 90∘, začíná se projevo-
vat jejich vzájemný nenulový průmět, a proto spolu již začínají stále silněji interferovat.
Tyto vzájemné průměty E‖ komponent proto začnou generovat i stále vyšší intenzitu
|E‖|2 interferenčního obrazce. Tento obrazec by proto měl mít teoreticky nejvyšší in-
tenzitu pro dříve diskutovaný první limitní případ 𝛼 = 0∘.

Zajímavým vedlejším jevem plynoucím z FDTD simulací na obrázku 2.2 je fakt,
že největší intenzitu interferenčního obrazce složeného z komponent |E‖|2 získáme pro
𝛼 = 45∘ a nikoliv pro 𝛼 = 0∘. To je způsobeno tím, že orientace vektoru polarizace
osvětlení (bílá šipka) má největší kolmý průmět k oběma budicím drážkám právě pro
úhel 𝛼 = 45∘, a tím pádem je současně v tomto případě i nejvyšší efektivita buzení SPP
vln oběma drážkami. Nicméně je nutné zdůraznit, že |E‖|2 intenzita je i přesto o po-
znání nižší3, než intenzita interferenčního obrazce tvořeného komponentami kolmými
k rozhraní |E⊥|2.

Dalším zajímavým rozdílem mezi E‖ a E⊥ interferencemi je vzájemný posun jejich
proužků konstruktivní interference, které jsou vůči sobě absolutně posunuty o 𝜆m/2

(tj. pro 𝛼 = 0∘ je posun o 𝜆SPP/4), a maximum jednoho obrazce tedy leží v minimu
druhého a obráceně. Tento vzájemný posuv pro dvě paralelní drážky je dobře vidět na
obrázku 2.3(a) nebo z grafu 2.3(b) lineárního intenzitního řezu z obou interferenčních
obrazců (|E⊥|2 a |E‖|2). Z tohoto porovnání obou interferenčních obrazců je také patrné,
že blízké pole budicí drážky je převážně tvořeno E‖, což se shoduje s teoretickým
modelem, kde se budicí drážka nahrazuje systémem kmitajících dipólů (viz odstavec
1.4.2). Z klasické elektrodynamiky je známo, že dipól kmitající v rovině vzorku vyzařuje
energii v kolmém směru (tj. kolmo k rovině vzorku), avšak s polarizací vektoru elektrické
intenzity v rovině vzorku (viz obrázek 1.10(b)), tedy v našem případě E‖ komponentu
blízkého pole [4, 21].

Z interference SPP vln buzených na dvou drážkách vidíme, že je nutné brát v potaz
interferenci obou komponent E⊥ i E‖, neboť při interferenci na složitějších strukturách
již může být intenzita obou interferencí hodnotově srovnatelná.

Důležitým experimentem při studiu interference SPP vln je závislost excitace SPP
vln na orientaci polarizace osvětlení vůči drážkám. Je-li vektor polarizace kolmý k ori-
entaci směru drážky, měl by mít detekovaný interferenční obrazec maximální intenzitu.
Naopak, je-li polarizace osvětlení rovnoběžná s orientací drážky, nemělo by docházet
k excitaci SPP vln a tedy i intenzita detekovaného interferenčního obrazce by měla být

2Ve všech prezentovaných výsledcích FDTD simulací v celé této práci bude zobrazováno pole ve
výšce 10 nm nad povrchem vzorku.

3V obrázku 2.2 je pro lepší vizualizaci |E‖|2 interference 10× zesílen intenzitní rozsah oproti |E⊥|2
interferenci, protože maximum barevné škály je u těchto obrázků (|E‖|2) 10× menší, než u ostatních
(|E⊥|2, |E|2).
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Obrázek 2.2: FTDT numerické simulace interference SPP vln buzených pomocí dvou drážek
vzájemně sklopených o úhel 𝛼 pro He-Ne laser s vektorem polarizace orientovaným dle bílé
šipky. Zobrazena je vždy celková intenzita |E|2, která je složena ze superpozice interference
komponent kolmých k povrchu |E⊥|2 (tzv. out-of-plane komponenty) a z interference kom-
ponent rovnoběžných s povrchem |E‖|2 (tzv. in-plane komponenty). Pozn.: Velikost všech
zobrazených snímků je (10 × 10)𝜇m2 a v bílém čtverci je vždy zobrazen detail interference
SPP vln ve středu obrazce. Intenzitní rozsah pro |E‖|2 interferenci je pro lepší vizualizaci 10×
zesílen (tj. maximum barevné škály je 10× menší, než u obrázků |E⊥|2 a |E|2).

minimální. Tento na první pohled jednoduchý experiment tak lehce potvrdí, zda se
skutečně jedná o interferenci SPP vln a detekci blízkého pole, a ne například o difrakci
na štěrbině. V tomto případě mohou být v dalekém poli pozorovány také intenzitní
proužky, ale jejich vlnová délka periody modulace bude delší, než půl vlnové délky
použitého světla. V případě dvojice drážek sklopených vůči sobě o určitý úhel 𝛼 je
nutné nastavit vektor polarizace osvětlení vždy tak, aby byl kolmý k ose symetrie obou
drážek, a efektivita buzení SPP byla tak na obou drážkách stejná. Kromě lineární po-
larizace lze ke studiu interference SPP vln použít i kruhově nebo elipticky polarizované
či dokonce nepolarizované světlo. Těchto poznatků bude vyžito dále v experimentální
části v odstavci 2.4.3 při zkoumání vlastností interferenčního obrazce v závislosti na
polarizaci osvětlení.
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Obrázek 2.3: (a) Porovnání FDTD simulací interferenčních maxim pro |E⊥|2 (horní polovina)
vs. |E‖|2 (dolní polovina) pro interferenci SPP vln vybuzených na dvojici paralelních drážek
v závislosti na absolutní pozici, kde je patrný vzájemný posuv obou obrazců o 𝜆m/2. (b) Příčný
intenzitní řez oběma interferenčními obrazci sesazený podle absolutního středu interferečních
struktur.

2.1.2 Interference SPP vln vybuzených na čtveřici drážek

Studujme nyní složitější interferenční strukturu, která vznikne interferencí SPP vln
vybuzených na čtveřici drážek rozmístěných do čtverce o délce strany o mnoho delší než
vlnová délka SPP vlny. Přitom využijeme poznatků z interference SPP vln vybuzených
na dvou vzájemně sklopených drážkách. Zásadním rozdílem oproti interferenci vzniklé
pouze na dvojici drážek je fakt, že E⊥ a E‖ tvoří strukturně rozdílný interferenční
obrazec. Při tvorbě složek výsledného vektoru elektrické intenzity kolmého k povrchu
se skládají v každém bodě r uvnitř čtverce čtyři vektory E⊥ od každé z drážek (viz
obrázek 2.4(a)). Na druhou stranu rozložení blízkého pole vzniklého výhradně ze složek
vektoru elektrické intenzity v rovině vzorku E‖ se skládá z překrytí dvou nezávislých
interferenčních obrazců, kde spolu vždy interferují dvě a dvě SPP vlny z protilehlých
rovnoběžných drážek.

Z jednoduchého kvalitativního modelu skládaní vln, který je zobrazen na obrázcích
2.4(b) (pro interferenci složek E⊥) a 2.4(c) (pro interferenci složek E‖), je dobře patrné,
že E⊥ komponenty tvoří interferenční obrazec tvořený z kosočtverců4 s úhlopříčkou rov-
nající se vlnové délce SPP vlny 𝜆SPP a že E‖ komponenty tvoří interferenční obrazec
tvořený z čtverců s délkou strany korespondující s půlvlnovou délkou SPP vlny 𝜆SPP/2.
Z kvantitativního pohledu by tento zjednodušený model předpokládal pro E⊥ interfe-
renci intenzitu maxim v rozích kosočtverce s normovanou hodnotou 𝐼⊥ ∝ |2𝐸0|2 a pro
E‖ interferenci intenzitu maxim v rozích čtverce s normovanou hodnotou 𝐼‖ ∝

⃒⃒√
2𝐸0

⃒⃒2
.

Už tedy z tohoto zjednodušeného modelu vyplývá, že 𝐼⊥ obrazec je 2× intenzivnější
než 𝐼‖ obrazec.

Nyní se opět pokusíme vytvořit analytický model pro popis interference SPP vln
vybuzených na čtveřici drážek. Dle obrázku 2.5(a) jsou drážky rozmístěny tak, že pro
jednotlivé propagační vektory platí 𝛽1 = (−𝛽,0,0), 𝛽2 = (+𝛽,0,0), 𝛽3 = (0, − 𝛽,0) a
𝛽4 = (0, + 𝛽,0). Obecně lze intenzitu interferenčního obrazce v jeho libovolném bodě

4Je zřejmé, že se jedná o čtverce s délkou hrany 𝜆SPP/
√
2 a pootočené o 45∘, ale z důvodů jedno-

značného rozdělení při popisu interferenčního obrazce tvořeného z E⊥ a E‖ komponent bude v textu
nadále používán pojem kosočtverec.
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Obrázek 2.4: (a) Fyzikální princip interference SPP vln vybuzených na čtveřici drážek, kde
pro E⊥ interferenci spolu vždy interferují čtyři vlny. Oproti tomu E‖ interference je složena
ze superpozice dvou a dvou protiběžných vln. (b) V případě E⊥ interference tak vznikne
intenzivnější kosočtvercový vzor (zelený kosočtverec) s dvoučetnou symetrií vůči středu inter-
ferenční struktury (růžovofialový kříž) a (c) v případě E‖ interference vznikne méně intenzivní
čtvercový vzor (červený čtverec) s čtyřčetnou symetrií vůči středu interferenční struktury.

(popsaném polohovým vektorem r) uvnitř interferenční struktury vyjádřit jako

𝐼 ∝

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒ ∑︁
𝑘={𝑥,𝑦,𝑧}

𝑁∑︁
𝑖,𝑗=1

𝐸𝑖𝑘𝐸𝑗𝑘 exp
{︀

i
[︀(︀
𝛽𝑖 − 𝛽𝑗

)︀
· r−

(︀
𝛽𝑖 · 𝜌𝑖 − 𝛽𝑗 · 𝜌𝑗

)︀
+ (𝜙𝑖 − 𝜙𝑗)

]︀}︀⃒⃒⃒⃒⃒⃒
2

,

(2.7)
kde 𝑁 je počet drážek (v našem případě 𝑁 = 4) a 𝜌𝑖,𝑗 jsou polohové vektory libovolného
bodu zdroje SPP vln ležícího na 𝑖-té, resp. 𝑗-té budicí drážce [42]. Amplituda 𝑘-té složky
intenzity elektrického pole 𝐸𝑖𝑘 příslušející vlně, která se šíří od 𝑖-té drážky, bude

𝐸𝑖𝑘 =

{︃
𝐴𝑖‖

e𝑘·Re{𝛽𝑖}
|Re{𝛽𝑖}|

pro 𝑘 = 𝑥,𝑦,

𝐴𝑖⊥𝑅 pro 𝑘 = 𝑧,
(2.8)

kde koeficienty 𝐴𝑖‖ a 𝐴𝑖⊥ jsou konstanty, které vyjadřují citlivost SNOM na detekci
komponent vektoru elektrické intenzity E rovnoběžných s povrchem, resp. kolmých
k povrchu, a e𝑘 je jednotkový vektor ve směru 𝑘 = 𝑥,𝑦,𝑧. Konstanta 𝑅 vyjadřuje po-
měr amplitudy komponenty rovnoběžné s rozhraním ku amplitudě komponenty kolmé
k rozhraní SPP vln, který lze vyjádřit kombinací rovnic (1.58) a (1.59), tj.

𝑅 =

⃒⃒
𝐸‖

⃒⃒
|𝐸⊥|

=
𝑘1
𝛽
. (2.9)

Pro přímou aplikaci vztahu (2.7) na geometrii danou obrázkem 2.5 a při zanedbání
imaginární části propagačního vektoru (Im {𝛽𝑖} ≪ Re {𝛽𝑖}) obdržíme intenzitu dete-
kovanou SNOM sondou ve tvaru

𝐼 ∝ (𝐴‖ + 𝑅𝐴⊥) [2 + cos (2𝛽𝑥) + cos (2𝛽𝑦)] +

+ 2𝑅𝐴⊥ {cos [𝛽(𝑥 + 𝑦)]) + cos [𝛽(𝑥− 𝑦)])} .
(2.10)

Na obrázku 2.5(b) jsou zobrazeny tři případy rozložení blízkého pole vzniklého
interferencí SPP vln vybuzených na čtveřici drážek vyrobených ve zlaté vrstvě, které
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jsou spočteny pomocí analytického odvozeného modelu popsaného rovnicí (2.10) pro tři
různé případy poměru citlivostí SNOM 𝐴‖/𝐴⊥. Z těchto obrázků vyplývá, že parametr
citlivosti SNOM na jednotlivé komponenty bude důležitý pro správnou interpretaci
výsledného detekovaného interferenčního obrazce. Je-li citlivost na obě komponenty
stejná (tj. 𝐴‖/𝐴⊥ = 1), je zřejmé, že v souladu s předchozími úvahami je obrazec
tvořený z interference E⊥ komponent intenzivnější než obrazec z E‖, neboť dominantní
strukturou v interferenčním obrazci jsou kosočtverce.

Obrázek 2.5: (a) Schéma pro analytický model interference SPP vln vybuzených na čtve-
řici drážek. (b) Rozložení blízkého pole interference SPP vln vybuzených na čtveřici drážek
pro různé poměry 𝐴‖/𝐴⊥, které vyjadřují různé citlivosti detekce SNOM mikroskopu na pří-
slušné komponenty blízkého pole. Spočteno podle rovnice (2.10) a vykresleno pomocí pro-
gramu MatLab.

Pro určení teoreticky správného poměru intenzit mezi oběma interferenčními ob-
razci byly navrženy a spočteny FDTD numerické simulace pro tloušťku zlaté vrstvy
200 nm, šířku budicích drážek 100 nm a pro vlnovou délku budicího světla 𝜆0 = 650 nm.
Na obrázcích 2.6(a) a 2.6(b) jsou výsledky těchto simulací s odděleným zobrazením
interferenčního obrazce složeného z E⊥ a E‖ komponent, kde oba tyto obrazce kore-
spondují s předchozím analytickým modelem. Z příčné intenzitní škály navíc vyplývá,
že E⊥ obrazec je přibližně 15× intenzivnější než E‖ obrazec.

Pro hlubší pochopení poměru mezi intenzitami interferenčních obrazců tvořených
komponentami E⊥ a E‖ je možné umocnit rovnici (2.9) a dosadit do ní vztahy (1.63)
a (1.71). Po matematické úpravě lze získat vztah mezi poměrem intenzit jednotlivých
komponent SPP vlny ⃒⃒

𝐸‖
⃒⃒2

= − 𝜀1
Re {𝜀2(𝜔)}

|𝐸⊥|2 , (2.11)

kde Re {𝜀2(𝜔)} je reálná část dielektrické funkce kovu, na kterém se SPP vlna šíří, o
které předpokládáme, že |Re {𝜀2(𝜔)}| ≫ |Im {𝜀2(𝜔)}|.

Z aproximativního Drudeho modelu (1.70) je známo, že dielektrická funkce kovu
Re {𝜀2(𝜔)} je prakticky v celém frekvenčním rozsahu existence SPP vln (kromě hodnot
frekvencí blízkých plazmové frekvenci 𝜔P daného kovu) Re {𝜀2(𝜔)} < −1, a tudíž z rov-
nice (2.11) vyplývá, že ve většině rozsahu vlnových délek bude |𝐸⊥|2 větší než

⃒⃒
𝐸‖

⃒⃒2,
ba dokonce s rostoucí vlnovou délkou bude tento poměr narůstat, jak ukazuje graf na
obrázku 2.6(b), který byl publikován v Ref. [191].

Tento analytický vztah je možné ověřit i pomocí FDTD simulací, kdy je vykreslován
poměr intenzity blízkého pole (odpovídající jednotlivým komponentám) vztažený na
jednotku plochy. Stačí tedy v FDTD simulacích vyčíslit poměr intenzit integrovaných
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přes plochu vyplňující téměř celou interferenční strukturu. Tento poměr je vykreslen pro
porovnání opět do grafu na obrázku 2.6(c). Odchylka a „zvlnění“ této závislosti oproti
analytického modelu je způsobená konečnou velikostí jednotlivých prvků výpočetní sítě
(angl. mesh) při metodě FDTD.

Velmi zajímavým jevem, který je dobře patrný z numerických simulací zobrazených
na obrázcích 2.6(a),(b) je rozdíl v symetrii E⊥ a E‖ interferenčních obrazců. Pro E⊥

byla objevena dvojčetná symetrie (symetrie vůči pootočení o 180∘), kde osa symetrie
je vedena podél hlavní diagonály a je orientována podle směru polarizace, tedy v cen-
trálním středu symetrie interferenční struktury je minimum intenzity 𝐼⊥. Na druhou
stranu pro E‖ byla objevena čtyřčetná symetrie (symetrie vůči pootočení o 90∘), kde
osy symetrie jsou vedeny podél obou hlavních diagonál bez ohledu na směr polarizace,
tedy v centrálním středu symetrie interferenční struktury je maximum intenzity 𝐼‖ [191].
Tento jev dává možnost experimentálně i teoreticky určit citlivost detekce SNOM hrotu
pro jednotlivé komponenty blízkého pole. Více se k tomuto problému vrátíme v odstavci
2.4.5 na str. 87.

Obrázek 2.6: FDTD numerické simulace interferenčního obrazce pro (a) E⊥ a (b) pro E‖
komponenty. (c) Teoretický model poměru intenzity komponent |E⊥|2/|E‖|2 pro interferenci
SPP vln na čtveřici drážek a porovnání s výsledky z numerických simulací. Zvlnění a odchylka
směrnice křivky získané pomocí numerických simulací od teoretického modelu je způsobena
konečnou velikosti výpočetních buněk užitých při FDTD metodě [191].

V předchozích článcích této práce bylo ukázáno, že k jednoduchému experimentál-
nímu ověření skutečné interference SPP vln dobře poslouží její citlivost na orientaci
polarizace budicího světla. Na tomto místě hledejme pouze závislost na orientaci line-
árně polarizovaného světla vůči orientaci čtvercové interferenční struktury. V pozdějším
pokročilejším odstavci 2.4.3 bude v jeho rámci na str. 80 rozebrán i problém interference
SPP vln pro nepolarizované světlo a její citlivost na stupeň polarizace (DoP, z angl.
Degree of Polarization) osvětlení.

Pro vybudování analytického modelu interference SPP vln vybuzených na čtvercové
struktuře a její citlivosti na lineární polarizaci osvětlení zavedeme parametr efektivity
excitace SPP vln ve směru osy 𝑥 jako 𝑃𝑥 a parametr efektivity excitace SPP vln ve
směru osy 𝑦 jako 𝑃𝑦 [42]. Tyto parametry vyjadřují vlastnost SPP vln, které jsou
maximálně (resp. minimálně) generované, je-li vektor polarizace osvětlení kolmý (resp.
rovnoběžný) k orientaci budicí drážky, a tomu odpovídá hodnota parametru efektivity
excitace SPP vln 𝑃𝑥,𝑦 = 1 (resp. 𝑃𝑥,𝑦 = 0). Pak výraz pro SPP interferenci (2.10)
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můžeme vyjádřit ve tvaru

𝐼 ∝ (𝐴‖ + 𝑅𝐴⊥) [𝑃𝑥 + 𝑃𝑦 + 𝑃𝑥 cos (2𝛽𝑥− 𝛽𝑑− 𝜋) + 𝑃𝑦 cos (2𝛽𝑦 − 𝛽𝑑− 𝜋)] +

+ 2𝑃𝑥𝑃𝑦𝑅𝐴⊥ {cos [𝛽(𝑥 + 𝑦)] + cos [𝛽(𝑥− 𝑦)]} .
(2.12)

Na obrázku 2.7 je vykreslena tato výsledná závislost pro dva různé poměry po-
larizací: 𝑃𝑥/𝑃𝑦 = 0,1 a 𝑃𝑥/𝑃𝑦 = 10. Z těchto obrázků je dobře patrné, že pomocí
otočení lineární polarizace dopadajícího světla může být „ovládána“ efektivita buzení
SPP vln na jednotlivých drážkách. Při vertikální či horizontální orientaci polarizace
budicí světelné vlny tak problém interference na čtyřech drážkách přechází na problém
interference SPP vln vybuzených na dvojici drážek, který je popsán v článku 2.1 na
str. 51.

Obrázek 2.7: Interference SPP vln vybuzených na čtveřici drážek pro dvě ortogonální polari-
zace osvětlení (He-Ne laser), jejichž orientace je dána označením v obrázku a která odpovídá
příslušným poměrům 𝑃𝑥/𝑃𝑦. Spočteno podle rovnice (2.12) a vykresleno pomocí programu
MatLab.

V předchozích dvou odstavcích byl prezentován zjednodušený analytický model pro
interferenci SPP vln vybuzených na dvojici paralelních drážek a na čtveřici drážek roz-
místěných do čtverce, který však nezahrnoval útlum v materiálu způsobený komplexní
částí dielektrické funkce kovu. Dále nebyla diskutována otázka rozložení blízkého pole
vně interferenčních struktur, které bude také existovat, neboť v odstavci 1.4.2 na str. 24
bylo ukázáno, že každý bod na lineární drážce představuje samostatný kmitající dipól a
generuje tedy pole do více směrů podle Lambertova vyzařovacího zákona [198, 199]. Pro
interferenci SPP vln vybuzených na dvojici nebo čtveřici lineárních drážkách bylo doká-
záno, že intenzivnější obrazec tvoří interference složek E⊥. Shrneme-li tyto poznatky, je
možno popsat 2D rozložení blízkého pole (tj. velikost vektoru E⊥) od bodového zdroje
jako [190]

𝐸⊥(r,𝑡) ∝ 𝐸0(P · n)(n · ea)
cos (𝛽𝑟𝑎 − 𝜔𝑡)

√
𝑟𝑎

exp

(︂
− 𝑟𝑎

2𝐿SPP

)︂
, (2.13)

kde 𝐸0 je velikost amplitudy vektoru intenzity elektrického pole, P je vektor polarizace
osvětlení, n je normálový vektor k lineární drážce (tj. ukazuje ve směru maximálního
generování SPP vln), 𝑟𝑎 = |r− r′| je velikost tzv. separačního vektoru (tj. vektor
směřující od zdroje do daného bodu), ea je jednotkový vektor ve směru separačního
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vektoru, 𝛽 je velikost propagačního vektoru a 𝐿SPP je propagační délka SPP. Skalární
součiny (P·n) a (n·ea) poté matematicky zahrnují vliv polarizace osvětlení na účinnost
excitace SPP, resp. Lambertův vyzařovací zákon.

Ukázky aplikace, které odpovídají rozložení pole časově středovaného kvadrátu mo-
dulu rovnice (2.13) na konkrétních strukturách, jsou zobrazeny na obrázku 2.8. Fyzi-
kálně zajímavý případ je rozložení blízkého pole od jedné drážky (viz obrázek 2.8(a)),
kde vzniká kvůli konečné délce drážky typický „výtrysk“ (angl. jet) s vnitřní modulací
pole. Ve směru kolmo od drážky je navíc pozorovatelný evanescentní pokles intenzity
blízkého pole, který je způsoben vlivem konečné propagační délky SPP popsané rov-
nicí (1.7). Tyto „výtrysky“ se pak objevují vždy vně interferenčních struktur a liší
se většinou pouze vnitřní modulací pole. Obrázek 2.8(b) a 2.8(c) pak zobrazuje rozlo-
žení blízkého pole pro dvě paralelní drážky, resp. dvě drážky sklopené o úhel 15∘, kde
jsou opět pozorovatelné interferenční proužky rovnoběžné s osou symetrie dvojice drá-
žek. Obrázek 2.8(d) zobrazuje pole na čtveřici drážek, kde je viditelný kosočtvercový
interferenční vzor korespondující s interferencí složek E⊥.

Obrázek 2.8: Analyticky vypočítané rozložení blízkého pole generované interferencí SPP vln (a)
od jedné lineární drážky, (b) od dvojice paralelních drážek, (c) od dvojice vzájemně sklopených
drážek o úhel 15∘ a (d) od čtveřice drážek vypočítané podle zobecněného analytického modelu
(2.13). Měřítko ve všech obrázcích je 2𝜇m.

Tento zobecněný analytický model tedy velmi precizně popisuje rozložení blízkého
pole vzniklého interferencí SPP vln, které je navíc možné experimentálně detekovat
pomocí SNOM mikroskopie. Dalším logickým krokem je přechod od lineárních drá-
žek ke kruhově symetrickým interferenčním strukturám, které přinesou nové zajímavé
fyzikální jevy.

2.1.3 Interference SPP vln vybuzených na kruhové drážce

V předchozím odstavci 2.1.2 byl popsán zobecněný analytický model pro popis rozložení
blízkého pole od bodových zdrojů SPP vln a bylo ukázáno, že interferenční obrazec SPP
vln buzených na lineárních drážkách je tvořen převážně interferencí komponent blízkého
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pole kolmých k povrchu vzorku E⊥. Tento model lze aplikovat i na kruhově symetrické
rozmístění bodových SPP zdrojů, jakým je například osvícená kruhová drážka. Z dů-
vodů kruhové symetrie drážky je vhodný přechod do polárních souřadnic, kde bodový
zdroj SPP vln lze napsat jako [200]

𝐸⊥(𝜌,𝜙) = 𝐸0𝐻
(1)
1 (𝛽𝜌) cos𝜙, (2.14)

kde 𝜌 a 𝜙 jsou příslušné polární souřadnice s počátkem souřadného systému v bodovém
SPP zdroji a 𝐻

(1)
1 je standardní Hankelova funkce prvního druhu. Pro vzdálenosti

od zdroje větší než několik vlnových délek SPP může být Hankelova funkce vhodně
aproximována a dostáváme

𝐸⊥(𝜌,𝜙) ≈ 𝐸0

√︂
2

𝜋𝛽𝜌
exp

(︂
i𝛽𝜌− i

3𝜋

4

)︂
cos𝜙. (2.15)

Pro kruhovou drážku s poloměrem 𝑅 a lineární polarizaci osvětlení ve směru osy 𝑥

můžeme ve shodě s rovnicí (2.13) pro koordinační systém vztažený k jejímu středu
psát

d𝐸⊥(𝜌,𝜙) = d𝜙′𝐸0

2𝜋

√︃
2

𝜋𝛽|r− r′|
exp

(︂
i𝛽|r− r′| − i

3𝜋

4

)︂
(n · e𝑥) [n · (r− r′)] , (2.16)

kde r = (𝑟 cos𝜙,𝑟 sin𝜙,0) je polohový vektor bodu, ve kterém určujeme složku E⊥,
r′ = (𝑅 cos𝜙′,𝑅 sin𝜙′,0) je polohový vektor SPP zdroje a e𝑥 je jednotkový vektor ve
směru osy 𝑥, který je identický s vektorem polarizace osvětlení.

Pokud se zaměříme na střed interferenční struktury, kde platí podmínka 𝑅 ≫ 𝑟,
vztah (2.16) můžeme přepsat jako

d𝐸⊥(𝜌,𝜙) ≈ −d𝜙′𝐸0

2𝜋

√︂
2

𝜋𝛽

exp (i𝛽𝑅)√
𝑅

exp

(︂
−i

3𝜋

4

)︂
exp [−i𝛽𝑟 cos (𝜙′ − 𝜙)] cos𝜙′.

(2.17)
Integrací přes 𝜙′ se objeví výsledný vztah pro rozložení blízkého pole uvnitř kruhové
interferenční drážky

𝐸⊥(𝜌,𝜙) ≈ i𝐸0

√︂
2

𝜋𝛽

exp (i𝛽𝑅)√
𝑅

exp

(︂
−i

3𝜋

4

)︂
𝐽1(𝛽𝑟) cos𝜙, (2.18)

kde 𝐽1(𝛽𝑟) je Besselova funkce prvního druhu a prvního řádu. Na obrázku 2.9(c) je
zobrazení vztahu (2.18) pro kruhovou drážku s poloměrem 𝑅 = 5𝜇m ve zlaté vrstvě
osvícenou 𝜆0 = 632,8 nm v porovnání s FDTD simulacemi, které opět ukazují rozložení
SPP interferenčního obrazce složeného z E⊥ (obrázek 2.9(a)) a E‖ (obrázek 2.9(b))
komponent. Z obrázku je patrné, že analytický model pro 𝐸⊥(𝜌,𝜙) velmi dobře kore-
sponduje s numerickým výpočtem až na drobné odchýlení v blízkosti drážek. Dále je
velmi dobře patrné zesílení obálky intenzity blízkého pole uprostřed kruhové drážky.
Protože tento efekt připomíná fokusaci světelných vln pomocí čočky (avšak ve 2D op-
tice), říká se tomuto středu ohnisko a kruhové drážce pak 2D plazmonická čočka [201].
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Obrázek 2.9: FDTD numerické simulace rozložení blízkého pole (a) pro interferenci komponent
kolmých k povrchu vzorku |E⊥|2 a (b) pro komponenty rovnoběžné s povrchem vzorku |E‖|2
se zobrazeným detailem na střed struktur, kde je patrné minimum, resp. maximum intenzity.
(c) Porovnání simulací a analytického modelu popsaného rovnicí (2.18) při grafickém zobrazení
příčného intenzitního řezu přes střed interferenční struktury (bílá čárkovaná přímka).

Z porovnání E⊥ a E‖ interferenčních obrazců získaných z FDTD simulací dále plyne,
že v rámci modulace SPP interference pro E⊥ obrazec je uprostřed struktury minimum
intenzity a pro E‖ obrazec je uprostřed struktury maximum intenzity. Z tohoto fyzikál-
ního jevu je tedy principiálně možné určit, na jaké komponenty blízkého pole je SNOM
hrot citlivý a za jakých okolností [202]. Avšak při experimentálním studiu tohoto prin-
cipu lze těžko určit přesný střed interferenčních struktur.

Vraťme se nyní k periodě modulace interference SPP vln vybuzených na kruhové
drážce, která je aproximativně popsána analytickou rovnicí (2.18). Zavedeme-li číslování
intenzitních maxim podle obrázku 2.9(c), kde pořadí 𝑁 = {1,2} odpovídají první dvě
centrální maxima, 𝑁 = {3,4} odpovídají druhá dvě centrální maxima atd., můžeme
poté vykreslit hodnoty periody modulace 𝜆m interferenčního obrazce v závislosti na
pořadí intenzitních proužků 𝑁 (viz graf na obrázku 2.10). Tato závislost odpovídá
vzdálenosti mezi dvěma sousedními maximy podle jejich pořadí například mezi proužky
1 a 3, mezi 3 a 5 atd. Z tohoto grafu lze vyčíst, že v ohnisku, tedy pro hodnotu 𝑁 blížící
se k nule, je perioda modulace 𝜆m nelineárně rostoucí až na hodnotu 360 nm. Naopak
v blízkosti budicích drážek, tedy přibližně pro hodnoty 𝑁 > 20, se perioda modulace
𝜆m blíží k hodnotě 310 nm a přibližuje se tak k polovině vlnové délky SPP šířícího
se podél rozhraní zlato-vzduch (𝜆SPP/2 = 303 nm). Tento jev lze vysvětlit zesílením
vlivu příspěvků od ostatních částí kruhové drážky, ke kterému dochází silněji v místech
kolem ohniska kruhové struktury než v blízkosti budicích drážek.
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Obrázek 2.10: Porovnání FDTD simulací a analytického modelu pro závislost periody modu-
lace interferenčního obrazce SPP vln vybuzených kruhovou drážkou získaného v závislosti na
pořadí intenzitních proužků indexovaných od středu struktury podle obrázku 2.9.

Kruhová interferenční struktura je díky své symetrii nezávislá na orientaci pola-
rizace osvětlení. Směr polarizace pouze určuje směr natočení interferenčního obrazce.
Dlouhá osa symetrie motýlkovitého tvaru tohoto obrazce vždy koresponduje s orientací
polarizace světla, což může být v jistých případech výhoda i nevýhoda. Výhodou je, že
v případech používání složitých optických sestav není vlivem několikanásobných odrazů
a průchodů optickými prvky zcela jednoznačné, jaká je orientace polarizace osvětlení
při dopadu na vzorek. Motýlkovitý tvar tak poslouží k jednoznačnému určení orientace
polarizace na vzorku. Nevýhodou v některých aplikacích může být, že interferenční ob-
razec není rozložen po celé vnitřní ploše struktury. Tento problém lze vyřešit pomocí
kruhové polarizace, která pro aplikace s časově středovanou hodnotou fyzikálních veli-
čin (například detekce rozložení blízkého pole pomocí SNOM sondy5) způsobí to, že pro
tyto děje se rozložení blízkého pole projeví v celé ploše struktury, jak bylo například
ukázáno v Ref. [203].

Interference SPP vln vybuzených na kruhově symetrických strukturách nachází
časté aplikace s využitím orbitálního momentu hybnosti světla (OAM), kde se pře-
devším využívá fázového ladění interferujících SPP vln, a to například pomocí drážky
ve tvaru Archimédovy spirály nebo pomocí metapovrchů založených na Babinetově
principu [204].

Kromě výše popsaných interferencí SPP vln vybuzených na dvojicích nebo čtveři-
cích lineárních drážek a kruhových drážkách existuje v odborné literatuře popis chování
mnoha jiných struktur, například trojúhelníkové struktury studované z důvodů inter-
ference SPP vln na 2D polovodičových materiálech [205, 206].

Odstavce 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 slouží jako teoretický základ pro správný popis expe-
rimentálních výsledků interference SPP vln detekovaných pomocí SNOM mikroskopie.
Tyto výsledky budou prezentovány v článku 2.4 na str. 71. Následující článek bude po-
pisovat detaily přípravy vzorků s interferenčními strukturami a poté bude následovat

5V teoretické části této práce bylo ukázáno, že frekvence SPP vln v optické oblasti dosahuje hodnot
1015 Hz a že rastrovací rychlost SNOM sondy je přibližně 10−2 s/px. Z toto vyplývá, že předpoklad
časově středované hodnoty je opodstatněný.
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část věnovaná experimentálním sestavám, na kterých byly tyto vzorky měřeny.

2.2 Příprava interferenčních budicích struktur

Tato část práce je věnována popisu přípravy interferenčních struktur a jejich základní
charakterizaci. Všechny struktury byly připraveny v čistých laboratořích třídy 100 000
na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT a v čistých laboratořích třídy 1 000 ve
Středoevropském technologickém institutu CEITEC VUT v Brně.

Jako substrát byl použit materiál oxidu křemičitého (SiO2), a to nejčastěji ve dvou
základních formách: jako křemenné sklo (angl. quartz glass) a tavený křemen (angl.
fused silica). Oba typy substrátu jsou transparentní ve viditelné oblasti spektra s více
než 90% propustností (viz obrázek 2.11). Všechny substráty byly oboustranně leštěny
s drsností povrchu nižší než 𝑅a < 5 nm. Index lomu se v optické oblasti pohybuje okolo
𝑛 = (1,45 ÷ 1,47) [207].

Obrázek 2.11: Spektrální propustnost pro dva základní transparentní nevodivé substráty, které
jsou ve formě křemenného skla (angl. quartz glass) nebo taveného křemene (angl. fused silica).

Depozice tenkých kovových vrstev (nejčastěji Au, Ag nebo Al) byly prováděny
pomocí metody iontového naprašování (IBS) v HV komoře s mezním tlakem 𝑝 <

10−6 mbar. Energie argonových iontů byla 600 eV a iontový proud byl 50 mA. Čistota
všech kovových terčů byla vyšší než 99,99 % a tloušťka deponované vrstvy byla měřena
pomocí rezonančního tloušťkoměru, který měří změnu rezonanční frekvence krystalu,
která je způsobená dosedáním deponovaných atomů a následující změnou hmotnosti
krystalu. Depoziční rychlosti většiny kovů byly okolo 2,5Å/s a výsledná tloušťka byla
volená dle konkrétních aplikací, ale nejčastěji se pohybovala v rozmezí (100 ÷ 200) nm.
Z důvodů lepší přilnavosti plazmonicky aktivní kovové vrstvy ke skleněnému substrátu
se používala adhezní 3 nm tlustá vrstva titanu.

Kvalita plazmonicky aktivních kovových vrstev byla kontrolována pomocí elipsome-
trie a AFM mikroskopie. Pomocí elipsometrie byly ověřovány optické vlastnosti (viz
obrázek 2.12(a) a obrázek 2.12(b)), kde jsou zobrazeny experimentálně zjištěná data
indexu lomu 𝑁(𝜔) definovaného na str. 14 a z nich vypočtené hodnoty (pomocí rov-
nic (1.35)) dielektrické funkce 𝜀(𝜔) pro deponovanou zlatou vrstvu. Z těchto grafů je
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patrné, že optické vlastnosti deponovaného zlata velmi dobře korespondují s Drudeho
modelem a s tabelovanými hodnotami z grafů na obrázku 1.3 na str. 14 [56].

Pomocí c-AFM byla měřena i drsnost povrchu deponovaného zlata a výsledná 3D
topografie je zobrazena na obrázku vloženého do 2.12(b). Z morfologie povrchu je pa-
trné, že velikost Au zrn je okolo 50 nm a drsnost povrchu je nižší než 𝑅a < 15 nm.
Nízká drsnost kovového povrchu je důležitým předpokladem pro bezproblémové šíření
SPP vln. Pokud by byl povrch hodně zdrsněn, docházelo by k rozptylu SPP vln a jejich
vyzařování do dalekého pole, tudíž by docházelo ke ztrátě jejich energie.

Obrázek 2.12: (a) Komplexní index lomu a (b) komplexní dielektrická funkce pro 200 nm
tlustou zlatou vrstvu na SiO2 substrátu deponovanou pomocí metody IBS. Naměřené závis-
losti velmi dobře korespondují s tabelovanými hodnotami (viz obrázek 1.1 na str. 12). Povrch
této vrstvy byl měřen pomocí AFM mikroskopu a byla objevena maximální drsnost povrchu
𝑅a < 15 nm a velikost zrn okolo 50 nm.

Nejsložitějším, ale zároveň nejdůležitějším technologickým krokem při výrobě SPP
interferenčních struktur je výroba samotných drážek pomocí fokusovaného iontového
svazku (FIB). Tato technika byla vždy prováděna na zařízení Dual-beam Tescan LYRA,
které obsahuje vedle FIB i rastrovací elektronový mikroskop (SEM). SEM se využívá
k zobrazování a kontrole vyráběných struktur. K výrobě většiny struktur byl nejčastěji
použit svazek galiových iontů s typickou energií 10 keV a iontovým proudem okolo
10 pA. Profil svazku bývá gaussovský, a proto i vyrobené drážky budou tomuto profilu
odpovídat, jak bylo zobrazeno na obrázku 1.30(b) na str. 49. Iontovou dávkou lze
pak dobře ovládat i leptací hloubku drážek. Laterální rozměry drážek lze díky použité
částicové optice řídit velmi precizně a jediným problémem tak bývá případný samovolný
teplotní drift ozařovaného vzorku.

Na obrázku 2.13(a) až 2.13(c) jsou ukázky SEM snímků výsledných interferenčních
struktur, na kterých bude studována interference SPP vln pomocí SNOM mikroskopie.

2.3 Experimentální měřicí sestava SNOM

V tomto článku jsou popsány technické parametry obou SNOM mikroskopů, na kterých
probíhala experimentální měření interference SPP vln. Prvním zařízením byl SNOM
mikroskop od firmy NT-MDT (typ NTEGRA Solaris) a druhým byl SNOM mikroskop

66



Obrázek 2.13: Ukázka SEM obrázků základních studovaných interferenčních struktur vyrobe-
ných pomocí FIB do zlaté vrstvy na skleněném substrátu: (a) dvě paralelní drážky, (b) čtveřice
drážek ve tvaru čtverce a (c) kruhová drážka. Měřítko u všech snímků odpovídá 4𝜇m.

od firmy Nanonics (typ MultiView 4000).
Experimentální zařízení od firmy NT-MDT je v podstatě invertovaný optický mik-

roskop Olympus IX71, na kterém je umístěna SNOM hlava. Optický mikroskop slouží
k zavedení a následné fokusaci laserového svazku na vzorek (viz obrázek 2.14(a)). Jeli-
kož je vzorek osvětlován zdola a signál blízkého pole je detekován shora, nazývá se tato
konfigurace transmisní. V našich experimentech byly pro osvit používány tři He-Ne la-
sery s vlnovou délkou 632,8 nm a s různým výstupním výkonem 5, 15 nebo 50mW podle
zkoumaných aplikací. Jako fokusující objektiv byly nejčastěji používány plan-achromat
objektivy s 20× nebo s 40× zvětšením (NA = 0,4, resp. NA = 0,65). Velikost laserové
stopy na vzorku tak byla cca 20𝜇m. Vzorek byl umístěn na 𝑥𝑦-posuvu manuálně ovláda-
ným mikrometrovými šrouby, kterými bylo možné pohybovat vzorkem a tak nastavovat
vhodnou pozici osvětlení plazmonických nanostruktur.

Obrázek 2.14: Fotografie SNOM mikroskopu od firmy NT-MDT, na kterém probíhalo měření
interference SPP vln.

Hlavní úkol, který plní SNOM hlava (obrázek 2.14(b)), je rastrovat se SNOM hrotem
po povrchu vzorku a zajišťovat spolu s aktivní elektronikou zpětnou vazbu. I proto je
celý systém umístěn na žulové desce a na aktivních piezotlumičích (v lepších případech
je i zvukově izolovaný). Nejdůležitější částí této experimentální sestavy je pochopitelně
aperturní SNOM sonda, která je přilepena k rezonanční ladičce kmitající na rezonanční
frekvenci 190 kHz. U NT-MDT mikroskopu je SNOM sonda vzhledem k povrchu vzorku
ve vertikální pozici a apertura proto kmitá podél povrchu (střihové síly). Velikost aper-
tury u komerčních SNOM sond byla 100 nm a pro pokovení byla použita Al vrstva.
Snímaný optický signál z blízkého pole byl zaveden pomocí optického vlákna Nufern
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630HP (jednovidové, propustné pro vlnové délky 550 - 750 nm) do PMT fotodetektoru
(PMT, z angl. PhotoMultiplier Tube). Po zesílení použitím 1500V byl převeden na
analogově/digitální signál, který již bylo možno zpracovat pomocí PC.

SNOM mikroskop MultiView 4000 od firmy Nanonics vykazuje oproti NT-MDT
mikroskopu hned několik odlišností. Nejpodstatnější je ta, že obsahuje dvě SNOM
hlavy a dva optické mikroskopy umístěné proti sobě (viz obrázek 2.15(a)). To přináší
pochopitelně hned několik podstatných výhod. Tou první je, že je možno jedním SNOM
hrotem osvětlovat a druhým detekovat6. Další velmi praktická výhoda spočívá v tom,
že spodní mikroskop může být použit pro osvětlení vzorku v transmisním módu, a
horní mikroskop slouží pro vizualizaci plazmonických struktur, SNOM hrotů a laserové
stopy. Navíc je vzorek umístěn na 𝑥𝑦𝑧-piezostolku, a proto je možné velmi precizně
nastavovat osvit vzorku i pozici SNOM hrotů.

Podstatný rozdíl oproti NT-MDT mikroskopu spočívá rovněž v jeho detekčním sys-
tému. Ten totiž umožňuje naměřený optický signál blízkého pole analyzovat pomocí
PMT fotodetektoru, lavinové fotodiody nebo dokonce pomocí spektrometru. Navíc díky
dvojici optických mikroskopů umístěných objektivy proti sobě představuje experimen-
tální sestava Nanonics ideální nástroj pro mikroskopii v dalekém poli. Modulární a
karuselový systém mikroskopů Olympus umožňuje jednoduchým způsobem rozšiřování
optických prvků a jejich jednoduché používání. Takto byla aparatura Nanonics, která
původně sloužila pouze jako technika SNOM, postupně rozšiřována o další optické me-
tody, například o konfokální VIS a NIR spektroskopii, o mikroskopii ve světlém (BF)
a tmavém (DF) poli, o fotoluminiscenční (PL) mikroskopii nebo o polarizační mikro-
skopii. Celý detekční systém lze navíc rozšířit o amplitudový zesilovač (tzv. Lock-in
systém), který je založen na pulzním osvětlení (tzv. Chopper systém) a detekování
optického signálu se stejnou frekvencí, jako mají pulzy osvětlení.

Podobným způsobem je možno modifikovat a rozšiřovat i osvětlovací systém. Na-
nonics mikroskop obsahuje kromě VIS a NIR halogenových lamp i bílé LED zdroje.
Navíc je pochopitelně možno použít velké množství plynových i polovodičových laserů,
které se nalézají v laboratoři nanofotoniky CEITEC. Laboratoř je vybavena i super-
kontinuálním laserem (tj. laser s laditelnou vlnovou délkou od firmy Fianium) nebo
například prostorovým fázovým modulátorem (SLM) pro úpravu fáze vlnoplochy od-
raženého laserového svazku. Celý systém Nanonics je umístěný na aktivně tlumené
optické lavici se zvukovou izolací a celou laboratorní místnost lze zatemnit proti para-
zitnímu světlu.

Nevýhodou systému Nanonics se jeví především drahé SNOM sondy, které navíc
nelze jednoduše vyrábět kvůli své zahnuté špičce (viz obrázek 2.15(b) nebo viz obrázek
1.16(b), konfigurace (2) na str. 31).

2.3.1 Výroba SNOM sond

NT-MDT mikroskop umožňuje použití vlastních (vyrobených) SNOM sond, což kromě
ušetření peněz umožňuje i případné modifikace těchto SNOM hrotů (například techni-

6Autor této disertační práce se touto problematikou více nezabýval. Pomyslným světovým centrem
je vědecká skupina prof. Pertsche z Univerzity v Jeně v Německu, viz například Ref. [119, 120].
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Obrázek 2.15: Fotografie SNOM mikroskopu od firmy Nanonics, na kterém probíhalo měření
interference SPP vln.

kou FIB). I proto byl vyvíjen v rámci předložené disertační práce technologický postup
pro výrobu vlastních SNOM sond. Tento poměrně jednoduchý postup spočívá ve třech
krocích: i) chemické leptání optického vlákna do tvaru hrotu, ii) pokovení tohoto hrotu
a iii) vyrobení SNOM apertury.

Leptání optického vlákna se nejčastěji uskutečňuje pomocí tzv. Turnerovy metody,
která může mít hned několik různých technologických vylepšení [208]. Principiálně
se vždy jedná o ponoření konce optického vlákna, které má mechanicky odstraněný
ochranný obal, do 40 až 50% kyseliny fluorovodíkové (HF) na zhruba 70 až 80minut
(viz obrázek 2.16). K vytvoření tvaru hrotu dojde samovolně díky povrchovému na-
pětí a vytvoření povrchového menisku v místě kontaktu vlákna s hladinou kyseliny.
Při dostatečném zúžení hrotu v okolí povrchového menisku dojde k odpadnutí zbytku
ponořeného optického vlákna. Vylepšení této metody může spočívat v použití kapa-
liny, která na hladině HF kyseliny vytvoří ochrannou vrstvu, která zabrání vypařování
kyseliny a naleptávání zbytku optického vlákna. Jinou možností je neodstraňovat poly-
merní ochranný obal optických vláken a nechat HF kyselinu proleptávat se do optického
vlákna pomocí kapilárních sil působících podél rozhraní vlákno-obal [209]. Pro naše ex-
perimenty ale byla používána jednoduchá Turnerova metoda bez modifikací, ale pro
zefektivnění výroby byl navržen a zkonstruován leptací držák, který umožňoval leptat
až šest vláken najednou.

Druhý technologický krok spočívá v pokovení hrotu. Zde je pochopitelně i z hle-
diska jeho využití pro plazmoniku nejdůležitějším parametrem druh kovu, kterým bude
SNOM hrot pokoven. Pro naše experimenty jsme volili nejčastěji 150 nm tlustou vrstvu
zlata s adhezní vrstvou titanu. Pro homogenní tloušťku zlaté vrstvy bylo při IBS depo-
zici se SNOM hroty otáčeno okolo hlavní osy hrotu. K tomuto účelu byl zkonstruován
rotační držák vláken, který umožňoval deponovat až šest SNOM hrotů najednou. Na-
víc tento držák zajišťoval pokovení pouze několika milimetrů konce vlákna a zbytek
optického vlákna ochraňoval před zbytečným pokovováním. Rotování přinášelo však
problém s přesným určením tloušťky pokovení SNOM hrotu, neboť rezonanční krystal
tloušťkoměru se vzorky nerotoval. Z následné analýzy (FIB+SEM) deponovaných vrs-
tev zlata bylo zjištěno, že namísto předpokládané hodnoty tloušťky vrstvy 200 nm Au
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Obrázek 2.16: (a) Princip leptání SNOM sond pomocí Turnerovy metody, při které kyselina
HF vyleptává skleněné jádro optického vlákna a vytváří tak tvar ostrého hrotu. (b) Porovnání
dvou snímků z optického mikroskopu vyleptaného optického vlákna bez (vlevo) a s plastovým
obalem (vpravo) a (c) porovnání dvou SEM snímků těchto dvou vláken po pokovení Al vrstvou.
Převzato a upraveno z [209].

byla její skutečná hodnota cca 150 nm.
Technicky nejnáročnějším krokem je výroba apertury na pokovené špičce optického

vlákna pomocí metody FIB. K tomu bylo obdobně jako při výrobě interferenčních
struktur využíváno zařízení Dual-beam Tescan LYRA. Při manipulaci s hrotem je nutná
obezřetnost a každá apertura se musí iontově odleptávat samostatně i s potřebným
nastavením parametrů přístroje. To znamená podstatnou časovou a přístrojovou zátěž
(při získaných zkušenostech lze jednu aperturu vyrobit za cca 30 minut). Nejčastěji byly
vyráběny kruhové apertury přes celou zlatou vrstvu s minimálním průměrem 30 nm.

Podstatnou výhodou vlastní výroby SNOM hrotů je kontrola jejich kvality pomocí
SEM mikroskopie. To napomáhá interpretaci naměřených výsledků nebo případnému
vyřazení vadných hrotů ještě před samotným SNOM měřením. Dr. T. Šamořilem byl
vyvinut systém opravy vadných hrotů pomocí cíleného iontového leptání metodou FIB,
což umožňovalo například odstranění morfologických výběžků v okolí apertury, které
by při SNOM měření způsobovaly detekci pouze dalekého pole, neboť by apertura byla
daleko od povrchu vzorku. V případě nutnosti bylo dokonce možné opravit už i samotný
vyleptaný hrot ještě před pokovením. Pochopitelně pak bylo možné vyrobit i libovolný
tvar a velikost apertury, umožňovaly to parametry přístroje. Ukázka takto vyrobené
SNOM sondy je zobrazena na obrázku 2.17.
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Obrázek 2.17: (a) Ukázka SNOM sondy vyrobené ve vědecké skupině prof. T. Šikoly. Optické
vlákno bylo leptáno pomocí Turnerovy metody, pokovení vlákna bylo provedeno pomocí IBS
depozice a apertura byla vyrobena pomocí FIB. (b) Pohled shora na vyrobenou aperturu
s poloměrem 73 nm do přibližně 150 nm tlusté vrstvy zlata.

2.4 SNOM detekce interference SPP vln

V tomto článku budou prezentovány hlavní experimentální výsledky studia blízkého
pole vzniklého interferencí SPP vln, která byla detekována pomocí SNOM mikroskopie.
K vysvětlení fyzikálních vlastností těchto experimentálních výsledků budou využívány
poznatky z předchozích odstavců 2.1.1 až 2.1.3. Většina těchto měření byla publikována
v mezinárodních impaktovaných vědeckých časopisech nebo jsou v recenzním řízení do
těchto časopisů.

Nejdříve budou prezentovány závislosti výsledných interferenčních obrazců na tvaru
budicích struktur a pak budou postupně diskutovány jednotlivé vlivy parametrů osvět-
lení: homogenita, vlnová délka, polarizace a fáze. Navíc na základě získaných experi-
mentálních dat zde bude představena a navržena zcela nová metoda (experimentální i
výpočetní), která může rozřešit již několik let nezodpovězenou fundamentální otázku
nanofotoniky: Jaké komponenty vektoru elektrické intenzity blízkého elektromagnetic-
kého pole aperturní SNOM mikroskop detekuje a proč?

2.4.1 Závislost výsledného interferenčního obrazce na tvaru bu-
dicích struktur

Základní způsob, jakým lze měnit interferenční obrazec SPP vln, spočívá ve volbě
geometrie samotných excitačních drážek. Teoretické pozadí k této problematice bylo
popsáno v odstavcích 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3, kde byla postupně popsána interference SPP
vln vybuzených na dvojici a čtveřici lineárních drážek a na kruhové drážce.

Interference SPP vln vybuzených na dvojici drážek byla vůbec první interferenční
struktura, která se kdy na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT experimentálně
zkoumala. Po zakoupení SNOM mikroskopu firmy NT-MDT na ÚFI roku 2010 se
dlouhou dobu nedařilo blízké pole detekovat7. Až na začátku roku 2012 se autorovi

7Zde bych rád poděkoval dr. D. Škodovi a dr. L. Šustrovi, kteří mě zaškolovali při práci na SNOM
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předložené práce ve spolupráci s tehdejším aspirantem na bakalářský titul T. Neuma-
nem podařilo poprvé naměřit rozložení blízkého pole, a to právě na dvojici vzájemně
pootočených budicích drážek ve zlaté vrstvě. Výsledky tohoto prvního úspěšného ex-
perimentu jsou zobrazeny na obrázku 2.18. Drážky byly dlouhé 15𝜇m, vzájemný úhel
pootočení obou drážek byl 10∘ a středy drážek byly od sebe vzdáleny 15𝜇m, což je
vidět z topografie na obrázku 2.18(a).

Obrázek 2.18: (a) SNOM obrázek historicky první (19. únor 2012) experimentální detekce
blízkého pole ve skupině prof. T. Šikoly. Toto blízké pole bylo generované pomocí interference
SPP vln vybuzených na dvou vzájemně pootočených budicích drážkách (𝛼 = 10∘) vyrobených
do zlaté vrstvy a osvětlených pomocí He-Ne laseru. (b) Detail interferenčního obrazce byl
objeven pouze mezi drážkami a jeho perioda modulace byla určena z intezitního profilu na
hodnotu 𝜆m = (307± 9) nm.

Z těchto SNOM měření vyplývají dva základní důkazy, že se jedná o interferenci
SPP vln a nikoliv o detekci dalekého pole: i) Modulovaný interferenční obrazec je de-
tekován pouze mezi budicími drážkami a nikoliv vně drážek (viz obrázek 2.18(a)). ii)
Perioda modulace interferenčního obrazce je kratší, než půl vlnové délky použitého
osvětlení (v tomto experimentu byl použit He-Ne laser 𝜆0 = 632,8 nm), viz obrázek
2.18(b). Konkrétně v tomto experimentu byla nalezena perioda modulace interferenč-
ního obrazce 𝜆m = (307±9) nm. Podle vztahu (2.5) by pro ideální zlato (𝜆SPP = 605 nm)
měla vycházet teoretická hodnota 𝜆m = 304 nm a je tedy patrné, že v rámci intervalu
spolehlivosti tato teoretická hodnota odpovídá hodnotě stanovené experimentálně.

Pro experimentální určení periody modulace interferenčního obrazce se používá
program Gwyddion8, který umožňuje dvě základní metody tohoto určení: (1) Pomocí
zprůměrování až 128 lineárních paralelních intenzitních řezů orientovaných kolmo na
experimentálně detekované interferenční proužky se vytvoří výsledný intenzitní profil,
který je vidět například na obrázku 2.18(b), a pomocí metody nejmenších čtverců se
proloží Gaussova křivka přes každý objevený pík v intenzitním profilu. Aritmetický
průměr rozdílu všech sousedních fitovaných Gaussových křivek pak odpovídá periodě
modulace interferenčního obrazce (tato metoda byla použita na obrázku 2.18(b)). (2)

mikroskopu a seznamovali mě s jejich předchozími neúspěchy, jejichž znalost mi pomohla při hledání
správného postupu detekce blízkého pole.

8http://gwyddion.net/
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Vytvoří se 2D rychlá Fourierova transformace (FFT, z angl. Fast Fourier Transform)
naměřeného SNOM obrázku (viz obrázek 2.19). Poté se vytvoří lineární řez v tomto
reciprokém prostoru a převrácená hodnota pozice píků pak odpovídá prostorové peri-
odě modulace interferenčního obrazce. Například (bez ohledu na chybu měření) byla
v prvním případě určena hodnota 𝜆

(1)
m = 306,8 nm a ve druhém případě 𝜆(2)

m = 307,2 nm.

Obrázek 2.19: Metoda určení prostorové periody modulace interferenčního obrazce (zdrojová
data použita z obrázku 2.18(b)) pomocí 2D rychlé Fourierovy transformace (2D FFT). Tato
transformace objeví nejčetnější modulace ve zdrojovém snímku (dva píky v intenzitním profilu
vzdálené od sebe 6,51𝜇m−1), ze kterých lze zpětnou transformací určit periodu modulace
𝜆m = 307,2 nm.

Po prokázání detekce interference SPP mohlo být již přistoupeno k opakovanému
experimentálnímu ověření teoretického vztahu (2.5) na str. 53, ze kterého plyne, že pro
větší úhly vzájemného pootočení budicích drážek se bude prodlužovat perioda modulace
výsledného interferenčního obrazce. Naměřené hodnoty extrahované ze SNOM snímků
zobrazených na obrázku 2.20(a) jsou vyneseny do grafu na obrázku 2.20(b) a porovnány
s teoretickou závislostí (2.5) [190]. Z grafu je patrné, že tento teoretický vztah velmi
dobře souhlasí s experimentálními daty.

Dále je z obrázku 2.20(a) vidět, že interferenční proužky (které jsou v obrázku zvý-
razněny zelenými úsečkami) jsou orientovány podél osy symetrie budicích drážek, což
je také plně ve shodě s teorií (viz vztah (2.6) na str. 53). Navíc si lze povšimnout toho,
že se zvyšujícím se úhlem sklonu drážek dochází k výraznějšímu promíchávání jednot-
livých interferenčních obrazců složených z E⊥ a E‖ komponent. Protože se ale jednalo
o historicky první výzkum interference SPP vln na ÚFI, nebylo této problematice citli-
vosti SNOM detekce na jednotlivé komponenty blízkého pole věnováno v té době více
zasloužené pozornosti.

Další experimentálně studovanou interferenční strukturou byla čtveřice drážek s čtver-
covou geometrií. Pro tento účel byly vytvořeny struktury s délkou hrany 5𝜇m. Struk-
tura byla osvětlena lineárně polarizovaným laserovým světlem, které bylo polarizováno
podél hlavní diagonály interferenční struktury. Pomocí SNOM mikroskopie bylo na-
měřeno rozložení blízkého pole pro tuto čtvercovou interferenční strukturu, které je
zobrazeno na obrázku 2.21(c) [190]. Z obrázku je patrné, že byl detekován interfe-
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Obrázek 2.20: (a) SNOM experimenty pro interferenci SPP vln vybuzených na dvojici drážek
vzájemně pootočených o daný úhel, kde zelenými úsečkami jsou zvýrazněny interferenční ma-
xima. Pozn.: Snímky jsou pro lepší vizualizaci invertovány. (b) Graf experimentálně zjištěných
periody modulace výsledného interferenčního obrazce v závislosti na úhlu pootočení budicích
drážek a porovnání těchto dat s teoretickým modelem (2.5). Převzato a upraveno z [190].

renční obrazec se strukturou kosočtverců, který koresponduje s obrazcem složeným
z E⊥ komponent (viz odstavec 2.1.2). Tento E⊥ interferenční obrazec je podle teore-
tické závislosti zobrazené v grafu na obrázku 2.6(c) pro 𝜆0 = 632,8 nm přibližně 15×
intenzivnější než E‖ obrazec. Všeobecně přijímaný model citlivosti aperturní SNOM
sondy ale předpokládá, že by měla být detekována silněji E‖ komponenta blízkého pole
[117]. Dle výsledků našeho experimentu jsou tedy dvě možné hypotézy: i) Buď je po-
měr citlivosti SNOM sondy na E‖ komponentu vůči E⊥ komponentě intenzitně slabší
než výše zmíněný 15× násobek, anebo ii) je citlivost SNOM sondy závislá na někte-
rých dalších experimentálních parametrech. Této problematice se budeme později více
věnovat v odstavci 2.4.5.

Vraťme se nyní k analýze a vyhodnocení předchozích experimentálních výsledků
s interferencí SPP vln vybuzených na čtvercové struktuře (obrázek 2.21(c)), které jsou
navíc porovnány s FDTD simulací (obrázek 2.21(a)) a analytickým modelem (obrázek
2.21(b)). Dalším zajímavým jevem objeveným pomocí SNOM mikroskopie je dvojčetná
symetrie detekovaného interferenčního obrazce. To se projevuje tím, že maxima interfe-
renčního obrazce leží pouze na jedné z hlavních diagonál čtvercové struktury a nikoliv
na druhé. Osa symetrie je orientována ve směru vektoru polarizace dopadajícího světla
a tato dvojčetná symetrie tak dává možnost pomocí otočení této polarizace „zapínat“
či „vypínat“ blízké pole (angl. switching) v daném místě interferenčního maxima (na-
příklad v bodech na hlavní diagonále čtvercové struktury), což je v nanofotonice velmi
často hledaný fyzikální jev, který by mohl být základem hypotetického tzv. optického
tranzistoru [210, 211].

Obdobně jako při interferenci SPP vybuzených na dvojici drážek, i u interference
na čtvercových strukturách lze experimentálně zjistit vlnovou délku SPP vlny. Ta od-
povídá úhlopříčce interferenčního kosočtverce, jak vyplývá z obrázku 2.4(b). V našem
experimentu (obrázek 2.21(d)) byla naměřena hodnota 𝜆SPP = (599± 13) nm, což opět
velmi dobře koresponduje s teoretickou hodnotou (𝜆SPP = 605 nm).

Do této chvíle se předložená práce nezabývala měřením magnetické složky blízkého
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Obrázek 2.21: (a) FDTD simulace, (b) analytický model a (c) SNOM detekce blízkého pole
generovaného pomocí interference SPP vln vybuzených na čtvercové interferenční struktuře.
Z lineárního intenzitního řezu lze určit vlnovou délku SPP vlny, která byla v tomto případě
599 nm. Měřítko v obrázcích je 1𝜇m. Převzato a upraveno z [190].

elektromagnetického pole, které vzniká při interferenci SPP vln. Tato informace po-
skytuje pak ucelený pohled na SPP interferenci a na samotné rozložení blízkého pole.
Bohužel v laboratořích na ÚFI ani CEITEC VUT neexistuje experimentální metoda,
pomocí které by bylo možno toto magnetické pole zobrazovat, a proto bylo studo-
váno pouze pomocí FDTD výpočtů. Na obrázku 2.22(a) je zobrazeno vypočtené rozlo-
žení magnetické složky blízkého pole, které vzniká interferencí SPP vln vybuzených na
čtvercových strukturách [190]. Je vidět (viz obrázek 2.22(b)), že toto magnetické pole
je složeno pouze z komponent magnetického pole rovnoběžných s povrchem vzorku, tj.
|H|2 = |𝐻𝑥|2+|𝐻𝑦|2, a intenzita komponenty kolmé k povrchu vzorku |𝐻𝑧|2 je prakticky
nulová (viz obrázek 2.22(c)). To ale plně souhlasí s teorií. Dle Maxwellových rovnic je
SPP vlna vlnou s TM polarizací, tedy obsahující pouze složky E⊥, E‖ a H‖ [196]. Dále
je patrné, že H‖ magnetický interferenční obraz je složen z čtvercového interferenčního
vzoru a je tedy strukturálně shodný s E‖ elektrickým interferenčním obrazcem. Podle
FDTD numerických simulací jsou ale jeho absolutní hodnoty kvadrátu modulu magne-
tické intenzity přibližně 1016× nižší než hodnoty kvadrátu modulu elektrické intenzity.
To je přibližně poměr odpovídající hodnotě kvadrátu rychlosti světla 𝑐2, který je známý
při převodu mezi kvadrátem elektrické intenzity |𝐸|2 a kvadrátem magnetické indukce
|𝐵|2 pro elektromagnetickou vlnu šířící se ve vakuu [4].

Obrázek 2.22: FDTD simulace magnetické složky blízkého pole při interferenci SPP vln vy-
buzených na čtveřici drážek, kde (a) zobrazuje intenzitu celkového magnetického pole |H|2,
(b) odpovídá intenzitě složek rovnoběžných s povrchem vzorku |𝐻𝑥|2 + |𝐻𝑦|2 a (c) zobrazuje
složku kolmou k povrchu vzorku |𝐻𝑧|2, která je prakticky nulová (i po 10× zesílení).

Poslední zkoumanou geometrií drážek byla kruhová struktura s průměrem 10𝜇m a
šířkou drážky 90 nm, jak je zobrazeno na obrázku 2.13(c) na str. 67. Tato struktura byla
zkoumána na SNOM mikroskopu od firmy Nanonics. Detekované rozložení blízkého pole
je zobrazeno na obrázku 2.23(a), kde je hned na první pohled dobře patrný interferenční
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obrazec motýlkovitého tvaru, jehož orientace se shoduje s orientací polarizace osvětlení.
Dále je zde vidět zesílení intenzity ve středu interferenční struktury, které se v odborné
literatuře označuje jako plazmonové ohnisko [201].

Pro lepší vizualizaci byl vytvořen intenzitní profil procházející středem kruhové
struktury ve směru polarizace dopadajícího světla, který je zobrazen na obrázku 2.23(b).
Při porovnání s normovanými intenzitními profily získanými z FDTD simulací a z ana-
lytického modelu popsaného rovnicí (2.18) je patrné, že oba teoretické modely velmi
dobře odpovídají experimentálně naměřeným hodnotám. Velmi zajímavým a důleži-
tým jevem je experimentální objevení intenzitního minima modulace přímo uprostřed
interferenční struktury. To totiž opět poukazuje na detekci obrazce složeného z E⊥ kom-
ponent (viz obrázek 2.9(a) na str. 63). (V případě E‖ interference by v centru symetrie
bylo maximum intenzity modulace, viz obrázek 2.9(b)).

Obrázek 2.23: (a) SNOM detekce interference SPP vln vybuzených na kruhové struktuře a
(b) lineární řez středem této struktury. V tomto grafu jsou experimentální data porovnána
s FDTD simulacemi a s analytickým modelem (2.18). (c) Graf závislosti vzdálenosti mezi
sousedními intenzitními maximy v závislosti na pořadí intenzitních proužku (ve shodě s čís-
lováním na obrázku 2.9(c)), kde je patrný nárůst perioda modulace interferenčního obrazce
ve středu interferenční struktury. Pozn.: Hodnota na vodorovné ose s označením 0 odpovídá
vzdálenosti mezi dvěma centrálními proužky (maximy).

Složitějším úkolem analýzy experimentálních dat v případě kruhové interferenční
struktury je určení periody modulace 𝜆m. Dle teorie se tato perioda totiž mění podle
vzdálenosti od excitačních drážek, jak bylo ukázáno vztahem (2.18) a demonstrováno
na obrázcích 2.9(c) a 2.10. Podle této teorie dosahuje perioda modulace u budicích
drážek hodnot 𝜆m ≈ 310 nm a mezi dvěma centrálními maximy 𝜆m ≈ 340 nm. Tato
teoretická závislost byla přenesena i do grafu na obrázku 2.23(c).

Jelikož se tedy mění perioda modulace od proužku k proužku, je náročné při vyhod-
nocení 𝜆m z experimentálních dat (z intenzitního profilu na obrázku 2.23(b)) vytvořit
statistické zpracování. Když se vykreslí tyto hodnoty do grafu 2.23(c) a proloží se křiv-
kou získanou pomocí metody nejmenších čtverců (červená křivka), je zde dobře patrný
nárůst periody modulace uprostřed interferenčních budicích struktur, který se shoduje
s teoretickými hodnotami. Podobný nárůst experimentálně získané periody modulace
(červená křivka) můžeme pozorovat i u samotných excitačních drážek, který však neko-
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responduje s teoretickým modelem. Tento parazitní jev v okolí budicích drážek se dá
vysvětlit pomocí systematické chyby měření, kterou bohužel nelze z experimentálního
hlediska odstranit. V blízkosti excitačních drážek totiž dochází k detekci rozptýlených
SPP vln na okraji budicích drážek, jak bylo popsáno v odstavci 1.4.2. Navíc na okraji
drážek se bude projevovat i asymetrie interakce SNOM sondy a blízkého pole, o které
bude podrobněji diskutováno v odstavci 2.4.5.

Vraťme se nyní ještě k vysvětlení silných fluktuací experimentálních hodnot 𝜆m

v grafu 2.23(c) (červené body). Tyto fluktuace jsou způsobeny při odečítání přesné
pozice interferenčních proužků z intenzitního profilu. Pozice mezi sousedními píky jsou
totiž vzájemně provázané, ale při proložení křivky experimentálními daty pomocí me-
tody nejmenších čtverců dojde k statistickému vyrovnání těchto provázaných fluktuací.
Získá se tak již statisticky správná závislost perioda modulace mezi sousedními inter-
ferenčními proužky. Tato závislost (červená křivka) byla navíc experimentálně ověřena
i na mnoha jiných kruhových strukturách a při opakovaném měření byla vždy obje-
vena obdobná závislost. Při bližším pohledu na graf 2.23(c) (modré body) si navíc lze
povšimnout podobných fluktuací u FDFT simulací, které se však pravidelně střídají
(pilovitá funkce) s amplitudou 10 nm. Tyto fluktuace odpovídají velikosti jednotlivých
prvků výpočetní sítě při metodě FDTD, kde velikost hrany jedné výpočetní buňky byla
právě oněch 10 nm.

Závěrem tohoto odstavce lze prohlásit, že výše prezentovanými experimentálními
výsledky byly potvrzeny všechny základní teoretické předpoklady pro interferenci SPP
vln v závislosti na geometrii budicích struktur. Konkrétně byly zkoumány interference
SPP vln vybuzených na dvojici drážek, na čtveřici drážek a na kruhové drážce. Velkou
výhodou studovaných kruhových drážek byla jejich nezávislost na orientaci polarizace
dopadajícího světla a z toho plynoucí jednoduché nastavení homogenního osvětlení celé
budicí struktury (drážky), což se ukáže jako zcela zásadní podmínkou pro reproduko-
vatelnost všech SNOM měření.

2.4.2 Závislost tvaru výsledného interferenčního obrazce na ho-
mogenitě osvětlení

Při buzení SPP vln na budicích drážkách se laserový svazek fokusuje na tyto struktury
pomocí objektivu. Jelikož každý objektiv má jistou vstupní pupilu kruhového tvaru,
která prostorově omezuje přicházející laserový svazek, bude profil laserové stopy na
vzorku vytvářet (kvůli difrakci na kruhovém otvoru) Airyho disk [212]. Vstupní pupila
může být pochopitelně vymezena i jiným optickým prvkem soustavy nebo dokonce
samotným výstupním otvorem z laseru. Airyho disk jsou soustředné kružnice, jejichž
intenzitní profil je popsán Besselovou funkcí prvního druhu 𝐽1(𝑥), jak je zobrazeno na
obrázku 2.24. Tento profil lze pro kruhový otvor s poloměrem 𝑅 zapsat jako

𝐼(𝜃) = 𝐼0

(︂
2𝐽1(𝑘0𝑅 sin 𝜃)

𝑘0𝑅 sin 𝜃

)︂2

= 𝐼0

(︂
2𝐽1(𝑥)

𝑥

)︂2

, (2.19)
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kde 𝐼0 je maximum intenzity v centru Airyho disku, 𝑘0 = 2𝜋/𝜆0 je velikost vlnového vek-
toru osvětlovací vlny a 𝜃 je pozorovací úhel, který je definován podle obrázku 2.24(a).
Obrázek 2.24(b) pak zobrazuje rozložení intenzity laserové stopy na vzorku (Airyho
disk) a obrázek 2.24(c) odpovídá intenzitnímu profilu vedeného přes střed tohoto Ai-
ryho disku.

Obrázek 2.24: (a) Schéma a definice parametrů pro difrakci na kruhové apertuře. (b) Intenzitní
obrazec promítnutý na stínítko, kde vzniká Airyho disk, jehož profil je popsán Besselovou
funkcí a je zobrazen na obrázku (c).

Kruhově symetrické rozložení intenzity laserového svazku brání dosažení homogen-
ního osvětlení všech lineárních budicích drážek po celé jejich délce. V případě kruhových
drážek ale lze homogenitu osvětlení zajistit jednoduchým vycentrováním optické osy
a středu struktury a případným technicky jednoduchým přeostřováním fokusačního
objektivu lze měnit celkovou hodnotu intenzity podél budicí drážky.

Jak již bylo řečeno, větší komplikace ale nastanou při osvětlení lineárních drážek,
a proto má velký význam se touto problematikou zabývat podrobněji. Z obecného hle-
diska je lepší věnovat pozornost pouze čtvercovým interferenčním strukturám, které
dovolují vyšší diverzifikaci možných experimentálních nastavení a navíc při vhodné po-
larizaci osvětlení v sobě zahrnují i případ interference SPP vln vybuzených na dvojici
drážek. Následující experimentální a teoretické výsledky proto byly přijaty a publiko-
vány v mezinárodním impaktovaném časopise Ref. [190]. Problém homogenního osvět-
lení, který byl studován pomocí SNOM mikroskopu od firmy NT-MDT, lze částečně
řešit „roztažením“ laserové stopy rozostřením fokusačního objektivu. To má ale zároveň
za následek snížení intenzity budicí vlny a tím pádem i snížení intenzity interference
SPP vln.

Nehomogenitu osvětlení na NT-MDT mikroskopu jde experimentálně ovlivnit dvěma
způsoby: posunem vzorku vůči laserovému svazku pomocí mikrometrických šroubů a
pomocí přeostřování laserové stopy. Takto lze docílit několika možných případů ne-
homogenního osvětlení, které znamená, že jistá část lineární drážky není dostatečně
osvětlena. To způsobí, že v této části drážky dojde k razantnímu poklesu intenzity
buzení SPP vln. Pokles intenzity buzení SPP vln se projeví pochopitelně ve změně
výsledného interferenčního obrazce. Tyto změny pro různé případy nehomogenního
osvětlení čtvercových drážek jsou zobrazeny na obrázcích 2.25(a) až 2.25(c) pro dvě
protilehlé drážky, které jsou osvíceny pouze z poloviny, na obrázcích 2.25(d) až 2.25(f)
pro dvě sousední drážky, které jsou osvíceny pouze z poloviny, a nakonec na obrázcích
2.25(g) až 2.25(i) pro čtyři drážky, které jsou osvíceny ve své střední části. Na schema-
tických obrázcích je vždy nakreslena vzájemná pozice Airyho disku a interferenčních
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drážek a v daném řádku obrázků tomu odpovídající interference SPP vln vypočtena
z FDTD simulací, z analytického modelu popsaného pomocí rovnice (2.13) na str. 60
a z experimentálního měření pomocí SNOM mikroskopie.

První případ (obrázky 2.25(a) až 2.25(c)) odpovídá situaci, kdy polovina dvojice
protilehlých drážek není osvícena a tedy nebudí SPP vlny (v našem případě pravá po-
lovina horní a dolní drážky není osvícena). To způsobí, že interferenční kosočtverce se
objeví pouze v jedné (levé) polovině a v druhé (pravé) se objeví pouze interferenční
proužky rovnoběžné s plně osvětlenými drážkami (ve vertikálním směru). To plně odpo-
vídá situaci, kdy v první (levé) polovině detekujeme interferenci od čtveřice vzájemně
kolmých SPP vln a v druhé (pravé) polovině detekujeme interferenci pouze od dvou
SPP vln šířících se v horizontálním směru proti sobě. Analogicky je tomu i v druhém
případě (obrázky 2.25(d) až 2.25(f)), kdy nejsou osvětleny vzdálenější poloviny dvou
sousedních kolmých drážek, a i ve třetím vzorovém případě (obrázky 2.25(g) až 2.25(i)),
kdy jsou osvětleny jen středy všech drážek.

Z prezentovaných výsledků vidíme, že jedním ze základních parametrů, který do-
káže výrazně ovlivňovat tvar interferenčního obrazce, je homogenita osvětlení budicích
drážek. Oproti předchozí závislosti výsledného interferenčního obrazce na geometrii
struktur (viz odstavec 2.4.1) má tato závislost tu výhodu, že je možné její aktivní ří-
zení. Můžeme tak dosahovat kontrolované modulace tvaru výsledného interferenčního
obrazce. Kromě tohoto parametru (homogenity osvětlení) lze měnit i další fyzikální
parametry osvětlení, a to jeho polarizační stav a fázi, což bude demonstrováno v násle-
dujících odstavcích.

Obrázek 2.25: (a), (d) a (g) FDTD numerické simulace, (b), (e) a (h) analytický výpočet a (c),
(f) a (i) SNOM měření rozložení blízkého pole generovaného interferencí SPP vln vybuzených
na čtvercových drážkách pro tři různé případy nehomogenního osvětlení (Airyho diskem) bu-
dicích drážek, které je schematicky naznačeno pro daný řádek v pravém horním rohu. Směr
polarizace He-Ne osvětlení je označen bílou šipkou a měřítko ve všech snímcích je 1𝜇m.
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2.4.3 Závislost tvaru výsledného interferenčního obrazce na po-
larizaci osvětlení

Světlo může být buď nepolarizované nebo polarizované (viz obrázek 2.26(a)), kde ex-
trémním případem je lineárně polarizované světlo a speciálními případy jsou eliptická
nebo kruhová polarizace (viz obrázek 2.26(b)). Pro matematické vyjádření míry pola-
rizace světla se používá pojem stupeň polarizace (DoP, z angl. Degree of Polarization)
světla, který lze experimentálně zjistit podle vztahu [213]

DoP =

⃒⃒⃒⃒
𝑃max − 𝑃min

𝑃max + 𝑃min

⃒⃒⃒⃒
, (2.20)

kde 𝑃max a 𝑃min jsou maximální, resp. minimální světelné výkony měřené detektorem,
před kterým je otáčeno lineárním polarizátorem (tyto dvě pozice lineárního polarizátoru
jsou vzájemně v ortogonálních směrech). Z této definice přímo vyplývá, že ideálně
lineárně polarizované světlo má DoP = 1, zcela (ideálně) nepolarizované světlo má
DoP = 0 a částečně polarizované světlo je superpozicí obou stavů.

Obrázek 2.26: (a) Schéma změny nepolarizovaného světla na lineárně polarizované pomocí line-
árního polarizátoru. (b) Schematický obrázek ukazující změnu kruhově polarizovaného světla
na lineárně polarizované pomocí čtvrtvlnné destičky. V případě elipticky polarizovaného světla
opisuje vektor elektrické intenzity nikoliv kružnici, jako je tomu u kruhově polarizovaného
světla, ale elipsu.

V předchozích experimentech již byla popsána interference SPP vln pro některé
orientace lineárně polarizovaného světla (DoP ≈ 1), ale nyní se podrobněji zaměřme
na popis interference SPP vln v závislosti na stavu polarizace osvětlení. V naší analýze
se budeme zabývat pouze interferencí SPP vln vybuzených na lineárních drážkách,
neboť kruhová struktura není polarizačně závislá a tedy ani z tohoto hlediska zajímavá,
jak bylo ukázáno v odstavci 2.1.3.

V případě interference SPP vln vybuzených na dvojici vzájemně pootočených bu-
dicích drážek je problém poměrně jednoduchý: k efektivnímu buzení SPP vln dochází
pouze tehdy, když je vektor polarizace osvětlení kolmý k budicí drážce, což matema-
ticky popisuje vztah (2.13). Při otočení vektoru lineární polarizace paralelně s orientací
osy symetrie drážek dojde k rapidnímu poklesu efektivity buzení SPP vln a tedy i ke
ztrátě interferenčního obrazce, což je dobře patrné z obrázků 2.27(a) a 2.27(b) [190].
V případě dvojice kolmých drážek je proto maximální intenzita interference SPP vln
dosažena pro vektor polarizace osvětlení stočený o úhel 45∘ vůči oběma drážkám. To
je také důvod, proč v případě čtvercových struktur je vektor polarizace orientovaný
podél hlavní diagonály, jak bylo již ukázáno na obrázku 2.21(c).
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Obrázek 2.27: SNOM experiment interference SPP vln vybuzených na dvojici pootočených
buducích drážek (𝛼 = 15∘), které jsou osvětleny lineárně polarizovaným světlem s orientací
polarizace (a) kolmou k ose symetrie drážek a (b) rovnoběžnou s osou symetrie drážek. SNOM
experiment interference SPP vln vybuzených na čtveřici drážek, které jsou osvětleny lineárně
polarizovaným světlem s orientací polarizace (c) podél hlavní diagonály čtvercové struktury
a (d) stočenou o 45∘ vůči hlavní diagonále (v našem případě horizontálně, jak naznačuje bílá
šipka). Měřítko ve všech snímcích odpovídá 2𝜇m.

Pro čtvercové struktury nelze při lineární polarizaci osvětlení „vynulovat“ interfe-
renční obrazec. Při otáčení vektoru polarizace osvětlení dochází přímo ke změně inter-
ferenčního vzoru z kosočtverců na proužky, jak je vidět na obrázcích 2.27(c) a 2.27(d).
Je-li orientace vektoru polarizace (v našem případě obrázku 2.27(d)) horizontální, do-
chází k efektivnímu buzení SPP vln pouze na vertikálních drážkách a interferenční
kosočtverce se tak plně změní na vertikální proužky. Analogicky lze budit SPP vlny
pouze na horizontálních drážkách otočením polarizace9 o 90∘ a získat tak pouze ho-
rizontální proužky. Z těchto výsledků je patrné, že čtvercová struktura je výhodnější
pro studium vlivu polarizace na interferenci SPP vln než pouze dvojice drážek, neboť
při vhodné orientaci vektoru polarizace lze jednoduše získat obě varianty interferencí.
Všechny tyto experimentální výsledky jsou ve shodě s analytickým modelem popsaným
rovnicí (2.12) a zobrazeným na obrázku 2.7 na str. 60.

Nyní se již zaměřme na nepolarizované světlo, které je charakterizováno pomocí
DoP ≈ 0, a kdy vektor polarizace směřuje do všech směrů (viz obrázek 2.26). Tato
vlastnost světla se dá vektorově analogicky představit jako dvě ortogonální lineární
polarizace orientované ve směru obou hlavních diagonál čtvercové struktury a se stejnou
velikostí obou vektorů polarizace. Tato analogie znamená, že výsledný interferenční
obrazec bude složen jako superpozice dvou obrazců s těmito lineárními polarizacemi.

Jak bylo ukázáno na SNOM obrázku 2.27(c) při porovnání s FDTD obrázkem 2.6(a)

9Polarizace je tak ve vertikálním směru.
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na str. 59, interferenční obrazec pro lineárně polarizované osvětlení s orientací polari-
zace podél hlavní diagonály čtvercové struktury vykazuje dvojčetnou symetrii v po-
době kosočtvercového vzoru (zelený kosočtverec na obrázku 2.28(a)) s maximy na této
hlavní diagonále, které odpovídají interferenci komponent blízkého pole kolmých k ro-
vině povrchu vzorku E⊥. Analogicky v případě polarizace osvětlení podél druhé hlavní
diagonály čtvercové struktury, která odpovídá druhé ortogonální polarizaci, vznikne
interferenční obrazec se stejnou dvojčetnou symetrií, ale pootočený o 90∘. Přeloží-li
se dva tyto obrazce přes sebe, vznikne interferenční obrazec, který bude vykazovat již
čtyřčetnou symetrii, jak je schematicky zobrazeno na obrázku 2.28(a). Je patrné, že
vzniká interferenční obrazec s čtvercovým interferenčním vzorem (červený čtverec), ob-
dobně jako tomu bylo v případě interference SPP složené z komponent rovnoběžných
s povrchem vzorku E‖ pro lineárně polarizované osvětlení. S tím rozdílem, že v tomto
případě superpozice dvou interferenčních obrazců s ortogonální polarizací je výsledný
čtvercový obrazec složen z interference dominantní E⊥ komponenty. Dále ze schématu
2.28(a) vyplývá, že délka hrany tohoto nově vzniklého čtverce odpovídá půlvlnové délce
SPP vlny 𝜆SPP/2. Tuto vlastnost mají tedy oba zmiňované případy pro lineárně pola-
rizované a nepolarizované osvětlení shodnou.

Obrázek 2.28: (a) Fyzikální model interference SPP vln pro nepolarizované osvětlení, kde
výsledný obrazec je superpozicí dvou ortogonálních interferenčních obrazců s lineárním osvět-
lením složených výhradně z E⊥ komponent. (b) Porovnání absolutních pozic interferenčních
vzorů pro polarizované i nepolarizované osvětlení a pro obě složky blízkého pole |E⊥|2 a |E‖|2.
(c) SNOM měření a (d) FDTD simulace interference SPP vln vybuzených na čtvercové struk-
tuře pro nepolarizované světlo. Měřítko v obou snímcích je 1𝜇m.

U interference SPP vln pro nepolarizované světlo složené z E⊥ komponent je však
jeden podstatný rozdíl oproti interferenci SPP vln pro lineárně polarizované světlo slo-
žené z komponent E‖, a to je rozdílná pozice maxim čtvercového interferenčního vzoru
o délce hrany 𝜆SPP/2. Porovnáme-li oba tyto případy interferenčního obrazce vůči jejich
pozici k absolutnímu středu interferenční struktury, jako je tomu na obrázku 2.28(b),
zjistíme, že interference SPP pro E⊥ komponentu nepolarizovaného světla (červený
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čtverec) má v tomto centru minimum intenzity a naopak interference SPP vln pro
E‖ komponentu lineárně polarizovaného světla (oranžový čtverec) má v centru maxi-
mum intenzity. Na obrázku 2.28(b) je i porovnání absolutní pozice interference SPP
vln E‖ komponent pro nepolarizované vs. lineárně polarizované světlo. Toto porovnání
interference vykazuje identický čtvercový vzor i absolutní pozici intenzitních maxim.

Verifikace tohoto modelu (tedy interference SPP vln pro nepolarizované světlo) je
zobrazena na obrázku 2.28(c) pomocí SNOM měření a na obrázku 2.28(d) pomocí
FDTD simulace. Je patrné, že oba snímky se shodují a vyhovují i našemu fyzikálnímu
modelu [191].

Nejobecnějším případem osvětlení je kombinace obou limitních případů lineárně
polarizovaného světla a zcela nepolarizovaného světla, tj. se stupněm polarizace v in-
tervalu DoP ∈ (0,1). Tato situace lze opět poměrně dobře modelovat, neboť z definice
DoP odpovídá dvěma různým intenzitám pro dvě ortogonálním orientace polarizace.
Pro jednoduchost předpokládejme, že orientace těchto polarizací jsou ve směru hlav-
ních diagonál interferenční struktury. Schematicky je to znázorněno na obrázku 2.29(a),
kde je patrné, že dochází k mixování dvou interferenčních vzorů: čtverců a kosočtverců,
a jejich intenzitní kontrast bude dán hodnotou DoP. Při hodnotách blízkých k nule
dostaneme kontrastnější čtvercový vzor a pro hodnoty DoP blízkých k jedničce naopak
kosočtvercový vzor. Na obrázku 2.29(b), resp. na obrázku 2.29(c) je demonstrována
FDTD simulace pro hodnotu DoP = 0,2, resp. DoP = 0,3.

V experimentu je však obtížné definovaně nastavovat hodnoty DoP a orientaci jeho
ortogonálních os, a proto při SNOM měření s částečně polarizovaným osvětlením obje-
vujeme složitější a nepravidelné mixování obou interferenčních vzorů, jak je zobrazeno
na obrázku 2.29(d).

Obrázek 2.29: (a) Fyzikální model interference SPP vln pro osvětlení s DoP ∈ (0,1), kde
výsledný obrazec je superpozicí dvou různě intenzivních ortogonálních interferenčních obrazců
s lineárním osvětlením složených výhradně z E⊥ komponent. FDTD simulace interference
SPP vln vybuzených na čtvercové struktuře pro osvětlení s hodnotou (b) DoP = 0,2 a (c)
DoP = 0,3. (d) SNOM měření, kde se mixují dva interferenční vzory: čtverce a kosočtverce.

Přesto, že nejde jednoduše experimentálně nastavovat DoP, je nutné tento jev umět
dobře interpretovat, protože obecně se stav polarizace může měnit spolu s dalšími
parametry osvětlení, jak ukážeme v následujícím odstavci.
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2.4.4 Závislost tvaru výsledného interferenčního obrazce na vl-
nové délce osvětlení

Závislost tvaru výsledného interferenčního obrazce SPP vln na vlnové délce použitého
osvětlení je další fyzikální oblast, kterou se tato práce bude zabývat. Teoretický předpo-
klad této závislosti je poměrně jednoduchý a dobře známý, avšak jeho experimentální
realizace kladla náročné požadavky na zdroj osvětlení, jehož světlo musí mít dostateč-
nou prostorovou koherenci a zároveň odpovídající světelný výkon v celém spektru poža-
dovaných vlnových délek. Tento problém se vyřešil až s příchodem super-kontinuálních
laserů.

V našich experimentech byl použit laser Fianium WhiteLaser s výstupním optickým
plošným výkonem, který je experimentálně stanoven na grafu 2.30(a). V grafu je vidět,
že nejvyššího výkonu dosahuje pro vlnové délky 650 nm až 675 nm a naopak pod 575 nm
již výkon laseru výrazně klesá k nule. Z hlediska optické propustnosti SNOM aparatury
je použitelný rozsah vlnových délek 550 nm až 750 nm. Z předchozího odstavce již víme,
že pro správnou interpretaci interference SPP vln je potřeba znát i DoP dopadajícího
laserového svazku, který je dán charakteristikou světelného zdroje a optické soustavy
(v našem případě laser Fianium a SNOM mikroskopu od firmy NT-MDT, na kterém
probíhaly následující prezentované experimenty).

Obrázek 2.30: (a) Výstupní optický plošný výkon v závislosti na vlnové délce pro super-
kontinuální laser. (b) Stupeň polarizace (DoP) pro super-kontinuální laser po průchodu osvět-
lovací optickou cestou v závislosti na vlnové délce.

Dle definičního vztahu (2.20) bylo experimentálně určeno DoP celé optické soustavy
pro spektrum dosažitelných vlnových délek a výsledky jsou zobrazeny na grafu 2.30(b).
Na tomto grafu je vidět, že hodnota DoP se skokově mění s vlnovou délkou, což je
způsobeno hlavně charakteristikou optického zdroje (Fianium). Maximální hodnoty,
kterých DoP dosahuje, jsou 0,2 až 0,3, ale z FDTD simulací je zřejmé, že tyto hodnoty
již budou způsobovat mixování dvou interferenčních vzorů (viz obrázek 2.29).

Nejdříve však studujme závislost interference SPP vln na vlnové délce použitého
budicího světla, přidáme-li do optické soustavy před fokusační objektiv lineární pola-
rizátor. Dosažené experimentální výsledky jsou zobrazeny na sérii obrázků 2.31(a) až
2.31(i), kde pro lepší přehlednost je zvýrazněn interferenční vzor pomocí zelených čar
pro každé SNOM měření s krokem 25 nm vlnové délky budicího super-kontinuálního
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Obrázek 2.31: (a) až (i) SNOM snímky interference SPP vln pro čtvercové budicí struktury a
pro lineárně polarizované osvětlení o různé vlnové délce, kde je patrné postupné zvětšování ve-
likosti interferenčního vzoru. Interferenční vzor je zvýrazněn pomocí zelených úseček. Měřítko
ve všech snímcích je 2𝜇m.

laseru [191]. Pro všechna měření (až na jedno s vlnovou délkou 550 nm) byl naměřen
kosočtvercový vzor, kde se postupně s rostoucí vlnovou délkou zvětšovala i velikost koso-
čtverce. Pro lepší vizualizaci byly extrahovány odpovídající vlnové délky interferujících
SPP vln a vykresleny do grafu na obrázku 2.32. Do tohoto grafu byla vykreslena i teo-
retická disperzní závislost pro SPP vlny popsané vztahem (1.72) a navíc byla do tohoto
grafu vykreslena křivka, která odpovídá vlnové délce samotného excitačního osvětlení
(modrá čárkovaná přímka). Z tohoto grafu je patrné, že v celém rozsahu vlnových délek
jsou všechny naměřené hodnoty vlnové délky SPP (červené experimentální body) pod
touto křivkou excitačního osvětlení, a vyplývá z toho tedy, že vlnová délka SPP vln je
v této spektrální oblasti kratší než vlnová délka použitého budicího osvětlení. Experi-
mentální závislost v grafu 2.32 tedy potvrzuje často používaný argument nanofotoniky,
který o plazmonice hovoří jako o poddifrakční teorii. Zároveň experimentálně naměřená
data v rámci nejistoty měření velmi dobře korespondují s disperzní závislostí SPP vln
popsanou vztahem (1.72).

Jedinou výjimku v těchto měřeních tvoří experiment s osvětlením o vlnové délce
550 nm, kde byl překvapivě naměřen čtvercový vzor (zvýrazněn pomocí tyrkysových
čar), avšak s velkou délkou hrany v porovnání s vlnovou délkou SPP vln odpovídají-
cích tomuto osvětlení. Proto bylo přistoupeno k hlubšímu teoretickému studiu tohoto
problému. Z provedených FDTD simulací vyplynulo, že tento naměřený vzor korespon-
duje s rozložení dalekého elektromagnetického pole ve vzdálenostech větších než 500 nm
od povrchu vzorku, jak je zobrazeno na obrázku 2.33(a). Nicméně i pro vlnovou délky
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Obrázek 2.32: Graf hodnot vlnové délky SPP vln extrahovaných z jejich interference (vstupní
data na obrázku 2.31) v závislosti na vlnové délce osvětlení. V grafu je vynesena i teoretická
disperzní závislost pro SPP vlny popsaná vztahem (1.72) (černá křivka) a křivka odpovídající
vlnové délce osvětlení (modrá čárkovaná přímka).

550 nm nedošlo k tomu, že by SNOM hrot ztratil kontakt s povrchem vzorku a stále
byla měřena topografie vzorku. Muselo tedy dojít k situaci, kdy toto daleké elektromag-
netické pole začalo „prosakovat“ přes zlaté pokovení SNOM hrotu v jeho vyšší části.
K tomuto zajímavému jevu se vrátíme později v odstavci o citlivosti SNOM hrotu na
elektromagnetické pole 2.4.5. Z obrázku 2.33(b) je ale také patrné, že pro vlnovou délku
650 nm již tento jev nenastává.

Obrázek 2.33: FDTD simulace rozložení elektromagnetického pole v různých výškách nad
povrchem čtvercové interferenční struktury 𝑧 = {250, 500, 750} nm pro lineárně polarizované
osvětlení s vlnovou délkou (a) 500 nm a (b) 650 nm.

Dalším provedeným experimentem bylo měření závislosti tvaru výsledného interfe-
renčního obrazce na vlnové délce použitého budicího světla, avšak bez přidaného lineár-
ního polarizátoru. Vzorek tak byl osvícen světlem, které vykazovalo pro některé vlnové
délky nenulovou DoP (viz graf 2.30(b)). Výsledné interferenční obrazce pro jednotlivé
vlnové délky s krokem 50 nm jsou zobrazeny na obrázku 2.34 [191]. Z jednotlivých
měření je vidět, že obrazec obsahuje převážně čtvercový interferenční vzor, který od-
povídá nepolarizovanému osvětlení. Nicméně se v těchto měřeních začíná projevovat i
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kosočtvercový vzor, který odpovídá lineární polarizaci. Ze získaných interferenčních ob-
razců proto lze odhadnout DoP s hodnotou okolo 0,1 až 0,3, což odpovídá i hodnotám
v grafu 2.30(b).

Obrázek 2.34: (a) až (f) SNOM snímky interference SPP vln pro čtvercové struktury a pro
nepolarizované osvětlení o různé vlnové délce, kde je patrné postupné promíchávání interfe-
renčních vzorů. Interferenční vzory jsou zvýrazněny pomocí červených a tyrkysových čtverců
a zelených kosočtverců. Měřítko ve všech snímcích je 2𝜇m.

V tomto a předchozích odstavcích byly prezentovány modifikace výsledného tvaru
interferenčního obrazce SPP vln v návaznosti na změnu geometrie budicích drážek nebo
na změnu jednoho z fyzikálních parametrů osvětlení (vlnová délka, polarizační stav a
homogenita). Posledním parametrem osvětlení, jehož vliv na výslednou interferenci
bude studován, je jeho fáze, což přinese velmi zajímavé další možné aplikace. Nicméně
dosud prezentované výsledky mohou být použity pro řešení jedné z nejzákladnějších
otázek aperturní SNOM mikroskopie: Jaké komponenty vektoru elektrické intenzity
blízkého elektromagnetického pole aperturní SNOM mikroskop detekuje a proč?

2.4.5 Interakce SNOM sondy a blízkého pole

Do interference SPP vln se promítá hned několik fyzikálních parametrů, které je nutné
zohlednit při správné interpretaci naměřených dat. V případě interference SPP vln vy-
buzených na čtvercových budicích strukturách bylo objeveno hned několik zajímavých
skutečností, které je vhodné i nadále zkoumat. Hlavní výhoda užití čtvercových drážek
pro interferenci SPP je vznik dvou tvarově odlišných interferenčních vzorů, jak bylo
ukázáno v pro případy lineárně polarizovaného osvětlení dvou vzájemně ortogonálních
komponent E‖ a E⊥. Tento odstavec bude využívat předchozích výsledků k navržení
experimentální a numerické metody ke studiu citlivosti aperturního SNOM hrotu na
výše zmíněné složky blízkého pole.

Nejdříve popišme interakci blízkého pole a a-SNOM hrotu, který si prozatím zjed-
nodušíme na pokovené válcové optické vlákno s aperturou ve spodní podstavě, jak je
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ukázáno na obrázku 2.35(a). Je-li pozice středu hrotu 𝑥 = 𝜉, pak můžeme definovat
interval ⟨𝜉 −𝐷/2, 𝜉 + 𝐷/2⟩, který reprezentuje oblast pod válcovým SNOM hrotem
s průměrem 𝐷 a kde předpokládáme jiný efektivní index lomu než mimo tento interval.
Uvažujme nyní interferenci dvou SPP vln, které se šíří proti sobě (ve směru a proti
směru osy 𝑥). Zdroj jedné SPP vlny se nachází v bodě 𝑥 = 0 a druhý zdroj SPP vlny
v bodě 𝑥 = 𝐿. V intervalu ⟨𝜉 −𝐷/2, 𝜉 + 𝐷/2⟩ předpokládejme, že SPP vlny jsou cha-
rakterizovány vlnovým číslem 𝛽1, a mimo tento interval vlnovým číslem 𝛽2. Superpozici
těchto vln pod hrotem lze vyjádřit jako

𝑢(𝑥′,𝑡) ∝ exp [i𝛽2(𝜉 −𝐷/2)] exp (i𝛽1𝑥
′)e−i𝜔𝑡+

+ exp [i𝛽2(𝐿− 𝜉 −𝐷/2) + i𝜑] exp [i𝛽1(𝐷 − 𝑥′)]e−i𝜔𝑡,
(2.21)

kde 𝜑 je fázový rozdíl mezi SPP vlnami vzniklými na pravé a levé budicí drážce a
parametr 𝑥′ vyjadřuje pozici apertury na válcové podstavě dle obrázku 2.35(a) a tudíž
může nabývat hodnot v intervalu ⟨0, 𝐷⟩. Měřitelná hodnota získaná pomocí SNOM
mikroskopu je úměrná kvadrátu modulu superponované vlny

|𝑢|2 = 𝑢𝑢* ∝ 2 + 2 cos [2𝛽2𝜉 − 𝛽2𝐿 + 𝛽1(2𝑥
′ −𝐷) − 𝜑]. (2.22)

Předpokládejme, že pod aperturou je například maximum intenzity interferenčního
pole bez ohledu na pozici apertury na válcové podstavě, tj. 𝑥′ ∈ ⟨0, 𝐷⟩. Posune-li se
hrot o vzdálenost ∆𝜉, bude detekovaná intenzita v bodě 𝜉′ = 𝜉+∆𝜉 určena zcela podle
fázového rozdílu ∆𝜙 = 𝜙′ − 𝜙, který lze vyjádřit porovnáním rovnic (2.21) a (2.22)
s jejich čárkovanou verzí rovnic jako

∆𝜙 = 2𝛽2∆𝜉. (2.23)

Z tohoto vztahu vidíme, že fázový rozdíl detekované vlny je dán pouze hodnotou vlno-
vého čísla 𝛽2, které odpovídá velikosti propagačního vektoru SPP vlny vně intervalu
⟨𝜉 −𝐷/2, 𝜉 + 𝐷/2⟩. Z toho vyplývá, že i když SNOM hrot lokálně změní periodu modu-
lace stojaté vlny blízkého pole v blízkosti tohoto hrotu, detekuje se perioda modulace
pole mimo tento hrot. Na toto řešení lze také nahlížet tak, že SNOM hrot má bě-
hem rastrování pevný a neměnný tvar, který sice ovlivní blízké pole pod hrotem, ale
vždy stejně, a proto se detekuje změna intenzity pole, která je dána pouze okrajovými
podmínkami (počáteční fází) na obou koncích hrotu. Tato fáze je určena fází vnější
vlny.

Popsaný analytický model je omezený na případy, kdy hrot nezakrývá budicí drážky.
V tom případě by byla do modelu vnesena asymetrie, která změní okrajové podmínky.
SNOM hrot tedy ovlivňuje rozložení blízkého pole v blízkosti excitačních drážek a je
proto nesprávné z experimentálních dat v blízkosti těchto drážek vyvozovat nějaké
fyzikální závěry. S tímto parazitním jevem jsme se již setkali například při určování
periody modulace interference SPP na kruhové drážce (viz obrázek 2.23(c) na str. 76).

Správnost předchozího analytického modelu lze ověřit pomocí FDTD numerických
simulací, které nejsou limitované okrajovou asymetrií způsobenou přítomností hrotu a
hlavně dokáží modelovat i složitější tvary SNOM hrotů. Pouze pro ověření výše zmí-

88



Obrázek 2.35: (a) Schéma geometrie interakce SNOM hrotu a blízkého pole a definice ve-
ličin. (b) FTDT simulace blízkého pole generovaného interferencí SPP vln vybuzených na
dvojici paralelních drážek, v jehož blízkosti je válcový SNOM hrot. Pod hrotem je vlivem jeho
přítomnosti patrná změna periody modulace interferenčního pole. (c) Graf závislosti časově
středované hodnoty Poyntingova vektoru (tj. detekované intenzity) na posuvu SNOM hrotu
s krokem 50 nm. V grafu je vidět periodická modulace detekovaného signálu, která má shodnou
periodu jako interferenční proužky.

něného analytického modelu byl k první simulaci použit válcový hrot mezi dvojicí
paralelních budicích drážek (2D simulace). Z obrázku 2.35(b) je vidět, že přítomnost
a-SNOM hrotu v blízkosti povrchu vzorku opravdu způsobí zkrácení periody modulace
SPP interference pod tímto a-SNOM hrotem, tj. zvýšení efektivního indexu lomu roz-
hraní. Poté bylo hrotem vždy posunuto o ∆𝜉 = 50 nm směrem doprava a vyčíslena
hodnota toku energie horní plochou válce, která představuje detekovaný optický signál
navázaný již do samotného optického vlákna. Tyto hodnoty byly vykresleny do grafu na
obrázku 2.35(c), ze kterého je patrné, že SNOM hrotem je detekována opravdu vnější
perioda modulace blízkého pole. Konkrétně pro SPP interferenci na zlaté vrstvě buze-
nou světlem He-Ne laseru je objevená perioda modulace 𝜆m ≈ 300 nm, což vzhledem
k velikosti kroku ∆𝜉 velmi dobře odpovídá teoretické hodnotě 𝜆m = 303 nm.

Uvedený způsob FDTD numerických simulací, který fyzikálně korektním způsobem
popisuje interakci SNOM hrotu a blízkého pole, se velmi osvědčil. Navíc pokročilé
FDTD programy dokáží namodelovat prakticky libovolnou geometrii problému (tvaru
SNOM hrotu a interferenčních struktur). Jedinou nevýhodou je dlouhý čas výpočtu,
neboť každá pozice hrotu znamená jednu simulaci, která je již pochopitelně 3D, a pokud
chceme započítat i navázání optického signálu, je nutné modelovat velkou oblast, aby
nedocházelo k parazitním jevů na okrajích výpočetní oblasti. Zde se nejčastěji používají
tzv. PML okraje (PML, z angl. Perfectly Matched Layers), které mají za úkol utlumit
veškerý tok energie, který se odráží od hraniční oblasti zpět do simulovaného prostoru.

Nyní již zkombinujeme výše popsaný způsob tvorby FDTD simulací s poznatky
z interference SPP vln vybuzených na čtvercových strukturách a zaměříme se na zcela
nový způsob zjišťování citlivosti SNOM hrotu na jednotlivé komponenty blízkého pole.
K tomuto účelu je totiž blízké interferenční pole vzniklé od čtvercových drážek osví-
cených lineárně polarizovaným světlem ideálním nástrojem, protože absolutní poloha
interferenční obrazců od E⊥ a E‖ je vzájemně posunuta: maxima jednoho obrazce leží
v minimech druhého (viz obrázek 2.36(a)). Z předchozích výsledků je již známo, že
blízké pole složené z E⊥ komponent má v centru (𝜉 = 0) minimum intenzity a pole slo-
žené z E‖ komponent má v centru maximum intenzity. Při posuvu SNOM hrotu podél
hlavní diagonály v okolí centra bude v centru (𝜉 = 0) detekováno buď: (1) maximum
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Obrázek 2.36: (a) FTDT simulace rozložení jednotlivých komponent |E‖|2 a |E⊥|2 blízkého
pole generovaného interferencí SPP vln vybuzených na čtvercové struktuře pro lineárně pola-
rizované osvětlení. (b) Geometrie studovaného problému interakce SNOM hrotu a elektrické
intenzity blízkého pole. Pod SNOM hrotem je patrná změna rozložení blízkého pole, která je
způsobena jeho přítomností. (c) Graf citlivosti SNOM hrotu na jednotlivé komponenty blíz-
kého pole interference SPP vln v závislosti na průměru apertury, který ukazuje, že pro průměry
apertury menší (resp. větší) než 𝐷kr ≈ 80 nm je detekováno ve středu (𝜉 = 0) interferenční
struktury minimum (resp. maximum), které odpovídá vyšší citlivosti na E⊥ komponentu (resp.
na E‖ komponentu) – viz obrázek 2.36(a).

intenzity (elektromagnetického toku) vláknem10, a pak je hrot citlivý více na E‖ kom-
ponentu, anebo (2) minimum intenzity, a pak je hrot citlivý více na E⊥ komponentu.

Nejdříve byl vytvořen model SNOM hrotu dle reálných parametrů (viz obrázek
2.36(b)), ve kterém se měnil průměr kruhové apertury od 50 nm do 120 nm s krokem
10 nm. Dále bylo vytvořeno blízké pole pomocí interference SPP vln na 200 nm tlusté
vrstvě zlata osvětlené He-Ne laserem (𝜆0 = 632,8 nm). Na obrázku 2.36(b) si lze po-
všimnout, že generované blízké pole je opět deformováno přítomností SNOM hrotu
obdobně, jako tomu bylo v předchozím případě pro válcový hrot. Tato studie ale cílí na
otázku určení citlivosti SNOM hrotu na jednotlivé komponenty blízkého pole, a proto
byl zvolen dostatečně jemný krok posuvu hrotu podél hlavní diagonály (∆𝜉 = 10 nm),
aby bylo možno přesně určit poměr citlivosti měření jednotlivých komponent.

Výsledky hodnot z FDTD simulací jsou vyneseny do grafu na obrázku 2.36(c), kde je
zobrazen elektromagnetický tok ⟨S⟩ optickým vláknem v závislosti na posuvu SNOM
hrotu pro jednotlivé průměry SNOM apertury. Výsledek je velmi překvapivý a zod-
povídá základní otázku, na které komponenty vektoru elektrické intenzity blízkého
elektromagnetického pole je aperturní SNOM mikroskop citlivější [117]. V odpovědi
na tuto otázku není odborná literatura zajedno: některé odborné články ukazují, že
SNOM sonda detekuje spíše E⊥ [190, 214, 215, 203] a jiné, že spíše E‖ komponentu
[125, 117, 216]. Z grafu 2.36(c) je patrné, proč existuje tato nejednoznačnost. Citlivost
a-SNOM hrotu totiž závisí na velikosti použité apertury. Pro „malé“ průměry apertury
se objevuje v absolutním středu interferenční struktury (𝜉 = 0) minimum hodnoty
toku ⟨S⟩, a proto jsou tyto SNOM sondy citlivější na komponenty blízkého pole kolmé
k povrchu vzorku, tj. E⊥ komponenty. Naopak pro „velké“ apertury se ve středu inter-

10Tento elektromagnetický tok vláknem odpovídá časově středované hodnotě Poyntingova vektoru
označované jako ⟨S⟩ a definované dle vztahu (1.15).
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ferenční struktury objevuje maximum toku ⟨S⟩, a tím pádem jsou tyto SNOM sondy
citlivější na komponenty rovnoběžné s povrchem vzorku, tj. E‖ komponenty. Kritickým
průměrem, který rozděluje apertury na „malé“ a „velké“ , je pro 130 nm tlusté zlaté po-
kovení SNOM hrotu průměr apertury 𝐷kr ≈ 80 nm. Tato změna citlivosti SNOM hrotu
na druhou komponentu blízkého pole může být závislá i na dalších parametrech: i)
materiálu a tloušťce pokovení, ii) geometrii hrotu a případně jeho různé asymetrie a
iii) optickém vlákně a jeho schopnosti vést daný optický mód.

Fyzikální vysvětlení citlivosti a-SNOM sondy je zřejmě takové, že blízké pole se
do vlákna „dostává“ dvěma způsoby: aperturou a penetrací přes pokovení hrotu. Je-li
apertura „malá“ (v našem případě pod 80 nm), je zřejmě silnější efekt penetrace pole
přes pokovení a tento jev je podle všeho citlivější na E⊥ komponentu. Tato hypotéza
koresponduje i s Ref. [217], kde pozorovali penetraci elektromagnetického pole přes
pokovení SNOM hrotu, který byl dokonce zcela bez apertury. Jev byl vysvětlován
pomocí Kretschmannova jevu, který byl popsán na obrázku 1.9(b) na str. 23. Na druhou
stranu, je-li apertura již dostatečně „velká“ , prochází přes ni již dostatečné množství
optického signálu, který je více citlivý na E‖ komponentu. To je ve shodě s obecně
přijímanou tezí, že kruhová apertura je citlivá právě na E‖ pole [117].

V tuto chvíli probíhají FDTD simulace pro různé geometrické a materiálové parame-
try, které by poodkryly a vysvětlily i další konkrétní experimenty. Podobně jsou nyní
připravovány experimenty k potvrzení nebo vyvrácení teoretických citlivostí SNOM
sond na jednotlivé komponenty blízkého pole, které byly zobrazeny v grafu 2.36(c).

Otázkou zůstává, jestli již z naměřených dat nelze získat zmiňované citlivosti SNOM
sond. Nabízí se rovněž otázka možnosti použít Fourierovu analýzu (2D FFT) k separo-
vání obou komponent blízkého pole přímo z těchto experimentálních dat. Na obrázku
2.37(a) je zobrazen 2D FFT obraz z experimentálních dat prezentovaných na obrázku
2.31(e) pro vlnovou délku osvětlení 650 nm. Pro porovnání byl vytvořen i 2D FFT
obraz z odpovídajících FDTD simulací (viz obrázek 2.37(b)). Oba 2D FFT obrazy se
velmi dobře shodují. Pro správnou interpretaci získaných výsledků byly navíc z FDTD
simulací extrahovány dva další 2D FFT obrazy pro interferenci SPP vln složenou pouze
z komponent E⊥ (viz obrázek 2.37(c)) a pouze z komponent E‖ (viz obrázek 2.37(d)).
Bohužel vidíme, že FFT obraz pro E⊥ interferenci se překrývá přes FFT obraz E‖ in-
terference, a není proto možné touto cestou získat informaci o citlivosti použité SNOM
sondy na jednotlivé komponenty. Obdobně ani nelze z těchto dat získat přímý inten-
zitní profil v dostatečném rozlišení v centru interferenčních struktur, aby byla možná
jejich hlubší analýza. Je proto nutné zaměřit experimenty přímo na daný jev.

V tomto odstavci byl prezentován způsob, jakým lze pomocí interference SPP vln
vybuzených na čtvercových strukturách určit citlivost aperturní SNOM sondy na jed-
notlivé komponenty blízkého pole. Prozatím byly prezentovány pouze FDTD simulace,
které však demonstrovaly použitelnost a velký potenciál této metody i pro následu-
jící experimentální výzkum. Bylo ukázáno, že jedním z hlavních parametrů pro určení
této citlivosti je velikost apertury. I když se zatím jedná o předběžné výsledky, které
ještě nebyly publikovány, vzhledem k fundamentálnosti otázky, na kterou přináší od-
pověď, lze očekávat v blízké budoucnosti jejich publikování v některém mezinárodním
impaktovaném vědeckém časopise.
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Obrázek 2.37: 2D FFT obraz (a) pro experimentální data (zdrojová data na obrázku 2.31(e))
a (b) pro odpovídající FDTD simulaci. 2D FFT obraz pro interferenci SPP složenou (c) pouze
z komponent E⊥ a (d) pouze z komponent E‖.

2.4.6 Závislost tvaru výsledného interferenčního obrazce na fázi
osvětlení

Poslední úspěšný projekt, který přinesl originální výsledky využívající interferenci SPP
vln a jejich detekci pomocí SNOM mikroskopie, je řízené ovládání tvaru interferenčního
obrazce pomocí změny fáze osvětlení budicích drážek. K tomuto projektu byl využíván
již SNOM mikroskop od firmy Nanonics, ve kterém lze jednodušeji modifikovat op-
tické cesty používané k osvětlení drážek. Tyto nové experimentální výsledky umožňují
zobrazovat rozložení 2D fáze SPP vln, která je využívána především v plazmonové ho-
lografii [218], nelineární plazmonice [219] a ve fázově citlivé mikroskopii blízkého pole
[124, 220, 123].

Obrázek 2.38: Experimentální sestava umožňující nastavovat různou fázi osvětlení budicích
drážek pomocí prostorového fázového modulátoru (SLM). Jedná se o úpravu SNOM mikro-
skopu od firmy Nanonics.

Základ ovládání fáze osvětlení spočívá ve využití prostorového modulátoru světla
(SLM, z angl. Spatial Light Modulator). Jedná se o displej kapalných krystalů (LCD,
z angl. Liquid Crystal Display), který dokáže v každém svém pixelu změnit fázi odraže-
ného světla. Tato změna fáze je způsobená fázovým zpožděním lineárně polarizovaného
světla při průchodu kapalnými krystaly. Velikost LCD displeje se liší podle kvality vý-
robku, ale základní model SLM od firmy Hamamatsu (typ LCOS-SLM X10468-01),
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který máme i v našich laboratořích k dispozici, má velikost displeje (15,8 × 12,0) mm2

a rozlišení (800 × 600) px2. Proto je nutné před SLM modulem laserový svazek nej-
prve lineárně polarizovat, poté ideálně zvětšit jeho průměr na 12mm a pak jej zase
zmenšit na původní hodnotu, aby nedocházelo ke zbytečnému oříznutí svazku třeba na
vstupní pupile objektivu. K tomuto účelu byla vytvořena optická sestava zobrazená na
schématu 2.38. Jako zdroj světla byl použit He-Ne laser s výstupním výkonem 50mW.
Intenzita světla je však oslabena dvojnásobným průchodem přes dělič svazku na 25%.
K dalším ztrátám pochopitelně dochází při průchodu polarizátorem (Glanův-Taylorův
hranol), při dvojnásobném průchodu expandérem (10× zvětšení průměru svazku) a i
při samotném odrazu od SLM modulátoru. Fázově modulovaný svazek byl na vzorek
fokusován zespodu pomocí 50× objektivu a signál blízkého pole byl následně sbírán
pomocí SNOM sondy do fotodetektoru (PMT, z angl. PhotoMultiplier Tube).

Jako vzorek byla použita kruhová drážka, na které vzniká interference SPP vln po-
pisovaná v odstavci 2.1.3. Protože dopadající laserový svazek je lineárně polarizován,
dochází k efektivnímu buzení dvou SPP vln proti sobě, jak je naznačeno v FDTD si-
mulaci. V případě 2D holografie tak může jedna SPP vlna představovat referenční vlnu
(REF) a druhá objektivovou vlnu (OBJ). Nejdříve bude krátce popsán princip hologra-
fie v klasické optice (tj. 3D optika) a tento model poté bude aplikován na 2D optiku.
Zjednodušené schéma principu holografie je zobrazeno na obrázku 2.39(a). Koherentní
svazek světla je rozdělen na dva svazky, kde jeden svazek představuje OBJ větev a
druhý svazek REF větev. V OBJ větvi je umístěn zkoumaný objekt, který změní fázi
prošlého světla, naopak REF větev má (ideálně) naprosto identickou optickou cestu
svazku, jako v OBJ větvi, jen s výjimkou zkoumaných struktur, které zde chybí (ale
substrát vzorku však nikoliv). Je-li světlo vzorkem rozptýleno, je potřeba jej pomocí
sběrné optiky opět fokusovat na detektor. Na tomto detektoru pak interferuje OBJ
vlna s REF vlnou a je tak získán hologram (například pomocí tzv. mimoosové hologra-
fie) [194]. Pomocí zpětné Fourierovy analýzy je pak z tohoto hologramu získán zvlášť
fázový a intenzitní obrazec [221].

Ve 2D optice stačí zaměnit elektromagnetickou světelnou vlnu za SPP vlny, případ-
nou fokusační optiku například za 2D meta-povrchovou čočku a detektor například za
SNOM sondu. Problémem SNOM mikroskopie je ale získání intenzitní informace v jed-
nom čase pouze z jednoho bodu. Při snaze využít SNOM mikroskopii je proto nutné
použít komplikovanější metodu na zpracovaní a zobrazení rozložení fáze SPP vln. Tato
metoda byla vyvinuta na základě metody známé z klasické optiky, a to tzv. digitální
holografie s posuvem fáze (PSDH, z angl. Phase-Shifting Digital Holography) [222].

Princip této metody je technicky poměrně jednoduchý a je schematicky naznačen
na obrázku 2.39(b). Je založen na interferenci dvou SPP vln, kde jedna SPP vlna
představuje OBJ větev a druhá REF větev, což lze zajistit například osvícením dvou
protilehlých budicích drážek (i kruhově symetrických). Pro vyhodnocení je však nutné
pořídit čtyři SNOM obrázky, kde spolu vždy interferuje OBJ a REF větev, ale tyto
snímky se musí lišit tím, že REF vlna je fázově posunuta vždy o krok 𝜋/2 vůči OBJ
vlně. Tento posuv vzájemné fáze může být vytvořen pomocí SLM modulátoru. Obecně
lze interferenci dvou SPP vln s rozdílnou fází 𝜙1, 𝜙2 pro daný bod (𝑥,𝑦) na snímku
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zapsat jako [222]

𝐼(𝛿) = E2
1 + E2

2 + 2E1 · E2 cos (𝜙2 − 𝜙1 + 𝛿), (2.24)

kde 𝛿 je vzájemný fázový rozdíl mezi REF a OBJ vlnou nastavený pomocí SLM. Jsou-li
takto pořízeny čtyři interferenční obrazce s krokem ∆𝛿 = 𝜋/2, můžeme rozložení této
intenzity zapsat jako soustavu rovnic

𝐼(0) = E2
1 + E2

2 + 2E1 · E2 cos (𝜙2 − 𝜙1), (2.25)

𝐼(𝜋/2) = E2
1 + E2

2 − 2E1 · E2 sin (𝜙2 − 𝜙1), (2.26)

𝐼(𝜋) = E2
1 + E2

2 − 2E1 · E2 cos (𝜙2 − 𝜙1), (2.27)

𝐼(3𝜋/2) = E2
1 + E2

2 + 2E1 · E2 sin (𝜙2 − 𝜙1). (2.28)

Jedná se o soustavu čtyř rovnic o čtyřech neznámých, která má poměrně jednoduché
obecné řešení pro každý bod (𝑥,𝑦) snímku jako

∆𝜙 = 𝜙2 − 𝜙1 = arctan

[︂
𝐼(3𝜋/2) − 𝐼(𝜋/2)

𝐼(0) − 𝐼(𝜋)

]︂
. (2.29)

Teto vztah tak představuje velmi efektivní způsob využití digitálního zpracování čtyř
obrázků naměřených pomocí SNOM mikroskopie, ze kterého lze získat fázový posuv
dvou vln, které spolu interferují. V našem případě se jednalo o dvě SPP vlny, které
vzniknou na budicí kruhové drážce a šíří se proti sobě.

Obrázek 2.39: (a) Schéma fyzikálního principu 3D holografie pro zobrazování rozložení fáze
pomocí interference objektové a referenční vlny. Tomuto interferenčnímu snímku se říká holo-
gram. (b) Princip 2D holografie pro zobrazování rozložení fáze blízkého pole pomocí interfe-
rence objektové (OBJ) a referenční (REF) SPP vlny na kruhové drážce.

V experimentu je ale nejdříve nutné zajistit homogenní osvětlení kruhové drážky
a ověřit funkčnost řízené kontroly fáze v jednotlivých částech kruhové drážky. Pak lze
definovaně nastavovat vzájemnou fázi mezi REF a OBJ vlnami, neboť na jedné a na
druhé polovině kruhové drážky právě tyto vlny vznikají. Výhoda použití námi zvolené
konfigurace spočívá v tom, že je-li na SLM nastavena fázová maska šachovnicového
tvaru s přechody 0 a 𝜋 (viz obrázek 2.40(a)), dojde vlivem destruktivní interference
v osvětlovací laserové stopě k vytvoření (intenzitně slabšího) „záměrného“ kříže [223].
Ten přesně definuje hranice fázové masky lemující oblasti v laserové stopě s nastavenou
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Obrázek 2.40: (a) Ukázky různých fázových masek nastavených na SLM a jim odpovídající
intenzita laserové stopy, kterou je osvětlována budicí interferenční drážka (bílá čárkovaná
čára). Je patrné, že v místech fázového přechodu (0 ↔ 𝜋) je v laserové stopě pozorovatelná
destruktivní interference. (b) SNOM měření a (c) odpovídající FDTD simulace interferenčního
obrazce SPP vln (|E⊥|2) vybuzených na kruhové drážce při osvětlení „šachovnicovou“ fázovou
maskou (naznačená v pravém horním rohu).

hodnotou fáze na SLM. V tomto případě je pak již jednoduché sesadit tento „záměrný“
kříž na střed kruhové interferenční struktury pomocí 𝑥𝑦𝑧-piezostolku.

Využitím destruktivní interference v osvětlovací stopě laseru způsobené přechody
v (0 ↔ 𝜋) fázové masce lze měnit i interferenční obrazec, což bylo experimentálně
změřeno a zobrazeno na obrázku 2.40(b). Lze si všimnout, že v experimentu došlo
k rozdělení motýlkovitého interferenčního obrazce na dvě poloviny (horní a dolní) s pře-
chodovou úzkou oblastí, kde není detekován žádný optický signál. Obrazec odpovídá
interferenci SPP vln, při které je potlačeno buzení SPP z malé oblasti drážky, což je
patrné z experimentu i z FDTD simulací (viz obrázek 2.40(c)). Tento jev umožňuje
možné další aplikace, protože oblast, ve které dojde k poklesu intenzity a „vypnutí“
interference SPP vln, je velmi malá a pomocí digitální fázové masky i velmi dobře lo-
kalizovatelná. V našem případě je velikost neosvícené oblasti budicí drážky menší než
jeden mikrometr. Pokud bychom chtěli zastínit stejnou oblast drážky pomocí stínítka,
naráželi bychom na problém difrakce světla. Je patrné, že užitím SLM fázové masky
k zastiňování malých oblastí budicích drážek je možné velmi precizně ovládat výsledný
tvar interferenčního obrazce SPP vln.

Nyní se vraťme k experimentálnímu 2D zobrazení rozložení fáze pomocí metody
digitální holografie s posuvem fáze (PSDH). V tomto případě stačí měnit fázi pouze
v oblastech pravé a levé poloviny kruhové drážky, tedy vzhledem k orientaci vektoru
polarizace v oblastech, kde vznikají REF a OBJ vlny. I když pro získání výsledného
fázového rozdílu mezi oběma vlnami stačí pořídit čtyři snímky s fázovým krokem ∆𝛿 =

𝜋/2, bylo pro statistické ověření funkčnosti této metody zvolen jemnější krok, a to
∆𝛿 = 𝜋/6. Výsledky SNOM měření pro jednotlivé fázové rozdíly mezi pravou a levou
polovinou kruhové drážky jsou zobrazeny na obrázku 2.41, kde konstantní fáze 0 zůstává
pro všechna měření v levé polovině a v pravé se postupně zvyšuje fázový rozdíl od
(0 → 2𝜋) s výše zmiňovaným krokem ∆𝛿 = 𝜋/6. Z výsledných měření je patrné, že
se zvyšujícím se fázovým rozdílem se posouvá interferenční obrazec směrem doleva, a
vidíme, že například pro fázový rozdíl 𝛿 = 𝜋 se uprostřed interferenční struktury objeví
maximum intenzity modulace11. Pro fázový rozdíl 𝛿 → 2𝜋 se stále obrazec posouvá
směrem doleva, až se opět uprostřed interferenční struktury objeví minimum intenzity

11Pro fázový rozdíl 𝛿 = 0 je uprostřed interferenční struktury minimum intenzity modulace.
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Obrázek 2.41: SNOM měření interference SPP vln vybuzených na kruhové drážce pro různé
fázové rozdíly mezi pravou a levou stranou označené v levém horním rohu každého z obrázků.
V pravém horním rohu je pak zobrazen detail centrální oblasti kruhové struktury, kde je dobře
patrný posun interferenčního obrazce směrem doleva při zvyšujícím se fázovém rozdílu 𝛿.

modulace.
Pro lepší vizualizaci tohoto posuvu byly jednotlivé posuvy kvantifikovány a vykres-

leny do grafu (viz obrázek 2.42(a)). Z tohoto grafu je dobře vidět, že posuv vyka-
zuje lineární závislost se směrnicí 53,8 nm/rad, z čehož vyplývá, že pro fázový rozdíl
𝛿 → 2𝜋 dostaneme experimentálně posuv 338 nm. Tato hodnota velmi dobře korespon-
duje s hodnotou vzdálenosti mezi dvěma centrálními maximy interferenčního obrazce
na kruhové drážce, které jsou od sebe dle rovnice (2.18) (nebo taktéž podle obrázku
2.9(c) na str. 63) vzdáleny o 𝜆m ≈ 340 nm.

Dále byly vytvořeny FDTD simulace, kdy se opět fázový rozdíl SPP vln mezi levou
a pravou polovinou kruhové drážky měnil s krokem ∆𝛿 = 𝜋/6. Na obrázku 2.43(a) jsou
tyto simulace zobrazeny a opět v nich byl objeven odpovídající posuv interferenčního
obrazce, tentokrát doprava, neboť konstantní nulová fáze zůstávala v pravé polovině
kruhové drážky a fáze se měnila v levé polovině. Z hlediska symetrie vyplývá, že je
možné posouvat obrazcem doprava nebo doleva podle toho, na které polovině kruhové
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Obrázek 2.42: (a) Graf závislosti posuvu interferenčního obrazce na fázovém rozdílu osvětlení
levé a pravé poloviny kruhové drážky nastaveném pomocí SLM. Experimentální data jsou
získána ze SNOM měření zobrazených na obrázku 2.41 a FDTD data jsou získána ze snímků
zobrazených na obrázku 2.43. (b) Experimentální a (c) FDTD numerický intenzitní profil
blízkého pole generovaného interferencí SPP vln vedený přes střed kruhové drážky pro čtyři
SLM fázové posuvy 𝛿 s krokem Δ𝛿 = 𝜋/2.

drážky se bude měnit fázový rozdíl a na které zůstane konstantní. Pro lepší vizualizaci
tohoto posuvu byly vykresleny lineární řezy přes centrální dva píky v závislosti na
fázovém rozdílu 𝛿 mezi REF a OBJ vlnami, kde je dobře patrný posuv interferenčního
obrazce o celou centrální prostorovou periodu modulace 𝜆m ≈ 340 nm směrem doprava
(viz obrázek 2.43(b)).

Dalším zajímavým pozorovaným jevem je zde skutečnost, že při postupném zvy-
šování fázového rozdílu až na hodnotu 𝛿 → 𝜋, kdy nastává uprostřed kruhové drážky
maximum modulace, roste postupně intenzita (výška) tohoto píku modulace. Naopak,
při dalším zvyšování hodnoty fázového 𝛿 → 2𝜋 dochází symetricky k postupnému
poklesu intenzity tohoto píku modulace až na stejnou hodnotu, která byla předtím
spočítána pro 𝛿 = 0. Tento jev souvisí se zákonem zachování energie, protože časově
středovaná hodnota efektivity buzení SPP vln je bez ohledu na fázi osvětlení pořád
stejná, a tudíž musí být i energie v celé ploše kruhové drážky stále konstantní. Při
fázovém posuvu 𝛿 = 𝜋 je ale vlivem interference v celé ploše kruhové drážky o jeden
interferenční proužek méně12, a proto se zřejmě o tuto energii zvýší intenzita zbylých
proužků.

Pro porovnání výsledků FDTD simulací s experimentálně naměřenými daty byly
opět extrahovány hodnoty posuvu interferenčního obrazce v závislosti na fázovém roz-
dílu 𝛿 mezi OBJ a REF vlnou, které pak byly vykresleny do grafu 2.42. Z tohoto grafu
je patrné, že naměřená data velmi dobře korespondují s těmito výpočty. Opět je patrný
lineární trend se směrnicí 54,1 nm/rad, ze kterého lze opět získat hodnotu 𝜆m = 340 nm

pro fázový rozdíl 𝛿 → 2𝜋.
Z experimentálních dat i numerických výpočtů byla ověřena správná funkce SLM

modulátoru, díky kterému je možné kontrolovaně posouvat maximy intenzity modulace
interference SPP vln se subvlnovou přesností v laterálním směru. Tento princip tak
může najít uplatnění například v nanolitografii [224].

12V našem experimentu s průměrem kruhové drážky 10𝜇m objevujeme 32 interferenčních proužků
pro fázový posuv 𝛿 = 0 a 31 proužků pro 𝛿 = 𝜋.
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Obrázek 2.43: (a) FDTD simulace posuvu interferenčního obrazce SPP vln vybuzených na
kruhové drážce. Mezi pravou a levou polovinou kruhové struktury je nastaven pomocí SLM
fázový rozdíl osvětlení (zapsaný v levém horním rohu) a (b) intenzitní profil vedený přes střed
kruhové struktury.

Poslední krok pro zobrazení fázového rozložení spočívá v digitálním zpracování čtyř
intenzitních obrázků s fázovým rozdílem mezi REF a OBJ vlnou 𝛿 ∈ {0,𝜋/2,𝜋,3𝜋/2} a
dosazení do rovnice (2.29). Při tomto procesu jsou nutné experimentálně získané SNOM
obrázky sesadit k jednomu bodu a eliminovat tak případný drift vzorku. Výsledné
experimentálně naměřené rozložení 2D plazmonové fáze ∆𝜙, které v tomto případě
reprezentuje vzájemný rozdíl fáze mezi oběma SPP vlnami, je zobrazen na obrázku
2.44(a). Vidíme, že tato SPP fáze se zrekonstruovala pouze v místech, kde dochází
k interferenci obou vln, a proto pozorujeme opět motýlkovitý tvar. V ostatních místech
struktury je naměřen pouze šum.

Z lineárního řezu centrální oblastí kruhové drážky je dobře patrné, že fáze vytváří
klasický pilovitý signál s hodnotami přibližně od −𝜋 do +𝜋. Dále je patrné, že tato fáze
vykazuje lineární růst zleva doprava a vždy při dosažení hodnoty přibližně +𝜋 skočí
opět na hodnotu −𝜋, což je pro spojitě se měnící fázi typické. Dále lze díky pilovitému
signálu velmi dobře odečíst prostorovou periodu fázové modulace. Pro centrální oblast
tak byla určena hodnota 𝜆m ≈ 340 nm a v blízkosti drážek 𝜆m ≈ 305 nm. Je tedy
zřejmé, že tato perioda modulace koresponduje s periodou modulace interferenčního
obrazce. Dále si lze povšimnout, že přesně ve středu kruhové drážky je nulová fáze, kde
v intenzitním SNOM snímku detekujeme minimum intenzity modulace (pro 𝛿 = 0). Na
druhou stranu skoková změna fáze koresponduje s maximem intenzity modulace. Je
tedy patrné, že díky této skokové změně je fázová odezva k určování vlnové délky SPP
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vln rozhodně vhodnější.
Může vyvstat otázka, a to, proč SPP fáze ∆𝜙 roste zrovna zleva doprava a niko-

liv obráceně. Odpověď je poměrně jednoduchá a zřejmá. Závisí totiž na tom, na které
straně interferenční struktury byla nastavena konstantní fáze osvětlení 𝛿 = 0 a na které
straně se pomocí SLM měnila fáze osvětlení od nuly do 2𝜋, což v experimentu způso-
bovalo posuv interferenčního obrazce. Posuv interferenčního obrazce zprava doleva dle
rovnice (2.29) odpovídá růstu SPP fáze zleva doprava, a to koresponduje s fází budicího
osvětlení, která byla v levé polovině budicí kruhové struktury s konstantní hodnotou
nula a v pravé polovině rostla postupně až na hodnotu 2𝜋.

Přímo z FDTD simulací prezentovaných na obrázku 2.43(a) lze analogickým po-
stupem získat také teoreticky ideální rozložení SPP fáze pro kruhovou drážku, které
je zobrazeno na obrázku 2.44(b). Na první pohled je vidět zásadní rozdíl v tom, že
zde chybí motýlkovitý tvar a fáze je tak zrekonstruovaná téměř po celé ploše kruhové
drážky. Vně drážky však žádné pole zrekonstruované není, což je teoreticky správně.
I při porovnání lineárního řezu v centrální oblasti drážky spatříme další drobné rozdíly.
U experimentálního profilu bylo vidět, že signál nedosahoval přesně až k hodnotám
±𝜋, a navíc lineární trend pilovitého signálu vykazoval drobné fluktuace. Naproti tomu
profil získaný z FDTD simulací se vždy „dotkne“ hodnot ±𝜋 a má přesně lineární
trend.

Všechny tyto nesrovnalosti mezi experimentálními a numerickými daty lze vysvětlit
pomocí šumu, který je obsažen v experimentálních datech. K určení statistického roz-
ložení šumu je vhodné vzít v potaz oblast mimo kruhovou drážku, ve které získáváme
čistě šumový signál. Takto byla vybrána oblast (25 × 25) px2 v pravém dolním rohu
SNOM obrázku, která je vyznačena na obrázku 2.44(c). Podělením hodnot intenzity
každého pixelu této oblasti maximální hodnotou intenzity 𝐼max ze středu interferenční
struktury získáme statistické rozložení míry šumu v tomto obrázku. Ze získaného grafu
je patrné, že většina šumu vykazuje Gaussovo normální rozdělení, ale objevují se zde i
částečně přesvícené pixely typické pro měření intenzitními PMT detektory.

Užitím digitální holografie s posuvem fáze (tj. PSDH procedury) na FDTD simulace
se nejdříve zaměříme na to, jak různé započtení míry Gaussova normálního rozdělení
šumu v simulovaných datech ovlivní rekonstrukci SPP fáze. To je dobře patrné z ob-
rázku rozložení této fáze pro namodelovanou hodnotu směrodatné odchylky 𝜎 = 1,0 %

(obrázku 2.44(d)). Z porovnání obrázků 2.44(b) a 2.44(d) je patrné, že motýlkovitý
tvar rekonstruovaného obrazu je způsoben právě hodnotou směrodatné odchylky. Na-
šemu experimentu nejlépe odpovídá hodnota 𝜎 ≈ 1,0 %. Navíc namodelováním šumu
s náhodně generovanými přesvícenými pixely dle statistického rozložení kvantifikova-
ném na obrázku 2.44(f) získáme výsledný numericky určený obrázek, který nejlépe
koresponduje s experimentálními naměřenými daty (viz obrázek 2.44(e)).

Při vytvoření fázového profilu z obrázku 2.44(e) přes centrální část kruhové drážky
objevíme opět pilovitý signál fáze SPP vln, který již lépe koresponduje s experimentální
křivkou fázového profilu (obrázek 2.44(a)), a můžeme tak oba signály porovnat. Vidíme,
že numericky získaný pilovitý signál již také nedosahuje hodnot ±𝜋 a že lineární trend
vykazuje rovněž drobné fluktuace, i když amplituda fluktuací pro numerická data je
nižší, než je tomu u experimentálních dat. Tento jev je zřejmě způsoben nedokonalým
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matematickým sesazením všech čtyř experimentálně získaných SNOM snímků na sebe,
kdy požadujeme přesnost sesazení ideálně na jeden pixel.

Obrázek 2.44: (a) Experimentální rozložení fáze interference dvou SPP vln vybuzených na
kruhové drážce se zobrazeným fázovým profilem. (b) FTDT simulace rozložení fáze pro ideální
interferenci dvou SPP vln vybuzených na téže kruhové drážce a zrekonstruované pomocí PSDH
procedury. (c) Rozložení četnosti relativního intenzitního šumu v experimentálních SNOM
datech. (d) FDTD simulace rozložení této fáze pro modelovou hodnotu Gaussova rozložení
šumu 𝜎 = 1,0%. (e) FDTD simulace rozložení této fáze s modelovou hodnotou šumu podle
grafu (f), které nejlépe odpovídá experimentálním datům zobrazeným v (a).

V tomto odstavci byl představen koncept 2D holografie za použití interference SPP
vln. Poté byl demonstrován zcela nový způsob zobrazení fázového rozdílu dvou SPP
vln aplikací metody digitální holografie s posuvem fáze (PSDH). Bylo ukázáno, že toto
zcela nové zobrazení představuje vhodnou metodu pro určování periody modulace inter-
ference SPP vln. Rovněž byl ukázán vliv šumu v experimentálních datech na vlastnosti
výsledného rekonstruovaného obrazu fáze interferujících SPP vln.

2.4.7 Zobrazení fáze blízkého pole jedné SPP vlny

V předchozím odstavci 2.4.6 byla prezentována nová metoda na zobrazení rozložení
vzájemné fáze dvou interferujících SPP vln. Otázkou je, zda neexistuje způsob, jak
zobrazit fázi pouze jedné 2D vlny. Pokud by tato metoda existovala, bylo by možné
zobrazit fázi libovolné 2D vlny. Touto 2D vlnou může být i fyzikálně zajímavější vlna než
„klasická“ SPP vlna. V poslední době se pozornost vědecké komunity obrací k využití
nerozptylujících se 2D vln s dlouhou propagací, ke kterým patří například kosinové-
Gaussovy vlny (zkráceně C-G vlny) [225].

Název této vlny je odvozen od jejího příčného intenzitního profilu, který připomíná
kosinově modulovanou obálku Gaussovy křivky. Tato vlna vzniká pomocí interference
dvou SPP vln vybuzených na dvojici drážek, které spolu svírají velký úhel 𝛼 > 170∘.
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Vybuzené SPP vlny spolu pak interferují pod malým úhlem 𝛾 = (180∘ − 𝛼) /2. Pro
zesílení signálu ve směru propagace C-G vlny se za budicí drážky umisťuje série zářezů,
které slouží jako Braggovo zrcadlo (reflektor) [226].

Cílem provedeného experimentu bylo pokusit se zobrazit fázi takto vzniklé C-G
vlny. Výsledné budicí struktury (pro 𝛾 = 5∘) vyrobené pomocí FIB jsou zobrazeny na
obrázku 2.45(a). Na tomto obrázku je zobrazen i příčný řez budicí drážkou a Braggovo
zrcadlo. Rozměry struktur byly optimalizovány pro osvětlení He-Ne laserem a použi-
tou zlatou vrstvu, která v tomto případě měla tloušťku pouze 140 nm. Takto tenká
vrstva zlata je již pro laserový svazek částečně transparentní, což však není v našem
experimentu na škodu, ale naopak představuje nutnou podmínku k jeho realizaci.

V našem experimentu odpovídá C-G vlna OBJ větvi a jako REF větev je použita
právě osvětlující vlna, která částečně prochází přes 140 nm tenkou vrstvou zlata [227].
Tato vlna sice není na povrchu vzorku zcela rovinná, protože se ale jedná o fokusovaný
laserový svazek, který vytváří intenzitní profil Airyho disku, lze ji však vzhledem k mi-
krometrovým rozměrům interferenčních struktur za rovinnou vlnu s konstantní fází
vlnoplochy považovat. Hlavní výhoda užití této REF vlny spočívá v tom, že je velmi
dobře definovaná a má všude přibližně konstantní fázi. Její důležitou vlastností je i to,
že její vektor elektrické intenzity leží v rovině vzorku, a může tedy interferovat pouze
s E‖ komponentou OBJ vlny (2D vlny). To může představovat pro některé aplikace jis-
tou nevýhodu, ale pro interakci povrchových vln s 2D materiály se jedná o principiální
využití [228].

Vzájemná pozice osvětlovací stopy a struktur byla nastavena tak, jak je naznačeno
na obrázku 2.45(b). Na budicích strukturách určených k excitaci C-G vln byla trvale
nastavena pomocí SLM konstantní fáze na hodnotu nula (𝛿 = 0) a v druhé polovině
laserové stopy osvětlující vlny byl pomocí SLM nastavován fázový rozdíl s krokem
∆𝛿 = 𝜋/2. Tak bylo opět možné zrekonstruovat fázi 2D vlny pomocí metody digitální
holografie s posuvem fáze (PSDH). Čtyři SNOM snímky s SLM fázovým rozdílem
𝛿 = {0,𝜋/2,𝜋,3𝜋/2} jsou zobrazeny na obrázku 2.45(b). Je možné si povšimnout, že pro
hodnotu fázového rozdílu ∆𝛿 = 𝜋 je dobře patrná intenzitně oslabená oblast rozdělení
osvětlující vlny na dvě poloviny, která je způsobená destruktivní interferencí dvou vln
v oblasti s opačnou fází. Výsledné zrekonstruované rozložení fáze ∆𝜙 pro samostatnou
2D C-G vlnu je zobrazeno na obrázku 2.45(c).

Vidíme, že rozložení zrekonstruované fáze jedné C-G vlny vykazuje podobné vlast-
nosti, jako rozložení fáze pro interferenci dvou SPP vln popisované v předchozím od-
stavci 2.4.6. V případě fáze C-G vlny existuje ale několik rozdílů: (1) Experimentálně
objevená vlnoplocha, což jsou v podstatě místa stejné hodnoty fáze, je ohnutá do tvaru
písmene „V“, což odpovídá teoretickému tvaru vlnoplochy C-G vlny. (2) Perioda mo-
dulace pilovitého signálu fáze C-G vlny je prakticky dvojnásobná, než při interferenci
dvou SPP vln, konkrétně v našem experimentu Λexp ≈ 640 nm. (3) V pozadí fázo-
vého obrázku se projevují artefakty Airyho disku (viz obrázek 2.45(d)). Při porovnání
experimentálních a FDTD numerických dat je patrné, že tyto výsledky spolu velmi
dobře korelují a lze v nich opět vidět lineárně rostoucí trend fáze s pilovitým tvarem
signálu (přibližně) od −𝜋 do 𝜋. Jediným podstatným rozdílem je zjištěná perioda mo-
dulace pilovitého signálu, která je pro FDTD simulace (tedy pro ideální případ) rovna
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Λsim = 606 nm. Tato neshoda s experimentálně objevenou hodnotou (Λexp ≈ 640 nm)
však bude vysvětlena v následujícím odstavci 2.4.8.

Z výše prezentovaných výsledků tedy vidíme, že lze zrekonstruovat fázi i jedné povr-
chové vlny (v našem konkrétním případě se jednalo o fázi kosinové-Gaussovy vlny), a to
za pomocí interference této povrchové vlny a osvětlující vlny. Výsledky dosažené v rámci
tohoto a předchozího odstavce byly již zaslány k recenznímu řízení do mezinárodního
vědeckého časopisu. Vzhledem ke komplexnosti metody a její možné využitelnosti je
pravděpodobné, že bude k publikování do tohoto nebo podobného časopisu přijata.

Obrázek 2.45: (a) SEM obrázek systému budicích struktur generující 2D C-G vlny a jejich
příčný řez, na kterém je vidět vpravo excitační drážka SPP vln a vlevo Braggovo zrcadlo. (b)
Čtyři SNOM snímky, které sloužily jako zdrojová data pro rekonstrukci rozložení fáze jedné 2D
C-G vlny. Bílá čárkovaná čára označuje velikost stopy osvětlující vlny i s hodnotou nastavené
fáze na SLM. (c) Výsledné experimentálně a (d) numericky získané rozložení fáze jedné 2D
C-G vlny se zobrazeným fázovým profilem, na kterém je patrný pilovitý signál s periodou
modulace Λexp ≈ 640 nm, resp. Λsim = 606 nm.

2.4.8 Závislost tvaru výsledného interferenčního obrazce C-G
vlny na náklonu vzorku

V předchozím odstavci 2.4.7 byly při SNOM měření C-G vlny experimentálně objeveny
dva zajímavé jevy, které se neshodovaly s FDTD numerickou simulací. Prvním jevem
byla vysoká hodnota periody modulace pro C-G vlnu, která byla experimentálně určena
na Λexp ≈ 640 nm a dle simulací by měla v ideálním případě být Λsim = 606 nm.
Druhým jevem bylo vychýlení intenzitního výtrysku C-G vlny směrem dolů vůči ose
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symetrie excitačních drážek (viz obrázek 2.46(a)). Naše hypotéza, jak vysvětlit tuto
asymetrii a prodloužení periody modulace C-G vlny, předpokládá, že tyto dva efekty
jsou způsobené náklonem vzorku okolo dvou ortogonálních os [225]. Tuto situaci lze
modelovat pomocí FDTD simulací.

Nejdříve studujme vliv náklonu vzorku okolo osy, která je rovnoběžná s osou sy-
metrie budicích drážek, jak je naznačeno na schematickém obrázku 2.46(b) (modrá
čerchovaná čára). Maximální náklon, kterého je možné dosáhnout v rámci umístění
vzorku na piezostolek v samotném experimentu, je 𝜉max = ±5∘. Při větších úhlech již
by byl náklon vzorku pozorovatelný pouhým okem, což se nestalo. Tento rozsah úhlů
náklonu byl studován pouze kvalitativně, a proto byly numerické simulace vytvořeny
jen pro hodnoty 𝜉 = {−5∘,0∘, + 5∘}. Výsledky těchto FDTD simulací jsou zobrazeny sa-
dou obrázků 2.46(b). Z těchto obrázků je patrné, že při náklonu vzorku v jednom směru
se C-G vlna stane asymetrická jedním směrem a při náklonu vzorku v druhém směru
se C-G vlna „vyhne“ druhým směrem. Asymetrie v experimentálním snímku 2.46(a) je
tak pravděpodobně způsobena náklonem vzorku kolem osy symetrie budicích drážek.

Druhým efektem je prodloužení periody modulace C-G vlny. Tento jev už je lépe
kvantifikovatelný, protože lze velmi dobře odečíst experimentálně zjištěnou periodu
modulace (Λexp ≈ 640 nm). Proto závislost periody modulace na náklonu vzorku vůči
ose, která je kolmá na osu symetrie budicích drážek (červená čerchovaná čára v sche-
matickém obrázku 2.46(c)), byla simulována s jemnějším krokem ∆𝜁 = 1∘. Výsledky
limitních případů FDTD simulací jsou zobrazeny sadou obrázků 2.46(c). Při detailním
pohledu je vidět, že dochází k prodlužování periody modulace se zvyšujícím se úhlem 𝜁.
Pro lepší vizualizaci tohoto jevu byly vytvořeny intenzitní profily podél (modré) osy sy-
metrie excitačních drážek. Ze vzdálenosti dvou sousedních maxim intenzity signálu na
tomto grafu lze vykreslit hodnoty numerické závislosti Λsim(𝜁) na úhlu náklonu vzorku
𝜁, které jsou vykresleny v grafu 2.46(d).

Z tohoto grafu je patrné, že závislost Λsim(𝜁) je pro malé úhly přibližně lineární.
Námi zjištěná experimentální hodnota Λexp ≈ 640 nm pak koresponduje s úhlem ná-
klonu vzorku 𝜁 ≈ +3∘, což je z technického hlediska možné. Byl rovněž vytvořen
analytický model13, který vyjadřuje teoretickou periodu modulace Λteo(𝜁) generované
C-G vlny v závislosti na úhlu náklonu 𝜁 jako

Λteo(𝜁) =
𝜆0

𝜆0

𝜆SPP
cos 𝛾 − sin 𝜁

, (2.30)

kde 𝜆0 je vlnová délka použitého budicího osvětlení, 𝜆SPP je vlnová délka SPP vlny a
𝛾 = 5∘ je úhel, pod kterým spolu interferují SPP vlny. Tato teoretická závislost je pro
porovnání s FDTD numerickými simulacemi vykreslena do grafu 2.46(d) a je vidět, že
se obě závislosti velmi dobře shodují.

Z tohoto analytického modelu a prezentovaných experimentálních výsledků vyplývá,
že interference SPP vln, která je v tomto experimentu využita k vygenerování pouze
jedné C-G vlny, je vhodnou metodou pro experimentální určení náklonu vzorku, který
může hrát důležitou roli při interpretaci výsledků. Pochopitelně se také nabízí otázka,

13Tento analytický model vytvořil Ing. M. Hrtoň za použití teoretického popisu C-G vln [225].

103



zda nelze využít náklonu vzorku cíleně. Například při rekonstrukci fáze pomocí metody
digitální holografie s posuvem fáze (PSDH) namísto SLM modulátoru použít piezoke-
ramicky ovládaný náklon vzorku, který by byl finančně výrazně dostupnější.

Obrázek 2.46: (a) SNOM měření interference C-G vlny a osvětlující vlny, kde je patrná asy-
metrie výtrysku, který směřuje lehce směrem dolů vzhledem k (modré) ose symetrie systému
budicích drážek a Braggova zrcadla. Z lineárního profilu byla stanovena hodnota periody
modulace Λexp ≈ 640 nm. (b) Schéma náklonu vzorku okolo (modré) osy symetrie systému
budicích drážek a FDTD rozložení blízkého pole generovaného interferencí C-G vlny a osvět-
lující vlny pro různé úhly 𝜉 náklonu okolo této osy. (c) Schéma náklonu vzorku okolo (červené)
osy kolmé k ose symetrie systému budicích drážek a FDTD rozložení blízkého pole generova-
ného interferencí C-G vlny a osvětlující vlny pro různé úhly 𝜁 náklonu okolo této osy. (d) Graf
prostorové periody modulace interference C-G vlny a osvětlující vlny v závislosti na úhlu
náklonu okolo osy kolmé k ose symetrie systému budicích drážek, kde pro experimentálně
určenou hodnotu vyplývá úhel 𝜁 ≈ +3∘.

Z tohoto důvodu byl pomocí numerických simulací ověřován vliv náklonu vzorku na
rekonstrukci fáze interference dvou SPP vln vybuzených na kruhových drážkách, který
byl popsán v odstavci 2.4.6 a kde tento náklon bude způsobovat vzájemný fázový rozdíl
mezi oběma SPP vlnami. Maximální úhel náklonu kruhových struktur stačí počítat
pouze do 3,6∘ (s krokem 0,3∘), protože tomu odpovídá pro kruhovou drážku s průměrem
10𝜇m dráhový rozdíl mezi REF a OBJ vlnou jedna vlnová délka laseru 𝜆0 = 632,8 nm

(a tedy fázovému rozdílu obou vln o 𝛿 = 2𝜋). Je však nutné si uvědomit, že pod
interferenčními strukturami je ještě skleněný substrát s indexem lomu pro červenou
barvu 𝑛 = 1,47. To znamená, že dojde ke krácení vlnové délky světla uvnitř substrátu
na 𝜆sub = 𝜆0/𝑛 = 430 nm a navíc v důsledku Snellova zákona bude fázovému rozdílu
2𝜋 odpovídat náklon celého vzorku o 4,2∘.

Na obrázku 2.47(a) jsou zobrazeny FDTD simulace interference SPP vln vybuze-
ných na kruhové drážce v závislosti na náklonu vzorku okolo osy kolmé k vektoru pola-
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Obrázek 2.47: (a) Série FDTD simulací zobrazující posuv interferenčního obrazce SPP vln
vybuzených na kruhové drážce v závislosti na náklonu vzorku okolo vertikální (žluté) osy a
(b) odpovídající intenzitní profil vedený středem kruhové drážky. Zde je dobře patrná vzni-
kající asymetrie interferenčního obrazce se zvyšující se hodnotou úhlu náklonu. (c) Grafické
porovnání závislosti posuvu interferenčního obrazce v závislosti na úhlu náklonu vzorku a
porovnání s hodnotami prezentovanými v grafu 2.42(a) na str. 97.

rizace. Pro lepší vizualizaci byly vytvořeny lineární řezy středem kruhových drážek (viz
2.47(b)). Vidíme, že skutečně dochází k posuvu modulace intenzity interference SPP
směrem doprava, ale zároveň původně symetrický interferenční obrazec se začne stávat
asymetrickým. Například pro náklon vzorku 2,1∘, který odpovídá fázovému rozdílu 𝜋,
dojde k zesílení centrálního maxima intenzity ve shodě se simulacemi s použitím SLM
(viz porovnání obrázku 2.47 a 2.43), avšak zároveň dojde k růstu intenzity pravého
nejbližšího píku, a naopak k poklesu levého nejbližšího píku. Při vykreslení tohoto po-
suvu interferenčního maxima do grafu 2.47(c) (který byl převzat a doplněn z grafu na
obrázku 2.42(a)) vidíme, že vykazuje na první pohled lineární růst, který kvantitativně
odpovídá posuvu pomocí SLM, ale navíc je tato křivka slabě modulovaná sinusovkou.

Z těchto výsledků je tedy patrné, že náklon vzorku není vhodný nástroj pro 2D
holografii, protože při něm dochází k asymetrii interferenčního obrazce. V tomto od-
stavci ale bylo ukázáno, že náklon vzorku je z experimentálního hlediska důležitým
parametrem, se kterým je při interpretaci výsledků nutné počítat.
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2.5 Optická mikroskopie v dalekém poli

Předchozí části práce pojednávaly o výzkumu nanofotoniky zkoumané pomocí mikro-
skopie v blízkém poli a zabývaly se hlavně výzkumem interference SPP vln a jejími
aplikacemi. Tento článek bude naopak prezentovat experimentální výsledky získané
pomocí mikroskopie v dalekém poli. K tomuto účelu byl konstrukčně modifikován a op-
timalizován SNOM mikroskop od firmy Nanonics. Tento systém obsahuje kromě dvou
rastrovacích SNOM hlav i dva optické mikroskopy umístěné proti sobě, mezi kterými je
umístěn vzorek na 𝑥𝑦𝑧-piezostolku. Pomocí aperturního optického vlákna je možné za-
vést optický signál do spektrometru a získat tak velmi kvalitní experimentální sestavu
pro konfokální optickou spektroskopii. Jde tedy o mikroskopii v dalekém poli, ale pro-
tože se zároveň jedná o SNOM systém, je možné porovnávat spektroskopii z dalekého i
blízkého pole. Nejčastěji tento systém bývá využíván pro experimentální nalezení LSP
rezonancí plazmonických nanoantén (viz článek 1.5 na str. 26 pojednávající o lokalizo-
vaných povrchových plazmonech).

2.5.1 Optická spektroskopie plazmonických nanoantén

V článku 1.5 byl popsán fyzikální princip LSP rezonancí plazmonických nanoantén.
Tyto rezonance závisí na materiálu, tvaru a velikosti kovových nanostruktur. Velikost
struktur je důležitá především ve směru orientace vektoru polarizace osvětlení. Spek-
troskopie lze provádět v transmisním nebo v reflexním módu a v BF nebo DF optické
mikroskopii (viz článek 1.7). V transmisní konfiguraci získáváme spektra, která jsou
jednodušší na interpretaci, ale zároveň tato konfigurace vyžaduje použití průhledných
substrátů. Ty bývají obvykle nevodivé14, což přináší problémy při výrobě nanostruktur
například pomocí EBL litografie (viz odstavec 1.8.2).

Jelikož je EBL výroba plazmonických nanoantén na nevodivých transparentních
substrátech velmi rozšířená a skýtá mnohé potenciální aplikace, byla tomuto problému
ve vědecké skupině prof. T. Šikoly věnována velká pozornost. Získané výsledky byly pre-
zentovány v odborné publikaci Ref. [193]. V této práci Ing. J. Babocký ve spolupráci
s firmou Tescan vyvinuli postup pro výrobu velkých oblastí plazmonických Ag nanoan-
tén metodou EBL. Přebytečný náboj akumulovaný v rezistu dopadem elektronového
svazku při expozici byl neutralizován aplikací dusíkové atmosféry v oblasti vzorku v
rámci metody nazývané elektronová litografie za proměnného tlaku (VP-EBL, z angl.
Variable Pressure Electron-Beam Lithography). Konkrétně byly vyráběné Ag nanodisky
s rozsahem velikostí průměrů (50÷150) nm na skleněném substrátu za použití dusíkové
atmosféry o tlaku v rozsahu (20 ÷ 200) Pa. Výška Ag nanodisků byla zvolena 40 nm a
depozice kovové vrstvy probíhala pomocí metody IBS (viz odstavec 1.8.1).

Výsledné vyrobené struktury jsou zobrazeny pomocí elektronové a optické mikro-
skopie na obrázcích 2.48(a) a 2.48(b). Stříbro bylo zvoleno z důvodů vysoké koncentrace
volných elektronů, což znamená, že hodnota plazmové frekvence 𝜔P spadá do UV ob-
lasti spektra (viz tabulka 1.1 na str. 12). To dovoluje vyrobit větší struktury s LSP

14Výjimku tvoří například cínem dopovaný oxid inditý (ITO), který je částečně vodivý a průhledný
v optické oblasti [229].
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rezonancí v celé oblasti VIS. Další výhodou použití stříbra je úzká frekvenční pološířka
LSP rezonance. Nanodisky byly zvoleny z důvodů jejich kruhové symetrie a tedy nezá-
vislosti jejich odezvy na orientaci vektoru polarizace dopadajícího světla. K osvětlení
struktur tak může být použito nepolarizované světlo z halogenové lampy.

Obrázek 2.48: (a) Návrh rozložení pole Ag nanoantén o různých průměrech 𝑑 zhotovených
na skleněném substrátu pomocí VP-EBL a obrázek z optického mikroskopu v prošlém bílém
světle. Je vidět barevný rozdíl mezi jednotlivými poli, která se liší velikostí 𝑑 jednotlivých
Ag nanoantén. (b) SEM obrázek vyrobeného pole Ag nanoantén s vyznačenou exponovanou
oblastí a detailem vyrobených nanodisků.

Z optické mikroskopie v prošlém světle je patrné, že se vzrůstajícím průměrem
Ag nanodisků se jejich barva v dalekém poli mění od modré k červené (viz obrázek
2.48(a)). Kvantitativní hodnoty optické odezvy lze získat až použitím konfokální op-
tické spektroskopie, kde průměr detekované oblasti na vzorku byl (v tomto konkrétním
případě) cca 10𝜇m. Výsledná spektra na obrázku 2.49 zobrazují hodnotu propustnosti
(tj. optický signál ze struktur podělený signálem prošlého světla mimo oblast struktur)
v závislosti na vlnové délce pro jednotlivé průměry 𝑑 vyrobených Ag nanodisků. Ve
spektrech je dobře patrný lokální pokles propustnosti korespondující s LSP rezonancí
nanoantény. Také je zřetelný rudý posuv těchto LSP rezonancí se zvětšujícím se průmě-
rem Ag nanodisků. Zároveň se s rostoucím průměrem nanodisků prohlubuje i LSP pík
propustnosti, což odpovídá tomu, že větší struktury více rozptylují dopadající světlo
[2].

Dosažených výsledků bylo posléze využito k návrhu makroskopického pole Ag nano-
disků o různých průměrech tak, aby výsledný obraz korespondoval se zvolenou barevnou
předlohou (viz obrázek 2.49(b)). Metoda je tak velmi vhodná k aplikacím pro optické
ochranné prvky [37]. Tento způsob výroby plazmonických nanoantén na transparent-
ních substrátech a uvedené experimentální výsledky LSP rezonancí mají aplikace i
v oblasti přípravy a studia metapovrchů, jak bude ukázáno v následujícím odstavci.

2.5.2 3D kvantitativní zobrazení rozložení fáze světla prošlého
přes metapovrch

Pro experimentální studium metapovrchů je zcela zásadní znalost lokální fáze v okolí
kovových nanoantén. Antény totiž mění lokálně fázi vlnoplochy procházející elektro-
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Obrázek 2.49: (a) Spektra propustností od polí Ag nanoantén (nanodisků o různých průmě-
rech na skleněném substrátu), kde jsou patrné LSP rezonance. (b) Velkoformátový snímek
složený z více než miliardy Ag nanodisků o různých průměrech, kterým odpovídají různé
barvy. Předloha je zobrazena v pravém horním rohu.

magnetické vlny a tím mění její celkové vlastnosti (viz článek 1.5). V odstavci 2.4.6
byla prezentována zcela nová metoda detekce 2D rozložení fáze pomocí SNOM mikro-
skopie, která dovolovala prolomit difrakční limit klasické optiky. Její nevýhodou však
byla značně dlouhá doba detekce jednoho snímku15. Pro některé aplikace 2D optiky
(např. příprava 2D čoček) je ale dostačující znalost rozložení fáze v mikroskopickém
měřítku, k čemu plně poslouží optická mikroskopie v dalekém poli, která se vyznačuje
velmi rychlou odezvou a zobrazením celého zorného pole objektivu na CCD čip.

K zobrazování rozložení fáze v optické mikroskopii v dalekém poli se často používá
dvousvazková digitální holografická mikroskopie (viz obrázek 2.39) [230]. Jedna z těchto
zobrazovacích technik nazývaná mimoosová koherencí řízená holografická mikroskopie
(angl. off-axis Coherence-Controlled Holographic Microscopy) byla vyvinuta i na Ústavu
fyzikálního inženýrství FSI VUT ve vědecké skupině R. Chmelíka [221]. Ve spolupráci
s firmou Tescan byl pak vyvinut mikroskop nazvaný Q-Phase, jehož princip fungování
je naznačen na obrázku 2.50. Touto zcela unikátní zobrazovací technikou pak byly
zkoumány plazmonické metapovrchy a získané výsledky byly prezentovány v odborném
časopise Ref. [194].

Obrázek 2.50: (a) Fotografie koherencí řízeného holografického mikroskopu Q-Phase od firmy
Tescan, který byl použit pro 3D kvantitativní měření rozložení fáze od plazmonických me-
tapovrchů. (b) Schéma optické sestavy mimoosové koherencí řízené holografické mikroskopie.
(c) Schematické rozložení připravených vzorků s Ag nanodisky na skleněném substrátu, které
měly různé průměry 𝑑 (od 50 nm do 200 nm).

15Tento problém nevykazuje metoda PEEM, která byla popsána v odstavci 1.6.4, ale tato technika
je velmi finančně a instrumentálně náročnou experimentální metodou.
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Hlavním úkolem tohoto projektu bylo ověřit, zda je tato technika vhodná ke studiu
metapovrchů, zjistit její výhody a podat fyzikální vysvětlení získaných experimentál-
ních výsledků. Z toho důvodu byly nejdříve studovány dobře známé Ag nanodisky na
skleněném substrátu s velikostí od 50 do 200 nm a výškou 40 nm (viz obrázek 2.50(c)),
jejichž výroba a spektrální závislosti propustnosti byly popisovány v odstavci 2.5.1.
Jejich spektrální odezva extinkce16 v závislosti na průměru disků je zobrazena na ob-
rázku 2.51(a). Tato spektra byla opět získána pomocí konfokální optické spektroskopie
na zařízení Nanonics a byla porovnána se spektry získanými pomocí FDTD simulací
v dalekém poli. Na první pohled si spektra odpovídají, avšak při bližším pohledu je pa-
trný posuv experimentálních dat směrem k červené barvě (pro disky o průměru 70 nm
je posuv ve vlnové délce cca 80 nm a pro disky o průměru 180 nm je posuv jen 15 nm).
Tento posuv je způsoben dvěma efekty: i) velikosti reálných disků jsou o něco větší
než měly simulované disky a ii) na povrchu Ag nanoantén se tvoří tenká vrstva oxidu
stříbra. Hlavně tento druhý efekt je obtížné správně kvantifikovat, a proto je mu ve
skupině T. Šikoly věnována velká pozornost, viz například Ref. [231].

Obrázek 2.51: Extinkční spektra pro pole Ag nanodisků o různých průměrech vyrobených na
skle získaných (a) experimentálně pomocí BF transmisní optické spektroskopie a (b) nume-
ricky pomocí FDTD simulací.

Jelikož bylo možné osvětlovat struktury na Q-Phase mikroskopu pomocí dříve zmi-
ňovaného super-kontinuálního laseru (Fianium), bylo možné z naměřených hologramů
získat rozložení fáze pro celá pole různě velkých Ag nanodisků s charakteristickou LSP
rezonancí v závislosti na vlnové délce 𝜆0 použitého osvětlení. Výsledky pozorování jsou
zobrazeny na obrázku 2.52(a). Je z nich patrné, že pro danou vlnovou délku dochází k
„přeskoku“ ze záporných hodnot fáze do kladných hodnot. Při zvyšování vlnové délky
osvětlení se tento „přeskok“ posouvá směrem k větším průměrům Ag nanodisků, resp.
k nižším LSP rezonančním frekvencím.

Pro lepší vizualizaci a kvantifikaci získaných experimentálních dat byly hodnoty
fáze průměrovány přes celou oblast (čtverec o straně 10𝜇m) Ag nanoantén se stejným
průměrem a vykresleny v závislosti na vlnové délce osvětlení (s krokem ∆𝜆0 = 10 nm)
do grafu na obrázku 2.52(c). Ze získaných křivek je opět patrný „přeskok“ fáze ze
záporných hodnot do kladných. Dále je vidět posuv tohoto „přeskoku“ se vzrůstajícím
průměrem Ag nanodisků k vyšším vlnovým délkám. Je patrné, že maximální hodnoty

16Extinkce 𝐸 je definovaná jako optický signál absorpce v součtu s odrazivostí, tj. 𝐸 = 𝐴 + 𝑅. Ze
zákona zachování energie zároveň platí, že 1 = 𝐴+𝑅+𝑇 , kde 𝑇 je optický signál propustnosti. Proto
je možné extinkci experimentálně určit jako 𝐸 = 1− 𝑇 .
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amplitudy naměřených křivek v grafu 2.52(c) rostou také se vzrůstajícím průměrem
nanodisků a dosahují maximálních hodnot ±𝜋/6, kdežto z teoretických křivek, které
jsou zobrazeny na obrázku 2.52(d), je možné vyčíst maximální hodnoty až ±𝜋/4. Tento
rozdíl lze opět přisoudit nedokonalému tvaru Ag nanodisků a přítomností tenké vrstvy
oxidu stříbra na povrchu antén.

Tvar naměřených fázových křivek připomíná křivku funkce ∝ arctan(𝜆0) s tím, že
pro hodnoty daleko od LSP rezonance (𝜆0 ≪ 𝜆LSP a 𝜆0 ≫ 𝜆LSP) se limitně blíží křivka
k nulovému rozdílu fáze mezi vlnou prošlou objektivovou a referenční větví. To lze
vysvětlit tím, že Ag nanodisky fungují jako lokalizované kmitající dipóly, které si lze
představit jako harmonické oscilátory, které lokálně ovlivňují svým polem procházející
elektromagnetickou vlnu. Tyto harmonické oscilátory nejvíce ovlivňují prošlou fázi vlny
v oblastech rezonanční vlnové délky. Naopak v případě použití vlnových délek osvětlení
daleko od LSP rezonance již tyto lokalizované harmonické oscilátory (Ag nanodisky)
přestávají ovlivňovat procházející vlnu, která tak nebude fázově posunuta oproti vlně
procházející referenční větví.

Obrázek 2.52: Rozložení fáze prošlé vlny (a) měřené pomocí koherencí řízeného holografického
mikroskopu a (b) získané pomocí teoretického modelu pro různě velké nanodisky rozložených
podle obrázku 2.50(c) pro různé hodnoty vlnové délky 𝜆0 osvětlení. (c) Experimentálně a (d)
numericky zjištěné závislosti totální (celkové) fáze prošlé vlny na vlnové délce osvětlení pro
různě hodnoty průměru nanodisků.

Je důležité si uvědomit, že výsledný hologram detekovaný na CCD čipu obsahuje
totální (celkovou) fázi, která je vytvořená interferencí prošlé vlny a rozptýleného pole
od jednotlivých Ag nanodisků. Tento analytický model lze proto poměrně jednoduše
popsat pomocí metody sčítání fázorů, které jsou zobrazeny na obrázku 2.53(a). Fázor
Eosv odpovídá vektoru elektrické intenzity dopadající vlny (osvětlení) a fázor Eroz od-
povídá vektoru elektrické intenzity rozptýlené vlny od Ag nanoantény. Velikost a fáze
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𝜙roz fázoru Eroz jsou dány hodnotami z obrázku 2.53(b) v závislosti na vlnové délce
dopadajícího světla. Tato závislost rozptylu světla na Ag nanoanténách je opět analogií
harmonického oscilátoru s LSP rezonancí. Superpozicí těchto dvou fázorů Eosv a Eroz

pro různé vlnové délky dopadajícího osvětlení lze objevit křivku totální (celkové) fáze
𝜙tot detekované vlny, která velmi dobře koresponduje s experimentálně naměřenými
daty (viz obrázek 2.53(c)). Pro vygenerování všech teoretických křivek z grafu na ob-
rázku 2.52(d) již stačí v FDTD simulacích měnit průměr Ag nanoantén (tj. Eroz fázor)
a získat tak spektra rozptýlené vlny v okolí těchto antén.

Obrázek 2.53: (a) Fázorový model pro vysvětlení fyzikálního principu vzniku totální fáze
prošlé vlny v závislosti na vlnové délce osvětlení. (b) Rozptylové spektrum (zelená křivka) a
zobrazení fáze (modrá čárkovaná křivka) pro vlnu procházející přes Ag nanodisk v závislosti
na vlnové délce osvětlení, ve kterém je pozorovatelná LSP rezonance. (c) Graf totální fáze
(červená křivka) detekované pomocí koherencí řízené holografické mikroskopie, která je dána
jako superpozice rozptýlené a prošlé vlny.

Z výše prezentovaných výsledků je zřejmé, že tato unikátní zobrazovací metoda je
velmi vhodná pro zobrazování laterálního rozložení fáze vlny prošlé plazmonickým meta-
povrchem. Nicméně je zde ještě jedna velmi důležitá výhoda oproti ostatním dostupným
zobrazovacím metodám, a to možnost vytvoření 3D rozložení fáze nad metapovrchem.
Jak již bylo řečeno výše, Q-Phase mikroskop zobrazuje hologram na CCD čip pomocí
konfokální mikroskopie a je tedy možné při plynulé změně fokusační délky objektivu
získat rozložení fáze v jednotlivých řezech nad povrchem vzorku. Po digitálním složení
jednotlivých snímků tak lze získat 3D kvantitativní rozložení fáze.

Pro ověření této techniky byla vyrobena 2D čočka založená na principu zonální
(Soretovy) mřížky, kde jednotlivé zóny (tzv. Fresnelovy zóny) jsou soustředná mezikruží,
ve kterých se pravidelně střídá opačná fáze s hodnotami (ideálně) ±𝜋. Vnější poloměry
těchto kružnic lze určit pomocí rovnice [84]

𝑟𝑚 =

√︃
𝑚𝜆0𝑓

(︂
1 +

𝑚𝜆0

4𝑓

)︂
, (2.31)
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kde 𝑚 = 1, 2, 3, . . . je pořadí kružnice (počítáno od středu), 𝜆0 je vlnová délka použitého
osvětlení a 𝑓 je požadovaná ohnisková vzdálenost čočky. V našem experimentu bylo
použito 14 zón pro vlnovou délku 𝜆0 = 650 nm a ohnisko 𝑓 = 100𝜇m nad povrchem
vzorku. Dané zóny pak byly vyplněny dvěma druhy Ag nanodisků s rozdílnými průměry
𝑑1 = 130 nm a 𝑑2 = 190 nm, které pro danou vlnovou délku vykazují opačnou fázi
prošlého světla s hodnotou17 ±𝜋/8, což je dobře patrné z grafu na obrázku 2.52(c).
Výsledné vyrobené struktury jsou zobrazeny na SEM obrázku 2.54(a).

Pro 3D kvantitativní zobrazení fáze prošlé vlny nad plazmonickým metapovrchem
(zonální mřížkou) bylo využito pohybu objektivu směrem od povrchu vzorku (𝑧 = 0)
s krokem ∆𝑧 = 1𝜇m do výšky 𝑧 = 200𝜇m nad povrchem. Výsledný 3D obrázek
rozložení fáze prošlé vlny nad plazmonickým metapovrchem je zobrazen na obrázku
2.54(b), kde je na první pohled dobře patrné hlavní ohnisko 𝑓1 2D čočky ve výšce 𝑧 ≈
100𝜇m, což plně souhlasí s navrženým designem zonální mřížky. Pro lepší vizualizaci je
na obrázku 2.54(c) zobrazen řez rovinou 𝑦𝑧 těmito experimentálně získanými daty. Na
obrázku 2.54(d) je pro porovnání těchto dat zobrazen řez stejnou rovinou 𝑦𝑧 numericky
získaných dat pomocí FDTD simulací. V těchto řezech jsou velmi dobře vidět jednotlivé
kuželovité plochy odpovídající (Fresnelovým) zónám opačné fáze, které začínají nad
povrchem vzorku a poté se sbíhají směrem do hlavního ohniska (𝑓1 ≈ 100𝜇m). Mimo
toto hlavní ohnisko jsou zde ale patrná i dvě ohniska vedlejší: 𝑓2 ≈ 50𝜇m, 𝑓3 ≈ 25𝜇m.

Z prezentovaných výsledků vyplývá, že technika mimoosové koherencí řízené holo-
grafické mikroskopie je vhodnou technikou pro 3D kvantitativní zobrazení rozložení
fáze prošlého světla interagujícího s plazmonickými metapovrchy.

17Ideálně by měly být dosaženy hodnoty fáze prošlé vlny ±𝜋, ale této ideální hodnoty fáze nebylo
dosaženo opět z důvodu nepřesné výroby Ag nanoatén a vzniklé tenké vrstvy oxidu stříbra na povrchu
nanodisků. Toto bylo ukázáno na optických spekter prošlé vlny na obrázku 2.51.
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Obrázek 2.54: (a) SEM obrázek připravené zonální (Soretovy) mřížky skládající se ze sou-
středných mezikruží vyplněných Ag nanodisky o průměrech 𝑑1 = 130 nm a 𝑑2 = 190 nm
vyrobených na skleněném substrátu. (b) Výsledné 3D kvantitativní rozložení fáze prošlého
světla nad plazmonickým metapovrchem detekované pomocí mimoosové koherencí řízené ho-
lografické mikroskopie. (c) Experimentální a (d) numerický řez rovinou 𝑦𝑧, ve kterém jsou
patrná hlavní (𝑓1 ≈ 100𝜇m) i vedlejší (𝑓2 ≈ 50𝜇m a 𝑓3 ≈ 25𝜇m) ohniska zonální mřížky.
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Závěr

Tato disertační práce se věnuje plazmonice, která zkoumá interakci elektromagnetického
pole a hmoty. Hlavním nosným tématem je výzkum interference povrchových plazmo-
nových polaritonů (SPP vln) a její aplikace. K tomuto účelu je nejčastěji používána
zobrazovací technika rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli (SNOM).

První kapitola se zabývá historickým a matematickým popisem souvislostí blízkého
elektromagnetického pole a plazmoniky. Dále jsou popsány optické vlastnosti pevných
látek, které hrají zásadní roli při vzniku a šíření SPP vln. Dále se zabývá přehledem
využití plazmoniky a mikroskopických zobrazovacích technik, které dovolují zobrazovat
SPP vlny a jejich interferenci. Je zde rovněž pojednáno o lokalizovaných povrchových
plazmonech (LSP) a jejich využití především ve 2D optice. Poté jsou popsány nejpou-
žívanější spektroskopické metody, které je možné aplikovat v dalekém i v blízkém poli
díky sběru optického signálu pomocí SNOM mikroskopu. Závěr této kapitoly je věno-
ván nanotechnologickým metodám, které jsou používány při výrobě experimentálních
vzorků.

Druhá kapitola disertační práce je zaměřena na výzkum interference SPP vln. Nejdří-
ve jsou vytvořeny fyzikální modely, které popisují základní fyzikální vlastnosti výsled-
ných interferenčních obrazců SPP vln vybuzených na lineárních budicích drážkách (dvo-
jice a čtveřice drážek) a poté na kruhově symetrických budicích drážkách. V další části
jsou popsány charakteristické parametry vyrobených interferenčních struktur a tech-
nické specifikace experimentálních sestav, na kterých byly tyto vzorky měřeny.

V hlavní části práce jsou prezentovány experimentální výsledky SNOM detekce blíz-
kého pole generovaného interferencí SPP vln. Nejdříve jsou experimentálně ověřeny a
potvrzeny vlastnosti výsledných interferenčních obrazců SPP (tvar a velikost interfe-
renčních vzorů) pro jednotlivé geometrie budicích drážek. Poté je studován vliv homo-
genity osvětlení budicích drážek na výsledný tvar interferenčního obrazce SPP vln a je
ukázáno, že právě homogenita osvětlení je jedním z nejdůležitějších experimentálních
parametrů ovlivňující výsledný interferenční obrazec.

Je rovněž studován vliv polarizačního stavu osvětlení na kvalitu a charakter interfe-
renčního obrazce. V práci je fyzikálně vysvětlen princip vzniku interferenčních obrazců
pro jednotlivé komponenty vektoru elektrické intenzity blízkého elektromagnetického
pole. Je zde i experimentálně objeven interferenční obrazec vzniklý dopadem nepolari-
zovaného světla na budicí struktury a je navržen nový způsob pro určení citlivosti aper-
turní SNOM sondy na jednotlivé složky blízkého pole, což je zcela zásadní pro správnou
interpretaci experimentálních dat získaných pomocí SNOM mikroskopie. Této metody
je využito i pro návrh a vytvoření numerického modelu, který umožňuje zjištění zá-
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vislosti citlivosti měření SNOM sondy na jejích různých parametrech (například na
velikosti její apertury).

Při studiu interference SPP vln v závislosti na vlnové délce použitého budicího osvět-
lení je experimentálně potvrzena disperzní závislost SPP vln pro lineárně polarizované
i nepolarizované světlo. Navíc je objeveno mixování dvou rozdílných interferenčních ob-
razců, což je zřejmě způsobeno změnou stupně polarizace (DoP) použitého osvětlení.

Dále je využito prostorového fázového modulátoru (SLM) k řízené změně fáze v růz-
ných částech osvětlovací vlny. Díky tomu je experimentálně demonstrována možnost
laterálního posuvu interferenčního obrazce se subvlnovou přesností. Rovněž je těchto
výsledků využito k vývoji nové techniky, která dokáže zobrazovat rozložení fáze 2D vln.
Tento postup tak představuje první krok v aplikaci pro 2D holografickou mikroskopii.
Poté se práce zabývá vlivem náklonu vzorku v jednotlivých osách na tvar výsledného
interferenčního obrazce SPP vln.

V poslední části práce jsou prezentována optická spektra plazmonických nanoan-
tén, ze kterých je možno určit vlastnosti LSP rezonancí. Tyto výsledky jsou použity
k návrhu 2D čočky, jejíž optické vlastnosti jsou stanoveny pomocí koherencí řízené
holografické mikroskopie. Je ukázáno, že tato unikátní mikroskopická technika dokáže
kvantitativně zobrazovat 3D rozložení fáze prošlého světla nad plazmonickými metapo-
vrchy po jejich interakci s budicím světlem.

Předložená disertační práce podává přehled fyzikálních vlastností interference SPP
vln, která je studována především pomocí SNOM mikroskopie v kombinaci s dalšími
spektroskopickými metodami. Díky získaným výsledkům se otevírají možnosti nových
aplikací v oblasti plazmoniky a nanofotoniky, na které je možné dále navázat nebo je
přímo využít při dalším rozvoji této moderní a slibné oblasti bádání. Výsledky uvedené
v disertační práci vycházejí z vlastních publikací autora, které jsou zařazeny v dodatku.

Tento výzkum vznikl díky podpoře Grantové agentury České republiky (projekt
č. 15-21581S a č. 17-33767L), Evropskému fondu pro regionální rozvoj (projekt č.
CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České repub-
liky (projekt č. LQ1601 – CEITEC 2020, CEITEC Nano RI – LM2015041), projektu
H2020 FET OPEN -1-2016-2017(PETER), Technologické agentuře České republiky
(projekt č. TE01020233), Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v
Brně, Ústavu fyzikálního inženýrství a Středoevropskému technologickému institutu
(CEITEC – open access LM2011020).
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FEBID . . . . . . . . . . Focused Electron Beam-Induced Deposition

FFT . . . . . . . . . . . . . Fast Fourier Transform

FIB . . . . . . . . . . . . . . Focused Ion Beam

FIBID . . . . . . . . . . . Focused Ion Beam-Induced Deposition

FTIR . . . . . . . . . . . . Fourier-Transform Infrared Spectroscopy

IBS . . . . . . . . . . . . . . Ion Beam Sputtering

LCD . . . . . . . . . . . . . Liquid Crystal Display

LEEM . . . . . . . . . . . Low-Energy Electron Microscopy

LSP . . . . . . . . . . . . . Localized Surface Plasmon

OAML . . . . . . . . . . Orbital Angular Momentum of Light

PEEM . . . . . . . . . . Photoemission Electron Microscopy

PL . . . . . . . . . . . . . . . PhotoLuminescence

PML . . . . . . . . . . . . Perfectly Matched Layers

PMT . . . . . . . . . . . . PhotoMultiplier Tube

PSDH . . . . . . . . . . . Phase-Shifting Digital Holography

SERS . . . . . . . . . . . . Surface-Enhanced Raman Spectroscopy

SNOM . . . . . . . . . . Scanning Near-field Optical Microscopy

SP . . . . . . . . . . . . . . . Surface Plasmon

SPM . . . . . . . . . . . . Scanning Probe Microscopy

SPP . . . . . . . . . . . . . Surface Plasmon Polariton

SPR . . . . . . . . . . . . . Surface Plasmon Resonance
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SLM . . . . . . . . . . . . . Spatial Light Modulator

s-SNOM . . . . . . . . scattering-Scanning Near-field Optical Microscopy

STM . . . . . . . . . . . . Scanning Tunneling Microscopy

TERS . . . . . . . . . . . Tip-Enhanced Raman Spectroscopy

UHV . . . . . . . . . . . . Ultra-High Vacuum

VP-EBL . . . . . . . . Variable Pressure Electron-Beam Lithography
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