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ABSTRAKT 

Fotopolymerace je technika pouţívaná pro vytváření povrchových struktur nebo mikroobjektů 

z fotorezistu. Tento proces je iniciován ozářením vzorku světlem s vlnovou délkou, kterou 

materiál absorbuje. Po iniciaci je vzorek zpracován podle typu fotorezistu – zahřátím, 

ošetřením vývojkou nebo omytím neozářeného rezistu příslušným činidlem. 

 K iniciaci lze pouţít zaostřeného svazku femtosekundového laseru s dvojnásobnou vlnovou 

délkou. Díky krátké délce pulzu s velkou hustotou fotonů dojde ke dvoufotonové absorpci, 

která ovlivní pouze blízké okolí ohniska svazku. Rozlišení se tak zvýší a detaily mohou 

dosahovat velikosti v řádu desetin mikrometru. Navíc se tímto způsobem zahřeje velmi malá 

oblast vzorku a minimalizuje se tak riziko nevyţádané iniciace tepelnými vlivy. 

 Modelování větších struktur sloţených z malých detailů technikou dvoufotonové 

fotopolymerace je časově velmi náročné. Optickou sestavu jsme proto rozšířili o prostorový 

modulátor světla (SLM), který rozdělí dopadající záření na několik svazků 

pomocí dynamických počítačem generovaných hologramů. Polymerace tedy můţe být 

provedena více ohnisky současně, coţ se dá vyuţít při tvorbě jednotlivých mikročástic 

i při polymerování periodických povrchových struktur. Dalším urychlením procesu můţe být 

nahrazení statického uspořádání, které vyţaduje výměnu vzorku po kaţdé expozici, 

uspořádáním kontinuálním, u kterého k fotopolymeraci dochází v mikrofluidním kanálku 

se stálým přívodem fotorezistu. 

 

 

ABSTRACT 

Photopolymerization is a technique used to create surface structures or microobjects from a 

photoresist. This process is started by illuminating the sample with a light of proper 

wavelength absorbed by the resist. After exposure, the sample is processed according to the 

type of the photoresist – be it heating, treating with developer or just washing the unaffected 

monomer with some reagent. 

 Focused femtosecond laser beam with double wavelength can be used in the process. Short 

pulse length with high photon density starts two-photon absorption localized in the vicinity of 

focal point. The method resolution is thus increased and details with 1/10 micrometer size can 

be created. Moreover, very short laser pulse decreases the heat affected zone and the risk of 

thermal initiation is minimized. 

 Manufacturing of larger structures composed of tiny details with two-photon 

photopolymerization is time-demanding process. Therefore, we have complemented the 

optical setup with spatial light modulator (SLM), which splits the incoming laser beam into 

several beams with holograms dynamically generated by a computer. Polymerization can be 

thus performed by multiple foci simultaneously which can be used to create separated 

microparticles or periodical surface structures. Additional speed improvement of the process 

can be substitution of static configuration, requiring sample replacement after each 

exposition, with continuous setup using microfluidic channel steadily supplied with 

photoresist transported to the active region of the sample. 
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1. ÚVOD 

Fotolitografie je moderním procesem pohybujícím se na rozhraní optiky, kvantové fyziky 

a makromolekulární chemie. Chemické procesy, které při fotolitografii nastávají 

ve fotorezistu, nazýváme souhrnně fotoiniciovanou polymerací nebo zkráceně 

fotopolymerací.  

 Látky citlivé na dopadající světelné záření se označují jako fotosenzitivní. Fotosenzitivní 

látky, které se vyuţívají ve fotolitografii, se nazývají fotorezisty, hovoříme-li 

o fotopolymeraci, pak fotopolymery. Jsou to směsi organických látek s moţným podílem 

anorganických přísad, které obsahují fotosenzitivní iniciátor. Energie, kterou iniciátor uvolní 

po své fotolýze, je zodpovědná za start samotné fotopolymerační reakce. 

 Z hlediska instrumentace rozdělujeme fotolitografii na dva typy. Fotolitografie za pouţití 

masky je výhodná pro sériovou výrobu, je nenáročná a rychlá, ale neposkytuje precizní 

mikrostruktury. Fotolitografie fokusovaným svazkem je progresivní metoda produkující 

mikrostruktury s rozlišením pod 1 μm, ale její instrumentace je náročná a drahá a provoz 

pomalý. Jistou moţností urychlení procesu je zavedení více laserových ohnisek, která pracují 

současně. Při začlenění víceohniskové fotolitografie do mikrofluidního čipu by byla zvýšena 

sériovost výroby, která by přinesla značné urychlení produkce přesně modelovaných 

mikrostruktur nebo mikročástic. 

 Mezi vhodné metody charakterizace mikrostruktur a mikročástic se řadí světelná 

mikroskopie, konfokální laserová mikroskopie a elektronová mikroskopie. Poslední 

dvě jmenované nám poskytují moţnost získat komplexní informace o vnějším tvaru 

mikrostruktur či mikročástic. 

 Jako vhodná technika izolace mikročástic se jeví optická pinzeta. Je to technika pracující 

na interakci kvant fotonů fokusovaného laserovýho svazku s mikro nebo nanočásticemi. 

Optické separační a manipulační metody umoţňují mikročástice separovat i shlukovat 

a následně s nimi manipulovat. 

 Vypolymerované mikrostruktury chycené laserovou pinzetou mohou mít vhodné aplikace 

například ve výzkumu tokových vlastností v tenkých kapilárách, mohou slouţit pro měření 

hustoty nebo viskozity, pokud jsou vyrobeny z biokompatibilního materiálu, mohou být 

aplikovány in vivo. 
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2. CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je vývoj metody pro vytváření mikrostruktur technikou dvoufotonové 

fotopolymerace v mikrofluidním kanálku s vyuţitím více ohnisek femtosekundového laseru. 

Laserové záření bude rozděleno na více svazků difrakcí na prostorovém modulátoru světla 

(SLM). SLM umoţňuje dynamicky generovat fázové holografické masky pomocí řídícího 

počítače a tím měnit prostorovou konfiguraci polymeračních ohnisek v prostoru vzorku. 

Úspěšné dosaţení cíle předpokládá pochopení chemických procesů ve vybraných 

fotorezistech, modifikaci experimentální aparatury pro potřeby experimentu a zvládnutí její 

obsluhy, vyladění výkonových a časových parametrů expozice, úspěšné vytvoření částic 

a jejich separaci pro vyuţití v mikromanipulačních experimentech. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1. Litografické techniky 

Litografie je tiskařská metoda, která je zaloţená na tištění vzoru kamenným tiskátkem. Slovo 

má původ v řečtině a vzniklo spojením slov lithos (kámen) a grafein (psát). Litografie si 

zaslouţí zájem právě proto, ţe je pramatkou moderních planárních technik, jako je 

nanolitografie nebo fotolitografie, které se významnou měrou zaslouţily o rozvoj paměťových 

médií, informačních technologií a automatizace. 

3.1.1. Historie litografie 

Zrod litografie se datuje na konec 18. století. Bavorský spisovatel a autor divadelních her 

s českoněmeckým původem, Alois Senefelder, pracoval na tiskařské metodě, kterou by mohl 

šířit své dílo ve větším počtu. Experimentoval s leptáním vápence a s kovovými reliéfy, ale 

bezúspěšně. Vynález litografie byl dílem náhody. Jednoho dne si od Senefeldera matka 

vyţádala seznam do prádelny, ale on zrovna neměl papír, na který by seznam zaznamenal. 

Pouţil proto k zaznamenání plochý kámen, který měl určený k tiskařským experimentům 

a seznam na něj zaznamenal mastnou tuší. Tehdy, v roce 1796 jej napadlo, ţe místa ošetřena 

mastným roztokem budou odolná vodným roztokům leptacích činidel. Po omytí tuše 

a leptacích činidel měl kamen reliéf, jehoţ vystouplá část se po namočení do inkoustu dala 

pouţít jako tiskátko [1]. 

 Senefelder nebyl prvním vynálezcem litografie, nicméně dříve pouţívaná metoda tisku 

pomocí měděné destičky s rytinou byla velmi pomalá, pracná a nákladná. Senefelderova 

inovace byla tak významná, ţe za vynálezem litografie stojí právě jeho jméno. On sám 

metodu později zjednodušil, zbavil ji procesu leptání. Text nebo obraz, který chtěl šířit, byl 

na vápencovou desku nanesen perem nebo štětcem namočeným do roztoku arabské gumy, 

coţ je pryskyřice přírodního původu. Zbylá místa tiskátka byla ošetřena vodou. Místa 

ošetřena pryskyřicí se stala hydrofobní a lyofilní, místa ošetřena vodou hydrofilní. Mastný 

tiskařský inkoust byl lyofilní a hydrofobní, přilnul tedy k místům ošetřeným arabskou gumou 

a na navlhčená místa nepřilnul. Tak bylo vytvořeno první bezreliéfní tiskátko. Senefelder 

metodu dále zdokonaloval. Obrázek 1 zachycuje tiskařský lis pro opakovaný tisk a Obrázek 2 

zachycuje přenosný tiskařský stroj [2]. 
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Obrázek 1 Tiskařský lis podle A. Senefeldera [2]. 

 

 
Obrázek 2 Přenosný tiskařský stroj podle A. 

Senefeldera [2]. 

 Zdokonalováním tiskařských metod se zabývali zejména Angličané a Francouzi. Z Francie 

také pochází vynálezce fotografie, Joseph Nicéphore Niépce. Ten nejprve experimentoval 

s vrstvami oxidu stříbrného na papíru. Chlorid stříbrný na světle tmavne, čehoţ Niépce vyuţil 

u fotografování a vytvořil negativ. Chlorid stříbrný ale podléhá světelnému stárnutí, fotografie 

proto musely být skladovány v temných prostorách, coţ byla hlavní nevýhoda metody. 

Niépce se snaţil stárnutí zamezit pomocí kyseliny dusičné, ale s výsledky nebyl spokojen, 

proto se přiklonil k vývoji jiné fotografické metody [3]. V roce 1826 Nuépce ovrstvil cínovou 

desku přírodní světlocitlivou pryskyřicí (syrským asfaltem) a nechal ji exponovat vystavenou 

slunečnímu záření po dobu 8 hodin. Poté pryskyřici opatrně vymýval směsí levandulového 

oleje a alkoholů. Ozářená místa radiačně zasíťovala, zatímco neozářená byla vymyta, čímţ 

byl objeven první fotorezist [4]. Niépce tehdy proces nenazýval litografií, ale heliografií, coţ 

je slovo s řeckým původem, volně přeloţitelné jako sluneční kresba. Obrázek 3 zachycuje 

první fotografii na světě, která vznikla v roce 1926 a nese název Point de vue du Gras, 

v překladu Pohled z okna v Le Gras [3]. 
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Obrázek 3 První fotografie na světě Point de vue du Gras, jejíž autorem je J. N. Niépce [5]. 

3.1.2. Nanolitografie 

Slovo litografie se v moderní době jiţ nepouţívá pro metodu tisku pomocí kamene. Je to 

zaţitý termín pro planární (rovinnou) techniku, která je schopna nedestruktivním způsobem 

připravovat struktury chemickou změnou materiálu citlivého na konkrétní druh záření. 

 Nanolitografie je litografie fungující v nanoměřítku a slouţící k výrobě například 

elektronických součástek. Jedná se o top-down metodu, tedy o metodu, která je postavená 

na opracovávání vzorku (substrátu) a tím vytváření menších celků z větších. Je tak pravým 

opakem bottom-up metod, mezi něţ patří např. samouspořádávání. Látky, které 

při nanolitografii slouţí jako substrát, se nazývají rezisty. Slovo rezist pochází nejspíše 

od E. Becquerela, který jej údajně v roce 1840 pouţil pro světlem vytvrzenou pryskyřici, 

která byla rezistentní leptacím činidlům [4, 6]. 

 Nanolitografie (ale i litografie obecně) se dělí na dvě kategorie podle průběhu procesu: 

paralelní psaní a sekvenční psaní. Paralelní psaní je metoda, která pouţívá masku, tedy 

stínítko, které má díry umoţňující průnik záření a jeho dopad na vzorek. Výhodou takové 

metody je její rychlost, nevýhodou je však pouţitelnost pouze pro takové aplikace, kde není 

vyţadováno špičkové rozlišení. Velikost vymodelovaného objektu se dá regulovat optickou 

aparaturou, například soustavou čoček [6]. Obrázek 4 názorně ukazuje princip paralelního 

psaní. 
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Obrázek 4 Schéma aparatury pro paralelní psaní [7]. 

 Sekvenční psaní je zaloţené na fokusaci paprsku a z toho plynou jeho výhody, jako jsou 

velmi dobré detaily a moţnost výroby precizních objektů, i nevýhody, jako jsou vysoká cena 

a nízká rychlost [6]. 

 Dalším kritériem dělení litografie, je zdroj záření. Podle nich nanolitografii dělíme 

na optickou litografii (fotolitografii), rentgenovou litografii, elektronovou litografii a iontovou 

litografii. Zjednodušeně lze říci, ţe fotolitografie je metodou mající nejhorší rozlišení z výše 

uvedených, nicméně nevyţaduje speciální instrumentaci, vystačí si s jednoduchými stínítky 

a je nejméně finančně nákladná [8]. 

3.1.3. Fotolitografie 

Fotolitografie je litografická technika zaloţená na absorpci světla z oblasti vlnových délek 

ultrafialového aţ viditelného světla. Literatura hovoří o světle o vlnové délce odpovídající 

extrémní UV oblasti (10‒15 nm) aţ po modrozelené světlo (500 nm). Podle reţimu práce se 

fotolitografie dělí, stejně jako nanolitografie, na sekvenční fotolitografii (fokusovaným 

svazkem záření) nebo paralelní litografii (přes masku) [9]. 

 Fotolitografie s pouţitím masky je výhodná pro výrobní procesy, kde se opakovaně vyrábí 

tentýţ vzor. Typicky jde o výrobu např. počítačových čipů. Jde o rychlou a méně nákladnou 

metodu, která má svá úskalí. Největší komplikací je nutnost provádět ji v prachu prostém 

prostředí. Částice prachu by mohly ulpět na masce a způsobit odstínění nebo difrakci záření, 

v důsledku čehoţ by tvar vypolymerovaného objektu neodpovídal tvaru masky. Jako běţný 

zdroj světla se pouţívají rtuťové výbojky, konkrétně spektrální čáry i (365 nm) nebo g 

(435 nm) [9, 10]. 

 Fotolitografie fokusovaným svazkem se pouţívá u procesů, kde není vyţadována vysoká 

rychlost, ale je vyţadována preciznost detailu. Aparatura fokusované fotolitografie je náročná 

na vyladění optické cesty a náchylná na znečištění optické aparatury, které způsobí tytéţ 

problémy, jako u fotolitografie s maskou. Typickými zdroji záření pro fokusovanou 
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fotolitografii jsou lasery, mezi běţně pouţívané patří KrF excimerní laser (248 nm), méně 

časté jsou excimerní lasery ArF (193 nm) nebo F2 (157 nm) [10]. 

3.1.3.1. Dělení fotolitografie 

Základní dělení fotolitografie je uvedeno v odstavci výše. S vývojem fotolitografie se začaly 

objevovat nové techniky, jako je např. fotolitografie ve fluidním čipu. Konvenční 

fotolitografie má podobu statickou. 

 Statická fotolitografie se provádí v tenké vrstvě fotorezistu naneseného na vhodné 

podloţce. K realizaci této metody můţe být pouţit jak fokusovaný laserový svazek, 

tak nefokusovaný zdroj s maskou. Je-li zdrojem energie fokusovaný svazek, je vhodné 

aparaturu navrhnout tak, abychom mohli řídit velikost světelného výkonu případně čas 

expozice. Vhodným vyladěním parametrů eliminujeme riziko lokální přeexpozice 

a následného poškození vzorku a současně můţeme dosáhnout submikrometrové detaily 

mikrostruktury [11]. Fotolitografie pomocí masky se dále dělí do tří podskupin, a sice 

na kontaktní, proximitní a projekční [12]. 

 Kontaktní fotolitografie je nejjednodušším typem, kde je maska v přímém kontaktu 

se vzorkem. Výhodou takové metody je dobré rozlišení, obvykle okolo 1 μm, neboť 

mezi maskou a vzorkem není dostatečný prostor, kde by záření mohlo difraktovat. 

Nevýhodou je náročnost metody na čistotu aparatury, zejména masky. Kontakt masky můţe 

způsobit porušení tenké vrstvy fotorezistu, její znečistění ale také znečistění samotné masky 

[12]. Obrázek 5 zachycuje princip kontaktní litografie. 

 
Obrázek 5 Schéma aparatury pro kontaktní fotolitografii [8]. 

 Obrázek 6 zachycuje proximitní fotolitografii, která má podobnou instrumentaci 

jako kontaktní, ale maska není v kontaktu se vzorkem. Výhodou je niţší riziko kontaminace 

vzorku a znečištění aparatury, nevýhodou je přítomnost difrakčních jevů vzniklých 

v důsledku mezery mezi maskou a vzorkem. Jejich vzdálenost se pohybuje v řádu desítek 

mikrometrů a rozlišení se při takových vzdálenostech můţe zhoršit aţ o jednotky mikrometrů 

[8, 12]. Rozlišení (tedy velikost nejmenšího detailu) u proximitní fotolitografie udává rovnice 

(1) [13]: 

 gλlm  , (1) 
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kde lm je rozlišení, λ je vlnová délka pouţitého světla a g je výška mezery (vzdálenost masky 

od substrátu). 

 
Obrázek 6 Schéma aparatury pro proximitní fotolitografii [8]. 

 Projekční fotolitografie je speciálním druhem proximitní. Vzorek není v kontaktu 

s maskou, jejich vzdálenost je o mnoho větší, neţ u proximitní litografie. Mezi vzorek 

a masku je vloţena soustava čoček, která slouţí k eliminaci rozptylu záření, můţe ale slouţit 

i ke změně velikosti předmětu na masce případně k jeho zrcadlovému otočení. Rozlišení 

projekční litografie popisuje rovnice (2) [13]: 

 

θn

λ

NA

λ
lm

sin
 , (2) 

kde NA je numerická apertura, n je index lomu prostředí a θ je úhel dopadu rozptýleného 

svazku 

na substrát (viz 

Obrázek 7). 

 

 
Obrázek 7 Schéma fokusace osvitu u projekční fotolitografie [13]. 
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 Projekční litografie má dva typy, jejichţ porovnání prezentuje Obrázek 8. Jsou jimi přímé 

skenování a krokové skenování. Při přímém skenování tvoří zdroj světla jednu soustavu 

a maska společně se vzorkem soustavu druhou. Tyto soustavy jsou ve vzájemném pohybu, 

buď se hýbe zdroj světla a do vzorku vepisuje tu část masky, kterou v daný okamţik ozařuje, 

nebo zdroj zůstává nehybný a hýbe se maska se vzorkem, důsledek je ale stejný, 

jako kdyţ se hýbe zdroj. Při krokovém skenování tvoří zdroj světla a maska jednu soustavu 

a vzorek druhou. Zdroj světla osvětluje celou masku a její obraz optickou aparaturou 

ve zmenšené podobě dopadá na vzorek. Po vepsání vzoru se vzorek přesune do jiné polohy 

a celý proces se opakuje. Proto je krokové skenování vhodné pro vzorky, kde je poţadována 

pravidelná mikrostruktura vzniklá periodickým opakováním motivu masky [8, 12]. 

 
Obrázek 8 Schéma aparatury projekční litografie: a ‒ skenovací mód, b ‒ krokově skenovací mód [8]. 

3.1.3.2. Fotolitografie fokusovaným svazkem 

Fotolitografie fokusovaným laserovým svazkem bývá někdy označována jako přímé laserové 

psaní (DLW ‒ direct laser writing) [14]. K jejímu rychlému vývoji došlo zejména 

v posledních dvou desetiletích pro její potenciál realizace mikrostruktur s mikronovým 

nebo sumbikronovým rozlišením. Hnacím motorem byla vize vyuţití takových mikrostruktur 

v biomedicíně. Principem umoţňujícím tvorbu takových detailů jsou nelineární optické jevy, 

konkrétně dvou nebo vícefotonová excitace zahajující fotochemické efekty v objemu 

fotorezistu. Princip multifotonové absorpce a excitace je dále popsán v kapitole Fotochemie. 

Multifotonová absorpce vzniká v důsledku krátkých nebo ultrakrátkých laserových pulzů 

produkovaných nanosekundovými nebo femtosekundovými pulzními lasery, kterými 

se podrobněji zabývá kapitola Lasery. V malém objemu fotorezistu okolo ohniska je vlivem 

multifotonové absorpce vysoká koncentrace fotonů, které zahajují fotochemické reakce, 

vedoucí ke vzniku mikrostruktur. Samotné mikrostruktury jsou výsledkem reakcí dvou typů, 

buď síťování, nebo fotochemicky aktivovaných reakcí [14]. 

 Kolem roku 2000 probíhal nejbouřlivější rozvoj této techologie. Tehdy S. Maru a K. Ikuta 

experimentovali i s jednofotonouvou absorpcí [15], která měla proces usnadnit z hlediska 

instrumentace a hlavně zlevnit. Aparatura pro dvoufotonovou fotolitografii, kterou stejný 
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výzkumný tým zkoumal předchozí roky, totiţ vyuţívala femtosekundový laser o vlnové délce 

790 nm a špičkovém výkonu 50 kW [16], který byl obzvláště na tehdejší poměry velmi 

nákladný. Jednofotonová metoda vyuţívající helium kadmiový laser o vlnové délce 441,6 nm 

se však příliš neujala. 

 Za otce dvoufotonové fotolitografie se dá povaţovat S. Kawata, který společně se svým 

týmem v roce 1997 dvoufotonovou litografii objevil. Obrázek 9 zachycuje Kawatova býčka 

dlouhého 10 μm, který byl vytvořený laserem o vlnové délce 780 nm a délce pulzu 150 fs a je 

nejspíše nejznámějším vzorem, který se touto metodou podařil připravit. Kawata také jako 

první popsal potenciál aplikace mikrostruktur v MEMS (mikromechanických systémech) 

[17]. 

 

Obrázek 9 SEM snímky býčka připraveného dvoufotonovou fotolitografií S. Kawatou [17]. 

3.1.3.3. Trendy v optické litografii 

V roce 2002, kdy uţ byly uspokojivě popsány aplikace metody v integrovaných optických 

součástkách [18], optických pamětech [19] a MEMS [20], se vývoj metody rozběhl 

do různých směrů. Wang a kol. vyvinuli nový typ iniciátoru, který umoţnil pouţívat lasery 

o výkonu jednotek miliwattů, místo dříve obvyklých jednotek wattů, čímţ metodu zlevnil 

a zefektivnil [21]. Takada a kol. se zabýval zlepšením rozlišení metody vývojem 

tzv. quencherů, čili lapačů aktivních center, které slouţily k zúţení prostoru, ve kterém 

vyvolala absorbce fotonů excitaci [22]. Fersari a kol. popsal moznost vytváření 3D struktur 

pomocí třífotonové absorpce organomodifikovaného fotorezistu Ormocer [23].  

 V roce 2005 Kato a kol. odstartovani éru fokusované litografie s pouţitím více ohnisek 

za pouţití pole mikročoček, které zajišťovalo vznik mnoha ohnisek. Víceohnisková 

optimalizace eliminovala jednu z hlavních nevýhod jednoohniskové techniky, kterou byla 

nízká rychlost [24]. O rok později Dendukuri a kol. publikovali práci zabývající 

se fotolitografií ve fluidním kanálku za pouţití masky. Fotorezist čerpali mikrokanálky v čipu 

pomocí mikrofluidní pumpy pracující ve stop-flow reţimu a podařilo se jim připravit částice 

o velikosti desítek mikrometrů [25]. 
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3.2. Fotochemie 

Fotochemie je vědní disciplína, která se zabývá absorpcí fotonu a reaktivitou elektronově 

excitovaných molekul. Pro lepší pochopení elektronové excitace je vhodné zopakovat 

si problematiku interakce světla a atomů (molekul). 

3.2.1. Absorpce světla a excitace 

Světlo je forma energie, která vykazuje jak vlnové, tak částicové vlastnosti. Jeho barva 

je definována jeho vlnovou délkou nebo frekvencí, jeho energie je definována rovnicí (3): 

 

λ

ch
νE


 h , (3) 

kde E je energie, h je Planckova konstanta, ν je frekvence, c je rychlost světla ve vakuu a λ 

je vlnová délka [26].  

 Pro pochopení podstaty fotochemických reakcí je vhodné uvést rozloţení energie 

v atomech a molekulách. Pokud jsou atomy v klidu, nepůsobí na ně svými účinky pole 

ani nepodléhají chemickým reakcím, jsou v základním stavu. To je takový stav, při kterém 

mají atomy a molekuly nejniţší energii. Energie atomu je z velké části řízena energií jeho 

elektronového obalu, ve kterém jsou elektrony uspořádány v atomových orbitalech, které 

charakterizuje trojice kvantových čísel. Hlavní kvantové číslo n udává celkovou energii 

daného orbitalu, vedlejší kvantové číslo l určuje směr a tvar rozloţení elektronového obalu 

a magnetické kvantové číslo m určuje orientaci atomového orbitalu k souřadnicovému 

systému [26, 27]. 

 Molekuly mají také své orbitaly, které vznikají překrytím orbitalů atomových. Metoda 

operující s touto teorií se nazývá MO LCAO a znamená molekulární orbitaly vzniklé lineární 

kombinací atomových orbitalů. Počet molekulových orbitalů, které se vytvoří překryvem 

atomových, je vţdy roven počtu atomových orbitalů, které se překryvu účastní. Při překryvu 

můţe tedy dojít nejméně ke vzniku dvou molekulových orbitalů. Molekulové orbitaly dělíme 

podle energie na vazebné a antivazebné. Vazebné jsou energeticky chudší a jsou elektrony 

obsazovány přednostně podle Hundova pravidla, antivazebné jsou energeticky bohatší a jsou 

elektrony obsazovány aţ po zaplnění orbitalů základních [27, 28]. 

 Energetické stavy molekul nejsou určeny jen elektronovou konfigurací jejích sloţek, 

ale i jejich vzájemným pohybem. Zavádíme tak pojem rotace molekuly a vibrační pohyb, tedy 

vzájemný oscilační pohyb atomů v molekule. Celková energie molekuly je tedy součtem 

elektronové, rotační a vibrační sloţky. Kaţdá sloţka energie se můţe excitovat v závislosti 

na energii absorbovaného záření. Podle prvního fotochemického zákona formulovaného 

Grotthusem a Draperem, vyvolá chemickou změnu soustavy pouze takové záření, které 

soustava absorbuje. Aby byla absorpce účinná, musí záření splňovat podmínku z rovnice (4) 

[29]: 

 νhEEE  12Δ , (4) 

kde ΔE je energetický rozdíl hladin E2 a E1. Aby byl foton absorbován, musí být jeho energie 

odpovídající rozdílu energetických hladin v molekule. Tento fakt vyplývá 

z druhého fotochemického zákona formulovaného Starkem a Einsteinem, podle kterého 

je počet excitovaných molekul roven počtu absorbovaných světelných kvant. Absorpce 

infračerveného záření, které má podle vztahu (3) vyšší vlnovou délku a niţší energii, vede 
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k excitaci rotačních a vibračních stavů, zatímco absorpce ultrafialového a viditelného světla 

o vyšší energii vede k excitaci elektronových stavů [26]. 

3.2.2. Elektronová fotoexcitace 

Dojde-li k účinné absorpci kvanta záření, molekula se dostává ze základního stavu do stavu 

energeticky vybuzeného, excitovaného. Elektron přitom opouští energeticky chudší orbitaly 

a obsazují energeticky bohatší. Obrázek 10 popisuje excitaci na molekule se čtyřmi orbitaly. 

 
Obrázek 10 Schéma přechodu elektronu do energeticky bohatší vrstvy při excitaci [28]. 

 V základním stavu jsou dva energeticky chudší orbitaly (vazebné) obsazené kaţdý jedním 

elektronovým párem a energeticky bohatší orbitaly (protivazebné) jsou prázdné. Při excitaci 

UV nebo VIS zářením a splnění podmínky absorpce přijímá elektron energii a excituje 

se z orbitalu HOMO (highest occupied molecular orbital – nejvyšší obsazený molekulový 

orbital) do orbilalu LUMO (lowest unoccupied molecular orbital – nejniţší neobsazený 

molekulový orbital) [28]. 

 Molekulové orbitaly jsou kromě elektronových, rotačních a vibračních stavů popisovány 

spinem, coţ je vnitřní moment hybnosti. Spin můţe hrát důleţitou roli v reaktivitě molekuly 

a pro elektron můţe nabývat hodnot 
2

1
nebo

2

1
 . Popisuje jej veličina zvaná spinová 

multiplicita, která je definována vztahem (5): 

 12  SSM , (5) 

kde SM je spinová multiplicita molekuly a S je celkový spin molekuly, tedy součet spinů 

jednotlivých elektronů v molekule. Je-li molekula v základním stavu s uzavřenou slupkou 

a se dvěma elektrony v kaţdém molekulovém orbitalu, pak mají jednotlivé elektrony 

v elektronových párech opačný spin, celkový spin molekuly je nulový a spinová multiplicita 

je rovna jedné [30, 31]. 

 Při excitaci opouští jeden z elektronu elektronový pár na HOMO hladině a excituje 

se na LUMO hladinu. Tu můţe obsadit různým způsobem. V prvním případě 

se na excitovaném orbitalu zorientuje souhlasně, jako jeho partner na  energeticky chudší 

hladině. V takovém případě mají stejné spiny, jejich celkový spin je podle rovnice (3) 

roven třem a hovoříme o tripletovém stavu. Ve druhém případě se na excitovaném orbitalu 

zorientuje opačně, neţ jeho partner na energeticky chudším orbitalu. Potom mají opačné 

spiny, celkový spin je nulový a spinová multiplicita je jednotková (singletový stav) [31]. 
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3.2.3. Aktivační a desaktivační fotofyzikální přechody 

Fotochemie pro konkrétní molekuly nejčastěji prezentuje v tzv. Jabloňskiho diagramu. 

Podle Jabloňskiho diagramu rozdělujeme fotochemické procesy na zářivé a nezářivé. 

 Zářivé procesy dále dělíme na absorpční a emisní a na dovolené a zakázané. Absorpční 

procesy vznikají v důsledku účinné fotoexcitace a celková energie systému se jimi zvyšuje. 

Emisní procesy vznikají v důsledku deexcitace a jejich prostřednictvím se energie systému 

sniţuje. Dovolenost procesů charakterizuje relativní pravděpodobnost jejich uskutečnění. 

Procesy dovolené probíhají s vyšší pravděpodobností, neţ procesy zakázané. Přehled zářivých 

procesů je v tab. 1 [26]. 

 
Tabulka 1 Přehled fotofyzikálních zářivých přechodů [26]. 

Typ procesu 
Přechod elektronových 

stavů 

Pravděpodobnost 

procesu 
Název procesu 

singlet-singlet 

absropce 

10 SνhS   

nebo 

20 SνhS   

dovolený ‒ 

singlet-triplet 

absorpce 
10 TνhS   zakázaný ‒ 

triplet-triplet 

absorpce 
21 TνhT   dovolený ‒ 

singlet-singlet 

emise 
νhSS  01  dovolený fluorescence 

singlet-triplet 

emise 
νhST  01  zakázaný fosforescence 

 

 Nezářivé procesy se také dělí na dovolené a zakázané, přičemţ rozdíl mezi nimi je stejný, 

jako u procesů zářivých. Přehled nezářivých procesů je v tab. 2 [26]. 
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Tabulka 2 Přehled fotofyzikálních nezářivých procesů [26]. 

Typ procesu 
Přechod 

elektronových stavů 

Pravděpodobnost 

procesu 
Název procesu 

přechod mezi stavy 

se stejnou spinovou 

multiplicitou 

12 SS   

nebo 

21 ST   

dovolený 
vnitřní přeměna 

(internal conversion) 

přechod mezi stavy 

s různou spinovou 

multiplicitou 

11 TS   zakázaný 

mezisystémový 

přechod (intersystem 

crossing) 

přechod z vyšších 

vibračních stavů 

do stavu základního 

teploSS  11  ‒ vibrační relaxace 

 Obrázek 11 prezentuje schéma Jabloňskiho diagramu [26]. 

 
Obrázek 11 Jabloňskiho diagram, kde S0 je základní elektronový stav, S1 je první excitovaný 

singletový stav, S2 je druhý excitovaný singletový stav, T1 je první excitovaný tripletový stav, T2 je 

druhý excitovaný tripletový stav, φ je vazebný molekulový orbital, φ* 

 V souvislosti s excitovanými stavy jsou důleţité dvě veličiny, kvantový výtěţek excitace 

a doba ţivota excitovaného stavu. Kvantový výtěţek, který je popsán rovnicí (4), popisuje, 

jaký poměr světelného kvanta byl účinně absorbován: 

 

fot

ex

n

n
Φ  , (4) 

kde Φ je kvantový výtěţek, nex je počet molů excitovaných částic a nfot je počet světelných 

kvant, která byla absorbována. Doba ţivota excitovaného stavu je veličina je průměrný čas, 

po který molekula setrvá v excitovaném stavu [26, 29]. 

 Z tab. 1 a 2. je patrné, ţe zakázané přechody jsou ty, při kterých dochází ke změně spinové 

multiplicity. Jejich niţší pravděpodobnost výskytu souvisí s jejich niţšími rychlostními 

konstantami. Fosforescence, která má rychlostní konstantu 10
3
‒10

11
krát niţší, 

neţ fluorescence, bude tedy probíhat s mnohem menší pravděpodobností. Lze tedy 
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předpokládat, ţe tripletový excitovaný stav, bude mít delší dobu ţivota a většina molekul 

v excitovaném stavu se bude nacházet právě ve stavu tripletovém. 

3.2.4. Fotopolymerace 

Fotopolymerace je polymerizační reakcí, která je iniciována absorpcí světelného kvanta 

fotoiniciátorem. Fotoiniciátor je jedna ze sloţek fotorezistu, obvykle kapalného 

světlocitlivého materiálu slouţícího v optické litografii ke tvorbě struktur. Samotnou matricí 

fotorezistu, tedy látkou, která je v přebytku a je odpovědná za propagaci fotopolymerace, 

můţe být směs monomerů, oligomerů a polymerů, mezi aditiva fotorezistů patří stabilizátory, 

lapače excitovaných stavů (quenchery) atd. Podle mechanismu polymerační reakce 

se fotopolymerace dělí na kationtové a radikálové. Nejdůleţitější roli v obou typech hraje 

iniciátor a jeho reaktivita. Role iniciátoru je v obou typech totoţná, ale mechanismus jeho 

působení je rozdílný [32, 33]. 

3.2.4.1. Role fotoiniciátorů 

Fotoiniciátory jsou látky, které se excitují dopadajícím zářením a iniciují tak fotopolymeraci. 

Jejich důleţitými parametry jsou oxidační stabilita, termická stabilita a fotochemická stabilita. 

Oxidační stabilita je parametr, který ovlivňuje dobu skladovatelnosti iniciátoru, případně dobu 

ţivotnosti namíchané směsi fotorezistu. Termická stabilita hraje významnou roli, protoţe 

při fotopolymeraci dochází k lokálnímu zahřívání fotorezistu v místech s vysokou intenzitou 

dopadajícího záření. Dobrá odolnost termolýze je vhodným předpokladem k dosaţení 

dobrého rozlišení fotopolymerace. 

 Fotochemická stabilita fotoiniciátoru je sloţitá problematika. Pro fotopolymerace jsou 

výhodné iniciátory, které mají úzký absorpční pás pokrývající oblast vlnové délky působícího 

záření. Takové látky by byly odolné ostatním zdrojům záření, v praxi je však vývoj takových 

látek drahý a na trhu jich není mnoho, většina iniciátorů má širši absorpční pás, je proto třeba 

je uchovávat v temných prostorech. Veličina, která charakterizuje schopnost fotoiniciátoru 

absorbovat záření určité vlnové délky je molární absorpční koeficient, který vystupuje 

jako jedna z proměnných v Lambert-Beerově zákoně, jenţ je předepsán rovnicí (5): 

 DCεA  , (5) 

kde A je absorbance, ε je molární absorpční koeficient, C je molární koncentrace 

fotoiniciátoru a D je tloušťka vrstvy [29, 34]. 

3.2.4.2. Kationtové fotopolymerace 

Kationtové polymerace jsou obvyklé pro fotorezisty obsahující epoxidovou skupinu. Běţné 

iniciátory jsou organické oniové soli obsahující halogenidový aniont schopný fotolýzou 

poskytnout Lewisovu nebo Brønstedovu kyselinu. Mezi takové komplexní anionty patří:

         

66664 SbCl,SbF,AsF,PF,BF  a další mající nízkou nukleofilitu, která umoţňuje 

snadnou regulaci iniciace [35]. Takové komplexní anionty jsou vázány v diazoniových 

diaryljodoniových a triarylsulfoniových solích. Diazoniové fotoiniciátory se pouţívaly dříve, 

jejich časová stabilita však není dostatečná a při jejich fotolýze vzniká plynný dusík, který 

způsobuje gelaci fotorezistu při skladování, proto se v jejich aplikaci upustilo na úkor 

ostatních typů iniciátorů [36]. 



24 

 

 Hlavními dvěma kroky kationtové polymerace jsou iniciace a propagace. Při iniciaci 

dochází k absorpci světelného kvanta molekulami fotoiniciátoru, které se následně excitují 

a rozpadají (fotolýza). Produkují tak energii vyuţitelnou ke vzniku růstových center, 

na kterých probíhá propagační reakce epoxidové matrice [36]. 

 Absorpcí kvanta záření dochází k excitaci solí slouţících jako iniciátory. Excitovaný 

singlet/tripletový stav nese značné mnoţství energie a je nestabilní, coţ vede k jeho fotolýze. 

Fotolýza probíhá částečně homolyticky a částečně heterolyticky, meziproduktem jsou tedy 

jak radikály, tak ionty, jak znázorňuje Obrázek 12 [36]. 

 

h 

n3 MtXSAr  

n3 MtXSAr ArMtXSAr n2 
+

 n2 MtXArSAr



n2 MtXIAr
h 

n2 MtXIAr ArMtXArI n 


+  nArMtXArI
*

*

 
Obrázek 12 Fotolýza diaryliodoniových a triarylsulfoniových solí běžící přes tranzitní stav a vedoucí 

ke vzniku iontových a radikálových meziproduktů (Ar – aryl, I – jód, S – síra, Mt – kov, X – halogen) 

[36, 37, CHS]. 

 Nejreaktivnější meziprodukt je radikálkation, který odtrţením vodíku z matrice fotorezistu 

vytváří alkylový nebo arylový radikál a superkyselinu [38]. Obrázek 13 znázorňuje 

mechanismus reakce. 

 



nMtXArI
R H 

nMtXHArI + R



n2 MtXSAr
R H 

n2 MtXHSAr + R
 

Obrázek 13 Reakce aryljodoniového a diarylsulfoniového radikálkationtu s monomerem za vzniku 

arylhalogenidového kationu a superkyseliny [36]. 

 Obrázek 14 znázorňuje následnou disociaci superkyseliny na Brønstedovu kyselinu 

a aryljodid nebo diarylsulfid. Tímto krokem končí fotoiniciace a začíná propagace 

polymerační reakce [36]. 

 


nMtXHArI ArI +


nMtXH



nMtXH

n2 MtXHSAr SAr2 +
 

Obrázek 14 Disociace superkyseliny za vzniku Brønstedovy kyseliny [36]. 

 Při propagaci se proton z Brønstedovy kyseliny váţe na epoxidový kyslík, čímţ na kyslíku 

vzniká kladný náboj, uhlík v α poloze vykazuje elektronový deficit, chová se jako elektrofil 

a je náchylný k nukleofilním atakům. Proto můţe reagovat s další molekulou monomeru, 

která na kyslíku nese volný elektronový pár. Dochází k polymeraci s otevřením kruhu 

(ROP ‒ ring opening polymerization), ke vzniku lineárního řetězce a jeho propagaci, 

jak zachycuje Obrázek 15 [36]. 
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Obrázek 15 ROP epoxidového kruhu a propagace řetězce [36]. 

 Obrázek 16 zachycuje moţnou realizaci ROP a propagace řetězce Lewisovou kyselinou 

[36]. 
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Obrázek 16 ROP a propagace řetězce Lewisovou kyselinou(EXn – Lewisova kyselina) [36]. 

Výsledná struktura obsahuje řetězec polyetherový, konkrétně polyethylenglykolový řetězec.  

3.2.4.3. Radikálové polymerace 

Radikálová fotopolymerace je hojněji uţívanou a podrobněji probádanou metodou. 

Ve srovnání s kationtovou polymerací má velkou nevýhodu. Radikálové meziprodukty jsou 

velmi reaktivní a reagují se vzdušným kyslíkem, který má podobu biradikálu. V důsledku 

toho je radikálová polymerace inhibována. Jejím principem je atak dvojných vazeb substrátu 

částicemi s nepárovým elektronem, radikály. Iniciátory nejsou soli, ale organické molekuly, 

které se fotoexcitací štěpí nebo reagují s další molekulou za vzniku radikálu. 

Podle mechanismu vzniku radikálu rozlišujeme dvě skupiny radikálových fotoiniciátorů, 

jednomolekulární a dvoumolekulární [33]. 

 Jedmolekulární iniciační systém obsahuje pouze jeden druh molekul, které poskytují 

radikál přímo. Mechanismus vzniku radikálu se však liší podle způsobu odezvy iniciátoru 

na fotoexcitaci a podle něj dělíme jednomolekulární iniciátory na typ I a typ II [33, 39]. 

 Typ I zahrnuje iniciátory rozpadající se vlivem záření. Obvykle jde o ketosloučeniny, 

u kterých dochází k fotolýze v poloze 1 nebo 2 [39]. 

 Obrázek 17 zachycuje štěpení v poloze 1, které se nazývá α-štěpení a jeho produktem jsou 

dva radikály: radikál acylový a radikál na zbytkovém uhlovodíkovém řetězci. Takovému  

α-štěpení podléhají ketony, které na karbonylovém uhlíku nesou aromatický řetězec [39]. 

Obrázek 18 poskytuje jejich přehled. 
O

R

R
R

C

O

R
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Obrázek 17 Mechanismus α-štěpení iniciátoru typu I [39, CHS]. 
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Obrázek 18 Iniciátory podléhající α-štěpení: 1 ‒ benzylketalové sloučeniny (např. 

benzyldimethylketal), 2 ‒ benzoinetherové sloučeniny (např. benzoinmethylether), 3 ‒deriváty 

acetofenonu, 4 ‒sloučeniny na bázi fenyl(4-sulfanylidynomethyl)aminoketonů, 5 ‒ organické deriváty 

kyseliny fosforečné [39, CHS]. 

 Ke štěpení v poloze 2, tedy k β-štěpení, které zachycuje Obrázek 19, obvykle dochází 

u sloučenin, kde je karbonylový uhlík ketosloučeniny substituovaný halogenovaným 

methylem, méně často sírou nebo kyslíkem. Při rozpadu vzniká uhlovodíkový a halogenový 

radikál [39]. 
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ClCH3

CH3

CH3
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Obrázek 19 β-štěpení iniciátoru typu I [39, CHS]. 

 Obrázek 20 znázorňuje mechanismus intramolekulární abstrakce vodíku za vzniku 

biradikálu. Iniciátory podléhající takové reakci jsou iniciátory typu II. K  takové reakci jsou 

náchylné ketony s vodíkovým atomem v poloze tři od karbonylového uhlíku [39]. 

 
O

CH3

C

OH

CH2

 
Obrázek 20 Vznik biradikálu intramolekulární abstrakcí vodíku [39, CHS]. 

 Dvoumolekulární iniciační systém obsahuje dvě sloţky, a sice iniciátor jako zdroj 

radikálů a koiniciátor jako donor vodíku nebo elektronu. Obrázek 21 zachycuje aromatické 

ketony, které mezi dvoumolekulární iniciátory patří [39]. 
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Obrázek 21 Iniciátory ve dvousložkových iniciačních systémech: 1 – deriváty acetofenonu,  

2 – thioxantony, 3 – ketokumariny, 4 – deriváty dibenzoylu [39, CHS]. 

 K aktivaci iniciátoru přenosem vodíku je nutné, aby byl iniciátor excitován. Obrázek 22 

schématicky znázorňuje takovou aktivaci, kterou vykonávají především acetofenony 

aktivovány koiniciátory ethery nebo alkoholy s odštěpitelnými vodíky v poloze α [39]. 

CH3 O CH3

C
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O

CH

CH3

+ +
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Obrázek 22 Aktivace iniciátoru přenosem vodíku [39, CHS]. 

 K aktivaci iniciátoru přenosem elektronu dochází na iniciátoro-koiniciátorovém komplexu. 

Obrázek 23 zachycuje mechanismus, ve kterém je přesun elektronu bezprostředně následován 

přenosem vodíku a vznikem dvou radikálů. Jako koiniciátor obvykle působí terciární amin 

[39]. 

C

OH

+ N

CH

R

R

R

O O

N R

R

R

O

N R

R

R

O

N R

R

R

 
Obrázek 23 Aktivace iniciátoru abstrakcí fotonu [39, CHS]. 

 Mechanismus radikálové fotopolymerace je shodný s mechanismem radikálových 

polymerací a skládá se ze tří hlavních kroků. Prvním krokem je iniciace, při které dochází 



28 

 

k absorpci světelného kvanta molekulou fotoiniciátoru. Obrázek 24 prezentuje chemickou 

odezvu molekuly iniciátoru na absorpci kvanta záření. Výsledkem je vţdy rozpad iniciátoru 

na radikály, z nichţ mohou oba nebo pouze jeden atakovat násobnou vazbu monomeru 

za vzniku makroradikálu podle schématu na obr. 24 [28]. 

 

PI R1 R2

R M R M+

+

 
Obrázek 24 Iniciace radikálové polymerace (PI ‒ fotoiniciátor, R ‒ radikál, M ‒ monomer,  

R‒M ‒ makroradikál)[39, CHS]. 

 Následujícím krokem je propagace, kterou znázorňuje Obrázek 25. Při ní makroradikál 

atakuje další molekuly monomeru, čímţ délka řetězce roste [28]. 

 

 
Obrázek 25 Propagace radikálové polymerace [39, CHS]. 

 Posledním krokem radikálové polymerace je terminace, která můţe být ukončena několika 

způsoby, z nichţ nejběţnější jsou disproporcionace a rekombinace [28]. 

 Obrázek 26 zachycuje disproporcionaci, při které vzájemně reagují dva narůstající řetězce, 

přičemţ jeden z nich je donor vodíku a druhý akceptor. Po přijetí vodíku řetězcem akceptoru 

zaniká jeho růstové centrum a vzniká jednoduchá vazba C‒H, na donoru růstové centrum také 

zaniká, ale za vzniku dvojné vazby [39]. 
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Obrázek 26 Terminace disproporcionací [39]. 

 Obrázek 27 zachycuje rekombinaci, coţ je terminační reakce, při které vzájemně reaguji 

dva narůstající řetězce a pojí se v jeden, jehoţ délka odpovídá součtu délek reagujících 

řetězců [40]. 
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Obrázek 27 Terminace rekombinací [39]. 

 Problémem postihující radikálové fotopolymerace je konkurenční reakce v kyslíkové 

atmosféře. Obrázek 28 popisuje její mechanismus. Kyslík přítomný ve vzduchu ve formě 

biradikálu reaguje s makroradikálem za vzniku peroxidického radikálu, který s dalšími 

molekulami monomeru nereaguje. Tím dochází k inaktivaci růstových center, hovoříme 

o kyslíkové inhibici. Inhibici kyslíkem je moţné eliminovat přídavkem antioxidantů, uţitím 

inertní atmosféry, případně ochrannými vrstvami proti průniku kyslíku. Všechny tyto metody 

však činí reakci finančně nákladnější nebo znečisťují produkt [39]. 

 

R M + O O O OR M
 

Obrázek 28 Kyslíková inhibice[39]. 
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3.3. Laser 

Laser (zkratka angl. sousloví Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) 

je koherentní monochromatický zdroj elektromagnetického vlnění [40] pracující na principu 

stimulované emise záření. Stimulovaná emise záření předpokládá vznik inverzní populace, 

tedy stavu, kdy je v laseru více atomů v excitovaném stavu, neţ ve stavu základním. Místem, 

kde dochází u laseru ke stimulované emisi, je rezonátor, prostředí s nejméně dvěma zrcadly, 

z nichţ jedno je polopropustné. Toto prostředí umoţňuje kumulovat energii opakovanými 

sráţkami fotonů s excitovanými elektrony za vzniku dvojnásobného mnoţství fotonů. 

Po dosaţení dostatečné energie (dostatečně početná populace fotonů) prochází kvantum 

záření přes polopropustné zrcadlo do prostředí vně rezonátoru[41]. Obrázek 29 prezentuje 

více moţností geometrického uspořádání rezonátoru. 

 
Obrázek 29 Různá geometrická uspořádání rezonátoru: a) zrcadla napařena na výbrusu, b) 

planparalelní zrcadla (Fabryův-Perotův rezonátor), c) rezonátor se sférickými zrcadly, d) aktivní 

prostředí s Brewsterovými okénky, sferický rezonátor, e) kruhový rezonátor [41, upraveno]. 

 Pro vznik inverzní populace musí atomy energii nejprve přijmout, hovoříme o takzvaném 

pumpování laseru. Pumpování lze provádět elektricky, chemicky, opticky, záleţí na zdroji 

energie vytvářející inverzní populaci, musí však probíhat nepřetrţitě [42]. Atom můţe 

v excitovaném stavu setrvat po určitou dobu označovanou jako doba ţivota excitovaného 

stavu τ. Excitované atomy se do základního stavu vrací obecně deexcitačními přechody, 

při kterých je energie vyzářena prostřednictvím tepelného nebo světelného záření. 

Při stimulované emisi dochází k emisi záření díky interakci fotonu s excitovaným elektronem, 

při které vznikají fotony se stejnými vlastnostmi. 

3.3.1. Dvouhladinový systém 

Nejjednodušší systém znázorňující rozloţení elektronů na jednotlivých hladinách, 

je dvouhladinový systém. Obrázek 30 popisuje princip jeho fungování. Elektrony 

na energeticky niţší hladině i se excitují a přechází na energeticky bohatší hladinu j, odkud se 

za doprovodu indukované emise navrací zpět na hladinu i. 
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Obrázek 30 Dvouhladinové schéma stimulované emise [43]. 

 Vlnová délka emitovaného záření je totoţná s vlnovou délkou záření budícího a odpovídá 

energetickému rozdílu hladin základního a excitovaného stavu podle rovnice (4) z kapitoly 

2.2.1.[41]. Dvouhladinový systém je praktický pro názorný popis excitace a indukované 

emise, ale nepopisuje reálné fungování laseru. Poměr atomů v základním a excitovaném stavu 

se u dvouhladinového systému řídí Boltzmanovou rozdělovací funkcí, jejíţ rovnice (6) je 

[43]: 
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kde Nj je populace vyššího energetického stavu, Ni je populace niţšího energetického stavu, 

e je Eulerovo číslo, h je Planckova konstanta, ν je frekvence excitačního záření, 

k je Boltzmanova konstanta a T je termodynamická teplota. Je evidentní, ţe pro rostoucí 

teploty je populace vyššího energetického stavu méně početná. Aby byla tato populace 

početnější, musela by termodynamická teplota klesnout pod absolutní nulu, 

coţ je z termodynamického hlediska nemoţné [41, 44]  

 Uţ Albert Einstein, který se moţnou existencí stimulované emise zabýval kolem roku 1920, 

dokázal, ţe ve dvouhladinovém modelu je pravděpodobnost stimulované emise rovna 

pravděpodobnosti absorpce [41]. Rychlostní konstanta spontánní emise (deexcitace) 

je v takovém systému řádově vyšší, neţ rychlostní konstanta indukované emise. Většina 

budících fotonů se absorbuje a vyuţije k excitaci, ne k emisi [45]. 

3.3.2. Vícehladinový systém 

Pro vznik inverzní populace je tedy nutné mít systém o alespoň třech hladinách. Nejběţnější 

jsou systémy tří a čtyřhladinové. K jejich pumpování se pouţívají takové světelné zdroje, 

které nemají shodnou vlnovou délku světla (a energii), jako má excitované záření. 

 Tříhladinový systém se skládá ze základní hladiny 0 a excitovaných hladin 1 a 2. 

Při excitaci je elektron vybuzen z hladiny 0 na hladinu 1. Nyní nastávají dvě moţné varianty 

[46]. 

 Obrázek 31 popisuje variantu, kdy elektron z hladiny 1 spontánně nezářivě přechází 

na hladinu 2, kde vytváří inverzní populaci a odtud stimulovanou emisí přechází na hladinu 0. 

Aby mohla vzniknout inverzní populace, musí být deaktivační přechod 0←2 pomalejší, 

neţ nezářivý přechod 1←2 a přechod 0←2 musí být zakázaný, aby nedocházelo ke spontánní 

emisi [41]. 
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Obrázek 31 Schéma tříhladinové stimulované emise se zahájením deexcitace 

nezářivým přechodem [43]. 

 Obrázek 32 popisuje variantu, kdy elektron z hladiny 2 stimulovanou emisí přechází 

na hladinu 1, odkud spontánním nezářivým přechodem relaxuje na hladinu 2. V tomto případě 

musí být nezářivý přechod 0←1 rychlejší, neţ stimulovaný přechod 1←2 [46]. 

 
Obrázek 32 Schéma tříhladinové stimulované emise s ukončením deexcitace 

nezářivým přechodem [46, upraveno]. 

 Ve čtyřhladinovém systému máme základní hladinu 0 a excitované hladiny 1, 2 a 3, 

jak popisuje Obrázek 33. Elektron z energeticky nejbohatší hladiny 3 nezářivě přechází 

na hladinu 2, odkud stimulovanou emisí přechází na hladinu 1, kterou opouští opět 

spontánním nezářivým přechodem. Rychlosti nezářivých přechodů 3←2 a 1←0 musí být 

větší, neţ rychlost stimulované emise 3←2, aby s dostatečnou rychlostí vznikala populace 

na pracovní hladině 2 a aby se nestačila dostatečně zaplnit hladina 1 [46, 47]. 

 
Obrázek 33 Schéma čtyřhladinové stimulované emise [46, uperaveno]. 

3.3.3. Dělení laserů 

Existuje mnoho různých kritérií dělení laserů, například podle aktivního prostředí, 

podle vlnových délek optického záření, podle typu kvantových přechodů, podle typu buzení 

a podle časového reţimu provozu laseru [48]. Nejběţnější typ dělení je podle aktivního 

prostředí a pro práci důleţitý typ dělení je podle časového reţimu provozu laseru. 
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3.3.3.1. Dělení podle aktivního prostředí 

Podle aktivního prostředí jsou lasery tradičně děleny do pěti kategorií, na pevnolátkové, 

polovodičové, plynové, kapalinové a plazmatické [48]. 

 Pevnolátkové lasery mají aktivní prostředí tvořené pevným transparentním dielektrikem 

s dispergovaným aktivátorem s koncentrací obvykle do 1 %. Transparentní matricí můţe být 

krystalická látka, sklo nebo keramika. Nejběţněji pouţívané jsou krystaly oxidů 

(Al2O3 ‒ safír), granátů (Y3Al5O12 ‒ YAG = yttrium aluminium granát) případně krystaly 

aluminátů [48]. Aktivátorem pevně zabudovaným v krystalické mříţce jsou ionty skupiny 

prvků vzácných zemin (Nd
3+

, Sm
2+

, Tm
3+

, Pr
3+

) případně ionty tranzitních prvků (Cr
3+

, U
3+

) 

[49]. Nejběţnější typy pevnolátkových laserů jsou rubínový laser (Cr:Al2O3), neodymium 

YAG laser (Nd:YAG, Nd: Y3Al5O12), Ytterbium YAG laser (Yt:YAG, Yt: Y3Al5O12) a titan 

safírový laser (Ti:sapphire, Ti:Al2O3) [46]. 

 Polovodičové lasery fungují na principu přechodů elektronů mezi valenčním a vodivostním 

pásem v polovodiči. K migraci elektronů uvnitř pásů se vyuţívají nezářivé přechody [41]. 

Pumpování takovýchto laserů je zpravidla vloţeným elektrickým napětím nebo injektováním 

nosičů náboje. Optické čerpání se nepouţívá pro riziko absorpce fotonů elektrony 

ve valenčním pásu, tudíţ sníţení pravděpodobnosti stimulované emise. Aktivními částicemi 

v polovodičových laserech jsou nerovnováţné elektrony a díry, tedy nosiče náboje, které 

mohou v aktivním prostředí difundovat. Vzhledem k podobnosti principu jejich fungování 

s LED diodami se polovodičové lasery někdy označují jako laserové diody. Jejich relativně 

nízká cena a malá velikost je učinila vhodnými zdroji budícího záření pro pevnolátkové 

lasery. Nejběţnějším zástupcem polovodičových laserů je galium arsenidový (GaAs) laser 

[41, 48]. 

 U plynových laserů je aktivním prostředím plyn. Ke vzniku inverzní populace dochází 

mezi energetickými hladinami některých ze sloţek plynu: atomů (atomární lasery), molekul 

(molekulární lasery) nebo iontů (iontové lasery). Jejich výhodou je vysoká homogenita 

budícího prostředí, produkovaný svazek záření je málo deformován a jeho rozbíhavost 

je minimální. Nevýhodou je malá hustota aktivních částic v rezonátoru a s ní související nízký 

specifický výkon. Je moţné je budit mnoha způsoby, nejběţněji se pouţívá elektrický výboj 

nebo chemická reakce, úskalím optického nekoherentního buzení je malá účinnost v důsledku 

malých spektrálních šířek absorpčních čar plynů. Běţnými zástupci atomárních laserů jsou 

helium-neonový (He-Ne), měděný (Cu) a jodový (I), zástupci molekulárních laserů jsou 

vodíkový (H2), dusíkový (N2) a CO2, iontových laserů argonový (Ar) a helium-kadmiový (He-

Cd) [48]. 

 Kapalinové lasery mají aktivní prostředí tvořené roztokem organických barviv 

nebo roztokem obsahujícím ionty kovů vzácných zemin. Roztoky organických barviv jsou 

tvořeny komplexními organickými sloučeninami obsahující různé aromatické uhlovodíky, 

které jsou rozpuštěny v rozpouštědle. Pouţívaná barviva jsou obvykle vytvořena kombinací 

benzenových, pyridinových azinových a pyrolových kruhů rozpuštěných ve vodě, ethanolu, 

methanolu, toluenu, benzenu, acetonu, cyklohexanu, glycerolu atd. Barviva mají široká 

absorpční pásma ve viditelné a blízké ultrafialové oblasti spektra a dělí se do osmi kategorií: 

xanteny, polymetiny, oxaziny, kumariny, antraceny, acridiny, aziny a ftalocyaniny. Strukturu 

nejvýznamnějšího laserového barviva Rhodamidu 6G znázorňuje Obrázek 34. Výhodou 
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kapalinových laserů je moţnost volit více vlnových délek a to v rámci absorpčního spektra 

pouţitého barviva. Nevýhodou je degradace roztoku barviva, která omezuje jeho ţivotnost, 

proto se barvivo v laseru musí měnit. Buzení kapalinových laserů se provádí opticky [48]. 

 
Obrázek 34 Strukturní vzorec Rhodamidu 6G [50]. 

 U plazmatického laseru se inverzní populace vytváří ve chladnoucím plazmatu. 

Při chladnutí plazmatu dochází za určitých podmínek k rychlejší depopulaci dolních 

energetických hladin, neţ horních energetických hladin, čímţ se vytváří inverzní populace. 

Buzení je v tomto případě zajištěno elektrickým výbojem, silnoproudým elektronovým 

svazkem, produkty jaderných reakcí, chemickými reakcemi nebo fokusovaným svazkem 

jiného laseru [51]. 

3.3.3.2. Dělení podle časového režimu provozu laseru 

Lasery se podle provozního reţimu dělí na kontinuální a pulzní. 

 Je-li vnější působení, které způsobuje buzení, nezávislé na čase a jsou-li i všechny 

geometrické parametry laserového systému na čase nezávislé, laser pracuje v kontinuálním 

reţimu. Tehdy z něj vystupuje optické záření o stálé intenzitě, dané saturačními vlastnostmi 

zesilujícího prostředí a ztrátami optického rezonátoru. Ve většině případů však výstupní 

intenzita laserového záření v čase významně fluktuuje. Příčinami jsou sloţitá spektra 

vzájemných fázově nekorelovaných vln, fluktuace buzení, délky optického rezonátoru (která 

způsobuje posouvání rezonančních frekvencí), fluktuace ztrát v rezonátoru atd. K zajištění 

stabilního výstupu je třeba stabilizovat všechny fyzikální parametry a konstrukční prvky [48]. 

U kontinuálního laseru je populace všech energetických hladin aktivního prostředí 

stacionární. Výkon bývá relativně malý (10
-3

‒10
3
 W), kontinuální lasery mají nízkou 

účinnost. Relativně velké mnoţství jim dodané energie se přemění na teplo, které je nutno 

chladící soustavou z laseru odvádět. Výhodou kontinuálních laserů je vysoký stupeň 

koherence a úzká spektrální čára, tedy vlastnosti s výhodou vyuţitelné v interferometrii 

nebo holografii [51]. 

 Vedle kontinuální činnosti existuje řada způsobů generování laserových pulsů. Jsou 

zaloţeny na ovládání některých parametrů dodatečných prvků uvnitř, nebo vně optického 

rezonátoru [48]. U pulsních laserů dojde nejprve k pulsnímu vybuzení aktivní populace. 

Inverze populace je v čase nestálá a v okamţiku, kdy dosáhne svého maxima, se spustí 

laserová závěrka, která spustí velmi rychlý proces deexcitace aktivního prostředí metodou 

stimulované emise fotonů. Výstupem je krátký puls laserového záření, jehoţ výkon 

je nepřímo úměrný jeho době trvání. Vychází-li z laseru řada opakujících se pulsů, pak se 

laser označuje jako pulsní [51]. Podle délky pulsu se pulsní lasery dělí na nano, piko 
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a femtosekundové. Špičkový výkon v pulsu můţe dosahovat aţ stovek kilowattů, čím kratší 

je puls, tím větší je špičkový výkon. 

3.3.4. Dvoufotonová absorpce a její využití ve fotopolymeračních reakcích 

Dvoufotonová absorpce vyuţívá k dosaţení excitovaných stavů velmi krátkých vysoce 

energetických pulzů. Tyto pulzy jsou připraveny pevnolátkovými pulzními lasery, jejichţ 

doba trvání pulzu se pohybuje kolem 150 fs [52, 53]. Dochází tedy k emisi velkého mnoţství 

fotonů ve velmi krátkém časovém intervalu. Při dopadu dvou fotonů na molekulu fotorezistu 

s časovým rozestupem kratším neţ cca 10
-16

 s dojde k přechodu molekuly do vyššího 

energetického stavu absorpcí obou fotonů najednou – vzorek nerozezná, zda dopadl 

jeden foton s velkou energií nebo dva fotony s energií niţší.  Absorbuje-li elektron dva fotony 

bezprostředně po sobě ve velmi krátkém časovém intervalu, celková energie absorbovaná 

elektronem je dána součtem energií nesených oběma fotony. Planck-Einsteinův vztah daný 

rovnicí (3) v kapitole 2.2.1. vyjadřuje závislost energie fotonu na vlnové délce. Z tohoto 

vztahu vyplývá, ţe při volbě záření vyšších vlnových délek energie fotonu klesá. Lze odvodit 

jednoduchou rovnici, pro výpočet energie fotonu při dvoufotonové absorpci, ze které 

je moţné odvodit vlnovou délku femtosekundového světelného zdroje. Podle rovnice (7) platí 

pro dvoufotonovou absopci následující: 

 pc 2Δ EE  , (7) 

kde ΔEc je změna energie systému po dvoufotonové fotoexcitaci a Ep je energie fotonu. 

Za ΔEc a Ep můţeme dosadit z rovnice (3). Po dosazení je λ1p vlnová délka kvanta záření 

nutná pro dosaţení excitovaného stavu jednofotonovou absorpcí a λ2p je vlnová délka kvanta 

záření, uvaţujeme-li dvoufotonovou absorpci Po dosazení a úpravách dostáváme rovnici (8) 

a po vykrácení (9): 

 
2p1p

c
h2

c
h

λλ
 , (8) 

 

2p1p

21

λλ
 . (9) 

 Po vynásobení rovnice členy λ1p a λ2p dostáváme rovnici (10): 

 1p2p 2 λλ  . (10) 

 Z rovnice (10) plyne, ţe dochází-li ke dvoufotonové absorpci a následně excitaci elektronu, 

potřebná vlnová délka kvanta záření je dvojnásobná, neţ vlnová délka záření 

při jednofotonové absorpci (a excitaci) stejného elektronu. 
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3.4. Akustooptika 

Akustooptika je fenomén, který byl popsán jiţ v roce 1922 francouzským fyzikem Leónem 

Brillouinem. Aţ do 60. let 20. století se jí nikdo intenzivně nezabýval, neboť chyběl zdroj 

koherentního záření, které je pro akustooptický výzkum vhodné. Aţ vynález laseru přispěl 

k jejímu prudkému rozvoji a umoţnil její aplikaci. 

 Akustooptické jevy popisují interakci světla se zvukem. Zvuk je dynamická deformace 

způsobená kmitáním molekul, která se šíří prostředím v podobě vln rychlostí 

charakteristickou pro dané prostředí. Šíření zvuku pevnými látkami je realizováno kmity 

molekul kolem jejich rovnováţných poloh. V důsledku kmitů se pevná látka rozdělí na vrstvy 

s větší optickou polarizovatelností a vrstvy s menší optickou polarizovatelností. V důsledku 

změn polarizovatelnosti se mění i indexu lomu. Optické frekvence jsou vzhledem 

k akustickým frekvencím mnohem vyšší, to znamená, ţe změny indexu lomu v prostředí 

porušeném zvukem, jsou ve srovnání s optickou periodou velmi pomalé. Díky tomu můţeme 

prostředí, ve kterém dochází k interakci se zvukem povaţovat za statické (zamrzlé) [54]. 

 Působení zvuku na světlo se nazývá akustooptický jev. V prostředí šíření zvukové vlny 

nastává periodická změna indexu lomu vytvářející fázovou mříţku, která je příčinou difrakce 

dopadajícího světelného svazku [54]. 

 V závislosti na zvolené geometrii a tloušťce materiálu, kterým světlo prochází a šířce 

akustického a optického svazku můţeme akustooptické jevy rozdělit do dvou kategorií [55]: 

1. Braggova difrakce ‒ materiál je tak silný, ţe akustickou vlnu, která se jím šíří, lze 

povaţovat za rovinnou. Potom interakcí vlny optické a akustické můţe dojít k difrakci 

pouze do jednoho výstupního směru (vzniká 0. řád, který není modulovaný a 1. řád, 

který modulovaný je). 

2. Raman-Nathova difrakce ‒ materiál je natolik tenký, ţe akustickou vlnu nelze 

aproximovat rovinnou vlnou. Výstupem z krystalu je velký počet difrakčních řádů. 

3.4.1. Braggova difrakce 

Nejjednodušší způsob interakce světla se zvukem je částečný odraz rovinné optické vlny. 

Zvuková vlna vytváří v pevné látce soubor rovnoběţných rovin tvořících rozhraní vrstev 

různého indexu lomu. Soubor rovnoběţných rovin tvoří soubor rovnoběţných zrcadel, jejichţ 

vzdálenost je rovna vlnové délce akustické vlny. Takový soubor rovnoběţných rovin bude 

odráţet světlo, splňuje-li úhel dopadu Braggovu podmínku konstruktivní interference 

v rovnici (11) [54]: 

 

d

λ
θ

2
sin  , (11) 

kde θ je úhel dopadu světla, λ je vlnová délka světla a d je vzdálenost mezi zrcadly. Výkladem 

Braggovy podmínky je, ţe má-li se světlo na mříţce odrazit, musí být jeho vlnová délka právě 

taková, aby vlny na kaţdých dvou sousedních rovinách mříţky vykazovaly konstruktivní 

interferenci. Obrázek 35 je grafickým znázorněním Braggovy podmínky. 
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Obrázek 35 Braggova konstruktivní difrakce [56, upraveno]. 

 Difrakce, která splňuje Braggovu podmínku, se také označuje jako Braggova difrakce 

nebo Braggův odraz a dochází k ní v prostředí nazývaném Braggova cela. Je-li intenzita 

zvukové vlny dostatečně malá, pak je intenzita světla odraţeného Braggovou celou úměrná 

intenzitě zvukového signálu [54]. 

3.4.2. Akustooptický modulátor světla 

Akustooptický modulátor světla (AOM) je optoelektronická součástka slouţící 

pro vychylování nebo posunutí frekvence optického záření pomocí zvukových vln [55]. Jeho 

nejdůleţitější součástí je Braggova cela s elektronicky ovládaným akustickým převaděčem, 

který umoţňuje měnit intenzitu odraţeného světla. Růst akustické intenzity můţe vyvolat 

aţ téměř úplný odraz, protoţe s rostoucí intenzitou akustické vlny roste intenzita odraţeného 

svazku a intenzita procházejícího svazku klesá [57]. Tento fakt umoţňuje pouţít AOM 

jako optický spínač, který vypínáním a zapínáním zvuku odráţí téměř všechno světlo, 

nebo neodráţí ţádné [54]. Obrázek 36 znázorňuje schématické zapojení a princip AOM. 

 
Obrázek 36 Princip a zapojení akustooptického modulátoru v režimu Braggovy difrakce [58, 

upraveno]. 
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Klíčovým prvkem u akustooptických modulátorů je krystal nebo sklíčko, tedy transparentní 

prostředí, kterým se světlo můţe šířit. Krystal bývá obvykle vyroben z oxidu telluričitého 

(TeO2), krystalického křemene nebo taveného oxidu křemičitého (SiO2). Krystal musí mít 

výhodnou kombinaci poţadovaných vlastností, jako jsou vhodný elastooptický koeficient, 

dobrá transmitance pro pouţitou vlnovou délku záření, odolnost vůči poškození a poţadovaná 

velikost. Ke krystalu je připojený piezoelektrický převodník, který se pouţívá k vyvolání 

zvukové vlny [59]. 

 Existují dva typy akustooptických modulátorů, a sice modulátory se stojatou vlnou 

a modulátory s postupnou vlnou. Modulátory s postupnou vlnou jsou takové, ve kterých 

je zvuková vlna produkována z jedné strany Braggovy cely a na její druhé straně se pohltí. 

Modulátory se stojatou vlnou jsou takové, u kterých je vlnění produkováno z jedné strany 

cely a z druhé strany cely je odráţeno. Sloţením těchto dvou vlnění se vytváří vlnění stojaté 

[60]. 

 Akustooptické modulátory se vyuţívají jako regulátory intenzity a frekvence 

difraktovaného záření, jako spektrální analyzátory nebo jako součástka umoţňující generaci 

ultrakrátkých pulzů v laserech [55]. 
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3.5. Holografie 

Holografie je dvoustupňová zobrazovací metoda objevená fyzikem Dennisem Gaborem 

v roce 1948. Její název vznikl sloţením řeckých slov holos, tedy úplný a grafos, tedy záznam. 

Její princip je částečně podobný fotografii, ale má jeden podstatný benefit. Zatímco fotografie 

poskytuje informaci pouze o intenzitě světla, kterou těleso odrazilo nebo rozptýlilo, tedy 

o amplitudě, holografie poskytuje informaci o amplitudě i o fázi světla odraţeného 

nebo rozptýleného zaznamenávaným předmětem. Základními předpoklady pro realizaci 

holografie jsou přítomnost koherentního vlnění a existence interference a difrakce [61]. 

3.5.1. Interference a difrakce koherentního vlnění 

Koherentním vlněním rozumíme takové vlnění, jehoţ sloţky mají stejnou frekvenci. 

Vzájemný fázový rozdíl sloţek vlnění se v uvaţovaném bodě prostoru s časem nemění [61]. 

 Sofistikovanější definice hovoří o koherentních vlnách jako o vlnách schopných v daném 

prostoru a čase interferovat za současného splnění následujících podmínek [62]: 

1. vlny musí mít stejnou fyzikální podstatu, 

2. vlny musí být polarizované ve stejném směru, tedy musí mít shodnou rovinu kmitání, 

3. vlny musí mít stálý fázový rozdíl. 

Nejběţnějším zdrojem koherentního optického vlnění je laser. 

3.5.1.1. Interference 

Interferencí se rozumí jev, při kterém se vlnění přicházející do určitého bodu z různých zdrojů 

skládají [63]. U mechanického vlnění, které je jednosloţkové, se sčítají okamţité výchylky, 

zatímco u elektromagnetického vlnění, které je dvousloţkové, se zvlášť sčítají elektrické 

a magnetické sloţky elektromagnetických vln [61]. Abychom mohli uvaţovat interferenci, 

vlny musí plnit následující podmínky [62]: 

1. lineární harmonicita, 

2. stejná frekvence, 

3. stejná vlnová délka,  

4. stejná polarizace. 

 Z podmínek je patrné, ţe skládat se dají jen vlny monochromatického záření. Interferencí 

se jako první z vědců zabýval Tomas Young na konci 17. století. Obrázek 37 znázorňuje 

Youngův pokus, známý jako dvouštěrbinový experiment, kterým dokázal, ţe světlo se šíří 

ve vlnoplochách. Na obrázku označují písmena Z štěrbiny, S stínítko, o osu procházející 

středem vzdáleností mezi štěrbinami a kolmou na stínítko a p přímku propojující střed 

mezi štěrbinami s jedním z maxim. 
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Obrázek 37 Youngův dvouštěrbinový experiment [61, upraveno]. 

 Interferogram (interferenční obrazec) dvousvazkové interference (interference 

na dvouštěrbině) má podobu navzájem rovnoběţných pravidelně rozloţených světlých 

a tmavých prouţků, přičemţ světlé prouţky označují světelná maxima a tmavé prouţky 

světelná minima [61]. Vlny, které se setkají ve fázi, interferují konstruktivně a vytváří světlé 

prouţky a vlny, které se setkají v opačné fázi, interferují destruktivně a vytváří tmavé 

prouţky. Obrázek 38 demonstruje graf plošné rozloţení energie dvousvazkového 

interferogram, kde I je intenzita světla, d·je vzdálenost štěrbin Z1 a Z2 z obrázku 37 

a α je velikost úhlu mezi osou o a přímkou p z obrázku 37. 

 
Obrázek 38 Rozložení intenzity světla při interferenci na dvouštěrbině [62, upraveno]. 

 Při interferenci koherentního světelného vlnění vzniká interferenční maximum v bodech, 

pro které je splněna podmínka daná rovnicí (12): 

   ,...,2,1,0,Δ kλkl , (12) 

kde Δl je dráhový rozdíl vln, k je řád maxima a λ je vlnová délka. 

Maximum protínající osu y na obrázku 38 označujeme jako maximum 0. řádu, další maxima 

vzdalující se od osy y označujeme dále maximem 1. řádu, 2. řádu atd.  

 Interferenční minimum vzniká v bodech, pro které je splněna podmínka daná rovnicí (13): 

    ,,...,2,1,
2

12Δ  k
λ

kl  
(13) 

kde Δl je dráhový rozdíl vln, k je řád minima a λ je vlnová délka. Řády minima tedy také 

označujeme vzestupně podle rostoucí vzdálenosti od osy y. Minimum 0. řádu neexistuje. 
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3.5.1.2. Difrakce 

Difrakce, čili ohyb světla, je odchylka světla, která nemůţe být popsána zákony geometrické 

optiky [63]. Dokazuje tím, ţe charakter světla není jen částicový, jak předpovídal Newton, 

ale i vlnový, jak předpokládal Maxwell. Difrakci lze pozorovat při dopadu světelné vlny 

na překáţku, jejíţ rozměry jsou srovnatelné s vlnovou délkou pouţité světelné vlny. 

Prostorové omezení vlny se projeví tak, ţe se světlo za překáţkou šíří i do prostoru 

geometrického stínu. Pokud by se světlo šířilo jenom jako soubor částic, pak by difrakční 

obrazec za neprůsvitnou clonou se štěrbinou odpovídal stínu clony s otvorem. Kvůli vlnové 

podstatě světla se však difrakční obrazec můţe podstatně lišit od stínu clony [64]. Difrakce 

byla podrobně prozkoumána nizozemským fyzikem Christiaanem Huygensem a doplňkově 

popsána francouzským fyzikem Augustinem-Jeanem Fresnelem. Obrázek 39 demonstruje 

tzv. Huygensův-Fresnelův princip, který nám popisuje, ţe na jednotlivé body vlnoplochy 

před štěrbinou lze nahlíţet jako na zdroj sekundárních sférických vln, které vzájemně 

interferují za štěrbinou [64, 65], kde P znázorňuje stínítko a A jedno z interferenčních maxim. 

 
Obrázek 39 Znázornění Huygensova-Frenselova principu [61, upraveno]. 
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3.5.2. Součásti holografie 

Jak je zmíněno výše, holografie je dvoustupňový proces. První stupeň je snímání povrchu, 

tedy skenování, druhý stupeň je jeho rekonstrukce, čili jeho zpětná prostorová vizualizace. 

3.5.2.1. Snímání povrchu 

Aby bylo moţné vytvořit prostorový snímek objektu, je nutné nejprve vytvořit tzv. hologram. 

Hologram je interferenční snímek připravený na fotocitlivém materiálu. Interferenční obrazec 

zobrazený na hologramu je vytvořený díky interferenci dvou různých vlnění. Konkrétně 

vlnění předmětového, které vzniklo odrazem nebo ohybem světla na snímaném předmětu 

a vlnění referenčního, které dopadá od zdroje přímo na fotocitlivý materiál. Obrázek 40 

znázorňuje takovou interferenci. 

 
Obrázek 40 Vznik hologramu ‒ snímání povrchu předmětu [63, upraveno]. 

 Při vytváření hologramu vychází z kaţdého bodu předmětu koherentní světelné vlnění, 

které dopadá na celou plochu fotocitlivého materiálu [61]. Díky tomu je moţné i z úlomku 

holografické desky rekonstruovat celý obraz, ale platí, ţe kvalita takového obrazu je úměrná 

obsahu plochy úlomku holografické desky [66]. 

 Aby bylo moţné vytvořit hologram, musíme působit světlem splňujícím podmínky 

interference a koherence (viz výše). Jak vlnění předmětové, tak referenční musí mít stejnou 

vlnovou délku. Pro zjednodušení experimentu se často vyuţívá jediného zdroje světla, 

přičemţ je svazek záření rozdělen do dvou větví pomocí optické aparatury obvykle 

s polopropustnými zrcadly [67]. 
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3.5.2.2. Rekonstrukce povrchu 

Hologram vzniklý snímáním povrchu má podobu nepravidelně rozmístěných interferenčních 

maxim a minim, na první pohled tak nereflektuje reálný povrch snímaného předmětu. 

Rekonstrukcí povrchu se rozumí taková technika osvětlení hologramu, která vytvoří světelné 

pole, které člověk vnímá jako prostorový obraz původního předmětu. K rekonstrukci povrchu 

se v závislosti na typu vytvořeného hologramu vyuţívá zdroj koherentního či nekoherentního 

světelného vlnění svírající s hologramem vhodný úhel [67]. 

3.5.3. Dělení holografie 

Holografie má mnoho různých moţností kategorizace. Výhodný je způsob rozdělení 

podle vzniku a následné rekonstrukce hologramu na transmisní a reflexní holografii. Existují 

i holografické techniky, které není snadné zařadit a balancují na hraně mezi transmisní 

a reflexní kategorií. Do těchto pokročilých technik řadíme např. holografii reliéfní, integrální, 

multikanálovou nebo počítačem řízenou [67]. 

3.5.3.1. Transmisní holografie 

Transmisní a reflexní holografie se liší především podobou hologramů. Transmisní hologram 

vzniká dopadem obrazových i referenčních vlnění na stejnou stranu fotosenzitivního 

materiálu [66]. Rekonstrukce hologramu se vykonává prosvícením, ke kterému se volí zdroj 

o stejné vlnové délce, jako tomu bylo při snímání. Obrázek 41 poukazuje na důleţitost úhlu 

prosvícení při rekonstrukci. Horní schéma naznačuje úhly vln dopadajících na fotocitlivý 

materiál a spodní schéma úhly vln vyvolávající rekonstrukci (referenční vlna) a zobrazující 

rekonstruovaný předmět (konjugovaná vlna). Úhel dopadu vlny vyvolávající rekonstrukci 

musí být shodný s úhlem referenční vlny dopadající na fotosenzitivní materiál při přípravě 

hologramu, jinak bude rekonstruovaný objekt deformován. Změna vlnové délky by ovlivnila 

velikost reflektované scény. Hologram se prosvítí ze zadní strany, na interferenčním obrazci 

dochází k difrakci světla a světelné pole se rekonstruuje před hologram, tedy do poloroviny 

pozorovatele [68]. 
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Obrázek 41 Schéma snímání a rekonstrukce u transmisní holografie [64, upraveno]. 

3.5.3.2. Reflexní holografie 

Reflexní hologram je takový, který vznikl dopadem obrazových a referenčních vlnění 

na různé strany fotosenzitivního materiálu [66]. Obrázek 42 znázorňuje vznik a rekonstrukci 

takového hologramu. Rekonstrukce se provede osvícením bílým světlem z čelní strany, tedy 

ze stejné strany, kde je pozorovatel. Hologram absorbuje takové vlnové délky, které nejsou 

v dané konfiguraci vhodné pro pozorování a odráţí pouze omezené spektrum vlnových délek. 

Rekonstruovaný obraz tak obvykle není bílý, ale vykazuje specifické zabarvení 

charakteristické pro kaţdý hologram [67]. 

 
Obrázek 42 Schéma snímání a rekonstrukce u reflexní holografie [64, upraveno]. 
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3.5.3.3. Další druhy holografií 

Reliéfní hologram je transparentní hologram nanesený na reflexivní podbroušené ploše 

ohýbající světlo. Reliéfní holografií se masově a levně připravují hologramy pro bezpečnostní 

aplikace. Hologram je v tomto případě vytlačen do folie pomocí tiskátka vytvořeného 

fotolitografickou technikou. Takovým způsobem je vytvořena např. bezpečnostní známka 

s orlem na platebních kartách VISA [68]. 

 Integrální hologram je transparentní stereografický hologram vytvořený z řady po sobě 

následujících fotografií. Tyto fotografie poskytují mnoho diskrétních pohledů konkrétního 

objektu, jedná se prakticky o kinematografický film. Fotografie jsou jednotlivě promítány 

na LCD obrazovku, kterou snímá laser a vytváří tak hologram, který následně slouţí 

k rekonstrukci 360° 3D scény [68]. 

 Multikanálový hologram obsahuje zaznamenané interferenční obrazy více předmětů. 

Jednotlivé předměty se střídavě objevují a mizí se změnou úhlu pozorování při rekonstrukci 

hologramu. Multikanálové hologramy mohou být vyrobeny kombinací transmisních 

a reflexních hologramů [68]. 

 Počítačem řízená holografie je proces, který nám umoţňuje urychlit a usnadnit některé 

z postupů aplikovaných v běţné optické holografii. Počítače mohou být pouţity 

pro skenování hologramů namísto fotosenzitivních materiálů. V takovém případě slouţí 

ke snímání hologramu optický snímač (obvykle CCD či CMOS kamera) a holografie 

se nazývá digitální. Počítače mohou slouţit také pro vytvoření hologramu poţadovaných 

vlastností, víme-li, jak má vypadat výsledný rekonstruovaný obraz. Výhodou takových 

hologramů je moţnost vytvořit obrazy předmětů, které se v reálném světě nevyskytují [68]. 

3.5.4. Využití prostorového modulátoru světla pro počítačem řízenou holografii 

Prostorová modulace světla je pojem, který označuje metody a zařízení, které se pouţívají 

pro amplitudovou, fázovou nebo polarizační modulaci světelných vln. Zařízení, která slouţí 

k modulaci, se označují jako prostorové modulátory světla nebo zkratkou SLM (z anglického 

spatial light modulator). Současné systémy vyuţívané pro modulaci světla zahrnují MEMS 

(z anglického microelectromechanical systems ‒ mikroelektromechanické systémy) 

nebo LCD (z anglického liquid crystal display ‒ displej z tekutých krystalů). 

 Metody aplikované počítačem řízené holografie vyuţívají technologie LCOS SLM, coţ je 

SLM s čipem sloţeným z tekutých krystalů na křemíkovém podkladu. Takové modulátory 

umoţňují měnit charakter procházejícího nebo častěji odraţeného světla změnou orientace 

paralelně uspořádaných nematických krystalů tvořících mříţku. Ke změně orientace 

v jednotlivých pixelech SLM čipu dochází díky napětí vloţenému na elektrody. Charakter 

rozloţení napětí na čipu je řízen počítačem, můţeme tedy přesně nasimulovat podobu 

hologramu z počítače. Laserovým svazkem odraţeným od čipu SLM dosáhneme rekonstrukce 

hologramu [69]. Obrázek 43 demonstruje princip fungování LCOS SLM. 
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Obrázek 43 Princip fungování LCOS SLM [70, upraveno]. 

3.5.5. Generování ohnisek pomocí SLM a jejich ladění pomocí algoritmů 

Počítačem generované hologramy realizované LCOS SLM představují relativně snadný 

způsob, jak lze vytvořit rozměrné trojrozměrné pole sloţeného z ohnisek laserového svazku 

odraţeného od SLM. Aplikace takového pole je výhodná v mnoha odvětvích fyzikálních 

a biologických věd [71], v našem případě je pouţitelná pro modelaci více ohnisek 

pro fokusovanou fotolitografii a pro tvorbu multifokálních optických pastí, jejichţ princip 

je popsán v kapitole 2.6. Obvyklé pouţití SLM v optických aparaturách slouţí pro modulaci 

komplexní amplitudy laserového svazku z SLM vystupujícího. Na kaţdém pixelu SLM můţe 

dopadající svazek podstoupit fázový posun či změnu polarizace. SLM zaloţené na tekutých 

krystalech však nedovolují nezávislou změnu fáze a polarizace. Pro aplikaci 

ve fotopolymeraci a optickém chytání je výhodné vyuţívat veškerý dostupný světelný výkon 

a ovlivňovat jen fázovou modulaci. Tento nelehký úkol je proveditelný díky aplikaci 

algoritmů [72]. 

 Poţadovaná distribuce intenzity světla pro výše zmíněné aplikace vyţaduje kombinaci 

vysoce intenzivního a difrakčně limitovaného (vysoce fokusovaného) ohniska a temného 

pozadí. Mnoho dříve existujících algoritmů bylo upraveno právě pro tuto aplikaci. Všechny 

souvisí s modifikací komplexní amplitudy, která je dána rovnicí (13) [73]: 
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kde vm je kompexní amplituda elektrického pole v pasti m, f je ohnisková vzdálenost čočky, zm 

je souřadnice pasti m v ose z vzhledem k ohnisku, u je amplituda elektrického pole, N je počet 

pixelů, λ je vlnová délka světla, d je velikost pixelu, j je fázový posun optické pasti 

a Δj
m
 je dáno rovnicí (14) [73]: 
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kde xj, yj jsou souřadnice pixelu na čipu SLM v ose x a y a xm, ym a zm jsou souřadnice  

m-té optické pasti v prostoru vzorku, kde souřadnice (0,0,0) odpovídají pozici ohniska nultého 

difrakčního řádu. Pro snadnější popis komplexní amplitudy zavádíme bezrozměrnou veličinu 

Vm definovanou rovnicí (15) [73]: 
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 Pro intenzitu v optické pasti potom platí, ţe její hodnota Im je rovna kvadrátu Vm. 

Základním pouţívaným algoritmem je algoritmus superpozice, který vychází z rovnice (16) 

[73]: 
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 Hologram na SLM je superpozicí fázových čoček a hranolů. Je vhodný pouze pro pouţití 

u 1-2 ohnisek. V případě vytvoření více ohnisek trpí výsledná struktura nevyrovnaností 

intenzit jednotlivých ohnisek a vznikem artefaktů (parazitních jasných bodů ve vyšších 

difrakčních řádech). Pro víceohniskový reţim proto přecházíme na komplikovanější 

algoritmy[73]. 

 Jedním z nich je Gerchbergův-Saxtonův algoritmus sestavený krystalografiky Ralphem 

Gerchbergem a Owenem Sxtonem původně pro elektronový svazek. Jedná se o iterativní 

algoritmus, jeho předpis daný rovnicí (17): 
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který je na systém aplikován opakovaně s cílem přiblíţení se nebo dosaţení poţadovaného 

výsledku. Vstupní hodnoty pro první iterační krok jsou z algoritmu čoček a hranolu 

(algoritmus superpozice), při druhém iteračním kroku jsou vstupem výstupní data z první 

iterace atd. Obvyklým počtem iterací pro dosaţení úspěšné modifikace amplitudy  

je 20‒30[73]. Tento algoritmus je výpočetně velmi náročný, proto není příliš vhodný 

pro dynamické generování pohybujících se ohnisek v prostoru vzorku při přímém výpočtu 

procesorem řídicího počítače. Toto omezení lze však vyřešit vyuţitím technik pro masivní 

paralelizaci výpočtů pomocí moderních grafických karet (systém CUDA), které umoţňuje 

generovat hologramy s velkým počtem ohnisek v reálném čase. 
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3.6. Optická manipulace s mikroobjekty 

3.6.1. Úvod do interakcí světla s objekty 

Kaţdý objekt se skládá z molekul, které se skládají z atomů. Podstatou interakce 

mikroobjektů se světlem je tedy světelná interakce jejich jednotlivých atomů. Podle kvantové 

teorie světlo chápeme duálně, částečně jako vlnu a částečně jako částici. Na vzniku 

dualistické teorie se podíleli Planck, Einstein a de Broglie na počátku 20. století 

a díky ní světlu přiřazujeme některé specifické vlastnosti jak vlnění, tak částic. Analytická 

a fyzikální chemie zkoumá světlo jako zdroj energie, jejíţ velikost je závislá na frekvenci 

vlnění, respektive vlnové délce [28]. Taková energie můţe interagovat s atomem, má-li 

vhodnou velikost a způsobuje přechody v energetických hladinách atomů nebo molekul. Tyto 

přechody jsou jiţ po desetiletí ve velkém měřítku aplikovány ve spektrometrických, 

fotometrických a spektrofotometrických metodách [74]. Světlo ale můţeme chápat 

i jako proud hmotných částic, tedy částic, které mají nenulovou hmotnost a rychlost a jsou 

tedy nositelem hybnosti. Přenos hybnosti mezi fotony a velmi malými částicemi je jev, 

pro který se vţil název optické mikromanipulace. 

3.6.2. Optické mikromanipulace 

Mikromanipulace je slovo vzniklé zkrácením sousloví optické manipulace mikroskopických 

objektů. Shrnuje soubor technik, které pomocí koherentního svazku (laseru) fokusovaného 

objektivem s velkou numerickou aperturou přitahují mikroskopické objekty směrem 

k ohnisku svazku a cíleně s nimi manipulují. 

3.6.2.1. Historie 

Na hybnost fotonů jako první nepřímo poukazoval Johannes Kepler v 1. polovině. 17. století 

v díle O kometách [75]. Uvaţoval tehdy, ţe orientace ohonů komet je způsobena tlakem 

záření od Slunce. Na jeho myšlenky navázal James Clerk Maxwell, který v roce 1873 v díle 

Pojednání o elektřině a magnetismu [76] teoreticky odvodil existenci radiačního tlaku. 

Na experimentálním potvrzení existence radiačního tlaku se podíleli na počátku 20. století 

pánové P. N. Lebeděv [77] a E. F. Nichols s G. F. Hullem [78]. 

 Podobně jako u holografie byl výzkum optických mikromanipulací nastartován vynálezem 

laseru a jeho rozšířením v 60. letech 20. století. Za duchovního otce optických 

mikromanipulací je povaţován dr. Arthur Ashkin z Bellových laboratoří, který na konci 

60. let v díle Urychlování a chytání částic radiačním tlakem [79] dospěl k závěru, 

ţe fokusovaný laserový svazek můţe způsobit pozorovatelné změny v chování mikročástic 

a také atomů [80]. Úspěch světového formátu zaznamenaly optické mikromanipulace v roce 

1997, kdy Steven Chu, Claud Cohen-Tannoudiji a Wiliam D. Phillips obdrţeli Nobelovu cenu 

za Fyziku za Vývoj metod chlazení a chytání atomů laserovým svazkem [81]. 
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3.6.2.2. Sdílení hybnosti fotonu a mikročástice 

Foton jakoţto částice elektromagnetického záření nese energii, která je určena vztahem (3) 

v kapitole 2.2.1. Takový pohybující se foton je však také nositelem hybnosti, kterou vyjadřuje 

vztah (18): 
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kde p je hybnost. Za čas Δt vyprodukuje zdroj o výkonu P počet fotonů N podle vztahu (19): 
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kde λ0 je vlnová délka světla ve vakuu a p0 je velikost hybnosti fotonu ve vakuu.  

 Máme tedy N fotonů o hybnosti p, které interagují s mikročásticí. Uvaţujeme, ţe index 

lomu mikročástice (n2) je různý od indexu lomu prostředí (n1). Na povrchu mikročástice 

fotony překonávají fázové rozhraní, které vyvolává změnu v hybnosti. Hybnost fotonů 

dopadajících na povrch (pi) za dobu Δt je v rovnici (20), hybnost fotonů prošlých rozhraním 

(pt) je v rovnici (21) a hybnost všech fotonů odraţených rozhraním zpět (pr) je v rovnici (22): 

 01 pnNpi  , (20) 

 TpnNpt  02 , (21) 

 RpnNpr  01 , (22) 

kde T je propustnost rozhraní a R je odrazivost rozhraní. 

 Celková změna hybnosti fotonů Δp podél osy jejich šíření za dobu Δt tedy je v rovnici (23): 

     1Δ 1201120  RnTnpNnRnTnpNpppp irt . (23) 

Podle 2. Newtonova pohybového zákona je síla definována jako časová změna hybnosti. Síla 

Ffot, která způsobila změnu hybnosti fotonů Δp, je podle rovnice (24): 
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 Podle 3. Newtona pohybového zákona je velikost síly, kterou foton působí na mikroobjekt 

stejná, jako síla, kterou mikroobjekt působí na foton a liší se směrem působení. Proto můţeme 

napsat vztah (25) pro velikost síly Fobj, jíţ foton působí na mikroobjekt: 
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kde Q je parametr udávající jaká část hybnosti dopadajících fotonů n1 se vyuţije k silovému 

působení na objekt. Pro zcela odrazný povrch (kde R = 1) nabývá Q maximální hodnoty 

(Q = 2) a síla urychluje rozhraní ve směru dopadajícího záření [82, 83]. Rovnice (25) je pouze 

zjednodušeným popisem působení fotonů na mikroobjekt. Podrobnější popis se neobejde 

bez uváţení velikosti mikroobjektů a více druhů působících sil. 
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3.6.2.3. Princip optické pinzety 

Optická pinzeta je zařízení, které umoţňuje fokusovaným laserovým svazkem manipulovat 

s objekty o velikosti desítek nanometrů aţ desítek mikrometrů [84]. Jak vidíme, toto rozmezí 

postihuje částice, které jsou větší i menší, neţ je vlnová délka záření. Pro částice, jejichţ 

velikost je menší, neţ je vlnová délka záření, hovoříme o Rayleighově reţimu chytání 

a pro částice o velikosti větší, neţ je vlnová délka, hovoříme o Mieově reţimu chytání [80]. 

 Bez ohledu na reţim chytání, dielektrická mikročástice pociťuje blízko ohniska záření 

dva druhy sil díky přenosu hybnosti mezi mikročásticí a dopadajícími fotony. Prvním druhem 

je síla rozptylová (scattering force) působící na částici ve směru šíření světla. Je závislá 

na odrazivosti objektu a je úměrná světelné intenzitě. Druhým druhem je síla gradientní 

(gradient force), která je úměrná gradientu světelné intenzity. 

 V Rayleighově reţimu je Gaussovský laserový svazek fokusován přímo na vzorek 

objektivem s vysokou numerickou aperturou. Gaussovský profil vytváří 3D gradient laserové 

intenzity. Částice v blízkosti tohoto 3D gradientu intenzity podléhají interakci s laserovým 

svazkem podle rovnice (26): 

 2EαEμU  , (26) 

kde U je interakční energie, E je intenzita elektrického pole generovaného laserem, 

μ je indukovaný dipólový moment a α je polarizovatelnost. Gradientní síla Fgrad je přítomna 

v důsledku 3D gradientu intenzity a je dána rovnicí (27): 
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kde nb je index lomu prostředí, r je poloměr částice, m je rozdíl indexu lomu částice 

a prostředí a grad je gradient. Gradientní síla je úměrná 3. mocnině poloměru částice, 

protoţe počet polarizovatelných molekul ve vzorku roste lineárně s objemem. To činí velmi 

obtíţným chytání malých částic (pod 25 nm), které mají velmi malou gradientní sílu, proto 

je třeba pouţívat velmi výkonných laserů. U těch se však vystavujeme riziku absorpce fotonu 

vzorkem nebo poškození vzorku. Obvyklým výkonem jsou proto stovky miliwattů. 

Rozptylová síla Fscat je popsána rovnicí (28): 
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Nestability, které komplikují chytání částic, se vyskytují především ve směru šíření světla 

svazkem, tedy v ose z [85]. 

 V Mieově reţimu se optické chytání popisuje prostřednictvím paprskového modelu, 

ve kterém je kaţdá část laserového svazku povaţována za přímočaře se šířící světelný 

paprsek. Byly navrţeny teoretické modely, které kvantitativně popisují rozptylovou 

a gradientní sílu v dílech od Ashkina [86] a Visschera [87], jejichţ matematický popis a jeho 

odvození je komplikované, proto zde není uvedeno. Podobně jako u Rayleigho reţimu zde 

existují dva druhy sil, gradientní a rozptylová. Rozptylová síla míří ve směru šíření 

laserového svazku a vzniká díky odrazu světla na povrchu mikročástice, který se objevuje 

díky rozdílností indexů lomu částice a prostředí. 
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Naopak gradientní síla působí na mikročástici tak, aby obnovila její pozici v ohnisku laseru. 

Při dopadu paprsku na rozhraní prostředí a částice dochází k jeho lomu, který se řídí 

Snellovým zákonem. Je-li index lomu částice větší neţ prostředí, dochází při dopadu paprsku 

světla k lomu ke kolmici, tedy ve směru gradientu intenzity (u Gaussovského svazku). Pokud 

je index lomu částice menší neţ prostředí, dochází k lomu od kolmice, tedy proti směru 

gradientu intenzity. Se změnou úhlu šíření paprsku dochází ke změně hybnosti fotonů 

a podle 2. Newtonova zákona i ke změně síly, kterou fotony na částici působí. 

Podle 3. Newtonova zákona částice zareaguje na změnu síly tak, ţe vyvine stejně velkou sílu 

v opačném směru. Výsledek interakce gradientní síly s mikročásticí je, ţe částice vyvine 

pohyb ve směru opačně orientovaný vektorovému součtu sil působících fotony 

na mikročástici. Sférická iontová past (optická pinzeta) funguje tak, ţe mikročástice je vázána 

těsně za ohniskem zaostřeného laserového svazku. Obrázek 44 demonstruje působení fotonů 

na mikročástici. Gradientní síla přitahuje částice do ohniska, rozptylová je naopak z ohniska 

vypuzuje. V určité poloze dochází k rovnováze rozptylové a gradientní síly a mikročástice se 

ustálí v místě těsně za ohniskem laserového svazku [85, 88, 89]. 

 
Obrázek 44 Síly působící na mikročástici v Mie režimu: A ‒ demonstrace rozptylové síly Fscat vzniklé 

v důsledku odrazu paprsků svazku od mikročástice, B ‒ demonstrace jednotlivých složek F1 a F2 

gradientní síly vzniklých v důsledku silového působení procházejícího záření na mikročástici 

[85, upraveno]. 
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3.6.2.4. Aplikace optické pinzety 

Optická pinzeta byla původně vynalezena pro chytání atomů, které jako první zrealizovali 

A. Ashkin a kol. v roce 1986 [90]. Následně byly realizovány experimenty, kterými byly 

vychytávány mikročástice dielektrika ve vodě [91] a ve vzduchu [92]. Největší význam však 

optické pinzety zaţívají v biologii, kde umoţňují bezkontaktně manipulovat například 

s rostlinnými buňkami [93], bakteriemi [94], částmi chromosomů [95], spermatickými 

buňkami [96] apod. Optická pinzeta také můţe slouţit pro chytání mikroobjektů připravených 

fotopolymerací, které se následně vyuţijí v základním výzkumu při analýze optických sil, 

Brownova pohybu, fundamentálních jevů na pomezí klasické a kvantové mechaniky, 

při chytání speciálně tvarovaných mikročástic ve vakuu atd. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1. Chemikálie 

4.1.1. Fotorezisty 

Fotorezist OrmoComp je hybridní fotorezist obsahující polymerní matrici a anorganické 

přísady. Je vysoce transparentní pro UV a viditelné spektrum a má vysokou tepelnou 

a mechanickou odolnost. Jeho typické vlastnosti jsou v tabulce 3. Přesné sloţení OrmoCompu 

je obchodním tajemstvím, patří ale do skupiny výrobků Ormocer (z anglického organically 

modified ceramics) výrobce MicroChem Corporation. Obrázek 45 popisuje obecné sloţení 

fotorezistů Ormocer. 

 
Tabulka 3 Vlastnosti fotorezistu Ormocomp [97]. 

Parametr OrmoComp 

viskozita 2 ± 0,5 Pa·s 

rozlišení detaily pod 100 nm 

tepelná stabilita do 270 °C 

objemové smrštění 5‒7 % 

index lomu (při 589 nm, vytvrzený fotorezist)  1,520 

ţivotnost 6 měsíců 

bezrospouštědlový ano 

 

 
Obrázek 45 Složení fotorezistů řady Ormocer [98]. 

 Fotorezist NOA 63 je transparentní bezbarvý fotopolymer vytvrditelný UV světlem, 

po vytvrzení transparentní v oblasti 320‒3000 nm. Pouţívá se jako lepidlo pro optické čočky 

díky své velmi dobré transmitanci. Vytvrzuje se dobře i ve tlustých vrstvách [99]. Jeho přesné 
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chemické sloţení je předmětem obchodního tajemství, jeho vlastnosti jsou v tabulce 4 

a přibliţné sloţení v tabulce 5. Výrobcem je Norland Products Inc. 

 
Tabulka 4 Vlastnosti fotorezistu NOA 63 [99]. 

Parametr NOA 63 

viskozita (při 25 °C) 3 Pa·s 

vlnová délka maximální absorpce 350‒380 nm 

index lomu (vytvrzený fotorezist)  1,560 

doporučená energetický hustota pro úplné vytvrzení 4,5 J/cm
2 

 
Tabulka 5 Chemické složení fotorezistů NOA 63, NOA 81, NOA 84 a NOA 89 [99], chemické 

struktury látek popisuje Obrázek 46. 

Složení NOA 63 NOA 81 NOA 84 NOA 89 

merkaptoestery 30‒60 % 50‒70 % ‒ 25‒50 % 

triallylisokyanurát 15‒40 % 30‒50 % ‒ ‒ 

alifatický uretanový akrylát ‒ ‒ 40‒60 % ‒ 

isobornylakrylát ‒ ‒ 28‒43 % ‒ 

hexan-1,6-dioldiakrylát ‒ ‒ 2‒15 % 60‒80 % 

fluorester ‒ ‒ 1‒5 % ‒ 

 

 
Obrázek 46 Chemická struktura látek z tab. 5: 1 ‒ merkaptoestery, 2 ‒ triallylisokyanurát, 

3 ‒ alifatický uretanový akrylát, 4 ‒ isobornylakrylát, 5 ‒ hexan-1,6-dioldiakrylát, 6 ‒ fluorester 

[CHS]. 

 Fotorezist NOA 81 je transparentní jednokomponentní UV vytvrditelné lepidlo, 

které má výhodu ve velmi rychlém vytvrzování. Na rozdíl od NOA 63 se hodí především 

pro lepení transparentních substrátů v tenkých vrstvách. Je ale pouţitelný i pro lepení kovů 

[99]. Jeho typické vlastnosti jsou v tabulce 6, jeho sloţení v tabulce 4. Výrobcem je Norland 

Products Inc. 
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Tabulka 6 Vlastnosti fotorezistu NOA 81 [99]. 

Parametr NOA 81 

viskozita (při 25 °C) 0,3 Pa·s 

vlnová délka absorpce 320‒380 nm (365 nm maximum) 

index lomu (vytvrzený fotorezist)  1,560 

doporučená energetický hustota pro úplné vytvrzení 2 J/cm
2 

 

 Fotorezist NOA 84 je transparentní bezbarvý tekutý fotopolymer vytvrditelný UV nebo 

viditelným modrým světlem. Je jednokomponentní, má velmi nízkou viskozitu. Slouţí 

především k vzájemnému lepení plastů a k lepení plastů a skla [99]. Jeho typické vlastnosti 

jsou v tab. 7, jeho sloţení v tab. 4. 

 
Tabulka 7 Vlastnosti fotorezistu NOA 84 [99]. 

Parametr NOA 84 

viskozita (při 25 °C) 0,040‒0,075 Pa·s 

vlnová délka absorpce 

UV: 320‒400 nm (325, 365 nm 

maximum), VIS: 400‒450 nm 

(405 nm) 

index lomu (vytvrzený fotorezist)  1,46 

doporučená energetický hustota pro úplné vytvrzení UV: 3,5 J/cm
2
, VIS: 7 J/cm

2
 

 Fotorezist NOA 89 je transparentní bezbarvý tekutý fotopolymer vytvrditelný UV nebo 

viditelným modrofialovým světlem. Je jednokomponentní, má nejniţší viskozitu ze všech 

NOA optických lepidel. Slouţí především k vzájemnému lepení skleněných substrátů [99]. 

Jeho typické vlastnosti jsou v tabulce 8, jeho sloţení v tabulce 4. Výrobcem je Norland 

Products Inc. 

 
Tabulka 8 Vlastnosti fotorezistu NOA 89 [99]. 

Parametr NOA 89 

viskozita (při 25 °C) 0,015‒0,020 Pa·s 

vlnová délka absorpce 310‒395 nm (365 nm maximum) 

index lomu (vytvrzený fotorezist)  1,51 

doporučená energetický hustota pro úplné vytvrzení 3,5 J/cm
2 

 

 Fotorezist Cyberbond U 3050 výrobce Cyberbond Europe GmbH je lepidlo vytvrditelné 

UV zářením. Pouţívá se pro lepení skla na sklo nebo skla na kov [100]. Jeho vlastnosti jsou 

v tabulce 9 a jeho přibliţné chemické sloţení v tabulce 10. 
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Tabulka 9 Vlastnosti fotorezistu Cyberbond U 3050 [100]. 

Parametr U 3050 

viskozita (při 20 °C) 0,070‒0,090 Pa·s 

vlnová délka absorpce 325‒420 nm 

základ lepidla modifikovaný akrylát 

 
Tabulka 10 Chemické složení UV lepidel Cyberbond U 3050 a U 3200 [101, 102]. 

Složení U 3050 U 3200 

exo-1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]hept-2-yl-akrylát 30‒50 % 10‒25 % 

2-methylpropanová kyselina, metakrylová kyselina 10‒15 % ‒ 

2-hydroxyethylmetakrylá 5‒10 % ‒ 

akrylová kyselina 1‒5 % ‒ 

trimethoxyvinylsilan 1‒5 % ‒ 

difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinoxid 1‒5 % 1‒5 % 

2-hydroxy-2-methylpropiofenon 1‒5 % 1‒5 % 

Modifikovaný metakrylát ‒ 30‒50 % 

N,N-dimethylakrylamid ‒ 10‒25 % 

modifikovaný akrylát ‒ 10‒30 % 

 

 Fotorezist Cyberbond U 3200 výrobce Cyberbond Europe GmbH je lepidlo vytvrditelné 

UV zářením. Pouţívá se pro lepení plastu, skla a skla s kovem [103]. Jeho vlastnosti jsou 

v tabulce 11 a jeho přibliţné chemické sloţení v tabulce 10. 

 
Tabulka 11 Vlastnosti fotorezistu Cyberbond U 3200 [103]. 

Parametr U 3200 

viskozita (při 20 °C) 0,650‒0,900 Pa·s 

vlnová délka absorpce 325‒420 nm 

základ lepidla modifikovaný akrylát 

 

4.1.2. Vývojky 

Vývojka pro OrmoComp: OrmoDev (sloţení: 4-methylpentan-2-on, izobutyl(metyl)keton, 

výrobce MicroChem Corporation). 

4.1.3. Ostatní chemikálie 

Čistící směs na podloţní sklíčka a objektiv optické aparatury: Fiber optics splice and 

Connector cleaner (výrobce STICKLERS). 

Oplachové činidlo nevytvrzeného NOA 63, 81, 84 a 89: aceton. 

Oplachové činidlo nevytvrzeného Cyberbondu U 3050 a U 3200: Cyberbond 9070 (sloţení: 

propan-2-ol, výrobce Cyberbond Europe GmbH). 
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4.2. Přístroje 

Femtosekundový laser Mai Tai HP, výrobce: Spectra-Physics. 

Akustooptický modulátor světla, výrobce: Gooch & Housego. 

Prostorový modulátor světla, výrobce: Hamamatsu. 

Laserové ukazovátko 2 mW, výrobce: neznámý (země původu: Čína). 

Mikro a nanoposuvný stolek Nano-LP300+MicroStage, výrobce: Mad City Labs. 

Kamera acA2000-50gc, výrobce: Basler. 

Měřič světelného výkonu PM100, výrobce: THORLABS GmbH. 

Laboratorní zdroj P230R51D, výrobce: Diametral. 

Laboratorní generátor 33210A, výrobce: Agilent. 

Laboratorní pumpa NE1002-X, výrobce: New Era Pump Systems, Inc. 

Optický mikroskop Olympus BX50, výrobce: Olympus. 

Laboratorní třepačka Reax Top, výrobce: Heidolph. 

Centrifuga miniSpin, výrobce: Eppendorf. 

Naprašovačka Quorum Q150T ES, výrobce: Quorum Technologies. 

Analytický skenovací elektronový mikroskop Magellan 400, výrobce: FEI. 

4.3. Aparatura 

 Obrázek 47 znázorňuje polymerační aparaturu skládající se z laseru Mai Tai, 

akustooptického modulátoru světla, prostorového modulátoru světla, laserového ukazovátka, 

objektivu, kamery, polohovatelného stolku a soustavy spojných čoček, clon a zrcadel. 
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Obrázek 47 Schéma fotopolymerační aparatury, f je ohnisková vzdálenost [IPE, upraveno]. 

Celá optická část aparatury je ukryta v konstrukci z PVC desek, která omezuje zdravotní 

rizika, která by mohla vzniknout při úniku vysoce energetického svazku do prostoru 

laboratoře a současně zabraňuje okolnímu záření, které by se mohlo podílet 

na fotopolymeraci, vstupovat do prostoru vzorku. Obrázek 48 představuje náhled 

na polymerační aparaturu a její počítačové řídící centrum. 

 
Obrázek 48 Měřící aparatura fotopolymerace pod PVC krytem a počítačové řídící centrum [FA]. 
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4.3.1. Femtosekundový laser Mai Tai 

 Mai Tai je femtosekundový titan-safírový laser vyrobený firmou Spectra-Physics. Jeho 

nejvyšší výkon je více neţ 3 W při vlnové délce 780 nm. Rozmezí jeho vlnových délek je 

od 690 do 1040 nm při zapnutém pulzním módu. Délka trvání jednoho pulzu je méně 

neţ 100 fs. Jako zdroj záření pro excitaci elektronů titan-safírového krystalu slouţí 

pumpovací laser. Výkon pumpovacího laseru je aţ 12 W kontinuálního výkonu a je 

odfiltrován na výstupu z rezonátoru. Pro zachování pulzního módu laseru i pro nízké světelné 

výkony lze manuálně nastavit výkon pumpovacího laseru na 6,4 W, čímţ sníţíme výkon 

výstupního infračerveného svazku aţ na úroveň cca 300 mW. Při experimentech byla 

nastavena vlnová délka laserového svazku na 780 nm. Vzhledem k pouţití femtosekundových 

pulzů dochází k nelineárnímu jevu dvoufotonové fotopolymerace na vlnové délce 390 nm 

podle kapitoly 3.3.4. 

4.3.2. Akustooptický modulátor světla 

 Akustooptický modulátor je elektroakustická součástka, jejíţ princip je v kapitole 3.4.2. 

Na AOM dochází k difrakci záření, čímţ vzniká interferenční spektrum, jehoţ intenzita 

je rozloţena do mnoha maxim a minim. V naší aparatuře je při zapnutém AOM laserový 

svazek prvního řádu zaveden do vzorku, zatímco při vypnutém AOM je blokován clonou 

umístěnou ve směru 0. difrakčního řádu. AOM v aparatuře funguje jako velmi rychlá závěrka 

laserového svazku vstupujícího do prostoru vzorku. Rychlost AOM je omezena 

pouze rychlostí šíření zvuku v krystalu TeO2, coţ v případě tohoto přístroje činí přibliţně 

100 ns. Vysoká rychlost je nezbytná pro velmi přesné časování expozice 

během fotopolymeračního procesu, jejíţ délka se pohybuje v řádu jednotek aţ desítek 

mikrosekund. 

4.3.3. Prostorový modulátor světla 

 Prostorový modulátor světla (SLM) je optoelektrická součástka, jejíţ princip je popsán 

v kapitole 3.5.4. slouţící ke tvarování laserového svazku. V naší aparatuře má SLM 

dvojí vyuţití. Jednak změnou orientace krystalů vloţeným elektrickým napětím vyvoláváme 

změnu účinnosti mříţky, tedy efektivně měníme výkon laserového svazku odraţeného 

do prvního difrakčního řádu (výkon laseru nelze měnit přímo, protoţe při sníţení výkonu 

pumpovacího laseru dochází k rozjustování zpětnovazebné smyčky femtosekundových 

pulzů). Druhé vyuţití SLM je tvorba multifokálního reţimu prostřednictvím počítačových 

hologramů, kdy vytváříme matici ohnisek, u kterých umíme regulovat jejich vzájemnou 

vzdálenost a světelný výkon, Takto vytváříme pole ohnisek pro multifokální fotopolymeraci. 

4.3.4. Mikro a nanoposuvný polohovatelný stolek 

 Důleţitým elementem při modelování plochých nebo prostorových objektů je zařízení 

umoţňující pohyb laserového svazku za současné fixace vzorku, případně naopak. U naší 

aparatury je svazek fixován a dochází k pohybu polohovacího stolku s upevněným vzorkem. 

Konkrétní podoby vzorků jsou popsány v kapitolách 4.4.5., 4.4.6. a 4.4.7. Stolek je rozdělen 

na dva funkční elementy, mikro a nanoposuvný element. Mikroposuvný stolek je zodpovědný 

za pohyby s rozsahem aţ 25 milimetrů v osách x a y s přesností 50 nm a nanoposuvný stolek 

je odpovědný za pohyby v rozsahu 300 mikrometrů ve všech třech osách s přesností určení 
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polohy 1 nanometr. Mikroposuvný stolek hraje důleţitou roli např. při náhledu vzorku 

kamerou, kdy zkoumáme kvalitu struktur, poškození vzorku atd. Nanoposuvný stolek hraje 

důleţitou roli při samotných polymeracích. Jeho krok je velmi malý, je schopný vytvářest 

struktury s velmi malými detaily. Nanoposuvný stolek téţ slouţí k přesnému skládání 

jednotlivých vrstev struktury v ose z. 

4.3.5. Soustava zrcadel, clonek a optických čoček 

 Ve fotopolymerační aparatuře se nachází celkem tři nepropustná zrcátka, jedno částečně 

propustné zrcátko a jedno nepropustné otočné zrcátko.  

 Dvě nepropustná zrcátka slouţí k odrazu hlavního světelného svazku při průchodu 

aparaturou, třetí zrcátko napomáhá při vedení záření odraţeného od vzorku ke kameře. 

Polopropustné zrcátko je důleţitým elementem, který odráţí záření putující ke vzorku, 

ale současně propouští záření odraţené od vzorku a putující ke kameře. Obrázek 49 popisuje 

jeho roli a pozici v aparatuře. 

 
Obrázek 49 Schéma optické aparatury s polopropustným zrcátkem [IPE, upraveno]. 

 Nepropustné otočné zrcátko se nachází u laserového ukazovátka. Jeho funkce je vést 

laserový svazek ukazovátka dále do aparatury k objektivu. Při potřebě vyuţít laserové 

ukazovátko se zrcátko zvedne, zatímco při fotopolymeraci je sklopené a nebrání průchodu 

svazku femtosekundového laseru optickou aparaturou. Poloha zrcátka je řízena 

pomocí digitálního výstupu řídicí karty. 

 Aparatura obsahuje dvě clonky. První clonka za AOM slouţí k odstínění nultého řádu 

za AOM a stejnou funkci má i clonka za SLM, neboť na obou těchto součástkách dochází 

k difrakci. 



60 

 

 Aparatura rovněţ obsahuje pět čoček. Ve všech případech se jedná o spojky, slouţící 

ke vhodné fokusaci a zamezení optických deformací laserového svazku. Všechny pouţité 

čočky mají průměr jeden palec a jsou produktem amerického výrobce Thorlabs. 

4.3.6. Objektiv 

 Objektiv slouţí k finálnímu zaostření laserového svazku a vytvoření ohniska ve vzorku 

fotopolymeru. V naší aparatuře byl pouţit objektiv Olympus Plan N 100×/1.25 oil). Jedná 

se o objektiv, který pro svoji funkci vyţaduje pouţití imerzního oleje, který je v kontaktu 

se vzorkem, ve kterém probíhá fotopolymerace. 

4.3.7. Kamera 

 Kamera zakomponovaná do aparatury slouţí k online sledování průběhu fotopolymerace 

u rezistů, které toto umoţňují. Jsou to ty, které jiţ při ozáření podstoupí značnou změnu 

indexu lomu a nevyţadují pouţití vývojky. Takovéto vlastnosti mají obvykle UV tvrditelná 

lepidla. Vzhledem k faktu, ţe většina fotorezistů po expozici záření nezmění své optické 

vlastnosti (změní je aţ po vyvolání), slouţí kamera především ke hlídání optického výkonu 

ve vzorku. Je-li výkon nebo expoziční čas pro vzorek příliš velký, vzorek fotopolymeru 

se při expozici rozkládá nebo spaluje. Tento jev je na kameře pozorovatelný jako vznik bublin 

ve vzorku nebo jako světelná emise značné intenzity. Kamera pouţitá na naší aparatuře 

je Basler acA2000-50gc. Jedná se o barevnou kameru s obnovovací frekvencí 50 Hz, 

rozlišením 2 megapixely a vlastním napájením. Kamera je s počítačem propojena 

prostřednictvím síťového kabelu a karty s minimální rychlostí 1000 MBit/s. 

4.3.8. Laserové ukazovátko 

 Pouţité laserové ukazovátko o vlnové délce 633 nm a výkonu cca 2 mW slouţí k nalezení 

správné polohy vzorku v ohnisku laserového svazku před samotným zahájením 

fotopolymerace. Jeho světelný výkon je mnohonásobně niţší, neţ u femtosekundového laseru, 

navíc jeho emisní spektrum je jiné, neţ absorpční spektra pouţívaných fotorezistů, proto 

prakticky neexistuje riziko, ţe vzorek fotorezistu vypolymeruje pouhým osvícením laserovým 

ukazovátkem. 

4.3.9. Osvit aparatury 

 Nad polymeračním stolkem se nachází osvit se ţlutým filtrem. Tento slouţí k osvětlení 

vzorku při fotopolymeraci, coţ zlepšuje viditelnost litografických procesů ve fotopolymeru 

pozorovaných online. Emisní spektrum svítilny se minimálně překrývá s absorpčním 

spektrem fotopolymerů, nehrozí polymerace iniciovaná zářením svítilny. 

4.3.10. Aparatura pro fluidiní polymeraci 

 Laboratorní aparatura pro fluidiku se skládala z laboratorní pumpy, laboratorního zdroje 

a generátoru. Laboratorní pumpa slouţí ke transportu fotorezistu kapilárami 

do mikrofluidního čipu. Separace částic v mikrofluidním čipu se dá realizovat 

dielektroforézou. Při dielektroforéze má laboratorní zdroj vyuţití jako zdroj elektrického 

napětí a generátor toto napětí upravuje a aplikuje jej jako časově proměnné elektrické pole 

v mikrofluidním čipu. 
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4.4. Použité metody 

4.4.1. Modifikace aparatury 

Polymerační aparatura byla vystavěna na základech aparatury pro Vytváření mikrostruktur 

dvoufotonovou fotopolymerací [11] s několika drobnými modifikacemi. Nejvýznamnější 

modifikací je výměrna nanoposuvného stolku Mad City Labs Nano-LPS200 za model  

Nano-LP300 s rozsahem 300 μm. Jiné rozměry stolku si vynutily změnu jeho polohy 

a z ní vyplývající doladění optické cesty laserového svazku. Důsledkem byla nutnost výměny 

poslední čočky před objektivem na spojnou čočku s ohniskovou vzdáleností 200 mm (dříve 

150 mm). Kvůli zásahu do optické části aparatury bylo nutné provést měření světelného 

výkonu ve vzorku. 

4.4.2. Měřící software a jeho modifikace 

Na půdě ÚPT AVČR byl jiţ v roce 2014 vytvořen Ing. P. Jáklem, Ph.D. software 

Nanolitografie3 v prostředí Labview 2014 pro řízení fotopolymerační aparatury 

s femtosekundovým laserem. K hlavním devizám tohoto softwaru patří moţnost ovládat celou 

aparaturu v jediném prostředí. Software je schopen komunikovat s laserem a řídit jeho výkon 

a vlnovou délku, s AOM a tím regulovat vstup laserového svazku z laseru dále do optické 

aparatury, s SLM a tím regulovat výkon prvního interferenčního řádu odraţeného světla 

a také s mikro a nanoposuvným stolkem a tím řídit pohyby vzorku, který je na stolku fixován. 

Software je také schopen číst bitmapy a vytvořit z nich komplexní informaci 

pro synchronizovaný chod laseru, AOM, SLM a stolků. Laserové psaní se uskutečňuje 

pohyby stolku na základě podoby bitmapy zadané v softwaru. Stolek se pohybuje 

po jednotlivých pixelech v ose y bitmapy. Pro kaţdý pixel v ose y stolek plynulým pohybem 

proběhne rozsah osy x, který je definovaný bitmapou. Laser vzorek osvítí jen v oblastech, 

kde je to bitmapou určeno. Je velmi důleţité synchronizovat přesně pohyb stolku 

s načasováním závěrky (AOM), která je za časování expozice odpovědná. Vytváření 3D 

mikrostruktur je realizováno vrstvením jednotlivých bitmap na sebe v ose z, 

coţ Nanolitografie3 také umoţňuje. 

 Pro potřeby multifokální polymerace bylo nutné software inovovat. Na poţadavek tvorby 

vice ohnisek Jákl v roce 2015 zareagoval vytvořením Nanolotografie4, která přinesla 

především rozšíření komunikace softwaru s SLM, kam byla tato moţnost implementována. 

Počet a prostorovou konfiguraci vytvořených ohnisek ovlivňujeme maticí, u které můţeme 

zadat libovolný počet prvků v řádku i sloupci. Vzdálenost jednotlivých ohnisek lze také řídit 

a to separátně pro řádky (horizontála) i sloupce (vertikála). V neposlední řadě lze zadávat 

tlumící konstantu, která je zodpovědná za vyrovnání světelného výkonu v ohniskách 

a za eliminaci rozptýleného záření. Vyrovnání světelného výkonu a eliminace parazitního 

záření se v Nanolitografii4 ovlivňuje pomocí algoritmů zmíněných v kapitole 3.5.5. Princip 

tvorby samotných mikrostruktur a tedy koordinace pohybů stolku při fotopolymeracích 

zůstala totoţná, jako u Nanolitografie3. 

 Na jaře 2017 Jákl inovoval software, zjednodušil jej, programově vyčistil a do prostředí 

přidal tlačítko pro ovládání sklopného zrcátka na laserovém ukazovátku. Tím dal vzniknout 

Nanolitografii5, která jiţ byla modifikována v prostředí Labview 2016. Obrázek 50 nabízí 

náhled na prostředí programu Nanolitografie5 s online sledováním procesu kamerou. 
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Obrázek 50 Náhled řídícího programu Nanolitografie5 fotopolymerační aparatury [FA]. 

4.4.3. Měření světelného výkonu ve vzorku 

Optický výkon ve vzorku je ovlivněn výstupním výkonem femtosekundového laseru 

a propustností optické aparatury. V optické aparatuře dochází ke ztrátám ve výkonu vlivem 

několika faktorů. Nejmarkantnější ztráty jsou způsobeny difrakcí svazku na AOM a SLM. 

Nultý difrakční řád za AOM i SLM je odstíněn clonou, čímţ přicházíme o značné mnoţství 

výkonu. Tyto majoritní ztráty společně s minoritními ztrátami způsobenými nedokonalou 

reflexí zrcadel a transmisí čoček způsobují ztráty výkonu aţ v řádu jednotek wattů. Další 

ztráty jsou způsobené propustností objektivu. 

 Jelikoţ optické ztráty SLM jsou závislé na fázové modulaci mříţky, byly ztráty změřeny 

separátně pro objektiv a pro zbytek optické aparatury od laseru aţ k posuvnému stolku. 

Propustnost objektivu byla změřena pro záření o vlnové délce 780 nm. Propustnost optické 

aparatury od výstupu femtosekundového laseru po vstup do objektivu byla změřena 

pro pulzní mód laseru (plný výkon cca 3 W) a pro vypnutý řízený pulzní mód (k vypnutí 

řízeného pulzního módu dojde při sníţení výkonu zeleného laseru slouţícího jako zdroj záření 

pro titan-safírový laser, pouţili jsme výstupní výkon Ti:Sa laseru cca 470 mW) pro různé 

fázové modulace mříţky SLM (efektivita mříţky SLM v rozmezí 0‒1 odpovídá fázové 

modulaci 0‒2π). 

4.4.4. Měření tlumící konstanty pro GS algoritmus 

Při multifokálním módu je bez numerické korekce světelný výkon v jednotlivých ohniscích 

různý. Korekční konstanta nám napomáhá tento jev potlačit pomocí algoritmů. Rozdílnost 

intenzity ohnisek roste se vzájemnou vzdáleností ohnisek a s jejich počtem. Korekční 

konstanty proto byly experimentálně zjišťovány pro různý počet ohnisek a jejich různé 

vzdálenosti. Z hlediska budoucího vyuţití aparatury byly zjišťovány korekční konstanty 

pro reţim se 4 ohnisky (matice 2×2) a 9 ohnisky (matice 3×3) se vzájemnou vzdáleností 
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ohnisek od 5,8 do 11,6 μm. Vyrovnanost intenzit ohnisek byla sledována v softwaru 

Nanolitografie4 prostřednictvím online kamery. Jako správná tlumící konstanta byla zvolena 

ta, při které se intenzita všech ohnisek jevila stejná. 

4.4.5. Multifokální polymerace v objemu fotorezistu 

Příprava mikročástic v objemu fotorezistu se jevila výhodná pro svoji nenáročnost. Fotorezist 

jsme nanesli na velké krycí sklíčko (60×24 mm) v podobě kapky a krycí sklíčko upevnili 

na polohovatelný stolek. Obrázek 51 znázorňuje rovinu ostření laserového svazku v kapce 

fotorezistu. 

 
Obrázek 51 Uspořádání fotopolymerační aparatury pro polymeraci v objemu [MAL]. 

Polymerace v objemu fotorezistu byly realizovány s fotorezisty NOA 81 a OrmoComp. 

4.4.5.1. Postup experimentu 

Postup experimentu pro NOA 81 a pro Ormocomp se v mnoha krocích shoduje, bude proto 

vykládán současně. 

1. Velká krycí sklíčka byla očištěna pomocí čističe optiky a byla upevněna 

na polohovatelný stolek. 

2. Na sklíčko v místě přímo nad objektiv byla v temném prostředí nanesena kapka 

fotorezistu. 

3. Aparatura byla zakrytována a byla spuštěna fotopolymerace. 

4. Po ukončení fotopolymerace byl fotorezist při osvětlení ţlutým světlem ze sklíčka 

spláchnut do mikrozkumavek eppendorf. K oplachu NOA 81 byl pouţit aceton, 

k oplachu OrmoCompu byl pouţit OrmoDev a mikrozkumavka byla vţdy 

rozpouštědlem doplněna po okraj. 

5. Pomocí laboratorní třepačky byl roztok promícháván cca 40 s. 

6. Po promíchání byl roztok vloţen do centrifugy, kde byl odstředěn. 

7. Po odstředění byla na stěně mikrozkumavky patrná vrstva bílé pevné látky. Asi 75 % 

objemu rozpouštědla z mikrozkumavky bylo opatrně odsáto mikropipetou 

a mikrozkumavka byla doplněna po okraj. 

8. Kroky 5., 6. a 7. byly opakovány nejméně pětkrát, přičemţ v kroku 7. 

se pro první dvě doplnění mikrozkumavky pouţil aceton (NOA 81) nebo OrmoDev 

(OrmoComp) a pro další doplnění destilovaná voda. 
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9. Po poslední centrifugaci byla opatrně odsáta téměř všechna kapalina 

z mikrozkumavky a ve zbytku kapaliny v mikrozkumavce byl pomocí třepačky 

dispergován nános ze stěny. 

10. Částice dispergované ve vodě byly pomocí mikropipety naneseny na předem očistěné 

podloţní sklo a byly pozorovány světelným mikroskopem. 

4.4.6. Multifokální polymerace v mikrofluidním čipu 

Ve vědecké sféře jiţ bylo publikováno mnoho článků zabývajících se fotolitografií 

ve fluidním kanálku (čipu) za pomoci masky. Přímé psaní v mikrofluidním kanálku, obzvlášť 

multifokální, je dosud pionýrskou metodou. Mikrofluidní čipy jsou vyrobené z PDMS 

kaučuku nalepeného na velkém krycím sklíčku technikou soft litografie. PDMS má výborné 

optické vlastnosti a jeho opracovávání je snadné a rychlé. Problémem polymerace v čipu 

můţe být separace připravených částic. Zachytávání fotorezistu prošlého čipem 

do mikrozkumavky a následná separace jako v kapitole 4.4.5. je jistě proveditelná, 

ale na velmi malé mnoţství připravených částic připadá velké mnoţství nevytvrzeného 

fotorezistu. To znamená velkou odpadovost a nutnost aplikovat velký počet promývacích 

kroků (kroky 5., 6. a 7. z kapitoly 4.4.5.). Jako vhodná alternativa se jeví dielektroforéza. 

 Dielektroforéza je separační technika zaloţena na interakci dielektrika s nehomogenním 

elektrickým polem. Působením časově proměnného elektrického pole se v dielektrických 

částicích indukují dipóly, které interagují s vnějším elektrickým polem. Pokud jsou částice 

lépe polarizovatelné neţ prostředí (jejich dielektrická konstanta je vyšší), potom jsou 

vtahovány do míst s nejvyšší intenzitou elektrického pole. Pokud jsou polarizovatelné hůře, 

potom jsou vypuzovány z oblastí s nejvyšší intenzitou elektrického pole. Velikost 

dielektroforetické síly je tedy závislá na elektrických vlastnostech částic a prostředí, 

ale i na tvaru částice a na frekvenci elektrického pole [104]. Pokročilou metodou 

dielektroforézy je separace přes fázové rozhraní dvou nemísitelných kapalin. Je zaloţena 

na principu izolace mikrostruktury z nevytvrzeného fotorezistu do jiné kapaliny, která 

současně s fotorezistem proudí kanálkem. 

 Výhodou polymerace v mikrofluidním čipu, kvůli které jsme tuto experimentální techniku 

chtěli otestovat, je vysoká produktivita. PDMS čipy na UPT byly připraveny měkkou 

litografií Ing. Janem Jeţkem, Ph.D na krycích sklíčkách o rozměru 60×24 mm. Obrázek 52 

znázorňuje umístění čipu na polohovatelném stolku. Laserový svazek do čipu vstupoval 

přes sklíčko. Mikrofluidní čip a dielektroforetická aparatura byly zapojeny a zprovozněny 

s pomocí Mgr. Zdeňka Piláta, Ph.D. Pro mikrofluidní polymeraci byly vybrány fotorezisty, 

které měly měnit index lomu (tedy i dielektrickou konstantu) jiţ při expozici světlem, tedy 

UV tvrditelná lepidla NOA a Cyberbond. 
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Obrázek 52 Schéma fotopolymerace v mikrofluidním kanálku s využitím dielektroforézy [MAL]. 

4.4.7. Multifokální polymerace na krycím sklíčku 

Víceohnisková fotopolymerace na substrátu byla shledána nejjistější metodou, 

jak vyprodukovat mikročástice. Zvolili jsme dva přístupy.  

 Prvním byla tvorba mikrostruktur na malém krycím sklíčku (nařezáno diamantovým 

hrotem na plátky 24×5 mm). Obrázek 53 znázorňuje rovinu ostření laserového svazku 

na malé krycí sklíčko. Mikrostruktury o poţadované velikosti v řádu jednotek mikrometrů 

byly ke krycímu sklíčku přichyceny vypolymerovanou stopkou, která měla průměr  

100‒900 nm podle velikosti vytvořeného objektu. Takovou stopku lze porušit rázovou vlnou 

způsobenou laserovým pulzem, kterým bylo moţné částice od sklíčka oddělit. 

 
Obrázek 53 Tvorba mikrostruktur na malém krycím sklíčku [MAL]. 

 Druhým přístupem bylo vypolymerování mikroobjektů bez stopky na velké krycí sklíčko, 

odkud byly následně separovány mechanickou cestou. Obrázek 54 znázorňuje rovinu ostření 

při psaní na velké krycí sklíčko. 
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Obrázek 54 Tvorba mikrostruktur na velkém krycím sklíčku [MAL]. 

4.4.7.1. Postup experimentů 

1. Velké krycí sklíčko i malé krycí sklíčko bylo očištěno pomocí čističe optiky. 

2. Na velké krycí sklíčko byla v temných prostorách mikropipetou nanesena kapka 

fotorezistu objemu 8 μl přibliţně do středu sklíčka a kapka byla překryta malým 

krycím sklíčkem. 

3. Vzorek byl cca 5 minut ponechán v klidu, aby se malé krycí sklíčko srovnalo na kapce 

fotorezistu a rozestřelo ji do tenké vrstvy o tloušťce asi 10 μm. 

4. Vzorek byl umístěn do aparatury a laser byl pomocí laserového ukazovátka zaostřen 

na povrch malého nebo velkého krycího sklíčka (podle zvoleného reţimu přístupu, 

viz kapitola 4.4.7. 

5. Byla spuštěna fotopolymerace. 

6. Po ukončení fotopolymerace byla v temných prostorách opatrně oddělena sklíčka 

a sklíčko nesoucí mikrostruktury bylo ošetřeno vývojkou OrmoDev po dobu 40 s 

a následně opláchnuto toutéţ vývojkou. 

7. Pokud byl vzorek mikrostruktur připraven na velkém podloţním sklíčku, byl z něj 

seškrábnut špičkou mikropipety do kapky vody a následně mikropipetou odsán 

a transportován do mikrozkumavky pro následující experiment s optickou pinzetou 

pracující v kapalině. 

8. Pokud byl vzorek mikrostruktur připraven na malém sklíčku, byl od sklíčka separován 

laserovým pulzem a následně uchopen optickou pastí pracující ve vakuu nebo byl 

od sklíčka separován ultrazvukem pro následné chycení optickou pinzetou pracující 

v kapalině. 

4.4.8. Charakterizace připravených mikroobjektů 

Objekty připravené metodou z kapitoly 4.4.5. a 4.4.6. byly zkoumány optickou mikroskopií. 

Struktury připravené podle kapitoly 4.4.7. byly zkoumány optickou mikroskopií a po nanesení 

20 nm chromu byly zkoumány skenovací elektronovou mikroskopií. Na tomto místě patří 

poděkování Mgr. Aleši Patákovi, Ph.D. a Ing. Filipu Mikovi, Ph.D., kteří mi nemalou měrou 

pomohli s vyhodnocováním vzorků. 
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5. VÝSLEDKY A DISKUSE 

5.1. Měření světelného výkonu ve vzorku 

Propustnost aparatury od výstupu femtosekundového laseru po vstup do objektivu byla 

měřena pro dva výkony laseru, v reţimu green power, kdy světelný výkon laseru odpovídal 

cca 0,57 W a pro plný výkon, kdy světelný výkon laseru odpovídal cca 2,92 W. V průběhu 

měření docházelo ke drobnému kolísání výstupního výkonu laseru, pro zjednodušení výpočtů 

byly tyto fluktuace zanedbány. Propustnost byla změřena pro celý rozsah efektivity mříţky 

SLM (efektivita mříţky 0‒1 odpovídá fázové modulaci 0‒2π). Obrázek 55 znázorňuje graf 

závislosti výkonu před objektivem na fázové modulaci mříţky SLM. 

 
Obrázek 55 Graf závislosti světelného výkonu před mikroskopem na efektivitě mřížky SLM [EXC] 

Regresní křivka procházející červenými body udává světelný výkon pro plný výkon laseru, modré body 

pro green power. 

Tabulka 12 obsahuje naměřené hodnoty světelných výkonů, ze kterých byl připraven graf 

na obrázku 52. 
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Tabulka 12 Naměřené hodnoty světelného výkonu při neměnném výkonu laseru a proměnné fázové 

modulaci mřížky SLM [EXC]. 

Mód green power pulzní výkon 

efektivita 

mřížky 

výkon 

Mai Tai 

(W) 

výkon 

před objektivem 

(mW) 

výkon 

Mai Tai 

(W) 

výkon 

před objektivem 

(mW) 

1,00 0,56 43,40 2,919 237,0 

0,95 0,56 42,50 2,920 224,0 

0,90 0,57 40,80 2,919 213,4 

0,85 0,57 38,40 2,920 199,7 

0,80 0,56 36,10 2,922 185,9 

0,75 0,57 33,20 2,920 170,2 

0,70 0,57 29,90 2,920 153,7 

0,65 0,57 26,70 2,921 137,3 

0,60 0,57 23,20 2,921 119,5 

0,58 0,57 21,70 2,920 112,1 

0,56 0,57 20,50 2,919 106,1 

0,54 0,57 19,20 2,921 99,6 

0,52 0,57 17,70 2,922 92,4 

0,50 0,57 16,40 2,919 86,0 

0,48 0,57 15,20 2,919 80,1 

0,46 0,57 14,00 2,920 73,9 

0,44 0,57 12,70 2,919 67,5 

0,42 0,57 11,60 2,921 61,6 

0,40 0,57 10,60 2,919 56,9 

0,35 0,57 8,03 2,918 43,6 

0,30 0,57 5,88 2,920 32,3 

0,25 0,57 4,11 2,922 22,8 

0,20 0,56 2,69 2,920 15,1 

0,18 0,56 2,16 2,920 12,1 

0,16 0,56 1,72 2,920 9,6 

0,14 0,56 1,32 2,921 7,4 

0,12 0,56 1,05 2,921 5,8 

0,10 0,56 0,73 2,921 4,0 

0,08 0,56 0,53 2,921 2,9 

0,06 0,56 0,40 2,920 2,1 

0,04 0,56 0,27 2,919 1,3 

0,02 0,56 0,20 2,922 0,9 

0,00 0,56 0,18 2,920 0,8 
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 Pro zjištění světelného výkonu ve vzorku je nutné výkony před objektivem z tabulky 12 

vynásobit koeficientem 0,62, který odpovídá propustnosti objektivu 62 %. Nejvyšší 

dosaţitelný výkon ve vzorku je cca 150 mW. 

5.2. Měření tlumících konstant 

Při tvorbě více ohnisek světla odrazem na SLM vznikají ohniska s nevyrovnanou intenzitou. 

Nejvyšší intenzitu má vţdy to ohnisko 1. difrakčního řádu, které je nejblíţe ke svazku 

0. difrakčního řádu. Nejslabší je naopak to ohnisko 1. difrakčního řádu, které je  od svazku 

0. difrakčního řádu nejdále. Pro vyrovnání intenzit jednotlivých ohnisek byla experimentálně 

zjištěna tzv. tlumící konstanta. Zjišťování vhodné tlumící konstanty bylo prováděno sérií 

experimentů, při kterých se tlumící konstanta pro konstantní vzdálenost ohnisek postupně 

zvyšovala nebo sniţovala, dokud nebylo dosaţeno vyrovnaných intenzit ohnisek. Obrázek 56 

dokumentuje proces ladění tlumící konstanty. 

 
Obrázek 56 Postupná optimalizace tlumící konstanty a její vliv na vyrovnanost světelného výkonu 

ohnisek při dvoufotonové fotopolymeraci [105, BX50]. 

 Tlumící konstanta je koeficient, kterým se vynásobí intenzita nejsilnějšího ohniska, aby 

se sníţil jeho výkon na úroveň ohniska nejslabšího. Parciální tlumící konstanty dalších 

ohnisek se počítají lineární interpolací v závislosti na vzdálenosti od 0. difrakčního řádu. 

Vzdálenosti ohnisek byly voleny s ohledem na poţadovanou velikost mikroobjektů. Hodnoty 

tlumících konstant pro vyrovnanou intenzitu ohnisek pro čtyř ohniskový nebo devíti 

ohniskový mód jsou v tabulce 13. 
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Tabulka 13 Naměřené hodnoty tlumících konstant pro režim se 4 nebo 9 ohnisky. 

Vzdálenost ohnisek 

v horizontální a vertikální 

ose (μm) 

Tlumící konstanta 

pro matici ohnisek 2×2 

Tlumící konstanta 

pro matici ohnisek 3×3 

2,9 ‒ 1,22 

3,6 ‒ 1,42 

4,4 ‒ 1,60 

5,1 ‒ 1,62 

5,8 1,38 1,70 

6,5 1,38 ‒ 

7,3 1,44 ‒ 

8,0 1,44 ‒ 

8,7 1,44 ‒ 

9,4 1,46 ‒ 

10,2 1,48 ‒ 

10,9 1,56 ‒ 

11,6 1,62 ‒ 

 

5.3. Multifokální polymerace v objemu fotorezistu 

Vytváření mikrostruktur v kapce fotorezistu předpokládalo vysokou účinnost procesu 

a snadnou separaci mikročástic. Obrázek 57 ukazuje bitmapu s krouţky pouţitou pro tvorbu 

mikročástic. Průměr krouţku odpovídá průměru objektu 4 μm.. 

 
Obrázek 57 Bitmapa pro vytváření mikročástic v objemu fotorezistu [MAL]. 

 Fotorezist NOA 81, který byl pouţitý pro tento druh fotopolymerace, má relativně nízkou 

viskozitu. Při vytváření mikrostruktur dochází k prudkým pohybům nanoposuvného stolku, 

který realizuje struktury zadané bitmapami. V programu Nanolitografie 3, 4 i 5 se struktura 

tvoří pohyby stolku řádek po řádku, dá se říci, ţe mikrostruktura vzniká linkováním. 

Pravděpodobně kvůli prudkým pohybům stolku docházelo k pohybům právě 

vypolymerovaných linek (vlivem setrvačnosti). Jednotlivé linky tvořící krouţek na sebe 

nenavazovaly a neutvořily krouţek, jak bylo poţadováno, ale spíše shluk linek, zapleteninu. 

Na kvalitu vyprodukované mikrostruktury neměly vliv výkonové ani časové parametry 

fotopolymerace, ke vzniku nespojité struktury docházelo téměř vţdy.  
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Separační metodou popsanou v kapitole 4.4.5. se nepodařilo izolovat ani jednu částici 

tvarem odpovídající částicím z bitmapy. Separovaný vzorek obsahoval vţdy jen sraţeninu 

vzniklou smícháním organické fáze obsahující NOA s vodou. Proto byl experiment s NOA 81 

ukončen a pro experiment byl zvolen fotorezist s vhodnějšími vlastnostmi. 

 OrmoComp má asi sedmkrát vyšší viskozitu, neţ NOA 81, dobře splňoval předpoklad 

rezistivity vůči rázům vzniklým při pohybu stolku. Jeho nevýhodou je, ţe v tlusté vrstvě lze 

jen obtíţně sledovat jeho reakci online, změna indexu lomu není dostatečná pro jisté rozlišení 

exponovaných míst od neexponovaných. Při centrifugaci vznikla na stěně mikrozkumavky 

bílá mikrooblast obsahující odstředěná částice přítomné ve vzorku. Opatrným promýváním 

popsaným v kapitole 4.4.5. byl vzorek zbaven nevytvrzeného OrmoCompu a poté byl 

v podobě vodného roztoku s dispergovanými částicemi nanesen na podloţní sklo, kde 

zaschnul. Při pozorování vzorku zaschlého na sklíčku optickou mikroskopií byl nalezen 

značný počet aglomerátů neznámého původu, ale jen mizivý počet částic odpovídajících 

poţadovaným. Obrázek 58 ukazuje takové částice pozorované ve fázovém kontrastu 

na světelném mikroskopu. 

 
Obrázek 58 Kroužky o průměru 4 μm vytvořené v objemu fotorezistu OrmoComp [BX50, světlé pole]. 

 Na mnoţství připravených krouţků neměly vliv otáčky centrifugy, které jsme zkoušeli 

měnit od 6 000 otáček/min po 13 400 otáček/min. ani počet promývacích kroků. Existují 

tři hlavní teorie ztrát v produkci částic. První teorií jsou ztráty manipulační, které mohly 

nastat ulpěním struktur na laboratorním nádobí při převádění do mikrozkumavky případně 

ulpěním částic ve špičce mikropipety při nanášení vzorku na sklíčko. Druhou teorií 

je fragmentace krouţků vlivem odstřeďování v centrifuze. Krouţky jsou totiţ tenkovrstvé, 

jejich tloušťka je hluboko pod 1 μm a v centrifuze, kde jsou vystaveny velkému zrychlení 

a značnými silám můţe dojít k jejich sbalení nebo rozpadu. Třetí teorií je naopak aglomerace 

krouţků vlivem centrifugace popsaná v předchozím odstavci. Třetí teorii by napovídala 

značná koncentrace aglomerátů ve vzorku po centrifugaci. Metoda se ukázala jako nevhodná 

pro tvorbu mikročástic ve velkém počtu pro svůj malý výtěţek, značnou časovou náročnost 

a nespolehlivost, proto nebyla dále rozvíjena. 

5.4. Multifokální polymerace v mikrofluidním čipu 

Multifokální polymerace v mikrofluidním čipu vyţadovala částečnou přestavbu aparatury. 

Na polohovatelný stolek jsme umístili krycí sklíčko s PDMS čipem obsahujícím elektrody 

pro dielektroforézu. Obrázek 59 znázorňuje pouţitý čip. 
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Obrázek 59 Mikrofluidní PDMS čip s elektrodami pro polymeraci v kanálku [FA]. 

 Vedle polohovatelného stolku byla umístěna laboratorní pumpa na čerpání fotorezistu 

do čipu. Obrázek 60 znázorňuje upravenou aparaturu pro polymeraci v mikrofluidním 

kanálku. 

 
Obrázek 60 Aparatura s laboratorní pumpou pro polymeraci v mikrofluidním kanálku [FA]. 

Tvorbu elektrického pole zajišťoval zdroj napětí P230R51D od výrobce Diametral 

a zesilovač, tvorbu vysokofrekvenčních pulzů vedoucí k časově proměnnému elektrickému 

poli v mikrofluidním čipu obstarával generátor 33210A od výrobce Agilent. Obrázek 61 

znázorňuje aparaturu pro dielektroforézu. 
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Obrázek 61 Aparatura pro dielektroforézu: vlevo generátor a zdroj, vpravo zesilovač [FA]. 

 Pro fotopolymeraci jsme jako fotorezisty pouţili UV tvrditelná lepidla NOA 63, 81, 84 a 89 

a Cyberbond U 3050 a 3200, které nepotřebují k vytvoření struktury vývojku a mění index 

lomu jiţ při expozici. Fotorezisty NOA 84, NOA 89 a U 3050 mají navíc velmi nízkou 

viskozitu, která usnadňuje jejich proudění kanálkem. 

 Prakticky se nejlépe osvědčily fotorezisty NOA 63 a 81. U obou byl index lomu velmi 

dobře patrný a pozorovatelný online. NOA 81 díky své niţší viskozitě proudila kanálkem 

ochotněji a proto se i rychleji zbavila bublin, které se do stříkačky, přívodních kapilár 

a kanálků v čipu dostaly při nasávání fotorezistu do stříkačky. 

 Při experimentech se projevilo, ţe laboratorní pumpa ani program Nanolitografie4 nebyly 

konstruovány pro takový druh experimentu. Pouţitá laboratorní pumpa totiţ nepracovala 

v direktním stop-flow reţimu, ale po vydání pokynu k zastavení tlaku na píst stříkačky měla 

dlouhý čas doběhu. To se projevilo na toku fotorezistu v kanálku, který ani po 5 minutách 

čekání nebyl úplně zastaven. Při polymeraci bitmapy proto stejně jako u polymerace v objemu 

nedošlo ke vzniku spojité struktury, ale ke vzniku polymerních vláken, která se okamţitě 

po vytvoření vlivem toku fotorezistu zkroutila. Při pokusu o separaci vláken dielektroforézou 

vlákna pro ţádnou kombinaci budícího napětí a frekvence nereagovala na vznik elektrického 

pole v kanálku. Jedním z důvodů mohl být vznik tenkého vlákna, jehoţ změna indexu lomu 

a související změna polarizovatelnosti nebyla dostatečná pro vytvoření dostatečných 

dielektroforetických sil a převládly síly tokové, které vlákno posouvaly dále z mikrokanálku 

směrem od elektro. Dvě výše zmíněné komplikace vedly k rozhodnutí tuto náročnou techniku 

pro vznik mikročástic nahradit jinou, méně komplikovanou. Moţným řešením problémů 

by bylo jednak pořízení laboratorní pumpy s krokovým motorem pracující ve stop-flow 

reţimu a také inovace řídícího softwaru, aby polymerace neprobíhala řádek po řádku 

se značným pohybem stolku, ale například od středu bitmapy k jejím krajům, krátkými 

a rychlými pohyby stolku, čímţ by se také ušetřil čas. 
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Obrázek 62 znázorňuje tvar mikrokanálku a polohu elektrod v mikrofluidním čipu, který byl 

pouţíván pro experimenty. Mezi elektrodami jsou patrné zbytky vláken vytvořených 

fotopolymerací. 

 
Obrázek 62 Mikrokanálek a elektrody v mikrofluidním čipu pro fotopolymeraci [BX50, světlé pole]. 

 Původní představa byla, ţe by kanálkem proudil současně fotorezist a s ním nemísitelné 

rozpouštědlo, spolu by tvořily fázové rozhraní. Mikročástice vytvořené fotopolymerací 

na počátku kanálku by na konci mikrokanálku dielektroforézou opustily nevytvrzený 

fotorezist a prošly fázové rozhraní do čistého rozpouštědla. Rozvětvení mikrokanálku 

za elektrodami by způsobilo rozdělení paralelního toku fotorezistu a rozpouštědla, ve kterém 

by částice putovaly do mikrozkumavky eppendorf a mohly by být dále upravovány 

a zkoumány. Tato metoda má při vhodné instrumentaci obrovský potenciál. 

5.5. Multifokální polymerace na krycím sklíčku 

Pro multifokální polymeraci jsme vyuţili fotorezist OrmoComp. Jeho transmitance je velmi 

dobrá, proto bylo moţné spolehlivě nalézt ohnisko laserového svazku a fokusovat jej 

na poţadované sklíčko. 
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5.5.1. Polymerace na velkém podložním sklíčku 

Polymerace na velkém podloţním sklíčku poslouţila k jednoduchému vytvoření většího 

mnoţství částic. Ze zkoumaných metod pro tvorbu mikročástic více ohnisky se jednoznačně 

jedná o nejjednodušší a nejspolehlivější metodu. Obrázek 63 demonstruje pouţité bitmapy 

pro tuto polymeraci. 

 
 

 

Obrázek 63 Použité bitmapy pro polymeraci na velké krycí sklíčko [MAL]. 

 Při polymeraci na podloţní sklíčko se podařilo vyladit parametry tak, ţe výsledkem 

procedury jsou bezdefektní částice. Vzhledem k tomu, ţe laserový svazek má v tomto případě 

kratší optickou cestu a neprochází vrstvou fotorezistu, je třeba volit kratší dobu expozice 

nebo menší polymerační výkony. Pro fotorezist OrmoComp se v tomto případě 

pro čtyřohniskový mód odsvědčila kombinace výkonu 57 mW ve vzorku s dobou osvětlení 

bodu 960 μs. Obrázek 64 a Obrázek 65 znázorňují mikrostruktury připravené za takových 

podmínek. 
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Obrázek 64 Vypolymerovaná mikrostruktura složená z disků o průměru 4 μm [BX50, temné pole]. 

 
Obrázek 65 Vypolymerovaná mikrostruktura složená z hvězd, kosočtverců, šestiúhelníků 

a trojúhelníků o velikosti 4 μm [BX50, světlé pole]. 
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Obrázek 66 demonstruje zdařilé vyladění tlumící konstanty, všechny objekty mají přibliţně 

stejný jas, byly připraveny ohnisky o vyrovnaných intenzitách. Obrázek vznikl výřezem 

z programu pj_Camera_viewer vytvořeném Ing. Petrem Jáklem, Ph. D. v prostředí Labview 

pro sledování a zaznamenávání obrázků a videí z Optického mikroskopu Olympus BX50. 

 
Obrázek 66 Disky o velikosti 4 μm připravené multifokální fotopolymerací s vyrovnanou intenzitou 

ohnisek [FA]. 

 Pro multifokální polymeraci s blízko sobě rozmístěnými ohnisky je vhodné volit niţší 

expoziční výkony a delší polymerační časy. Při vysokém světelném výkonu můţe dojít 

ke spojení částic krčky, coţ znesnadňuje jejich izolaci a fragmentaci pro optické chytání. 

Obrázek 67 demonstruje spojení přeexponovaných částic. 
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Obrázek 67 Vznik krčků mezi částicemi vlivem vysokého světelného výkonu [SEM]. 

 Částice seškrábnuté ze sklíčka byly v podobě disperze chytány optickou pinzetou ve vodě. 

Obrázek 68 demonstruje, jak nízká byla koncentrace částic ve vodné disperzi určené 

pro chytání.  

 
Obrázek 68 Disk o průměru 4 μm ve vodné disperzi určené k optickému chytání [BX50, temné pole]. 
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Částice připravené na velkém krycím sklíčku se optickou pinzetou chytit podařilo. 

5.5.2. Polymerace na malém krycím sklíčku 

Polymerace na malém podloţním sklíčku poslouţila k ověření separačních metod pro izolaci 

mikrostruktur přichycených na substrát tenkou stopkou. Obrázek 69 zobrazuje soubory 

bitmap určené pro tento experiment.  

    

    

Obrázek 69 Vybrané příklady sekvencí bitmap použitých při fotopolymeraci na malé sklíčko. Vrstvení 

bitmap horního řádku dalo vzniknout kuželu, vrstvení bitmap dolního řádku jehlanu [MAL]. 

 Při fotopolymeraci na malém sklíčku prochází laserový svazek objemem fotorezistu, který 

jej absorbuje a sniţuje tak výkon v ohnisku. Proto jsme polymerace na malém sklíčku 

prováděli většími výkony neţ na sklíčku velkém. Nejprve byla pouţívána kombinace výkonu 

ve vzorku 95 mW a polymeračního času 960 μs. Tato kombinace ale způsobovala ve vyšších 

vrstvách mikrostruktury (blíţe k velkému podloţnímu sklíčku) rozklad fotorezistu. 

Experimentálně zjištěnou alternativou nezpůsobující rozklad byla kombinace 74 mW 

a 1200 μs. 

 Cílem polymerace na malém sklíčku bylo vytvoření částice na stopce, která by byla 

odlomitelná laserovým pulzem nebo ultrazvukem. Připravit takové částice se ukázalo být 

problematické. Obrázek 70 zobrazuje snímek pole částic, které podle bitmapového zadání 

měly být 100 nm vysokým krouţkem na 300 nm dlouhé stopce. Je patrné, ţe stopka není 

ani při pohledu z úhlu cca 85 % viditelná, krouţek je ve styku se sklíčkem celým svým 

povrchem. 
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Obrázek 70 Kroužky na stopkách vypolymerované multifokální fotopolymerací ve fotorezistu 

OrmoComp [SEM]. 

 Podobný fenomén se opakoval i u jiných bitmap. Obrázek 71 prezentuje pole mikroobjektů, 

které měly být kuţely postavenými na špicích. 

  
Obrázek 71 Mikrostruktury, které měly mít podobu kuželů s podstavou o průměru 4 μm, vlevo pohled 

shora, vpravo pohled pod úhlem 50 ° [SEM]. 
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Obrázek 72 prezentuje mikročástice v podobě geometrických tvarů o velikosti 4 μm, které 

měly být na stopkách dlouhých 700 nm. 

  
Obrázek 72 Mikrostruktury, které měly mít podobu geometrických tvarů na stopce dlouhé 700 nm, 

vlevo pohled shora, vpravo pohled pod úhlem 50 ° [SEM]. 

 Vznik takových objektů mohl být způsoben špatně nastavenou ohniskovou rovinou, 

kdy byly první bitmapy exponovány do objemu sklíčka a ne na jeho povrch a aţ poslední 

bitmapy byly exponovány do fotorezistu. Další příčinou mohlo být přeexponování vzorku, 

kdy ohnisko mělo vysokou intenzitu a vyvolalo fotopolymeraci v silněší vrstvě fotorezistu, 

neţ bylo předpokládáno. 

 U některých mikrostruktur se objevily i další deformace. Obrázek 73 ukazuje deformace 

vzniklé kvůli pohybu (klouzání) malého krycího sklíčka na vrstvě fotorezistu. Tyto deformace 

mají stejnou příčinu jako deformace z kapitoly 5.3. a dají se snadno odstranit přilepením 

malého krycího sklíčka na velké krycí sklíčko samolepkou. 

 
Obrázek 73 Deformace mikrostruktury způsobená pohyby polohovatelného stolku [SEM]. 

 Některé mikrostruktury podlehly procesům, v jejichţ důsledku došlo ke zborcení 

mikrostruktury nejspíše procesem tání. Obrázek 74 zobrazuje takovou mikrostrukturu. 

Fyzikální příčinu tohoto jevu se nám nepodařilo naleznout. 
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Obrázek 74 Zborcená mikrostruktura s rozteklou podstavou [SEM]. 

 O separaci částic jsme se pokoušeli jak laserovým vysokoenergetickým pulzem (400 mJ), 

tak ultrazvukem. Ani v jednom případě jsme nebyli úspěšní. To však mohlo být způsobeno 

dobrou adhezí fotorezistu OrmoComp ke sklu. Protoţe nedošlo k vytvoření stopek, energie 

potřebná k oddělení celého provrchu mikročástice byla příliš vysoká a ani 

jedna z poţadovaných metod ji nebyla schopna vyvinout. 
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6. ZÁVĚR 

Teoretická část práce byla zpracována jako úvod do oblastí, které bylo nutné pochopit 

pro odbornou práci s aparaturou. Jelikoţ aparatura obsahuje velké mnoţství přístrojů 

z různých vědních oblastí, nebylo cílem teoretické části podat vyčerpávající učební text 

o všech přístrojích a principech, ale spíše stručný úvod pro případného budoucího uţivatele 

takové aparatury nebo jí podobné. Důraz byl přitom kladen na mechanismy probíhajících 

fotopolymeračních reakcí, jejichţ pochopení můţe usnadnit řešení potenciálních problémů 

z oblasti reaktivity nebo kinetiky. 

 Cílem praktické části byl vývoj metody pro vytváření mikrostruktur více laserovými svazky 

současně. Při experimentech jsem změřil světelný výkon ve vzorku, experimentálně zjistil 

tlumící konstanty pro různé vzdálenosti ohnisek, sestrojil aparaturu pro fluidní 

fotopolymeraci, vybral vhodné fotorezisty pro jednotlivé metody přípravy mikročástic 

a nalezl pro ně vyhovující výkonové parametry osvitu a úspěšně jsem separoval mikročástice 

připravené multifokální fotopolymerací na krycím sklíčku. 

 Metodu samotné tvorby více ohnisek se podařilo naladit dobře, intenzita ohnisek 

je po zavedení algoritmů vyrovnaná a celý proces vyuţívající aplikace počítačových 

hologramů pro tvorbu více ohnisek pracuje spolehlivě 

 Tvorba mikrostruktur v kapce fotorezistu nanesené na sklíčku se ukázala být jako 

neproveditelná, neboť vlivem pohybu stolku docházelo ke vzniku nespojitých mikrostruktur. 

Náprava tohoto problému si ţádá úplnou změnu pohybů posuvného stolku při fotopolymeraci. 

 Poţadavek aplikace multifokální fotopolymerace v mikrofluidním čipu není nereálný, 

vyţaduje ale specifickou aparaturu, především pumpu pracující ve stop-flow reţimu. Účinná 

separace částic z mikrofluidního čipu předpokládá správně nastavené parametry napětí 

a frekvence dielektroforetické aparatury. Kvůli nevhodné instrumentaci se mikročástice 

v mikrofluidním čipu vytvořit nepodařilo. 

 Tvorba mikrostruktur na sklíčko poloţené na fotorezistu s sebou přináší jistá úskalí. 

Především je nutné zamezit pohybům sklíčka po vrstvě fotorezistu, coţ se dá řešit fixací 

sklíčka. Při dobrém vyladění výkonových a časových parametrů se dá očekávat zvládnutí 

techniky vytvoření částic přichycených ke sklíčku stopkou. Vlivem neúplně vyladěné optické 

aparatury se nepodařilo takové mikročástice připravit. 

 Vytváření mikrostruktur na sklíčku, na kterém je vrstva fotorezistu je nejspolehlivějším 

a nejsnadnějším principem, jak mikročástice multifokálně připravit. Poţadovaný polymerační 

výkon a čas jsou krátké, protoţe nedochází ke ztrátám světelného výkonu absorpcí 

fotorezistem. Jediným úskalím je vhodná technika pro separaci takových struktur ze sklíčka. 

Aplikovaná metoda separace spočívající v mechanickém odstranění mikročástic, jejich 

převedení do vodné fáze a následném odsání se ukázala jako funkční. 
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8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

3D     třídimenzionální 

AOM    akustooptický modulátor 

CCD    součástka s vázanými náboji 

CMOS    komplementární polovodič z kovových oxidů 

DLW    přímé laserové psaní 

HOMO   nejvyšší obsazený molekulový orbital 

LCD    displej z tekutých krystalů 

LCOS SLM SLM na bázi tekutých krystalů 

LED    světlo emitující dioda 

LUMO   nejniţší neobsazený molekulový orbital 

MO LCAO  molekulové orbitaly vzniklé lineární kombinací atomových orbitalů 

NOA    optické adhezivum norland 

PVC    polyvinylchlorid 

SLM    prostorový modulátor světla 

Tab     tabulka 

UV     ultrafialové 

VIS     viditelné 

YAG    yttrium aluminium granát 
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