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Abstrakt
Vďaka vysokej koncentrácii voľných elektrónov môže v kovových nanoštruktúrach

dochádzať k plazmovej rezonancii. Podobu frekvenčnej závislosti plazmovej rezonancie
nanoštruktúr možno meniť viacerými faktormi, čo rozširuje pole ich uplatnenia, dané
najmä schopnosťou nanoštruktúr fokusovať svetlo pod difrakčný limit. Predkladaná
práca sa zaoberá výrobou zlatých nanoštruktúr pripravených pomocou elektrónovej
litograĄe na kremíkovom substráte. TopograĄa substrátu je následne upravená tech-
nikou mokrého anizotropného leptania. Súčasťou práce je tiež stručný prehľad metód
využívaných na výrobu nanoštruktúr s planárnou i trojrozmernou topograĄou. Práca
ďalej využitím infračervenej spektroskopie analyzuje vplyv veľkosti, tvaru a rozstupu
nanoštruktúr ako aj topograĄe kremíkového substrátu na optickú odozvu pripravených
nanoštruktúr. Výsledky predkladanej práce overujú známe trendy spektrálnej závislosti
optických charakteristík na spomenutých parametroch v strednej oblasti infračerveného
spektra.

Abstract
Due to high concentration of free electrons, metallic nanostructures can support

plasmonic resonances. The spectral shape of plasmonic resonances may be tuned by
many factors and because of it, the Ąeld of their application, given by their capability of
focusing light under the diffraction limit, broadens. This thesis deals with fabrication of
gold nanostructures by electron beam litography on top of a silicon substrate. The to-
pography of the substrate is subsequentially modiĄed by wet anistropic etching. A part
of this thesis also brieĆy reviews methods for fabrication of nanostructures with planar
or three-dimensional topography. Using the infrared spectroscopy, this thesis further
analyzes the effect of size, shape, spacing of the nanostructures, and also the substrate
topography on the optical response of the fabricated nanostructures. The outcomes of
this thesis verify previously described tendencies of spectral relations between optical
properties and named parameters in the mid-infrared region.
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Úvod

Kovové nanoštruktúry na seba v poslednom čase upriamujú veľkú pozornosť najmä pre
ich schopnosť fokusovať svetlo pod difrakčným limitom. Táto vlastnosť pramení z po-
vahy povrchových plazmónov, ktoré môžu na rozhraní kovovej nanoštruktúry a die-
lektrika vznikať. Hoci bol v minulosti o výrobu nanoštruktúr záujem primárne ako
o technológiu umožňujúcu zmenšovanie elektronických zariadení, postupne nachádzali
nanoštruktúry uplatnenie i v rôznych iných odvetviach. Z veľkej časti za to môže fakt,
že tvar, rozmery či materiál, z ktorého nanoštruktúry sú, ovplyvňujú rezonančnú vl-
novú dĺžku nanoštruktúr ako aj ich iné optické vlastnosti. V súčasnosti sú kovové
nanoštruktúry využívané v optoelektronike, nanofotonike a fotovoltaike, medicíne či v
biosenzorike. Široké spektrum uplatnenia kovových nanoštruktúr prirodzene podnecuje
k záujmu o ich výrobu a modiĄkáciu ich vlastností s ohľadom na daný typ aplikácie,
čomu sa v predkladanej práci priamo venujeme.

V prvej kapitole práce uvádzame stručný náhľad do problematiky rezonancií loka-
lizovaných plazónových polaritónov, ktoré v nanoštruktúrach vznikajú. V druhej kapi-
tole predstavujeme niekoľko základných techník a princípov, ktoré umožňujú výrobu
štruktúr s rozmermi v rádoch desiatok nanometrov až stoviek mikrometrov ako v rovin-
nej, tak i v trojdimenzionálnej forme. Tretia kapitola tejto práce je venovaná procesu
výroby kovových nanoštruktúr technikou elektrónovej litograĄe a opisu ďalšej úpravy
substrátu vyrábaných vzoriek metódou selektívneho anizotropného mokrého leptania.
Tvary a rozmery vyrábaných štruktúr boli volené tak, aby zodpovedali strednej ob-
lasti infračerveného žiarenia a teda mali potenciál pre využitie na detekciu biomolekúl.
V štvrtej, poslednej kapitole, bližšie zaznamenávame princíp a metodiku merania optic-
kých vlastností pripravených nanoštruktúr pomocou infračervenej spektroskopie. Prácu
uzatvára analýza vplyvov rôznych parametrov nanoštruktúr na ich rezonančnú vlnovú
dĺžku, resp. frekvenčnú závislosť ich odrazivosti a priepustnosti.

Predkladaná práca a jej výstupy by mali, okrem základného rozhľadu v oblasti vý-
roby nanoštruktúr, čitateľovi poskytnúť užitočné informácie o nami optimalizovanom
procese elektrónovej litograĄe a následného selektívneho anizotropného leptania kre-
míkového substrátu mokrou cestou. Výsledky dosiahnuté v analytickej časti by mohli
byť zaujímavým prínosom k problematike rezonančných nanoštruktúr a rovnako tak
by mohli podnietiť záujem o ďalšie štúdium tohoto fenoménu.
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1. Teória plazmoniky

Plazmonika sa ako vedná oblasť zaoberá interakciou elektromagnetického žiarenia a ma-
teriálu so zápornou dielektrickou funkciou. Na rozhranie takéhoto materiálu a dielek-
trika sa môže naviazať povrchová vlna Ű povrchový plazmónový polaritón. Vznik povr-
chovej vlny je spôsobený vzájomným pôsobením elektromagnetického žiarenia a vodi-
vostných elektrónov kovu, pre ktorý môže byť za istých podmienok dielektrická funkcia
záporná.

V tejto kapitole sa budeme zaoberať podmienkami, ktoré je nutné splniť, aby k šíre-
niu povrchovej vlny skutočne došlo. Vyjdeme zo základných rovníc elektromagnetizmu
a materiálových vzťahov, ktoré ich spájajú. Následne uvedieme jeden z používaných mo-
delov dielektrickej funkcie materiálu a opíšeme jednoduché rozhranie dielektrika a kovu
ako i javy, ktoré sa na ňom môžu odohrávať. V závere kapitoly obmedzíme rozhranie
médií na konečné rozmery vo forme nanoštruktúry. Tiež ukážeme závislosť rezonančnej
vlnovej dĺžky na rozmeroch štruktúry, ktoré sme vymedzili.

1.1 Dielektrická funkcia

Povahu elektromagnetického poľa objasňuje štvorica rovníc pomenovaných po Jame-
sovi Clerkovi Maxwellovi. Dve z nich opisujú zdroje elektrického a magnetického poľa,
kým ostatné dve vektorovo uvádzajú vzájomnú súvislosť medzi samotnými poliami. Vo
všeobecnosti možno Maxwellove rovnice zapísať v dvoch formách, a to mikroskopickej
a makroskopickej. Prvá z uvedených foriem je univerzálne aplikovateľná, no berie do
úvahy všetky náboje a prúdy v materiáli Ű vrátane tých na atomárnej úrovni. Keďže ich
opis je často komplikovaný, uvádzame v našej práci makroskopickú podobu Maxwello-
vých rovníc. Táto zavedením doplnkových vektorov elektrickej indukcie D a magnetic-
kej intenzity H charakterizuje povahu materiálu výhradne vo väčšej škále za použitia
voľných nábojov a prúdov. V médiu s hustotou voľného náboja 𝜌v a prúdovou hustotou
voľných elektrónov Jv je makroskopická forma Maxwellových rovníc nasledovná:

∇ ≤ D = 𝜌v, (1.1)

∇ ≤ B = 0, (1.2)

∇ × E = ⊗
𝜕B
𝜕𝑡

, (1.3)
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∇ × H = Jv +
𝜕D
𝜕𝑡

, (1.4)

kde B a E predstavujú postupne magnetickú indukciu poľa a elektrickú intenzitu poľa.
Rovnice (1.1) Ű (1.4) možno medzi sebou previazať materiálovými vzťahmi:

D = 𝜀0E + P = 𝜀0𝜀E, (1.5)

H =
1
Û0

B ⊗ M, (1.6)

pričom v rovnici (1.5) vystupuje vzťah medzi vektorom elektrického poľa a vektorom po-
larizácie P [1, s. 328 Ű 330]. Rovnica (1.6) analogicky zavádza vzťah pre magnetické po-
lia a vektor magnetizácie M. Túto rovnosť uvádzame najmä pre úplnosť textu, pretože
sa v našej práci zameriavame na nemagnetické materiály. Faktormi úmernosti v rov-
nici (1.5) sú konštanta 𝜀0, teda permitivita vákua a relatívna permitivita 𝜀. Nakoľko
je vo všeobecnosti relatívna permitivita materiálu závislá na frekvencii aplikovaného
elektromagnetického žiarenia æ, býva relatívna permitivita 𝜀 = 𝜀(æ) často označovaná
ako dielektrická funkcia. Zaoberajme sa v nasledujúcom texte špeciĄkáciou spomenutej
frekvenčnej závislosti dielektrickej funkcie.

Na popis interakcie hmoty a elektromagnetického žiarenia zohľadňujúci frekvenčnú
závislosť sa zväčša využíva Lorentzov model dielektrickej funkcie. Tento uvažuje elek-
tróny viazané k jadrám ako klasické harmonické oscilátory závislé na aplikovanom elek-
tromagnetickom žiarení. Ďalej zohľadňuje tlmenie pohybu týchto častíc zapríčinené ich
vzájomnými zrážkami. Tlmiaci faktor Ò predstavuje reciprokú hodnotu relaxačnej doby
plynu voľných elektrónov v danom materiáli [2, s. 11]. Lorentzov model dielektrickej
funkcie je vhodný pre popis dielektrík.

Istým zjednodušením tohto modelu je Drudeho model dielektrickej funkcie, ktorý za-
nedbáva väzbu elektrónov na jadrá Ű elektróny medzi nimi teda voľne oscilujú. Nakoľko
vodivostným elektrónom kovu väzba na jadro chýba, ponúka sa pre popis interakcie
kovu a elektromagnetického žiarenia práve tento model dielektrickej funkcie. Pre elek-
trón s hmotnosťou 𝑚 z plynu voľných elektrónov potom podľa druhého Newtonovho
zákona možno zostaviť pohybovú rovnicu:

𝑚ẍ + 𝑚Òẋ = ⊗𝑒E, (1.7)

kde x predstavuje výchylku elektrónu z jeho rovnovážnej polohy, ⊗𝑒 symbolizuje hod-
notu elementárneho náboja elektrónu a E je vektor elektrickej intenzity aplikovaného
poľa. Členy na ľavej strane rovnice (1.7) postupne opisujú zrýchlený pohyb elektrónu
a tlmenie spôsobené zrážkami častíc, kým člen na pravej strane rovnice, ⊗𝑒E, predsta-
vuje silu, ktorou elektrické pole pôsobí na záporne nabitý elektrón. Ak predpokladáme
harmonickú závislosť elektrického poľa na čase E = E0e⊗iωt, riešením predloženej dife-
renciálnej rovnice je:

x =
𝑒

𝑚(æ2 + iÒæ)
. (1.8)
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Obr. 1.1: Priebeh dielektrickej funkcie zlata podľa Drudeho modelu (1.9). Veľkosť re-
laxačnej doby zlata (áAu = 2,6 ≤ 10⊗14 s) ako i koncentrácia voľných nosičov náboja
zlata (𝑛Au = 5,9 ≤ 1028 m⊗3) boli prebrané z [3]. Veľkosť plazmovej frekvencia zlata je
æp,Au = 1,37 ≤ 1016 Hz.

Ak zároveň uvažujeme, že vektor polarizácie (elektrický dipólový moment látky na
jednotku jej objemu) P sa dá vyjadriť ako P = 𝑛𝑒x, pričom 𝑛 je objemová hustota
nosičov náboja, môžeme s použitím materiálovej rovnice (1.5) po niekoľkých úpravách
ukázať podobu Drudeho modelu dielektrickej funkcie:

𝜀(æ) = 1 ⊗
æ2

p

æ2 + iÒæ
, (1.9)

kde æ2
p je plazmová frekvencia kovu a platí æ2

p = ne2

ε0m
. Na Obr. 1.1 znázorňujeme hod-

noty reálnej a imaginárnej dielektrickej funkcie zlata aproximovanej Drudeho modelom
v okolí plazmovej frekvencie zlata. V ďalšom texte uvedieme príklad jednoduchého roz-
hrania kovu popísaného Drudeho modelom dielektrickej funkcie a dielektrika s kladnou
konštnatnou hodnotou dielektrickej funkcie ako prostredia pre šírenie povrchových plaz-
mónov. Tiež ozrejmíme, prečo je pre vybudenie povrchového plazmónu dôležité, aby
mala dielektrická funkcia kovu zápornú hodnotu.

1.2 Povrchové plazmové polaritóny

Kmity plynu voľných elektrónov tvoria na rozhraní kovu a dielektrika pohyblivú povr-
chovú elektromagnetickú vlnu. Vlny takéhoto charakteru nazývame povrchovými plaz-
mónovými polaritónmi Ű skrátene povrchovými plazmónmi. Zaoberajme sa bližšie ich
vznikom.

Uvažujme jednoduché lineárne rozhranie kov Ű dielektrikum ako na Obr. 1.2. Na-
koľko je plazmón povrchovou vlnou, budeme na rozhraní predpokladať harmonický
vývoj vlny v smere 𝑥. Úpravou Maxwellových rovníc bez voľných nábojov a prúdov
(rovnice (1.1) až (1.4), ale 𝜌v = 0 a Jv = 0) a zavedením podmienok pre zložky elektro-
magnetického poľa na rozhraní spomínaných prostredí [1, s. 331 Ű 333] možno odvodiť
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Obr. 1.2: Schéma rozhrania kovu s dielektrickou funkciou 𝜀(æ) a dielektrika s dielek-
trickou funkciou 𝜀d.

Helmholtzove rovnice pre elektrické a magnetické pole. Po dosadení vektoru elektric-
kej intenzity, o ktorom v súlade s Obr. 1.2 predpokladáme, že E = E(𝑧)eiβx Ű pričom
Ñ predstavuje propagačnú konštantu vlny, teda zložku vlnového vektoru v smere šírenia
vlny, tj. v smere 𝑥 Ű do príslušnej Helmholtzovej rovnice dostávame:

𝜕2E(𝑥,𝑧)
𝜕𝑥2

+
⎞

𝑘2
0𝜀 ⊗ Ñ2

⎡

= 0, (1.10)

kde 𝑘0 = æ/𝑐 je vlnovým vektorom dopadajúcej vlny vo vákuu. Analogicky úpravu
vykonáme i pre vektor magnetickej intenzity. Ak predpokladáme harmonickú závislosť
polí na čase, môžeme ukázať, že sústava takto získaných rovníc má dve ustálené riešenia
s rozličnými vlastnosťami polarizácie povrchovej vlny Ű tranzverzálne elektrickou (TE
mód) a tranzverzálne magnetickou (TM mód) polarizáciou [2, s. 23 Ű 27].

V riešení TE módu majú vektory magnetickej a elektrickej intenzity poľa tvar
H = (𝐻x,0,𝐻z) a E = (0,𝐸y,0). Z podmienky spojitosti dotyčnicových zložiek týchto
vektorov na rozhraní kov Ű dielektrikum ale plynie, že elektromagnetická povrchová
vlna sa na uvedenom rozhraní nemôže naviazať a tým pádom ani ďalej šíriť.

Povrchové plazmóny sa vyskytujú len v TM módoch, kedy má vektor magnetickej
intenzity poľa tvar H = (0,𝐻y,0) a pre vektor elektrickej intenzity platí E = (𝐸x,0,𝐸z).
V polpriestoroch vymedzených rozhraním materiálov sú riešenia nenulových zložiek
nasledovné:

𝐸x(𝑧 > 0) = i A
ωε0εd

𝑘deiβxe⊗kdz, 𝐸x(𝑧 < 0) = ⊗i B
ωε0ε(ω)

𝑘eiβxekz,

𝐸z(𝑧 > 0) = ⊗i Bβ

ωε0εd

𝑘deiβxe⊗kdz, 𝐸z(𝑧 < 0) = ⊗ Bβ

ωε0ε(ω)
𝑘eiβxekz,

𝐻y(𝑧 > 0) = 𝐴eiβxe⊗kdz, 𝐻y(𝑧 < 0) = 𝐵eiβxekz.

Konštanty 𝑘d a 𝑘 predstavujú zložky vlnových vektorov kolmé na rozhranie kov Ű die-
lektrikum, teda zložky vlnových vektorov v smere osi 𝑧. Kvalitatívne si na tomto riešení
možno všimnúť, že pre zložky poľa v polpriestore 𝑧 > 0 je badateľná úmera k e⊗kdz, a
pre zložky poľa v kove (teda 𝑧 < 0) úmera k ekz, ktorá v oboch polpriestoroch naznačuje
exponenciálny útlm poľa paralelný s osou 𝑧, čo zodpovedá evanscentnému charakteru
poľa. Ak uvážime podmienky spojitosti vektorov elektrickej a magnetickej intenzity na
rozhraní spolu s faktom, že pole musí spĺňať rovnice vytýčené pre TM mód (odvodené
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z rovnice (1.10) a jej analogickej magnetickej verzie [2, s. 21Ű26]), dostaneme rovnosti,
ktoré previažu veľkosti faktorov 𝑘d, 𝑘 a Ñ nasledovne:

𝑘

𝑘d

= ⊗
𝜀(æ)
𝜀d

, (1.11)

𝑘2 = Ñ2 ⊗ 𝑘2
0𝜀(æ), (1.12)

𝑘2
d = Ñ2 ⊗ 𝑘2

0𝜀d. (1.13)

Rovnica (1.11) potvrdzuje a rozširuje tvrdenie zo začatku kapitoly: povrchový plaz-
món sa bude šíriť iba po rozhraní, v ktorom budú mať reálne časti dielektrických funkcií
styčných materiálov opačné znamienko, teda napríklad dielektrická funkcia dielektrika
𝜀d > 0 a dielektrická funkcia kovu 𝜀(æ) < 0. To, pre aké dopadajúce elektromagnetické
žiarenie je táto podmienka splnená v prípade zlata, môžeme pozorovať na Obr. 1.1. Vo
výsledku sa jedná sa elektromagnetické žiarenie s frekvenciou nižšou než je plazmová
frekvencia kovu na rozhraní.

Kombináciou rovníc (1.11) Ű (1.13) možno získať disperzný vzťah povrchového plaz-
mónu na rozhraní kovu a dielektrika:

Ñ = 𝑘0

⎯

⎸

⎸

⎷

𝜀(æ)𝜀d

𝜀(æ) + 𝜀d

. (1.14)

Ak do uvedeného disperzného vzťahu dosadíme za 𝜀(æ) Drudeho model dielektrickej
funkcie kovu a kladnú konštantu reprezentujúcu dielektrickú funkciu dielektrika, mô-
žeme porovnaním s disperzným vzťahom pre neviazané svetlo ukázať, že vlnová dĺžka
povrchového plazmónu Ű viazaného svetla Ű je menšia než zodpovedajúca vlnová dĺžka
neviazaného svetla. Povrchové plazmónové polaritóny teda disponujú zaujímavou vlast-
nosťou Ű dokážu svetlo fokusovať pod difrakčný limit.

Aby sme vybudili povrchové plazmóny, je nutné použiť špeciálne techniky, napr.
excitáciu optickým hranolom, mriežkou či hrotom mikroskopu v blízkom poli [2, s. 39
Ű 52]. Okrem povrchového plazmónového polaritónu rozoznávame i tzv. lokalizovaný
povrchový plazmón, ktorý na rozdiel od prvého spomenutého excitujeme použitím vý-
hradne elektromagnetického žiarenia.

1.3 Lokalizované povrchové plazmóny

V predkladanej práci sa zaoberáme výrobou kovových nanoštruktúr a následným skú-
maním ich optickej odozvy. V tejto časti sa preto budeme venovať vlastnostiam kovovej
nanoštruktúry nachádzajúcej sa v premennom elektromagnetickom poli. Lokalizovaný
povrchový plazmón, ktorý na rozhraní nanoštruktúry a jej dielektrického okolia vzniká,
je špeciálnym prípadom povrchových plazmónov, kedy plochu, s ktorou interaguje elek-
tromagnetické žiarenie, obmedzíme na konečné rozmery.

Pre isté frekvencie svetla dochádza v závislosti na materiáli a rozmere nanoštruktúry
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Obr. 1.3: Model kovovej gule v premennom elektromagnetickom poli.

k rezonancii, teda zosilneniu elektromagnetického poľa nielen v častici, ale aj v jej
blízkom okolí. Ako modelový príklad pre upresnenie spomenutej závislosti použijeme
homogénnu kovovú guľu s dielektrickou funkciou 𝜀(æ), ktorej nominálny rozmer, tu
priemer 𝑑 = 2𝑎, bude menší než vlnová dĺžka dopadajúceho žiarenia, teda 𝑑 ⪯ Ú. Guľa
sa nachádza v dielektrickom prostredí s konštantnou hodnotou dielektrickej funkcie 𝜀d

- viď Obr. 1.3. Kvázistatická aproximácia umožňuje považovať fázu premenného poľa v
objeme kovovej gule za homogénnu. Pre štruktúry rozmerovo presahujúce podmienku
kvázistatickej aproximácie sa ponúka riešenie formou Mieho teórie [4]. V nasledujúcom
texte ukážeme, akým spôsobom ovplyvní dopadajúce elektromagnetické žiarenie pole
v štruktúre a jej okolí.

Riešením Laplaceovej rovnice a následnou aplikáciou hraničných podmienok prob-
lému môžeme pole vnútri 𝐸int a mimo 𝐸ext gule charakterizovať ako:

𝐸int = ⊗
3𝜀d

𝜀(æ) + 2𝜀d

𝐸0, (1.15)

𝐸ext = 𝐸0 +
3n(n · p) − p

4Þ𝜀(æ)𝜀d

1
𝑟3

, (1.16)

kde n je jednotkovým vektorom v smere k bodu 𝑃 , v ktorom zisťujeme veľkosť elek-
trického poľa, a p je dipólový moment určený ako:

p = 4Þ𝜀0𝜀d𝑎3 𝜀(æ) ⊗ 𝜀d

𝜀(æ) + 2𝜀d

E0. (1.17)

Kvalitatívne môžeme zhrnúť, že pri aplikácii externého elektrického poľa sa kovová
guľa polarizuje, a elektróny v nej sa rozmiestnia tak, aby tienili vonkajšiemu elek-
trickému poľu. Z rovnice (1.17) vyplýva, že polarizácia kovovej gule je najväčšia, ak
dielektrické funkcie materiálov tvoriacich rozhranie spĺňajú podmienku: 𝜀(æ) = ⊗2𝜀d.
V takom prípade hovoríme, že v nanoštruktúre dochádza k frekvenčnej rezonancii. Pri
dopade premenného elektromagnetického žiarenia na nanoštruktúru dochádza na jej
povrchu ku vzniku indukovaného dipólového momentu zapríčineného kolektívnymi os-
ciláciami plynu voľných elektrónov (Obr. 1.4).

Schopnosť nanoštruktúr rozptýliť či absorbovať dopadajúce elektromagnetické žia-
renie je udaná prierezom rozptylu 𝐶r a prierezom absorbcie 𝐶a. Pomocou Poyntingovho
vektora možno ukázať, že pre nami analyzovaný prípad guľatej kovovej nanočastice sú
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Obr. 1.4: Schéma dopadu svetla na kovové nanoštruktúry Ű kolektívne oscilácie elek-
trónového plynu.

tieto prierezy rovné [2, s. 70]:

𝐶r =
8Þ

3
𝑘4𝑎6

⧹︃

⧹︃

⧹︃

⧹︃

⧹︃

𝜀(æ) ⊗ 𝜀d

𝜀(æ) + 2𝜀d

⧹︃

⧹︃

⧹︃

⧹︃

⧹︃

2

, (1.18)

𝐶a = 4Þ𝑘𝑎3Im

⎟

𝜀(æ) ⊗ 𝜀d

𝜀(æ) + 2𝜀d

⟨

, (1.19)

kde 𝑘 = 2Þ/Ú označuje vlnové číslo dopadajúceho elektromagnetického žiarenia. Miera
absorpcie a rozptylu svetla na nanočastici je teda závislá na frekvencii dopadajúceho
žiarenia æ a materiáloch, ktoré tvoria ono skúmané rozhranie kov Ű dielektrikum. Pod-
statne väčší vplyv však má na veľkosť týchto charakteristík nominálny rozmer nano-
štruktúry.

1.3.1 Rezonancie kovových nanoštruktúr

Schopnosť nanoštruktúr zosilniť elektromagnetické pole v ich okolí je využívaná najmä
formou optických nanoantén, a to v optoelektronike, energetike či biodetekcii. Pole
ich uplatnenia je široké, pretože ich rezonančná frekvencia je ľahko ovplyvniteľná hneď
niekoľkými faktormi, na čo sme poukázali v závere predchádzajúcej časti. Nakoľko sa v
našej práci ďalej budeme zaoberať i nanoštruktúrami tvaru nízkeho hranolu, ozrejmíme
okrem analytického riešenia pre guľovú nanočasticu i problematiku v štruktúre takého
tvaru.

Propagácia povrchového plazmového polaritónu je v nanoštruktúrach značne obme-
dzená. Na koncoch nanoštruktúr dochádza k odrazu tejto povrchovej vlny a v ideálnych
podmienkach je možné považovať tento jav za stojaté vlnenie. Nanoštruktúry, ktoré v
našej práci využívame, by sme mohli opísať ako polvlnné antény s dĺžkou 𝐿, pre ktorú
platí 𝐿 = Ú/2, kde Ú predstavuje vlnovú dĺžku dopadajúceho svetla. K rezonancii na-
noštruktúr však v skutočnosti dochádza pri vlnových dĺžkach menších než je vlnová
dĺžka aplikovaného elektromagnetického žiarenia. Tento fakt je zapríčinený tým, že časť
energie žiarenia preniká do nanoštruktúry a vyvoláva pohyb plynu voľných elektrónov.
Charakter tohoto problému možno vystihnúť úpravou disperzného vzťahu povrchového
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Obr. 1.5: Kovová nanoštruktúra s konečným rozmerom 𝐿 v osi 𝑥.

plazmónu (1.14) zo závislosti vlnových vektorov na závislosť vlnových dĺžok. Z nej vy-
chádza, že rezonančná vlnová dĺžka súvisí s aplikovanou vlnovou dĺžkou vzťahom:

Úrez = Ú

⎯

⎸

⎸

⎷

𝜀(æ)𝜀d

𝜀(æ) + 𝜀d

. (1.20)

Faktor úmery medzi týmito vlnovými dĺžkami býva označovaný ako efektívny index
lomu 𝑛ef . Dosadením do podmienky stojatého vlnenia a úpravou dospejeme ku vzťahu:

Úrez
≍= 2𝐿𝑛ef . (1.21)

Z uvedeného vzťahu teda vyplýva, že rezonančnú vlnovú dĺžku nanoštruktúry možno
ovplyvniť ako voľbou materiálov, ktoré tvoria rozhranie nanoštruktúra Ű okolie, tak i no-
minálnym rozmerom nanoštruktúr 𝐿. Keď vezmeme do úvahy skutočnosť, že v nami
používanej oblasti infračerveného spektra je v absolútnej hodnote reálna časť dielektric-
kej funkcie kovu v anténe výrazne väčšia než dielektrická funkcia okolia antény, teda
♣ℜ[𝜀(æ)]♣ ⪰ 𝜀d (viď Obr. 1.1), môžeme vzťah (1.21) prepísať do podoby

Úrez
≍=

2𝐿

𝑗
𝑛d, (1.22)

kde 𝑛d je index lomu dielektrického okolia nanoštruktúry. Závislosťou rezonančnej vlno-
vej dĺžky nanoštruktúr na rozmere, okolí nanoštruktúr a ďalších faktoroch sa zaoberá
posledná kapitola práce. Kým budeme spomenuté závislosti analyzovať podrobnejšie,
uvedieme v nasledujúcich kapitolách, akými spôsobmi je možné nanoštruktúry vytvá-
rať.
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2. Výroba kovových nanoštruktúr

Fabrikačné metódy nanoštruktúr môžeme rozdeliť na základe viacerých čŕt, podľa ich
aplikácií, materiálov, z ktorých budú štruktúry pozostávať, ďalej tiež podľa toho, či nimi
materiál pridávame alebo odoberáme. Jedným z používaných rozdelení je rozdelenie na
základe spôsobu vzniku nanoštruktúry. Ak daná štruktúra vzniká od substrátu smerom
nahor, akoby rástla, jedná sa o bottom-up fabrikáciu. Ak je tvar štruktúry postupne
deĄnovaný odstraňovaním materiálu z okolitého objemu štruktúry, hovoríme o výrobe
zhora nadol Ű technika top-down. V nasledujúcom texte stručne zhrnieme základné
princípy niektorých metód výroby kovových nanoštruktúr.

2.1 Bottom-up metódy

Pojem bottom-up metódy výroby nanoštruktúr označuje procesy, pri ktorých manipu-
láciou jednotlivých častíc či umiestnením častíc na substrát vytvárame nanoštruktúry.
K takýmto technikám radíme výrobu nanoštruktúr tzv. chemickou cestou, selektívny
rast nanoštruktúr na lokálne modiĄkovaných substrátoch či (samo)usporiadavanie mo-
lekúl na substráte.

2.1.1 Nanoštruktúry z koloidných roztokov

K najjednoduchším metódam výroby kovových nanoštruktúr situovaných na substráte
patrí ich získavanie z koloidných roztokov Ű teda výroba chemickou cestou. Pre zlaté na-
nočastice je typický proces výroby podľa Turkevicha, kedy dochádza k redukcii zlatých
derivátov vo vhodnom činidle [5]. Spôsob chemickej cesty je rozšírený najmä pre mož-
nosť výroby veľkého množstva nanoštruktúr naraz. Kľúčové sú preň možnosti atómov
a molekúl nanočastíc viazať sa na povrch substrátu. V plazmonike často využívané zlato,
striebro či platina s naviazaním na kremíkový substrát problém nemajú. Komerčne do-
stupné sú nanočastice rôznych rozmerov a tvarov, čo umožňuje pomerne presný výber
typu nanočastíc tak, aby mali želanú rezonančnú vlnovú dĺžku (Obr. 2.1A). Výraznou
nevýhodou tohto postupu je ale fakt, že nie sme schopní ovlyvniť polohu jednotlivých
nanoštruktúr vzhľadom k povrchu vzorky. V ďalšom texte uvádzame fabrikačné metódy
umožňujúce cielené umiestnenie nanoštruktúry na substráte.

V malej mierke je možné usporiadavať molekuly a častice materiálu mechanicky,
termálne, difúzne či elektricky, a to za pomoci hrotu mikroskopu atomárnych síl [6].
Je samozrejmé, že spomenuté techniky možno aplikovať i na väčšiu plochu vzorky,
no takýto proces býva zväčša časovo náročný, a preto sa na výrobu príliš veľkých či
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A B C

Obr. 2.1: Ukážky nanoštruktúr vytvorených bottom-up metódami. Mierka vo všetkých
obrázkoch predstavuje hodnotu 200 nm. A) Zlaté nanoštruktúry rôznych tvarov vytvo-
rené chemickou cestou. Prevzaté z [7]. B) Zlaté nanoantény s úzkou medzerou vyrobené
technikou dip-pen. Prevzaté z [8]. C) Kremíkové nanopiliere vytvorené pomocou lito-
graĄe blokovým kopolymérom. Prevzaté z [9].

komplikovaných štruktúr nehodí.
Pridávanie materiálu na substrát možno zaistiť technikou atramentového pera (dip-

pen litography), kedy pomocou hrotu mikroskopu atomárnych síl prenášame po menisku
nosnej kvapaliny častice deponovaného materiálu. Na hrot mikroskopu atomárnych síl
je kvôli tomu nutné umiestniť častice deponovaného materiálu a nosnú kvapalinu Ű na
depozíciu organických molekúl stačí ako nosná kvapalina voda. Depozícia kovových
či polovodičových častíc má elektrochemický charakter, preto je pre nosnú kvapalinu
dôležité, aby v nej boli rozpustné kovové soli [10]. Deponované častice sú následne cez
meniskus nosnej kvapaliny transportované na substrát, čím vzniká planárna nanoštruk-
túra (Obr. 2.1B). Trojrozmernú topograĄu štruktúr možno dosiahnuť či už opakovanou
depozíciou častíc, alebo využitím vzniknutých nanoštruktúr ako leptacích masiek. Úp-
ravu vzorky môžeme vykonať i odoberaním materiálu z jej povrchu. To je možné mecha-
nicky Ű „vyškrabanímŞ reliéfu do substrátu alebo termálne. Pri odstraňovaní materiálu
termálnou cestou vyvoláva zahrievaný hrot v mieste kontaktu vyparovanie materiálu,
čím dochádza k tvorbe reliéfu [10].

2.1.2 LitograĄa blokovým kopolymérom

LitograĄa blokovým kopolymérom (block copolymer litography) je účinným nástrojom
na tvorbu periodicky usporiadaných nanoštruktúr s rozstupmi dosahujúcimi rádovo naj-
menej desiatky nanometrov. Vplyvom rozkladu kopolyméru na nekompatibilné konšti-
tučné jednotky vznikajú zhluky materiálu s veľkosťami jednotiek až stovky nanometrov
[11]. Veľkosť a usporiadanie týchto zhlukov je závislé na molekulárnej váhe a objeme
konštitučných jednotiek daného kopolyméru.

Úprava substrátu touto metódou neumožňuje priamu výrobu trojdimenzionálnych
štruktúr, tú možno docieliť až zapojením zapojením vhodnej techniky odoberania ma-
teriálu. V kombinácii s reaktívnym iónovým leptaním sa technika litograĄe blokovým
polymérom využíva napríklad pre výrobu nanopilierov, ktoré slúžia ako antireĆexná
vrstva s takmer stopercentnou transmisivitou (Obr. 2.1C) [9]. Ďalšie uplatnenie nachá-
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dza pri snahe o napodobnenie bioštruktúr [12], prípadne reprodukciu ich vlastností,
ako napríklad samočistenie lotosových kvetov [13].

2.2 Top-down metódy

V tejto časti sa budeme bližšie venovať popisu metód výroby nanoštruktúr založených
na opracovávaní objemu vzoriek. Ako už v roku 1959 uviedol v jednej zo svojich pred-
nášok R. Feynman, znamená to možnosti zahŕňajúce vŕtanie dier, rezanie materiálu,
spájkovanie, pečiatkovanie a modelovanie materiálu do rôznych tvarov na inĄnitezimál-
nej úrovni [14]. Väčšina zo spomenutých metód umožňuje iba dvojrozmernú modiĄ-
káciu vzorky, no v kombinácii s leptaním možno i pomocou týchto postupov vytvoriť
trojrozmerné nanoštruktúry.

2.2.1 Optická litograĄa

Optická litograĄa, fotolitograĄa, predstavuje jednu z najdominantnejších foriem nano-
litograĄe vôbec. Jej princíp je založený na modiĄkácii vrstvy svetlocitlivého polyméru
(fotorezistu) umiestnenej na povrchu substrátu. Po expozícii fotorezistu svetlom do-
chádza v závislosti na druhu polyméru buď k jeho zosieťovaniu, či naopak k zániku
niektorých jeho väzieb. Na základe tohoto správania delíme rezisty na negatívne a po-
zitívne.

Výroba nanoštruktúr vyžaduje lokálnu expozíciu polyméru, čo býva najčastejšie
realizované tak, že je celá plocha vzorky osvetlená cez masku. Spravidla býva takáto
maska vytvorená inou z litograĄckých metód a pozostáva z vhodného svetlopriepust-
ného motívu v inak nepriepustnom substráte. Maska môže byť použitá viackrát, preto
sa optická litograĄa s maskou často využíva v priemyselnej výrobe nanoštruktúr.

Na fabrikáciu štruktúr s rozmermi v rádoch stoviek nanometrov je vhodné využiť
svetlo s malou vlnovou dĺžkou spadajúce do oblasti ultraĄalového žiarenia. Hraničnými
rozmermi fotolitograĄe sú v súčasnosti rozmery v rádoch pár desiatok nanometrov [15],
a to najmä vďaka zavádzaniu technológií pre vylepšenie rozlíšenia, ako napríklad pou-
žívaním masky s fázovým posunom či expozíciou vzoriek pomocou extrémne krátkych
ultraĄalových elektromagnetických vĺn [16]. Podľa vzdialenosti, v ktorej sa pri expo-
zícii nachádzajú maska a substrát, rozdeľujeme fotolitograĄcké procesy na projekčné,
kontaktné a tzv. proximity.

Projekčná fotolitograĄa predstavuje proces, kedy je vzdialenosť medzi maskou a vzor-
kou pomerne veľká, a v priestore medzi nimi môže byť umiestnená optická šošovka (Obr.
2.2A). Táto umožní, že štruktúry na maske môžu byť oproti reálne exponovaným mies-
tam niekoľkonásobne väčšie. Problémom, s ktorým sa projekčná fotolitograĄa stretáva,
je difrakčný charakter použitej masky. Efekty zapríčinené difrakciou na maske možno
vyvážiť využitím tzv. litograĄe s posunom fázy, kedy sú susediace štruktúry na maske
osvetlené svetlom s rozdielnymi fázami. V miestach, kde by vplyvom difrakcie došlo
k výraznejšej expozícii substrátu, dochádza použitím svetla s posunutou fázou k de-
štruktívnej interferencii. Intenzita žiarenia je v takýchto miestach teda výrazne menšia
a metóda dosahuje všeobecne lepšie rozlíšenie [16]. V praxi je fázový posun svetla pre-
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Obr. 2.2: Optická litograĄa Ű schémy rozvrhnutia významných prvkov a aplikácie.
A) Projekčná fotolitograĄa. B) FotolitograĄcký proximity mód. C) Kontaktná fotolito-
graĄa. D) Snímka zo skenovacieho elektrónového mikroskopu: Myš v klietke vyrobená
technikou priameho laserového zápisu DWL [17].

chádzajúceho maskou docielený napríklad zmenou hrúbky masky v niektorých z jej
priepustných oblastí.

Pri kontaktnej litograĄi sú maska a vzorka v bezprostrednom dotyku (Obr. 2.2C).
Oproti projekčnej litograĄi tkvie hlavná nevýhoda tejto techniky v tom, že maska musí
mať rovnaké rozmery ako nanoštruktúry, ktoré chceme vyrobiť. Hoci vo všobecnosti
dosahuje kontaktná litograĄa lepšie rozlíšenie než jej projekčná alternatíva, nie je veľmi
využívaná, pretože pri manipulácii s maskou v tesnom kontakte so vzorkami dochádza
k ich poškodeniu [18].

LitograĄa v tzv. proximity móde sa vyznačuje tým, že vzdialenosť masky a substrátu
je za použitia tejto techniky malá, no ku kontaktu jednotlivých médií nedochádza
(Obr. 2.2B). Hoci i pre tento typ litograĄe platí, že proĄl masky musí zodpovedať
rozmerom vyrábaných nanoštruktúr pomerom 1:1, výhodou oproti kontaktnej litograĄi
je, že nedochádza k poškodeniu substrátu. Zároveň sa tiež zachováva pomerne vysoké
rozlíšenie, ktoré sa znižuje s reciprokou hodnotou odmocniny zo vzdialenosti medzi
substrátom a maskou [18].

Spomenuté fotolitograĄcké procesy umožňujú rovinnú úpravu povrchu substrátu.
Výroba trojdimenzionálnych štruktúr týmito technikami je možná len v kombinácii
s vhodným procesom, pri ktorom dochádza k odstraňovaniu materiálu, prípadne depo-
zíciou materiálu, z ktorého majú byť nanoštruktúry vyrobené, a následným tzv. lift-off

spracovaním.
Ako sme už spomínali, výroba nanoštruktúr optickou litograĄou nutne nevyžaduje

použitie masky. Alternatívou je fokusovať svetlo do úzkej stopy a vzorku následne expo-
novať práve takouto stopou. Pre tieto účely býva využívané svetlo z laserového zdroja.
Takéto svetlo je používané napríklad v technike priameho laserového zápisu (direct laser

writing, DWL). Priamy laserový zápis umožňuje výrobu trojrozmerných nanoštruktúr
s vysokým rozlíšením (Obr. 2.2D). Zdrojom žiarenia býva laser s operačnou vlnovou
dĺžkou v ultraĄalovej oblasti a dĺžkou pulzu zväčša nepresahujúcou 200 fs. Energia
použitého pulzu býva ladená podľa materiálu, ktorý chceme touto technikou upraviť
[19].
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Ďalšou z fotolitograĄckých techník, ktorá nevyužíva svetlené masky, je interferenčná
litograĄa. Jej princíp spočíva v aplikácii žiarenia z dvoj- či viaczväzkového laserového
zdroja na tenkú vrstvu fotorezistu. Výšku a tvar výsledných štruktúr určujú okrem
hrúbky vrstvy použitého fotorezistu tiež expozičné parametre použitých svetelných pul-
zov Ű jedná sa predovšetkým o pulznú dobu, vlnovú dĺžku použitého svetla či dopadové
uhly jednotlivých stôp na vzorku. Zväzky laserového žiarenia sú fokusované v jednom
nemennom bode. Aby bol štrukturovaný celý väčší povrch vzorky, býva vzorka umiest-
nená na otočnom stojane s rovinným posuvom (Obr. 2.3A). Výsledkom interferenčnej
litograĄe býva spravidla periodický reliéf vzorky (Obr. 2.3B). Technika nachádza uplat-
nenie napríklad pri snahe o napodobnenie štruktúr rastlinného či živočíšneho charak-
teru [20].

BA

Obr. 2.3: Interferenčná litograĄa. A) Princíp výroby štrukturovaných povrchov inter-
ferenciou dvoch laserových zväzkov L1 a L2. Prebrané z [20]. B) Príklad štruktúry
vytvorenej interferenčnou litograĄou. Prebrané z [20].

2.2.2 Elektrónová litograĄa

Elektrónová litograĄa (electron beam litography) umožňuje priamy zápis štruktúr na
substrát. Jej prvý krok vyžaduje aplikáciu tenkej vrstvy polyméru na povrch vzorky.
Následne dochádza k modiĄkácii polyméru elektrónovým zväzkom. Elektrón Ű elektró-
nová zrážka podnieti zmenu polymérnej štruktúry podobne ako v optickej litograĄi.
Po aplikácii vývojového činidla sa k vytvoreniu planárneho reliéfu môžeme dopracovať
dvomi spôsobmi.

Prvým z nich je využiť upravený povrch ako leptaciu masku pre selektívne lepta-
nie. Ak má táto maska vysokú selektivitu, dochádza k leptaniu výlučne takých miest
substrátu, ktoré maska odhaľuje. Po ukončení leptania je možné vrstvu polyméru od-
strániť vo vhodnom rozpúšťadle. Výsledný povrch je teda tvorený jedným materiálom,
a to materiálom substrátu.

Druhou z možností je na vytvorenú polymérnu masku nadeponovať kovovú vrstvu.
Na odhalených miestach masky je kov deponovanný priamo na substrát. V miestach,
kde sa kov deponuje na vrstvu polyméru, dôjde po aplikácii rozpúšťadla polyméru
k odhaleniu substrátu. Povrch teda vo výsledku tvoria kovové štruktúry na substráte.
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Bližšie sa k opisu tohto procesu dostaneme v ďalšej kapitole, nakoľko práve tento druh
postupu bol využitý pri tvorbe nami meraných vzoriek.

2.2.3 Procesy indukované fokusovaným zväzkom iónov

K možnostiam výroby nanoštruktúr patrí tiež úprava substrátu fokusovaným iónovým
zväzkom (focused ion beam). Ióny urýchlené potenciálovým napätím dopadajú na po-
vrch vzorky a zapríčiňujú tak lokálnu zmenu substrátu. Typicky sú využívané ťažké
gáliové ióny z tekutého gália, no používané sú tiež xenónové ióny získavané z plazmy či
hélium ionizované silným elektrickým poľom v okolí ostrého hrotu [21, s. 10]. Dôsledkom
interakcie iónu s atómami substrátu môže byť okrem jeho odrazu či priechodu substrá-
tom tiež implantácia iónu do objemu vzorky, emisia sekundárnych elektrónov, odpra-
šovanie materiálu z povrchu vzorky, a mnohé iné. Ak pri expozícii iónovým zväzkov
simultánne pripúšťame k povrchu vzorky vhodný plyn Ű prekurzor, je možná selektívna
depozícia rôznych materiálov, prípadne efektívne odstraňovanie materiálu. Spomenuté
javy sú využívané na úpravu materiálov s presnosťou až jednotiek nanometrov [18]. V
ďalšom texte bližšie popíšeme niektoré z aplikácií fokusovaného iónového zväzku.

Pri zrážke iónov so vzorkou môžu atómy na jej povrchu získať od iónov dostatok
energie na to, aby opustili povrch vzorky. Takýmto spôsobom prebieha odprašovanie
častíc materiálu. Jeho rýchlosť závisí predovšetkým na urýchľovacom napätí, ktoré
aplikujeme na ióny pred zrážkou s povrchom. V princípe možno zvýšiť intenzitu odpra-
šovania pripúšťaním plynu (prekurzoru) do dráhy iónov. V takom prípade môže okrem
fyzikálneho leptania účinkovať i leptanie s chemickým základom. Preň je najskôr nutné,
aby došlo k adsorpcii molekúl prekurzoru na povrch vzorky. Následne za asistencie ió-
nového zväzku prebehne chemická reakcia, ktorej produktmi sú prchavé látky. Tieto
majú tendenciu opúšťať povrch vzorky vplyvom nízkeho tlaku, pri ktorom celý proces
prebieha. Za sebou nechávajú povrch ochudobnený o reaktanty z chemickej reakcie Ű
čím efektívne leptajú povrch vzorky. [21, s. 15] Používanie vhodných prekurzorov môže
teda výrazne zvýšiť rýchlosť odprašovania materiálu fokusovaným iónovým zväzkom.

Pri implantácii iónu do objemu vzorky dochádza k lokálnemu narušeniu atomárneho
usporiadania materiálu. V praxi býva spomenutý jav využívaný k selektívnemu lepta-
niu substrátu [22]. Technika sa spolieha na lokálnu retardáciu leptania povrchu vzorky
zapríčinenú implantáciou iónov. Vo výsledku sú teda iónmi implantované miesta vy-
užívané ako leptacia maska. Názorný príklad takéhoto využitia fokusovaného iónového
zväzku je na Obr. 2.4A.

Aplikáciou molekúl prekurzoru možno tiež dosiahnuť ich depozíciu na substrát
(Obr. 2.4B). Proces sa od kombinovaného leptania na báze fokusovaného iónového
zväzku líši veľkosťou urýchľovacieho napätia aplikovaného na ióny pred zrážkou s po-
vrchom substrátu a tiež typom prekurzora, nakoľko produktom reakcie prekurzoru so
substrátom prirodzene nesmú byť prchavé látky, ak má dôjsť k depozícii. Nutné je tiež
dodať, že hodnoty urýchľovacích napätí či už pre depozíciu, alebo pre leptanie indu-
kované fokusovaným iónovým zväzkom jednotlivo závisia ako od typu iónov, tak i od
typu prekurzorového plynu v priestore medzi zdrojom a substrátom.

Dôsledkom zrážky iónu s atómami vzorky môže byť tiež produkcia sekundárnych
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Obr. 2.4: SEM snímky nanoštruktúr vyrobených využitím fokusovaného iónového
zväzku. A) Využitie selektívnej implantácie iónov v kombinácii s mokrým leptaním
[22]. B) Trihelikálne nanodrôty vytvorené depozíciou platiny na substrát pomocou
FIB [24]. C) Využitie kombinácie dôsledkov aplikácie fokusovaného iónového zväzku Ű
odprašovania a produkcie sekundárnych elektrónov v materiáli [23].

elektrónov. Tieto môžu interagovať s polymérnou štruktúrou rezistu podobne, ako je
opísané v časti 2.2.1. Túto interakciu možno využiť ako základ kombinovanej litogra-
Ąckej techniky na výrobu dutých trojdimenzionálnych štruktúr (Obr. 2.4C) [23]. Vý-
chodzím stavom pri tejto metóde je vrstva polyméru na membráne. Zo spodnej strany
vzorky je následne za asistencie fokusovaného iónového zväzku odprašovaný materiál.
Tu dochádza k zvýšenej produkcii sekundárnych elektrónov, ktoré modiĄkujú vnútornú
štruktúru polyméru v najbližšom okolí miesta odprašovania. Aplikáciou vývojového či-
nidla docielime, že modiĄkované časti polyméru vytvoria reliéf, na ktorý môže byť
deponovaná tenká vrstva kovu. Výšku štruktúr je možné ovplyvniť hrúbkou použitej
vrstvy rezistu. Podľa parametrov použitých pri odprašovaní materiálu membrány je
možné upravovať iné geometrické parametre výsledných kovových štruktúr [23].

2.2.4 Ďalšie metódy výroby nanoštruktúr

Nanoštruktúry môžu byť z povrchu substrátu doslova „vytiahnutéŞ. Jednou z techník,
ktorá podobný fenomén umožňuje, je tzv. direct microrolling processing [25]. Základ-
ným predpokladom aplikácie tohoto postupu na kremíkový substrát je jeho sporézne-
nie. Následne proces kopíruje priebeh fotolitograĄckej modiĄkácie vzorky. Vzniknutý
povrch, tvorený štrukturovaným rezistom odhaľujúcim porézny kremík, ďalej podlieha
mokrému leptaniu. Jeho pričinením dochádza k prenosu vyrobeného reliéfu na substrát
a zároveň i k podleptaniu samotných štruktúr. Gradient poréznosti v smere kolmom
na povrch vzorky zapríčiňuje v poréznych nanoštruktúrach napätie. Vplyvom tohoto
napätia dochádza k rolovaniu podleptaných okrajov vytvorených štruktúr (Obr. 2.5A).
Tento efekt je možné umocniť termálnou oxidáciou vzoriek, kedy dochádza k zväčšeniu
objemu kremíka, a tým zrýchlenému ohybu okrajov štruktúr.

Ďalšou z možností tvorenia nanoštruktúr ohýbaním materiálu substrátu je využi-
tie kombinácie procesov indukovaných fokusovaným iónovým zväzkom. V prvom kroku
je odprašovaním materiálu vytvorený „zárezŞ v materiáli v mieste, kde majú byť vy-
zdvihnuté okraje štruktúr. V druhom kroku dochádza k implantácii iónov do miest,
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Obr. 2.5: SEM snímky aplikácií rôznych fabrikačných metód nanoštruktúr. A) Využi-
tie techniky direct microrolling processing, okraje exponovaných štruktúr sa zdvíhajú
[25]. B) Dvojklapka vytvorená ohybom substrátu za asistencie fokusovaného iónového
zväzku [26]. C) Sústredné kružnice vyrobené metódou nanoodtlačkovej litograĄe [27].

v ktorých chceme podnietiť ohyb materiálu (Obr. 2.5B). Napätie, ktoré sa implantá-
ciou týchto iónov a teda i zväčšovaním materiálu kumuluje, zapríčiňuje ohyb vybraných
častí substrátu [26].

Pre potreby priemyselnej výroby nanoštruktúr býva často využívaný proces nano-
odtlačkovej litograĄe (nano-imprint litography) [27]. Ako už z názvu techniky vyplýva,
jedná sa o odtláčanie vzoru do deformovateľného rezistu na substráte (viď Obr. 2.5C).
Aby si rezist zachoval vytvorený reliéf i po odňatí pečiatky, býva spravidla svetelne či
termálne vytvrdený. Na štrukturovaný rezist možno následne deponovať kovovú vrstvu
alebo ho využiť ako leptaciu masku, podobne ako pri väčšine litograĄckých procesov.
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3. Príprava vzoriek

V tejto kapitole sa budeme venovať metódam použitým pri príprave meraných vzoriek.
Označíme niekoľko základných parametrov dôležitých pre výber substrátu a vysvetlíme,
akým spôsobom je nutné upraviť ho pred expozíciou elektrónovým zväzkom, ktorú sme
spomínali už v predchádzajúcej kapitole. Samotnú expozíciu elektrónovým zväzkom
analyzujeme podrobnejšie a načrtneme spôsob depozície kovu na vzorky ako i proces
lift-off. Záver kapitoly bude venovaný selektívnemu anizotropnému leptaniu kremíka.
Na Obr. 3.1 sú znázornené jednotlivé kroky procesu prípravy vzoriek.

A B C D E F

Obr. 3.1: Schéma priebehu prípravy vzoriek. A) Očistený kremíkový substrát. B) Sub-
strát opatrený vrstvou polymetylmetakrylátu (PMMA). C) Expozícia elektrónovým
zväzkom a vyvolanie motívu. D) Depozícia kovov. E) Proces lift-off. F) Selektívne
anizotropné leptanie vzorky.

3.1 Povrchová úprava vzoriek

3.1.1 Výber substrátu

V nasledujúcom texte uvádzame stručný prehľad faktorov významných pre výber sub-
strátu. Okrem samotného materiálu a jeho kryštalograĄckej orientácie sú kľúčovými
vlastnosťami tiež nízka vodivosť, hrúbka substrátu a v neposlednom rade i metóda
výroby ingotu, z ktorého substrát je.

Pri vytváraní meraných nanoštruktúr sme použili kremíkový substrát s kryštalogra-
Ąckou orientáciou (100). Používanými typmi substrátov sú i rôzne typy skla či Ćuorid vá-
penatý [28]. Tento typ materiálu je často preferovaný pre jednoduchosť merania vzoriek
v transmisii, nakoľko sú pre viditeľné svetlo priehľadné. Kremík i jeho kryštalograĄcká
orientácia boli zvolené preto, aby bolo možné vytvoriť požadovaný typ nanoštruktúr
metódou selektívneho anizotropného leptania.

Zvolili sme substrát z ingotu vytvoreného metódou zonálneho tavenia (Ćoatzone),
a to kvôli nižšiemu počtu defektov, ktoré pri výrobe kremíkového ingotu vznikajú [29].
Nižšia defektovosť je spôsobená tým, že v okolí taveniny sa nenachádzajú možné zdroje
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kontaminácie. Tavenina prichádza do styku výlučne s blízkou atmosférou, resp. s ply-
nom s dopantom (v našom prípade je plynom diborán B2H6 a dopantom je bór) [30].
Pre porovnanie, pri frekventovanejšej metóde Czochralského dochádza k okysličovaniu
taveniny kremenným kelímkom, v ktorom sa tavenina v procese výroby ingotu nachá-
dza.

Volili sme nízku vodivosť substrátu, pretože polovodičové materiály s vyššou kon-
centráciou nosičov náboja sú blízke kovom, a tak by mohli nežiadúco ovplyvniť výsledky
našich meraní, a to najmä v transmisii. Rezistivitu použitého substrátu udáva dodá-
vateľ ON Semiconductor v rozmedzí (75 ⊗ 95) Ω cm, čo zodpovedá požiadavke nízkej
vodivosti.

Zvolili sme substrát s hrúbkou (525 ∘ 15) µm. V ideálnom prípade by hrúbka sub-
strátu pre možnosť merania v transmisii mala byť čo najtenšia. My sme uprednostili
nízku pravdepodobnosť poškodenia vzoriek a zároveň zabezpečenie dobrej manipulova-
teľnosti.

Všetky vzorky boli pred úpravou čistené viacstupňovým procesom. Pre dokonalé
vyčistenie povrchu substrátu by mal každý z krokov byť čo najdlhší, my sme z prak-
tických dôvodov zvolili dĺžku desiatich minút. Vzorky postupne prešli tromi ultrazvu-
kovými kúpeľmi, na odstránenie organických nečistôt boli vzorky najskôr čistené v
acetóne. Aby na povrchu vzoriek neostali zvyšky acetónu, pokračovali sme ich čiste-
ním v izopropylalkohole. Ďalším stupňom procesu čistenia bolo odstránenie pozostat-
kov izopropylalkoholu v deionizovanej vode. Z povrchu substátu sme napokon odfúkli
kvapky deionizovanej vody prúdom dusíka Ű v opačnom prípade by na jeho povrchu
mohli zostať nežiadúce mapy.

3.1.2 Odstreďovanie

Na substrát očistený vyššie spomínaným procesom sme pomocou metódy odstreďova-
nia (bežnejšie známe ako spin-coating) naniesli tenkú vrstvu rezistu Ű viď Obr. 3.2.
Rezistom nazývame roztok polymérnej látky citlivej na svetlo či expozíciu elektróno-
vým zväzkom.
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Obr. 3.2: Náčrt metódy odstreďovania. A) Očistený kremíkový substrát. B) Predvyhrie-
vanie substrátu na odstránenie vzdušnej vlhkosti (pre-bake). C) Rezist vo forme kvapky.
D) Rezist po rýchlej rotácii vzorky. E) Vyhrievanie vzorky pre vytvrdenie rezistu (hard-

bake). F) Vrstva polyméru na kremíkovom substráte.

Metóda odstreďovania spočíva v tom, že na substrát nanesieme malý objem rezistu,
približne 50 µl cm⊗2. Vzorka, pridržiavaná vákuovým systémom k otočnej hlavici, ná-
sledne rotuje a vplyvom odstredivej sily sa po celej ploche vzorky rezist rozprestrie vo
forme tenkej vrstvy (Obr. 3.2B). Výšku vytvorenej vrstvy ovplyvňuje najmä typ a mo-
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lekulárna váha polyméru, jeho koncentrácia v rozpúšťadle a frekvencia otáčok vzorky.
V našom prípade bol použitý roztok polymetylmetakrylátu (PMMA) s molekulárnou
váhou 950 a koncentráciou 2% Ű rozpúšťadlom bol etyllaktát, ale často využívaný je
i anizol či chlórbenzén [31].

Pred samotným nanesením rezistu sme vzorky pri teplote 150◇C zahrievali na kovo-
vej platni po dobu 180 s. Takýmto postupom sme obmedzili prítomnosť vzdušnej vlh-
kosti na povrchu substrátu. Zvýšená teplota vzorky by mohla zapríčiniť intenzívnejší
výpar rozpúšťadla, vedúc tak k zmene koncentrácie rezistu. Pred aplikáciou rezistu
na vzorku sme preto počkali, kým sa ochladila. Pri nízkych otáčkach substrátu Ű 500
otáčok za minútu Ű sme na vzorku naniesli rezist a následne sme po dobu 55 s vzorku
nechali rotovať frekvenciou 2000 otáčok za minútu. Po ukončení procesu odstreďovania
sme rezist na vzorke nechali vytvrdiť pri teplote 150◇C po dobu 90 s. V tomto čase do-
chádza k výparu rozpúšťadla a na vzorke zostáva iba tenká vrstva polyméru. Uvedené
hodnoty doby a teploty ohrevu vzorky sú prebrané od dodávateľa rezistov Allresist
[32]. Týmto spôsobom sme dosiahli nanesenie tenkej vrstvy polyméru na substrát, jej
hrúbku dodávateľ na základe použitých parametrov uvádza ako 100 nm, my sme ref-
lektometrickým meraním preverili, že za daných podmienok mala 95 nm. Tento rozdiel
pre ďalšie kroky výroby nanoštruktúr nepredstavoval problém.

3.2 Expozícia zväzkom elektrónov

Na vzorke potiahnutej tenkou vrstvou polyméru môžeme expozíciou vybraných miest
zväzkom elektrónov a následným vyvolaním vzorky vo vývojke dosiahnuť štrukturo-
vaný povrch polyméru (viď Obr. 3.1C). V nasledujúcom texte špeciĄkujeme expozíciu
elektrónovým zväzkom i niektoré jej parametre.

Aby sme exponovali výlučne vybrané miesta, musíme obmedziť zväzok elektrónov
iba do týchto oblastí. Jednou z možností, ako toto obmedzenie dosiahnuť, je celoplošná
expozícia povrchu vzorky cez masku. Výroba samotnej masky je zložitá a pre malý
počet vzoriek je často nevýhodná. Na vytvorenie nanoštruktúr bol preto v tejto práci
využitý elektrónový mikroskop Tescan MIRA3 špecializovaný na litograĄu. Je navr-
hnutý tak, aby po zadaní požadovaných štruktúr do jeho ovládacieho softvéru došlo
k expozícii výhradne týchto miest. V princípe to funguje tak, že stopa elektrónového
zväzku sa posúva po ploche vymedzenej zorným poľom mikroskopu a v miestach, ktoré
nechceme exponovať, je zväzok elektrónov vychýlený mimo vzorku.

Exponovali sme polia periodicky usporiadaných kruhových a obdĺžnikových tvarov.
Polia majú tvar štvorca so stranou 100 µm, ich veľkosť bola volená tak, aby bola neskôr
zabezpečná dobrá merateľnosť optických vlastností nanoštruktúr. Rozmery vyrábaných
štruktúr sme prispôsobili vlnovým dĺžkam použiteľným pre detekciu rôznych biomole-
kúl [28, 33]. Pri expozícii kruhov s polomermi v rozmedzí 𝐷 = (200 ⊗ 1200) nm boli
vytvorené štyri série odlišujúce sa vzájomnou vzdialenosťou stredov kruhov. Táto bola
volená ako 𝑡-násobok priemeru kruhu 𝐷, pričom použité hodnoty parametra 𝑡 boli
¶1,5; 2; 3; 5♢. Všetky exponované obdĺžniky mali šírku 𝑤 = 200 nm, ich dĺžka bola
v rozmedzí 𝐿 = (800 ⊗ 2600) nm. Rozstupy medzi stredmi jednotlivých obdĺžnikov
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Obr. 3.3: Schéma návrhov vzoriek. Pomer veľkosti exponovaných tvarov k veľkosti poľa
je zámerne zväčšený pre možnosť dobrého označenia parametrov štruktúr.

boli vždy trojnásobkom ich rozmeru v danom smere. Názornejšie rozvrhnutie polí je
spracované na Obr. 3.3.

Pri expozícii sme využili zväzok elektrónov urýchľovaných potenciálom 30 kV, ob-
vyklé hodnoty prúdu tvoreného takýmito časticami boli približne 265 pA. Vysoký
urýchľovací potenciál bol použitý, aby stopa zväzku, ktorým vzorku exponujeme, bola
čo najmenšia. Malá plocha stopy predstavuje kvalitné zachovanie tvaru exponovanej
štruktúry. Pri danom prúde je vždy nutné uvážiť, ako dlho exponovať oblasť tak, aby
nedošlo ku nechcenej zmene rozmerov Ű preexponované vzory bývajú spravidla väčšie,
než je ich zadaná hodnota. Z tohoto dôvodu sa zvykne robiť dávkový test Ű prostredie
DrawBeam totiž umožňuje meniť dávku elektrónov, kým expozičný čas je prepočítaný
v programe. My sme sa zamerali na dávky v rozmedzí (240 ⊗ 350) µC cm⊗2 a rozmery
pripravených štruktúr sme následne pomocou skenovacej elektrónovej mikroskopie po-
rovnali s ich zadávanými hodnotami. Dávka, ktorú sme na základe dávkového testu
zvolili, bola 270 µC cm⊗2.

Nakoľko je roztok PMMA pozitívnym rezistom, na exponovaných miestach dôjde
k narušeniu jeho polymérnej štruktúry a k rozpadu niektorých väzieb. V miestach expo-
zície sú teda polymérne reťazce kratšie než v iných, neexponovaných miestach vzorky.
Následkom toho po správnom vyvolaní exponované miesta pozitívneho rezistu zmiznú
(Obr. 3.1C). Alternatívou sú negatívne rezisty Ű pri ich použití dochádza v exponova-
ných miestach k zosieťovaniu polymérnych väzieb. Po vyvolaní sa teda zachovajú práve
miesta vzorky, ktoré sme exponovali.

Vzorku sme po expozícii elektrónovým zväzkom vyvolali v roztoku metyl-izobutyl-
ketónu a izopropylalkoholu (často iba MIBK:IPA) namiešanom v pomere 1:3, a to po
dobu 90 s. Neriedený MIBK by spôsobil vyvolanie (odstránenie) celého objemu rezistu
z plochy vzorky. Na zvýšenie jeho citlivosti sa preto riedi s izopropylalkoholom v pomere
1:3, prípadne s vodou v pomere 3:7 [34]. Aby sme zastavili vyvolávací proces, ihneď
po ukončení vyvolávania sme vložili vzorku na 30 s do izopropylalkoholu. Úspešné
vyvolanie pripravených štruktúr sme overili pomocou optického mikroskopu.
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3.3 Depozícia kovov

Pripravené vzorky sme pokryli tenkou vrstvou kovu metódou fyzikálnej depozície z plyn-
nej fázy (Obr. 3.1D). Deponovaný materiál je pri tomto procese zahrievaný elektróno-
vým zväzkom a jeho výpary sublimujú na povrchu vzorky, čím je zaistená pomerne
vysoká rovnorodosť vrstvy na vzorke. Depozícia sa odohráva pri nízkom tlaku, nami
používaná aparatúra Bestec e-beam evaporator pracuje pri tlaku v rádoch 10⊗7 mbar.
Pri nízkom pracovnom tlaku je stredná voľná dráha častíc väčšia než vzdialenosť, ktorú
musia častice deponovaného materiálu prejsť k povrchu vzorky. Počas transportu čas-
tíc teda nedochádza k žiadnym zrážkam a zároveň sa zväčša znižuje i teplota tavenia
deponovaného materiálu. Prostredie s nízkym tlakom preto zaručuje efektívnejší proces
naparovania kovov.

Na vzorku sme najprv nadeponovali nízku adhéznu vrstvu titánu s výškou 3 nm.
Titán, ako i často používaný chróm, sa na kryštalickú mriežku substrátu adaptuje
lepšie než zlato, z ktorého majú byť antény vytvorené. Tieto adhézne materiály majú
tiež väčšiu hodnotu voľnej povrchovej energie, než majú obvykle deponované kovy ako
zlato, striebro či platina [35]. Kov má preto na ich povrchu tendenciu vytvoriť súvislú
vrstvu a nezhlukovať sa do ostrovčekov. Na vrstvu titánu sme následne deponovali
vrstvu zlata s výškou 40 nm.

A B DC

Obr. 3.4: Priebeh depozície a procesu lift-off. A) Kremíkový substrát s reliéfovanou
vrstvou PMMA. B) Depozícia kovu. C) Acetón na vyznačených miestach rozpúšťa
PMMA. D) Výsledná štruktúra.

Na odstránenie prebytočného kovu z povrchu vzorky sa používa metóda lift-off. Po
depozícii kovu vložíme celú vzorku do acetónu na dlhšiu dobu (cca 12 ⊗ 24 hodín).
Acetón za ten čas rozpustí polymér odhalený na zvislých stenách reliéfu a na vzorke
zostanú iba plochy, na ktorých polymér nebol Ű v našom prípade tie, ktoré sme expo-
novali elektrónovým zväzkom (Obr. 3.4C). Následným oplachom acetónovou stričkou
docielime odplavenie zlata z povrchu vzorky. Aby bol proces efektívnejší, využíva sa
zvyčajne aplikácia ultrazvuku. Naše vzorky boli v acetóne približne 18 hodín a tesne
pred tým, než sme ich vybrali z acetónu, prešli programom v ultrazvukovom kúpeli
s dĺžkou 5 minút. Ultrazvuk má okrem urýchlenia procesu lift-off význam i pre tvar
štruktúr Ű nedokonalá depozícia kovu sa môže prejaviť na časti zvislých stien reliéfu.
Následkom toho zostávajú na hranách vzoriek kovové hradby, ktoré majú ale za použitia
ultrazvuku tendenciu redukovať sa.
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3.4 Leptanie

Dvojdimenzionálne nanoštruktúry môžu byť pretvorené na nanoštruktúry s trojrozmer-
nou topograĄou. Jednou z možností, ktorými možno podobnú transformáciu docieliť,
je leptanie. Leptanie využíva chemickú či fyzikálnu reakciu činidla s povrchom vzorky
a odoberá z neho hmotu. Typicky je možné leptať jedným druhom leptadla iba zvláštnu
skupinu materiálov. Ak sú štruktúry z iného materiálu, než je substrát, môže dôjsť
k leptaniu výlučne jedného z nich, čím sa na vzorke vytvorí reliéf a vznikajú trojdi-
menzionálne štruktúry. Na základe skupenstva použitého leptadla delíme leptanie na
mokré (leptadlom je napríklad vodný roztok) a suché (leptadlom je plyn).

(100)

(1
11
)

54,7◦

Obr. 3.5: Schéma geometrie kremíka. V kryštalograĄckej rovine (100) dochádza k rých-
lejšiemu postupu leptadla než v rovine (111), čo má za následok vznik špicatej štruk-
túry.

Leptanie možno charakterizovať predovšetkým rýchlosťou leptania Ű zvykne sa udá-
vať vo výške odleptaného materiálu za jednotku času. Rýchlosť leptania je ovplyvňo-
vaná voľbou leptadla a podmienkami leptania, akými sú leptací čas, teplota, pri ktorej
proces prebieha, ako i koncentrácia leptadla v roztoku [21, s. 63].

Ďalším z faktorov, ktorými môžeme leptanie charakterizovať, je jeho priestorová ho-
mogenita. Na jej základe delíme na leptanie na izotropné a anizotropné. Ak je rýchlosť
leptania v každom smere v objeme materiálu rovnaká, hovoríme o izotropnom leptaní.
Ak sa rýchlosti leptania v závislosti na smere menia, jedná sa o anizotropné leptanie.
Rozdielne leptacie rýchlosti sa najvýraznejšie prejavujú v monokryštalických materiá-
loch, pretože sa pre rôzne orientácie kryštalograĄckých rovín môže meniť veľkosť rých-
losti leptania materiálu. Pre kremík sa ako izotropné leptadlá využívajú roztoky kyselín
dusičnej a Ćuorovodíkovej, kým anizotropné leptanie zabezpečujú roztoky hydroxidov
Ű KOH či hydroxidu tetrametylamónneho (TMAH) [36, s. 1903 Ű 1909].

Leptanie predstavuje proces, kedy aktívny člen interaguje s celou plochou vzorky.
Ak je jej povrch tvorený rôznymi materiálmi, vzhľadom k danému leptadlu môžu mať
niektoré materiály charakter leptacej masky. Hlavným z parametrov leptacej masky
je jej selektivita voči používanému leptadlu. Selektivitu charakterizujeme ako pomer
rýchlostí leptania substrátu a masky. Čím je hodnota selektivity použitej masky vyššia,
tým vhodnejšia je maska pre selektívne leptanie [21, s. 63 Ű 65]. Vytvorené zlaté nano-
štruktúry sme využili ako leptaciu masku, čím sme docielili selektívne leptanie povrchu
vzorky (Obr. 3.1F).
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Obr. 3.6: Porovnanie kremíkových povrchov po 90 s leptania v 30 % roztoku KOH. Zo-
brazené snímky sú vytvorené pomocou skenovacej elektrónovej mikroskopie pod uhlom
45°, šírka polí je 1 µm. A) Leptanie bez predchádzajúceho ošetrenia kyselinou Ćuoro-
vodíkovou. B) Leptanie po predchádzajúcom ošetrení kyselinou Ćuorovodíkovou, lito-
graĄcké kroky nemali dokonalú náväznosť a vzorka začala oxidovať. C) Leptanie po
predchádzajúcom ošetrení kyselinou Ćuorovodíkovou bez oxidácie kremíkového povr-
chu.

V našej práci sme ako leptadlo využili tridsaťpercentný roztok hydroxidu draselného
vo vode. Tento roztok nielen anizotropne leptá kremík, ale dokáže odstrániť i vrstvu
natívneho oxidu, ktorá sa na povrchu kremíka samočinne tvorí. Výsledky našej práce
ukázali, že hoci leptadlo danou schopnosťou disponuje, povrch po leptaní nie je hladký,
ako vidno na Obr. 3.6A. Preto sme pred nanesením rezistu na substrát aplikovali piaty
stupeň čistenia kremíka. V ňom prebehlo leptanie substrátu v dvojpercentnom roztoku
kyseliny Ćuorovodíkovej, ktorá odstránila z povrchu kremíka natívny oxid. Následným
nanesením rezistu na substrát pomocou metódy odstreďovania sme povrch kremíka
terminovali PMMA vrstvou a zabránili jeho ďalšej oxidácii. Všetky ostatné kroky lito-
graĄe sme vykonávali tak, aby bola doba vystavenia nekrytého kremíkového povrchu
atmosfére čo najkratšia (viď Obr. 3.6B,C).

Po ukončení procesu lift-off sme vzorky opláchli prúdom izopropylalkoholu, ná-
sledne prúdom deionizovanej vody a povrch usušili dusíkovým plynom. Takto pripra-
vené vzorky sme ponorili do roztoku KOH s teplotou 40◇C. Teplotu udržiaval vodný
kúpeľ nádoby s leptadlom, na jej meranie sme použili referenčnú nádobu naplnenú vo-
dou. Počas leptania dochádza na povrchu vzorky ku vzniku malých bubliniek plynu.
Bublinky majú tendenciu zostať uchytené na substráte, čím zabraňujú kontaktu lep-
tadla s povrchom vzorky. Toto nielen predlžuje leptací čas, i výsledná kvalita povrchu
je nízka. Jednotlivé vzorky sme teda leptali postupne a dávali sme pozor, aby nedo-
chádzalo k uchytávaniu bubliniek na substráte. Zamedziť tomuto problému môžeme
leptaním v kúpeli zahŕňajúcom ultrazvukový program. Nakoľko však majú kvapaliny
pod vplyvom ultrazvuku tendenciu ohrievať sa, tento postup sa nám nezdal vhodný
a uprednostnili sme manuálny pohyb vzorkou v leptadle.

Vzhľadom na široké rozpätie rozmerov vyrábaných nanoštruktúr sme zvolili niekoľko
leptacích časov, ktoré zabezpečujú ideálny pomer podleptania nanoštruktúr. V našom
prípade to znamená zachovať čo najväčšie podleptanie kovovej plochy tak, aby so sub-
strátom bola spojená dostatočne pevne a nedošlo k jej poškodeniu. Vzorky boli leptané
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po dobu 90 s, 100 s a 110 s. Pre najmenšie z vyrábaných štruktúr je čas leptania
90 s hraničný, i preň sú štruktúry mimoriadne náchylné k labilite Ű k ich dislokácii
stačí i oplach od leptadla formou pomalého pohybu vzorky v deionizovanej vode. Pre
väčšie štruktúry bolo možné leptací čas predĺžiť a dosiahnuť tak výraznejšie podlep-
tanie kovových plôch. Presný pomer podleptanej plochy kovu k celkovej ploche kovo-
vej štruktúry bolo náročné určiť, požadovanú prenosť totiž zabezpečujú iba metódy s
deštruktívnym charakterom (odleptanie zlatých nanočastíc, rez štruktúrou vytvorený
fokusovaným iónovým zväzkom, a pod.). Orientačne sme preto percentuálny pomer
podleptania štruktúr určili pomocou aplikácie mikroskopie atomárnych síl na polia s
najväčšími štruktúrami, ktorou sme určili hĺbku leptania. Zo znalosti geometrie lepta-
nia kremíka sme odhadli, že leptaciemu času 90 s zodpovedá 43% podleptanie spodnej
plochy nanoštruktúry, času 100 s prináleží 45% podleptanie nanoštruktúr a pre leptací
čas 110 s je zo spodnej plochy zlatej nanoštruktúry odleptaných 55% kremíka.

A B C

D E

Obr. 3.7: Ukážky vytvorených trojdimenzionálnych kovových štruktúr. Mierka v ob-
rázku predstavuje dĺžku 500 nm pre obrázky A Ű C a 30 µm pre obrázky D,
E. Snímky boli zriadené pod uhlom 45°. A) Obdĺžnikové nanoantény s rozmermi
(200 × 800 × 43) nm. B) Nanodisky s priemerom 𝐷 = 800 nm, výškou 43 nm a rozstu-
pom 2,0𝐷. Príčinu vzniku zdanlivých kvapiek na zlatom povrchu sa nám nepodarilo
určiť, no vylúčili sme ich organický pôvod. C) Disky s priemerom 𝐷 = 400 nm, výškou
43 nm a rozstupom 1,5𝐷. Anténa spadla pravdepodobne dôsledkom manipulácie so
vzorkou. D) Pole nanoantén s rozmermi (200 × 2000 × 43) nm. E) Pole nanodiskov
s priemermi 𝐷 = 1200 nm, výškou 43 nm a rozstupom 1,5𝐷.
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4. Optické vlastnosti vzoriek

Jednou z množstva aplikácií plazmonických kovových nanoštruktúr je biosenzorika. Jej
princíp je založený na porovnávaní optických odoziev referenčného systému a identic-
kého systému v kombinácii so skúmanou vzorkou. V praxi sa preukazuje, že prítom-
nosť biomolekúl ovplyvňuje tvar frekvenčnej závislosti optických charakteristík systému,
pričom skúmaná je najmä odrazivosť a priepustnosť vzoriek. Úlohou kovových nano-
štruktúr na vhodnom substráte je slúžiť ako referencia pre následnú možnosť senzoriky
biomolekúl. Najefektívnejšie možno biomolekuly detegovať na systémoch disponujúcich
takou rezonančnou vlnovou dĺžkou, ktorá zodpovedá rezonančnej vlnovej dĺžke danej
biomolekuly. V rámci tejto práce sme preto overili vplyv niekoľkých parametrov kovo-
vých nanoštruktúr na ich rezonančnú vlnovú dĺžku. Charakterizácia optických vlast-
ností štruktúr bola vykonaná pomocou infračervenej spektroskopie, ktorej je venovaný
i úvod tejto kapitoly. Následne sú predstavené výsledky získané meraním frekvenčných
závislostí optických charakteristík rôzne modiĄkovaných kovových nanoštruktúr.

4.1 Infračervená spektroskopia

Infračervená spektroskopia je rozšíreným nástrojom pre charakterizáciu optických vlast-
ností rôznorodých systémov. Ako jedna z mála spektroskopických metód môže byť vy-
užitá v širokej oblasti spektra elektromagnetického žiarenia [37]. Stručne teraz opíšeme
jej princíp.

Meranie optických charakteristík vzoriek pomocou infračervenej spektroskopie po-
zostáva z viacerých krokov. Vzorka je typicky osvetlená elektromagnetickým žiarením
zloženým z viacerých frekvencií. Klasicky je v spektroskopickom meraní na vzorku apli-
kované elektromagnetické žiarenie s jednou vlnovou dĺžkou a následne je zaznamenaná
hodnota intenzity optickej odozvy vzorky. Meranie iteračne pokračuje pre všetky vl-
nové dĺžky, pri ktorých nás zaujíma hodnota optickej charakteristiky. V rezonančných
frekvenciách vzorky je žiarenie absorbované, čo sa vo výslednom spektre prejaví ako
séria píkov. V porovnaní s touto technickou je využitie infračervenej spektroskopie s
Fourierovou transformáciou (Fourier-Transform Infrared spectroscopy, FTIR spektro-
skopia) menej časovo náročné Ű na vzorku sa vysiela elektromagnetické žiarenia po-
zostávajúce z množstva frekvencií. V detegovanom signále budú vplyvom rezonancie
vzorky dominovať rezonančné frekvencie, kým ostatné frekvencie budú potlačené. Sig-
nál je následne podrobený Fourierovej transformácii, ktorá ho prevedie na spektrálnu
závislosť intenzity optickej odozvy vzorky [38]. V nasledujúcom texte objasníme, čo sa
s elektromagnetickým žiarením deje v priestore medzi zdrojom a detektorom.

29



V optickej dráhe spektroskopu sa za zdrojom svetla nachádza kolimátor, vďaka kto-
rému svetlo v rovnobežných lúčoch prejde do interferometra. V ňom je pomocou deliča
zväzku svetlo rozdelené do dvoch vetiev, ako na Obr. 4.1. Jedna časť zväzku deličom
prejde a pokračuje po dráhe k nehybnému zrkadlu, kým druhá časť svetla je deličom
odrazená, a jej trajektória smeruje k posuvnému zrkadlu. Lúče, ktoré sa od oboch
zrkadiel odrazia, sa rekombinujú a interferujú. Takéto svetlo je následne fokusované
Schwarzschildovým objektívom na povrch vzorky. Časť dopadajúceho svetla sa odrazí,
kým pre ostatné vlnové dĺžky svetla dochádza k prechodu svetla vzorkou. Tomu, ktorú
časť svetla, resp. ktorú optickú charakteristiku vzorky skúmame, je prispôsobený i ďalší
chod zväzku systémom. V prípade reĆexného módu prechádza odrazené svetlo objektí-
vom a apertúrou spôsobom, akým prišlo, a jeho dráha je smerom k detektoru odklonená
zrkadlom. V transmisnom móde svetlo prechádza vzorkou do druhého Schwarzschil-
dovho objektívu a skrz apertúru dorazí k detektoru. Intenzitu žiarenia zaznamenáva
detektor ako závislosť na polohe posuvného zrkadla 𝐼(𝑥).

interferometer
1. Schwarzschildov

2. Schwarzschildov

detektor

priestor pre vzorku

kolimovane svetlo´
IR

zdroj

Obr. 4.1: Schéma prechodu elektromagnetického žiarenia FTIR spektroskopom v re-
žime transmisného merania. Kolimované svetlo vchádza do interferometra, ďalej je
optickými prvkami privedené do Schwarzschildovho objektívu. Ten svetlo fokusuje na
povrch vzorky. Prejdené svetlo usmerní druhý Schwarzschildov objektív a pomocné
optické prvky do detektora.

Najčastejšie používané detektory v infračervenej spektroskopii majú pyroelektrický
alebo fotoelektrický charakter [38]. V rámci tejto práce sme použili ortuť-kadmium-
teluridový (mercury-cadmium-tellurium, MCT) detektor, ktorý spadá do druhej z uve-
dených skupín. Pozostáva z tenkej polovodivej vrstvy umiestnenej na sklenenom sub-
stráte, tento systém je situovaný vo vákuu. Valenčné elektróny polovodiča sa vplyvom
absorpcie infračerveného žiarenia dostanú do vodivostného pásu. V ňom prispievajú
ku generovaniu elektrického prúdu, ktorý je úmerný intenzite detegovaného žiarenia
[39]. Detektory takéhoto typu sú mimoriadne citlivé a k ich správnemu chodu je nutné
chladenie detektora tekutým dusíkom. Bez chladenia detektora je výsledný signál zne-
hodnotený prítomnosťou výrazného šumu.

Na prevedenie detegovaného signálu Ű intenzity v závislosti na polohe posuvného
zrkadla 𝐼(𝑥) Ű na frekvenčnú závislosť optickej charakteristiky 𝑆(æ) používa FTIR spek-
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troskopia inverznú Fourierovu transformáciu. Pre výpočet je nutná analýza získaných
dát počítačom, no vo všeobecnosti má integrál nasledovnú podobu:

𝑆(æ) =
∫︁ +∞

⊗∞

𝐼(𝑥)ei2πωxd𝑥. (4.1)

4.2 Metodika merania

Výsledkom merania vzoriek pomocou FTIR sektroskopie je frekvenčná závislosť optic-
kých vlastností vzorky umiestnenej v meracom zariadení. V našom prípade to znamená,
že z merania nedostávame informáciu výlučne o optickej charakteristike nanoštruktúr
Ű spektroskop zaznamenáva i odozvu substrátu. Z tohoto dôvodu sa často pred sa-
motným meraním vzoriek uskutočňuje referenčné meranie. Vydelením frekvenčných
závislostí odozvou referenčnej vzorky je možné získať priamo optickú charakteristiku
nanoštruktúr. V prípade zlatých nanoštruktúr na kremíkovom substráte s modiĄkova-
nou topograĄou bolo možné pre referenčné meranie využiť hneď niekoľko typov vzoriek.

Pre jeho absolútnosť (resp. známe hodnoty optických charakteristík) sme v záujme
referencie pre merania v reĆexnom režime uvažovali o využití hladkého zlatého povrchu.
V transmisnom režime takýto materiál nemá analógiu. Dosiaľ najvyššia transmisivita
materiálu predstavuje približne 99,8% a tento materiál je stále v štádiu vývoja [9]. Rie-
šenie je primitívne, ako referenciu v transmisnom režime stačí použiť „ničŞ. Ak svetlo
vo svojej dráhe nemá materiál, na ktorom by sa odrážalo, je transmisivita systému
stopercentná a môže slúžiť ako ideálna referencia. Dokonca i v prípade, kedy v optickej
dráhe žiarenia nič v mieste vzorky nie je, nám táto referencia umožní eliminovať vplyvy
drobných kazov či už zdroja, objektívov, prípadne iných súčastí spektroskopu.

Ďalšou z prirodzených volieb pre referenciu je substrát, na ktorom sa nanoštruktúry
nachádzajú. V našom prípade sa teda jedná o hladký kremíkový povrch. Využitie tejto
referencie poskytuje informáciu zahŕňajúcu optickú odozvu ako zlatých nanoštruktúr,
tak i tvarovaného kremíka pod nimi. Práve takáto referencia bola nakoniec zvolená pre
všetky merania optických charakteristík.

Ako ideálna sa ponúka referencia, ktorá by pozostávala z výlučne topograĄcky modi-
Ąkovaného kremíka. Tým pádom by výsledkom delenia získaných spektier bola optická
charakteristika výhradne zlatých nanoštruktúr. Teoreticky by bolo možné takúto refe-
renciu vytvoriť po meraní optických charakteristík nanoštruktúr prostým odleptaním
zlatých nanoštruktúr z kremíkového povrchu. Vzhľadom na deštruktívnosť tohoto pro-
cesu sme sa k tejto možnosti neuchýlili.

Ako alternatívu sme pre meranie optických charakteristík nanoantén zvážili využitie
vplyvov polarizácie dopadajúceho svetla. Nakoľko sú nami vyrábané antény v pomere
niekoľkonásobne dlhšie než je ich šírka, majú na smerovo polarizované elektromagne-
tické žiarenie v každom rozmere inú odozvu [40]. Rezonančná vlnová dĺžka kratšieho
rozmeru antén 𝑤 = 200 nm spadá do viditeľnej oblasti elektromagnetického žiarenia,
kým pre dlhšiu strana 𝐿 = (800⊗2600) nm patrí jej rezonančná vlnová dĺžka do oblasti
infračerveného žiarenia. Znamená to teda, že pri osvetlení vzorky polarizovaným infra-
červeným žiarením máme možnosť získať referenciu, ktorá zlaté nanoštruktúry v danej
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polarizácii neregistruje.
Všetky spektrá boli zaznamenávané pomocou aparatúry Bruker Vertex 80x s mik-

roskopom Bruker Hyperion 3000 v rozsahu frekvencií (600 ⊗ 7000) cm⊗1 s rozlíšením
4 cm⊗1. Počet použitých skenov v rámci meraní ako referenčného pozadia, tak i polí
so vzorkami bol ustálený na hodnotu 1000. Takto vysoký počet skenov bol zazname-
návaný preto, aby sme pri získavaní frekvenčnej charakteristiky nanoštruktúr delením
dvoch optických odoziev získali spektrum s čo najmenším prejavom šumu.

4.3 Optické odozvy nanoštruktúr

Jedným z cieľov tejto práce bola charakterizácia zmien optických vlastností nanoštruk-
túr zapríčinených ich rozličnými tvarmi, veľkosťami či topograĄou substrátu. V na-
sledujúcom texte analyzujeme výsledky meraní optických charakteristík vyrobených
nanoštruktúr.

4.3.1 Vplyv rozmerov štruktúr

Ako sme uviedli už v prvej kapitole tejto práce, rezonančná vlnová dĺžka nanoštruktúr
by mala podľa teórie byť priamo úmerná ich nominálnemu rozmeru (1.22). V tejto
časti sme sa zamerali na to, aby sme uvedenú lineárnu závislosť potvrdili na nami
vyrobených nanoštruktúrach (viď Obr. 4.2).

Východzím bodom preukazovania linearity závislosti rezonančnej vlnovej dĺžky na
rozmeroch nanoštruktúr bolo meranie spektrálnych charakteristík nanoštruktúr odlišu-
júcich sa výlučne jedným parametrom Ű ich veľkosťou. Vykonali sme štyri sady meraní:
v reĆexnom a transmisnom režime sme merali podleptané a nepodleptané štruktúry.
Graf na Obr. 4.3 znázorňuje typický tvar spektier nanoštruktúr. Merané boli spektrá
nanoantén s rozmermi (𝐿 × 200 × 43) nm, pričom rozmer 𝐿 bol volený v rozmedzí
(800 ⊗ 1800) nm. Zo získaných spektier sme izolovali polohy extrémov a vyniesli ich do
grafu na Obr. 4.4. Ako normu (referenciu) pre meranie v oboch režimoch sme využili
pole kremíkového substrátu vzdialené od najbližších polí antén približne 50 µm.

A B C

Obr. 4.2: SEM snímky niektorých z nanoantén využitých pre analýzu vplyvu nominál-
neho rozmeru nanoštruktúr 𝐿 na ich rezonančnú vlnovú dĺžku. Šírka obrázkov zodpo-
vedá dĺžke 3 µm. A) 𝐿 = 800 nm. B) 𝐿 = 1400 nm. C) 𝐿 = 1800 nm.
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Ako môžeme pozorovať na Obr. 4.4, lineárnu závislosť zo vzťahu (1.22) sa nám po-
darilo overiť ako pre hladký, tak i pre modiĄkovaný kremíkový substrát v transmisnom
i reĆexnom režime merania.
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Obr. 4.3: Vybrané spektrá získané meraním optických charakteristík nanoštruktúr s mo-
diĄkovaným i nemodiĄkovaným substrátom v rozličných módoch merania. Spektrá zod-
povedajú meraniam optickej odozvy nanoantén s rozmermi (800 × 200 × 43) nm.
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Obr. 4.4: Závislosť rezonančnej vlnovej dĺžky na nominálnom rozmere nanoštruktúry.
Merané boli polia periodicky usporiadaných nanoantén s rozmermi (𝐿 × 200 × 43) nm.
Tenké čiary predstavujú lineárnu trendovú spojnicu vytvorenú na základe nameraných
údajov.
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4.3.2 Vplyv leptania štruktúr

Ďalším z parametrov, ktoré ovplyvňujú tvar frekvenčnej závislosti optických charakte-
ristík nanoštruktúr, je topograĄa substrátu. Podľa rovnice (1.22) je rezonančná vlnová
dĺžka závislá na indexe lomu dielektrického okolia nanoštruktúry. Veľkosť indexu lomu
dielektrického prostredia nanoštruktúry je okrem materiálu substrátu daná tiež i jeho
topograĄou. Práve topograĄa substrátu určuje, v akom pomere hraničí plocha kovovej
nanoštruktúry so substrátom, resp. vzduchom, čím sa mení hodnota indexu lomu okolia
nanoštruktúry 𝑛d. Postup modiĄkácie topograĄe substrátu je popísaný v časti 3.4.

Z nameraných dát sme ako ukážku vplyvu leptania na optické charakteristiky na-
noštruktúr zvolili spektrum nepodleptaných štruktúr a niekoľko spektier získaných zo
vzoriek, ktoré boli leptadlu vystavené na rôzne dlhý čas (Obr. 4.5). Tieto spektrá boli
získané z meraní odrazivosti zlatých nanodiskov s priemermi 𝐷 = 1200 nm a rozstupmi
1,5𝐷 (viď Obr. 4.6). Ako referenciu sme pre každé spektrum použili odrazivosť kremí-
kového substrátu v blízkosti meraného poľa. Nakoľko sú výstupy merania optických
charakteristík vzoriek v reĆexii a transmisii v zhode, uvádzame pre prehľadnosť práce
iba výsledky založené na meraní odrazivosti nanoštruktúr.

V grafe na Obr. 4.6 dominuje s predlžujúcim sa leptacím časom výrazný posun rezo-
nančného píku smerom ku kratším vlnovým dĺžkam, tzv. modrý posun. Ak uvážime, že
index lomu kremíka je vyšší než index lomu vzduchu, môžeme konštatovať, že podlepta-
ním nanoštruktúr sa index lomu dielektrického okolia 𝑛d znižuje. Podľa vzťahu (1.22),
ktorý hovorí o priamej úmere rezonančnej vlnovej dĺžky k indexu lomu dielektrického
okolia, bol takýto typ zmeny polohy rezonančného maxima predpokladaný. Veľkosť
posunu polohy rezonančného píku v grafe na Obr. 4.6 je vzhľadom na pomer podlepta-
nej časti nanoštruktúry k jej celkovej ploche, ktorý sa s leptacím časom nanoštruktúr
mení, v približnej zhode s lineárnym charakterom závislosti vzťahu (1.22). Okrem toho
je z grafu badateľné, že s predlžovaním leptacieho času dochádza k zvýrazneniu iných
lokálnych maxím odrazivosti.
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Obr. 4.5: SEM snímky nanodiskov využitých pre analýzu vplyvu leptacieho času na
optickú odozvu týchto štruktúr. A) Neleptané štruktúry. B) Nanodisky po 90 s v KOH.
Pomer podleptania štruktúr je 43%. C) Nanodisky po 110 s v KOH. Pomer podleptania
štruktúr je 55%.

k

Obr. 4.6: Závislosť normovanej odrazivosti nanoštruktúr na vlnovej dĺžke aplikovaného
elektromagnetického žiarenia. S predlžovaním doby leptania dochádza k posunu rezo-
nančného píku do oblasti kratších vlnových dĺžok Ű tzv. modrý posun. Spektrá boli
merané na poliach periodicky usporiadaných nanoštruktúr v tvare diskov s priemerom
𝐷 = 1200 nm a rozstupmi 1,5𝐷.

35



4.3.3 Vplyv tvaru štruktúr

V rámci rozboru vplyvu tvaru nanoštruktúr na ich optické charakteristiky sme ana-
lyzovali spektrá nanoantén a nanodiskov s rozmermi 𝐿 = 𝐷 = ¶800; 1000; 1200♢ nm.
Vykonali sme niekoľko meraní vzhľadom na topograĄu ich substrátu v reĆexnom i trans-
misnom móde. Ako referenciu sme pri tom využili kremíkový substrát medzi meranými
poliami. Pretože sme meraním v reĆexnom i transmisnom režime dosiahli zhodné vý-
sledky, uvádzame iba výstupy z merania v reĆexnom móde.

Grafy na Obr. 4.7 porovnávajú frekvenčnú závislosť odrazivosti nanoštruktúr s ohľa-
dom na ich tvar a topograĄu ich substrátu. Naše merania preukázali, že v prípade nelep-
taných nanoštruktúr (Obr. 4.7 vľavo) nezohráva ich tvar v polohe rezonančného píku vý-
znamnú úlohu. Pre zhodné rozmery nanoštruktúr sú rezonančné píky skutočne takmer
v zákryte. Z grafu popisujúceho zmenu frekvenčnej závislosti podleptaných nanoštruk-
túr (Obr. 4.7 vpravo) môžeme konštatovať, že rezonančná vlnová dĺžka podleptaných
nanodiskov je spravidla väčšia než rezonančná vlnová dĺžka nanoantén obdĺžnikového
tvaru, pričom leptací čas bol v prípade oboch vzoriek identický. Vzhľadom na geometriu
štruktúr však zhodný leptací čas nutne nevedie k rovnakému pomeru plochy podlep-
tanej časti nanoštruktúry k jej celkovej ploche. Práve tento rozdiel sa prejavil formou
posunu polohy rezonančných maxím zaznamenaných v grafe na Obr. 4.7 vpravo. Ako
sme načrtli už v predchádzajúcej časti, čím je pomer podleptanej časti nanoštruktúry
k jej celkovej ploche vyšší, tým nižší je index lomu dielektrického okolia nanoštruktúry,
a tým menšia je i rezonančná vlnová dĺžka nanoštruktúr. Výsledok analýzy s touto te-
óriou korešponduje, rezonančné maximá antén obdĺžnikového tvaru, ktorých geometria
určuje vyšší pomer podleptania, skutočne voči nanoštruktúram v tvare diskov vykazujú
modrý posun.
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Obr. 4.7: Vplyv tvaru kovových nanoštruktúr na ich normovanú odrazivosť. Normou je
kremíkový substrát medzi poliami nanoštruktúr. V obrázkoch sú pre lepšiu názornosť
vysunuté polohy maxím jednotlivých spektier. Vľavo: Rezonančné píky sa pre nelep-
tané nanoštruktúry s korešpondujúcimi rozmermi prekrývajú. Vpravo: Pre podleptané
štruktúry pozorujeme, že rezonančné vlnové dĺžky diskov sú menšie než rezonančné
vlnové dĺžky antén.
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4.3.4 Vplyv rozstupov štruktúr

Súčasťou našej práce bolo tiež zistiť, aký vplyv majú na frekvenčnú závislosť rozstupy
nanočtruktúr. Pojmom rozstup, 𝑡𝐷, myslíme najmenšiu vzdialenosť stredov dvoch su-
sediacich nanoštruktúr. Nanoštruktúry boli v rámci polí usporiadané periodicky, v
miestach pomyselných uzlov štvorcovej mriežky. Vytvorili sme štyri varianty nano-
diskových polí s rozstupmi jednotlivých štruktúr v rôznych násobkoch ich priemeru,
𝑡 = ¶1,5; 2; 3; 5♢. Obr. 4.8 znázorňuje vybrané nanodisky s rozličnými hodnotami
vzájomných rozstupov.

Na analýzu sme využili iba tri z vyrobených variantov, nakoľko pre rozstup zodpo-
vedajúci päťnásobku priemeru diskov bola po spracovaní dát optická odozva nanoštruk-
túr slabá a ľahko zameniteľná s prítomným šumom. Ďalej prezentované grafy ukazujú
výsledky nášho merania v reĆexnom móde. Obr. 4.9 zobrazuje tvary frekvenčných zá-
vislostí normovanej odrazivosti podleptaných a nepodleptaných štruktúr s rozdielnou
veľkosťou rozstupov medzi nanodiskami s priemerom 𝐷 = 800 nm.

Na prvý pohľad je z grafu na Obr. 4.9 pozorovateľný rozdielny trend závislosti rezo-
nančnej vlnovej dĺžky na rozstupe nanoštruktúr. Červený posun, zvýraznený v Obr. 4.9
vpravo, bol pre neleptané štruktúry preukázaný už v [41] ako experimentálne, tak i for-
mou simulácie. Skutočne zaujímavým výstupom merania závislosti rezonančnej vlnovej
dĺžky na rozstupe nanoštruktúr je charakter závislosti pre podleptané nanoštruktúry.
Ako môžeme pozorovať na grafe v Obr. 4.9 vpravo, so zväčšujúcim sa rozstupom podlep-
taných nanodiskov dochádza k modrému posunu ich rezonančnej vlnovej dĺžky. Podľa
našej známosti závery získané skúmaním tejto problematiky dosiaľ v literatúre neboli
zverejnené. K validácii získaných dát by preto bolo nutné využitie numerických simulá-
cii, prípadne využitie viacerých referencií, vďaka ktorým by sme boli schopní izolovať
príspevky optickej odozvy ako topograĄcky upraveného substrátu, tak i samotných
nanoštruktúr. Uvedená problematika má potenciál slúžiť ako téma ďalších vedeckých
prác.
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Obr. 4.8: SEM snímky nanodiskov využitých pre analýzu vplyvu rozstupu jednotlivých
nanoštruktúr na ich optickú odozvu. Priemer diskov použitých v analýze je 𝐷 = 800 nm.
A) Nanodisky s rozstupmi 1,5𝐷. B) Nanodisky s rozstupmi 2,0𝐷. Šírka obrázkov A a B
je 3 µm. C) Nanodisky s rozstupmi 5,0𝐷. Šírka obrázku je 6 µm. Nanodisky s takýmto
rozstupom nevykazovali merateľnú optickú odozvu.

Obr. 4.9: Vplyv rozstupu kovových nanodiskov na ich optickú odozvu v reĆexnom
režime merania. Vľavo: Frekvenčná závislosť normovanej odrazivosti nanoštruktúr.
Vpravo: Vybrané maximá spektier z grafu naľavo. Lomené čiary sú v grafe vyznačené
pre lepšiu orientáciu, fyzikálny význam nemajú.
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Záver

Cieľom tejto práce bolo vyrobiť technikou elektrónovej litograĄe kovové nanoštruktúry
a modiĄkovať topograĄu ich substrátu. Následne sme mali overiť vplyv rozmerov, tvaru
a topograĄe substrátu nanoštruktúr na ich optické vlastnosti.

Ako substrát, na ktorom sme nanoštruktúry vyrábali, sme zvolili monokryštalický
kremík s kryštalograĄckou orientáciou (100), a to najmä pre možnosť jeho anizotrop-
ného leptania hydroxidom draselným. Nasledujúc postupy elektrónovej litograĄe, ktoré
sme si osvojili, sme vytvorili zlaté nanoštruktúry v tvare diskov a obdĺžnikových an-
tén. V rámci procesu ich výroby prebehla optimalizácia viacerých parametrov, napr.
veľkosti použitej dávky pri expozícii elektrónovým zväzkom, dĺžky času, počas ktorého
sme aplikáciou vývojového činidla vyvolávali motívy, a podobne.

Vyrobené zlaté nanoštruktúry na kremíkovom substráte ďalej slúžili ako leptacia
maska pre mokré anizotropné leptanie kremíka. Kľúčová bola optimalizácia dĺžky lepta-
cieho procesu, aby nanoštruktúry na kremíku s upravenou topograĄou boli dostatočne
stabilné, a aby bol pomer plochy podleptanej časti nanoštruktúr k ich celkovej plo-
che čo najväčší. Kvôli zvýšeniu kvality leptaného kremíkového povrchu sme do procesu
prípravy zlatých nanoštruktúr pred nános polymérnej vrstvy zaradili aplikáciu kyseliny
Ćuorovodíkovej.

Pripravené nanoštruktúry boli podrobené meraniu pomocou infračervenej spektro-
skopie. V práci sme sa zamerali na meranie odrazivosti a priepustnosti nanoštruktúr.
Aby sme meraním získali výhradne optickú odozvu nanoštruktúr, využili sme refe-
renčné meranie optických charakteristík kremíkového substrátu. Výsledky našich me-
raní preukázali lineárny charakter závislosti rezonančnej vlnovej dĺžky nanoštruktúr
na ich nominálnom rozmere. Zaznamenané boli tiež zmeny tvaru frekvenčnej závislosti
optických charakteristík nanoštruktúr s ohľadom na dĺžku leptacieho procesu. Vplyv
tvaru nanoštruktúr na ich rezonančnú vlnovú dĺžku bol preukázaný iba pre podleptané
nanoštruktúry, prípad nepodleptaných nanoštruktúr nevykazoval výraznejšie zmeny po-
lohy rezonančných maxím. V práci sme tiež skúmali vplyv rozstupu nanoštruktúr na
ich výsledné optické vlastnosti. Rezonančná vlnová dĺžka nepodleptaných nanoštruk-
túr sa so zväčšujúcim rozstupom štruktúr zväčšuje, no pre podleptané nanoštruktúry
bola zaznamenaná opačná tendencia, teda, že väčší rozstup podleptaných nanoštruktúr
spôsobuje modrý posun rezonančnej vlnovej dĺžky. Nakoľko sa uvedenou problemati-
kou nám známa literatúra nezaoberá, uvažujeme o dôslednejšom štúdiu spomenutej
závislosti ako experimentálne, tak i formou numerických simulácií.

Optimalizáciu procesu elektrónovej litograĄe ako aj leptania kremíkového substrátu
možno využiť pri ďalšej výrobe nanoštruktúr. Získané informácie o vplyvoch rôznych
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parametrov na optickú odozvu nanoštruktúr sa zhodujú s očakávanými výsledkami a
môžu ďalej slúžiť k výrobe nanoštruktúr s deĄnovanou rezonančnou vlnovou dĺžkou.
Menovite zmeny vo frekvenčnej závislosti optických charakteristík podleptaných nano-
štruktúr na ich rozstupe predstavujú pole pre ďalšiu analýzu.
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