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Abstrakt
Tato práce se zabývá studiem vlastností GaAs povrchu a metodikou nanášení kovových
(převážně zlatých) nanočástic na GaAs substrát. GaAs má složitou strukturu povrchových
oxidů, které jsou při kontaktu s různými chemickými látkami (ať už kyselými nebo zása-
ditými) velmi reaktivní a mění tak povrchové vlastnosti GaAs. Proto je studium těchto
vlastností klíčové pro pochopení reaktivity GaAs povrchu na koloidní roztok kovových
nanočástic, ze kterého se tyto nanočástice na povrch nanáší. Jsou diskutovány možnosti
leptání a pasivace GaAs povrchu za účelem zajištění stability povrchu při nanášení ko-
loidních nanočástic. Dále byl zkoumán vliv adhezních polymerů nanesených na povrch
GaAs na množství nanočástic přichycených na povrch po ponoření substrátu do koloid-
ního roztoku. Pro objektivní zhodnocení homogenity rozmístění nanočástic na povrchu
byla vytvořena metoda pracující na principu Voroného mozaiky. Díky této metodě lze ob-
jektivně srovnávat adhezi nanočástic na různě modifikované povrchy. Dále lze analyzovat
anizotropie nanočástic na povrchu, tedy, zda je homogenita ve všech směrech stejná, či zda
je pozorovatelná určitá směrovost. Dalším zaměřením této práce je analyzovat možnosti,
jak zlaté koloidní nanočástice nanést na GaAs výběrově, tedy pouze na předem určená
místa. Tato místa byla určena pomocí expozice svazkem nabitých částic.

Summary
This thesis deals with the study of GaAs surface properties and with methodology of
metal (mainly gold) nanoparticles deposition on GaAs substrate. GaAs has complicated
surface oxides structure, which are very reactive when exposed to various chemicals (both
acids and alkalines) and therefore they change GaAs surface properties. That is why the
study of this properties is crucial for understanding of GaAs surface reactions on metal
particles colloidal solution, from which the nanoparticles are deposited on the surface.
The possibilites of GaAs surface etching and passivation are discussed. These should
lead to surface stability enhancement during colloidal nanoparticles deposition. There
was also studied the influence of adhesive polymer monolayer grown on GaAs substrate
to the amount of nanoparticles deposited to the surface after substrate immersion into
colloidal solution. This thesis concentrates on analyzing of methods, how the gold colloidal
nanoparticles can be deposited selectivelly, only to defined areas. The areas were defined
using charged particle beam.
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Kapitola 1

Úvod

1.1 Cíle doktorské práce

V současné době je věnováno značné úsilí výzkumu výběrového růstu nanočásic, nanoty-
ček a nanodrátů (vodivých i dielektrických) na polovodičový i dielektrický substrát. V
případě dielektrika se většinou jedná o sklo, v případě polovodičů je to křemík. GaAs jako
substrát je dosud v této oblasti dosti opomíjen, kvůli čemuž téměř neexistují v odborných
časopisech publikace na toto téma. Proto byl tento substrát zvolen pro výzkum v rámci
této disertační práce. Cílem je provést analýzu vlastností tohoto materiálu, především
reaktivity jeho povrchu s různými chemikáliemi a povrchové stability. Na základě této
analýzy je další výzkum zaměřen na možnosti růstu kovových (převážně zlatých) nano-
částic na GaAs a možnou výběrovost tohoto růstu z hlediska umístění na povrchu. Jako
motivace slouží publikace [22], ve které autoři popisují výběrové nanášení zlatých nano-
částic z koloidního roztoku na křemíkový substrát pomocí lokální modifikace povrchové
terminace substrátu pomocí fokusovaného svazku nabitých částic (elektronů nabo Ga+

iontů). V rámci této disertační práce má být tato metoda otestována na GaAs substrátu,
příp. navržena modifikace této metody tak, aby byla na GaAs substrát použitelná. Další
možností, jak přichytit nanočástice na povrch materiálu, je použití vhodného adhezního
polymeru (viz např. [19]). Jeho povrchová terminace je opačně nabitá než povrch ko-
loidní nanočástice, která je tak k tomuto povrchu přitahována. Bude otestována možnost
použití adhezních polymerů na povrch GaAs ke zlepšení adheze kovových nanočástic z
koloidního roztoku na tento substrát a její možná výběrovost. V případě úspěchu bude
otestována možnost tvorby řetízku těchto nanočástic a jiných dalších struktur, popř. mož-
nost umístění samostatné koloidní nanočástice na definované místo.
Dalším cílem práce je vytvoření metody k objektivnímu posouzení homogenity na-

nesených nanočástic. Pouhým pohledem na povrch vzorku s nanesenými nanočásticemi
lze obtížně posoudit, která metoda přípravy povrchu vede k homogennějšímu pokrytí a
která k nahodilejšímu. Dále je užitečné znát preferovaný směr, ve kterém se nanočástice
nejčastěji uspořádají, existuje-li takový směr. Vyvinutá metoda posuzování homogenity
povrchu pomocí analýzy Voroného mozaiky se ukazuje pro tyto účely velmi vhodná.
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Kapitola 2

Adheze kovových koloidních
nanočástic na povrch materiálu

Kovové nanočástice přichycené na povrch materiálu mají velmi široké použití, např. v ob-
lasti elektroniky [38], fotoniky [4], plasmoniky [20], katalýzy [4], diagnostice rakoviny [16],
biologických senzorů [2], genetice [18], biolékařství [16] atd.
Nanočástice mohou sloužit jako nukleační místa pro růst polovodičových nanovlá-

ken [33]. Zde fungují zlaté koloidní nanočástice jako katalyzátor růstu polovodičového
vlákna, které vyrůstá za zvýšené teploty pod zlatou nanočásticí. Vlákna poté naleznou
uplatnění v nanoelektronice [39] i plasmonice. V plasmonice se nanočástic využívá např.
pro detekci organických molekul navázaných na jejich povrchu díky posuvu povrchového
plasmonového pásu pozorovaného v optickém absorpčním spektru [4]. Kovové nanočás-
tice v případě rezonance své plasmonové frekvence s frekvencí excitujícího pole zesilují
toto elektrické pole ve svém blízkém poli. Toho lze využít např. na zesílení luminiscence
fotoluminiscenčních materiálů [11]. Zesilování rozptylu i absorpce světla rezonancí po-
vrchových plasmonů v nanočásticích může být využito na diagnostiku i léčbu rakoviny.
Spojení Au nanočástice s ligandy sloužícími jako indikátor rakovinných buněk umožňuje
molekulárně-specifické zobrazování a tím i lokalizaci rakovinných buněk. Tyto nanočástice
mají schopnost intenzivně absorbované světlo transformovat na teplo, čehož je využíváno
pro místní laserovou fototepelnou terapii rakoviny [16].

2.1 Výběrová adheze nanočástic a její využití

Pro mnoho aplikací je nutné, abychom byli schopni nanést nanočástice výběrově pouze na
zvolená místa. Např. umístění kovové nanočástice do blízkosti kvantové fotoluminiscenční
látky umožňuje tuto fotoluminiscenci zesílit (za předpokladu, že plasmonová rezonanční
frekvence je v rezonanci s frekvencí dopadající elektromagnetické vlny a vzdálenost mezi
nanočásticí a luminiforem není natolik malá, že by se kvantově ovlivňovaly a docházelo
by k zeslabení fotoluminiscence) [11].
Je známo několik základních metod, jak přichytit kovové nanočástice na povrch ma-

teriálu. Většina komerčně dostupných i laboratorně vyráběných koloidních roztoků nano-
částic obsahuje nanočástice daného kovu obalené organickými řetězci tak, že nanočástice
nese nějaký výsledný elektrický náboj. Díky tomu se v roztoku neshlukují a pokud nad
jejich vzájemnou odpudivou silou nepřeváží nějaká jiná vnější síla, pak se neshlukují ani
na povrchu materiálu, na který byly naneseny.
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Jednou z možností, jak přichytit nanočástice na substrát spočívá v nabití jeho povrchu
(jedná-li se o izolant), nebo v nanesení vrstvy látky, která je nabita nesouhlasně s nábojem
nanočástice. Každý materiál je na svém povrchu zakončen určitými funkčními skupinami.
Ty jsou buďto elektricky neutrální, nebo nesou náboj. V případě, že je tento náboj kladný
a nanočástice mají záporný zeta potenciál, pak jsou nanočástice přitahovány k povrchu,
je-li záporný, jsou odpuzovány. Tuto tzv. povrchovou terminaci je možné změnit pono-
řením materiálu do kyselého či zásaditého prostředí. Zásadité prostředí (mající vysoké
pH a tedy nízké pOH) způsobuje odloučení protonů H+ z povrchu vzorku do roztoku,
čímž je zvýšena záporná terminace povrchu a záporně nabité koloidní nanočástice se na
něj nechytají. Naproti tomu kyselé prostředí způsobuje protonizaci původně neutrálního
povrchu, čímž dochází k jeho kladnému nabití. Záporně nabité nanočástice jsou tak k
povrchu přitahovány.
Při experimentech uvedených v této práci byl k nanášení nanočástic použit koloidní

roztok zlatých nanočástic o průměru 20 nm (BBI solutions, zeta potenciál −41, 4mV,
iontová síla 2, 87 · 10−4mol/l, terminace COO−, rozpuštěno ve vodě).

2.2 Zeta potenciál

Zeta potenciál nanočástic v koloidním roztoku je důležitým faktorem stability roztoku
a spolu s povrchovým potenciálem povrchu materiálu do roztoku ponořeného patří mezi
klíčové faktory ovlivňující adhezi nanočástic z roztoku na povrch.
Nabitý povrch částice v roztoku způsobí vytvoření elektrické dvojvrstvy ve svém okolí,

tvořené ionty roztoku (viz obr. 2.1). Díky ní se z určité vzdálenosti (v řádu nm) jeví čás-
tice jako neutrální. První, tzv. Sternovu vrstvu, tvoří chemicky adsorbované ionty opačně
nabité než je povrchová terminace nanočástice. Druhá, tzv. difúzní vrstva, elektricky
stíní Sternovu vrstvu a není nijak pevně vázána k povrchu. Tvoří ji ionty opačně nabité
než povrch částice, které jsou stále přitahovány jejím nábojem, ale zároveň odpuzovány
Sternovou vrstvou, a souhlasně nabité ionty, kterých se vzdáleností od povrchu částice
přibývá. Mezi ionty difúzní vrstvy dochází k tepelnému pohybu a obsahuje částice nabité
jak kladně, tak záporně. Sternova vrstva je ukončena Sternovou plochou, difúzní vrstva
tzv. kluznou plochou. Definujeme potenciál v okolí nanočástice s nulovou hodnotou v
roztoku ve velké vzdálenosti od částice. Na Sternově vrstvě je Sternův potenciál, poten-
ciál kluzné plochy označujeme jako zeta potenciál. Potenciál se vzdáleností od částice
exponenciálně klesá.
Z hlediska adheze nabité nanočástice na nabitý povrch není směrodatná její nominální

velikost, ale její efektivní průměr. Ten je určen tloušťkou elektrické dvojvrstvy kolem ní
vytvořené [19]. Nanočástice se nachází v roztoku o iontové síle I, která se spočte jako

I =
1
2

n∑
i=1

ciz
2
i ,

kde ci je koncentrace i-tého iontu v roztoku a zi je jeho mocnost (vztah převzat z [8], kde
je iontová síla označována jako µ). Pak efektivní průměr D nabité nanočástice o velikosti
d je definován:

D = d+ 2K−1, (2.1)

kde K−1 je tloušťka elektrické dvojvrstvy definovaná pro nanočástici nacházející se v
roztoku o iontové síle I jako K = 3, 288

√
I [19]. Nanočástice se svým okolím interaguje

5



Obrázek 2.1: Schematické znázornění záporně nabitého povrchu nanočástice v roztoku a
elektrické dvojvrstvy vytvořené kolem něj. Podle [46].

tak, jako by její velikost byla rovna efektivnímu průměru. Např. 32 nm Au nanočástice
se ζ-potenciálem −38mV stabilizovaná citrátem v roztoku iontové síly 5 · 10−4mol/l má
efektivní průměr 59 nm [19].

2.3 Metody výběrové adheze nanočástic

Aby docházelo k adhezi nanočástic na povrch materiálu, je potřeba, aby byl povrchový
potenciál materiálu opačný než nanočástice. Toho lze dosáhnout několika způsoby dle
složení a povrchové terminace povrchu vzorku.

2.3.1 Lokální expozice svazkem nabitých částic

Na Ústavu fyzikálního inženýrství VUT v Brně byla úspěšně vyvinuta metoda výběrového
nanášení zlatých nanočástic na křemíkový substrát pomocí lokálního vystavení povrchu
vzorku fokusovanému svazku nabitých částic, která byla následně publikována [22].

Adheze nanočástic na čistý křemíkový substrát

Adheze koloidních nanočástic na povrch je zásadním způsobem ovlivněna jeho povrcho-
vou terminací. Tato povrchová terminace určuje povrchový potenciál, který je ovlivněn
pH koloidního roztoku, do kterého byl substrát ponořen. Při nízkém pH dojde k tzv.
„protonizaciÿ (přijetí protonu) povrchu, čímž vzroste povrchový potenciál, při vysokém
pH dojde k tzv. „deprotonizaciÿ (uvolnění protonu z vazby), čímž povrchový potenciál
klesá. Snížení pH koloidního roztoku způsobí zvýšení povrchového potenciálu povrchu,
čímž dojde ke zvýšení potenciálového rozdílu mezi nanočásticí a povrchem. Tím vzroste
přitažlivá síla mezi nimi a množství nanočástic na povrchu roste. Z toho tedy vyplývá, že
množství nanočástic, které se přichytí na povrch, můžeme měnit změnou pH koloidního
roztoku (např. přidáním vhodné kyseliny).
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Obrázek 2.2: Změna povrchového potenciálu dvou vzorků křemíku s odlišnou terminací
způsobená změnou pH prostředí, ve kterém se povrch nachází. Obrázky znázorňují povrch
křemíku pokrytý 20 nm Au nanočásticemi po 2 h ponoření do koloidního roztoku nemodi-
fikovaného (obr. I), 3mM HF-modifikovaného (obr. II a III) a 12mM HF-modifikovaného
(obr. IV). Měřítko je 200 nm. Převzato z [22].

Na obr. 2.2 je znázorněna změna povrchového potenciálu dvou vzorků Si, lišících
se povrchovou terminací, v závislosti na pH prostředí, ve kterém se nachází. Tyto dva
vzorky mají křivky povrchového potenciálu vzájemně posunuté, tedy i své izoelektrické
body (izoelektrický bod určuje pH roztoku, při kterém je povrchový potenciál nulový).
V experimentu byl použit koloidní roztok s pH = 5, 5 zlatých nanočástic terminovaných
skupinou COO−. Povrchový potenciál obou vzorků je při pH = 5, 5 záporný, proto se na
ně nanočástice nechytají (viz obr. 2.2 I). Přidáním kyseliny fluorovodíkové do roztoku
bylo dosaženo pH = 4, při kterém je povrchový potenciál vzorku B kladný, zatímco u
vzorku A stále záporný. Tomu odpovídá adheze záporně nabitých zlatých nanočástic na
povrch vzorku B, nikoliv však A (obr. 2.2 II a III). Další přidání HF do roztoku na
pH = 2, 5 umožní adhezi nanočástic i na vzorek A, protože při pH = 2, 5 je již povrchový
potenciál vzorku A kladný (viz obr. 2.2 IV).
Při experimentech uvedených v této kapitole i v kapitolách následujících byly k ozáření

povrchu vzorku elektronovým svazkem a k následnému zobrazení povrchů s nanesenými
nanočásticemi použity mikroskopy Tescan Vega (svazek elektronů s energií 30 keV) a
Tescan Lyra (svazky elektronů s energiemi 20 keV, 5 keV, 2 keV a 1 keV).

Modifikace povrchu křemíku svazkem elektronů

Snížení pH koloidního roztoku má za následek zvýšení počtu adsorbovaných nanočástic
na celém povrchu vzorku. Pomocí lokálního vystavení povrchu svazku nabitých částic
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(iontů, elektronů) je možné dosáhnout výběrové adheze nanočástic pouze na místa de-
finovaná tímto svazkem [22]. Modifikace povrchu svazkem nabitých částic se provádí v
rastrovacím elektronovém mikroskopu (SEM, rastrovací elektronový mikroskop, z angl.
scanning electron microscope).
Dopadne-li svazek nízkoenergiových elektronů (např. 5 keV, nízkoenergiový svazek

neproniká do velké hloubky a více tak interaguje s povrchem) na povrch polovodiče,
odstraní povrchovou terminaci vzorku (ta je dána závěrečnou úpravou povrchu při výrobě
polovodičových desek). Ta je během vystavení povrchu běžnému prostředí laboratoře
nahrazena –OH skupinou, která v kyselém prostředí koloidního roztoku modifikovaného
kyselinou fluorovodíkovou (HF) snadno podléhá protonizaci. Ponoříme-li tedy substrát
Si s oblastmi vystavenými vhodné dávce elektronů do koloidního roztoku s takovým pH,
že je povrchový potenciál vzorku slabě záporný, pak na exponovaných místech dojde
k protonizaci –OH skupin na −OH+2 , a tedy k adhezi záporně nabitých nanočástic na
exponovaný povrch, zatímco mimo něj nanočástice ulpívat nebudou.

Obrázek 2.3: Vliv vystavení povrchu Si nízké dávce nízkoenergiových elektronů na adhezi
Au nanočástic. a) Schéma zobrazující změnu povrchového potenciálu a povrchové termi-
nace vlivem dopadu nízké dávky elektronů na povrch. b) Obrázek ze SEM zobrazující
povrch Si se čtverci (2x2 µm2) exponovanými 5 keV elektronovým svazkem a následně
ponořený na 2 h do koloidního roztoku Au nanočástic velikosti 20 nm modifikovaného
2, 5mM HF. Číselné údaje nad čtverci znamenají dávku elektronů na cm2. Převzato z
[23].

Na obr. 2.3 je zobrazen výsledek experimentu, při kterém byl křemíkový substrát
lokálně vystaven 5 keV elektronovému svazku různé dávky (počet elektronů, který dopadl
na jednotku plochy, zobrazena číselným údajem nad každým exponovaným čtvercem).
Příliš malá dávka nestačí na dostatečnou změnu terminace povrchu (viz pole exponované
dávkou 6, 2 · 1015 cm−2), tudíž dojde k adhezi jen malého množství nanočástic. Zvyšo-
váním dávky se množství nanočástic na exponované oblasti zvyšuje až dosáhne maxima,
kdy je povrch hustě pokryt. Při dalším zvyšování dávky dojde ke snižování množství na-
nočástic, až je jejich adhezi zcela zabráněno (viz pole exponované dávkami 1, 9 ·1017 cm−2

a 2, 5 · 1017 cm−2). To je způsobeno kontaminací povrchu ze zbytkové atmosféry v ko-
moře elektronového mikroskopu během expozice svazkem elektronů (depozice materiálu
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vlivem dopadu elektronového svazku, tzv. EBID, z angl. electron beam induced deposi-
tion). Při takto vysokých dávkách ovšem dochází k ulpívání nanočástic na vnějším okraji
exponované oblasti. Tato skutečnost se dá vysvětlit tím, že při delším vystavení dané ob-
lasti elektronovému svazku dopadne nezanedbatelná dávka i do oblasti její vnější hranice.
To je způsobeno gaussovským profilem svazku dopadajících elektronů. Tato malá dávka
je dostatečná na změnu povrchové terminace a tím umožní adhezi nanočástic v těchto
místech.
Zmenšováním velikosti oblasti exponované elektronovým svazkem můžeme dosáhnout

adheze velmi malého množství nanočástic na tuto oblast. Např. expozicí pole (dávka 2, 3 ·
1016 cm−2) kruhových oblastí o průměru 100 nm a následným ponořením do 2, 5mM HF-
modifikovaného koloidního roztoku Au nanočástic o průměru 20 nm dostaneme v každé
oblasti nejčastěji 2-4 nanočástice. Exponujeme-li oblasti o průměru pouze 20 nm, bude
na exponovaných místech jedna, maximálně dvě nanočástice, často ovšem také žádná [23]
(více než polovina exponovaných oblastí). Tuto skutečnost je možno vysvětlit tím, že
efektivní průměr 20 nm nanočástice je větší než exponovaná oblast o poloměru 20 nm (viz
vztah 2.1 na str. 5).

Modifikace povrchu křemíku fokusovaným iontovým svazkem

Podobný účinek jako expozice povrchu křemíku elektronovým svazkem má i expozice níz-
koenergiovým (5 keV) fokusovaným svazkem iontů Ga+ (tzv. FIB, z angl. focused ion
beam) [22]. Vystavení povrchu křemíku malé dávce Ga+ FIB odstraní původní povrcho-
vou terminaci, která je pak následně na vzduchu nahrazena –OH skupinou. Ta v kyselém
prostředí HF-modifikovaného koloidního roztoku snadno protonizuje na −OH+2 . Díky
tomu dochází na exponovaných oblastech k adhezi nanočástic, zatímco mimo tato místa
nikoliv (za předpokladu, že při pH použitého koloidního roztoku je povrchový potenciál
záporný). Při zvyšování dávky iontů dojde ke snížení počtu nanočástic na exponovaném
povrchu, až je adhezi při dostatečné dávce zcela zabráněno. Tato skutečnost je způso-
bena kontaminací povrchu prvky se zbytkové atmosféry v komoře SEM během expozice
fokusovaným iontovým svazkem (tzv. depozice vlivem fokusovaného iontového svazku -
IBID, z angl. ion beam induced deposition).
Na obr. 2.4 je zobrazen výsledek experimentu, při kterém byly dva vzorky Si s od-

lišnou terminací (odpovídající označení A a B na obr. 2.2) vystaveny 5 keV Ga+ FIB
dvou dávek a následně ponořeny na 2 h do 3mM-HF modifikovaného koloidního roztoku
Au nanočástic. Nízká dávka 1 · 1014 cm−2 umožnila adhezi nanočástic na vzorek A, ma-
jícího mimo expozici za pH = 4 (odpovídá 3mM-HF modifikovanému roztoku) záporný
povrchový potenciál. Kelvinova silová spektroskopie (KFM, z angl. Kelvin force micro-
copy, popis spektroskopické metody viz [30]) potvrdila nárůst povrchového potenciálu po
expozici FIBem (obr. 2.4a vlevo). Překvapivě zvýšení povrchového potenciálu zvýšením
dávky iontů nezpůsobí zvýšení počtu nanočástic na exponované oblasti, ale jeho pokles.
To je způsobeno již zmíněnou kontaminací metodou IBID. Při dávce 3 · 1015 cm−2 již k
adhezi nanočástic v místě expozice nedochází, částice však nalezneme v oblasti vnějšího
okraje (obr.2.4c). Díky gaussovskému profilu svazku dopadla mimo definovanou oblast
expozice nízká dávka iontů, která způsobila adhezi nanočástic v této oblasti.
Při pH = 4 je již povrchový potenciál vzorku B kladný, tudíž dochází k adhezi nanočás-

tic na povrch již při ponoření do 3mM-HF modifikovanému roztoku. Expozice takového
povrchu nízkou dávkou 1 · 1014 cm−2 výrazně zvýší povrchový potenciál, čímž dojde k
nárůstu počtu nanočástic na exponovaném povrchu vůči okolí (obr.2.4b). Vyšší dávka
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Obrázek 2.4: Adheze 20 nm Au nanočástic na povrch Si modifikovaný dopadem fokusova-
ného iontového svazku Ga+ dávky 1 ·1014 cm−2 (obrázky a,b) a 3 ·1015 cm−2 (obrázky c,d).
Exponovány byly čtverce 3x3µm2, což je vyznačeno červenou přerušovanou čarou v ob-
rázku a). Vlevo jsou mapy kontaktního potenciálového rozdílu měřené Kelvinovou silovou
mikroskopií (KFM), který je úměrný povrchovému potenciálu na povrchu Si. Vpravo je
odpovídající obrázek ze SEM po 2 h ponoření takto pozměněného povrchu do 3mM-HF
modifikovaného koloidního roztoku Au nanočástic. Měřítko je 1µm. Převzato z [22].

pak adhezi nanočástic zcela zabrání (obr.2.4).

2.3.2 Tvorba adhezní organické vrstvy

Je známo několik organických látek, které je možno nanést na povrch vzorku tak, že
vytvoří monovrstvu s kladně nabitou terminací. Na takový povrch adsorbují záporně
nabité nanočástice.

1. APTES

Aminopropyltrietoxysilan (APTES, H2N(CH2)3Si(OC2H5)3) a aminopropyltrimetoxysi-
lan (APTMS, H2N(CH2)3Si(OCH3)3) patří mezi organické sloučeniny, které mohou na
povrchu vzorku vytvořit monovrstvu terminovanou aminoskupinou NH2 (viz obr. 2.5).
Tato aminoskupina se ve vodném prostředí protonizuje, čímž dochází k vytvoření kladné
terminace NH+3 (ζ-potenciál (35 ± 3)mV [19]). Díky tomu dochází k adhezi zlatých na-
nočástic se záporným ζ-potenciálem na povrch této monovrstvy.
APTES je možné nanést přímo z roztoku odpařováním kapky roztoku za zvýšené tep-

loty (70 ◦C po dobu 3 hodin pro Si s 300 nm SiO2) ve vzduchotěsné nádobě [19] - metoda
CVD (nanášení z chemických par, z angl. chemical vapor deposition). Potřebujeme-
li nanést APTES ponořením do roztoku, pak je nutné jej zředit. Vysoká koncentrace
APTESu v roztoku (> 10%) způsobí tvorbu polymeru či oligomeru, zatímco nízká kon-
centrace umožňuje tvorbu monovrstvy (SAM, z angl. self-assembled monolayer) [43]. Je
možné použít zředěný roztok v etanolu (1mM roztok, 45min pro Si substrát) [26], v ace-
tonu (5% roztok pro SiO2 [43]), ve vodě (pro Si: 1% roztok, 10min [6]), v chloroformu (pro
Si: 1mM roztok, 30min [24]) ad. V závislosti na typu rozpouštědla a na době ponoření
do roztoku APTESu a do koloidního roztoku dostaneme vzorek hustě či řídce pokrytý Au
nanočásticemi a to samostanými i ve shlucích.
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Obrázek 2.5: Horizontální polymerizace APTESu. Molekula APTESu vázána k povrchu
tvoří siloxan se sousední povrchově-vázanou molekulou APTESu. Převzato z [43].

Obrázek 2.6: Zlaté nanočástice o průměru
20 nm na povrchu GaAs s monovrstvou
APTMS.

Obrázek 2.7: Řada Au nanočástic o prů-
měru 32 nm na povrchu Si s přirozenou
vrstvou SiO2 a monovrstvou APTESu vy-
tvořená pomocí EBL. Převzato z [19].

Výběrová adheze nanočástic je potom možná např. pomocí elektronové litografie
(EBL, z angl. electron beam lithography), jejíž příklad je uveden na obr.2.7. Na mo-
novrstvu APTESu je nanesena vrstva (několika desítek nm) pozitivního rezistu (např.
polymetylmetakrylát, PMMA) pomocí rotačního povlakování (tzv. spin-coating), která
je poté vystavena elektronovému svazku. Tím dojde k jejímu ovlivnění a po vyvolání ve
vývojce (metylisobutylketon MIBK : isopropylalkohol IPA v poměru 1:1 po dobu 30 s,
IPA 30 s) zůstane PMMA pouze v místech, kde nedopadl elektronový svazek. Ponoříme-li
takto připravený vzorek do koloidního roztoku Au nanočástic, dochází k adhezi nano-
částic v místech, kde se PMMA nenachází, tedy na APTES. Následným odstraněním
zbylého PMMA dostaneme povrch s monovrstvou APTESu a nanočásticemi na místech
definovaných dopadem elektronového svazku.

2. poly-L-lysin

Organická kyselina lysin může též vytvořit na povrchu substrátu monovrstvu termino-
vanou NH+3 . Lysin se vyskytuje ve třech formách znázorněných na obr. 2.8. Základní
forma se dvěma kationty NH+3 (obr. 2.8a), zwiterionická s jedním kationtem NH

+
3 a neut-

rální. Tyto tři modifikace se vyskytují na povrchu substrátu v různých poměrech dle typu
substrátu a způsobu nanášení SAM lysinu [27]. Lysin se na substrát váže karboxylovou
skupinou COO−, zanechávajíc na svém povrchu kladnou terminaci NH+3 . Díky tomu se
na SAM lysinu vážou záporně nabité zlaté nanočástice.
Monovrstvu lysinu je možno nanést na substrát z vodného roztoku. V případě GaAs
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Obrázek 2.8: Tři základní formy lysinu. a) Základní forma, mající dvě vazební skupiny
NH+3 , b) tzv. zwiterionická s jednou skupinou NH

+
3 a c) neutrální. Převzato z [27].

se osvědčil 50% vodný roztok po dobu 30 s, pro Si s přirozenou vrstvou SiO2 postačí 10 s.
Po ponoření substrátu s takto připravenou vrstvou lysinu do koloidního roztoku záporně
nabitých nanočástic jsou nanočástice přitahovány kladnou terminací lysinu, čímž dojde
k adhezi nanočástic na povrch.

Výběrové adheze lze dosáhnout opět např. pomocí elektronové litografie. Další mož-
ností je vystavení povrchu lysinu fokusovanému svazku elektronů v místech, kde není
adheze nanočástic žádoucí. Tím dojde k změně terminace lysinu tak, že se na jeho povrch
již nanočástice nechytají (při vhodné dávce elektronů). Výzkumem této metody se zabývá
experimentální část této práce, proto zde není podrobněji rozebírána.
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Kapitola 3

GaAs a možnosti ovlivnění jeho
povrchových vlastností

GaAs je polovodič, který má díky svému dvouprvkovému složení fyzikálně-chemické vlast-
nosti značně odlišné od běžně používaného křemíku. Zatímco povrch křemíku je pokryt
pouze vrstvou oxidu křemičitého (SiO2), povrch GaAs pokrývá směs oxidů galia i arzenu,
kvůli čemuž je jeho interakce s okolím značně komplexní problém. Kovové nanočástice
přichycené na povrch GaAs mají široké použití, např. zvyšují účinnost GaAs solárních
článků [29].

3.1 Vlastnosti GaAs

GaAs je III-V polovodič s přímým zakázaným pásem a vysokou pohyblivostí nosičů náboje
již za pokojové teploty, čehož je využíváno např. v optoelektronických a vysokofrekven-
čních zařízeních.
Jestliže je čistý povrch GaAs vystaven kyslíku a světlu, vytvoří se na povrchu při-

rozená vrstva oxidů, z větší části As2O3 a Ga2O3, jejichž rozpustnost ve vodě je závislá
na pH [15]. Tvorba Ga2O3 je termodynamicky upřednostňována, což se odráží v reakci
As2O3 + 2GaAs→ Ga2O3 + 4As. Tím dochází k hromadění As atomů a Ga2O3 molekul
v blízkosti rozhraní oxidové vrstvy a GaAs. Tato značně komplikovaná povrchová struk-
tura způsobuje vysokou reaktivitu povrchu, který reaguje na jakékoliv chemické prostředí
(včetně vody) změnou terminace a struktury povrchu.
Povrchová terminace a celkové složení povrchu hrají klíčovou roli při nanášení na-

nočástic z koloidního roztoku na povrch. Proto byla provedena analýza povrchu GaAs
fotoelektronovou spektroskopií (XPS, z angl. x-ray photoelectron spectroscopy, detailní
popis metody viz [5]) po jeho chemické modifikaci v různých roztocích1. Analyzovány
byly vzorky po ponoření v následujících chemikáliích: 2min v NH4S, 2min v 5% HF,
2min v 1% HCl, 1 hod v izopropylalkoholu (IPA), 1 hod ve deionizované vodě a 2 hod v
koloidním roztoku 20 nm Au nanočástic.
Výsledky měření shrnují grafy na obr. 3.1. Grafy v horním řádku zobrazují analýzu

2p3/2 píku Ga a As. Elektrony v p-orbitalu mají velkou vazebnou energii, proto odpo-
vídající fotoelektron vylétá z atomu s malou kinetickou energií. Fotoelektrony emitované
z větší hloubky od povrchu vzorku se tak na povrch nedostanou, proto p-pík vyjadřuje

1XPS měření a následná analýza dat byla provedena doc. Ing. Janem Čechalem, PhD., za což mu
upřímně děkuji.
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zastoupení daného prvku a jeho sloučenin na povrchu. Grafy v dolním řádku zobrazují
analýzu 3d píku Ga a As. Elektrony v d-orbitalu mají menší vazebnou energii, proto
odpovídající fotoelektron má energii větší než u p-orbitalu. Proto se může dostat na po-
vrch a být detekován i fotoelektron pocházející z vrstev materiálu pod povrchem vzorku.
Vždy ale XPS je schopno analyzovat jen složení vzorku v blízkosti povrchu, nikoliv do
hloubky. V případě potřeby hloubkové analýzy je již potřeba použít odprašování a analy-
zovat složení např. metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS, z angl.
secondary ion mass spectroscopy).

Obrázek 3.1: XPS analýza povrchu GaAs po vystavení různému chemickému prostředí.
Grafy zobrazují procentuální zastoupení čistého Ga, resp. As, a jejich oxidů v Ga, resp.
As, píku XPS spektra.

Na základě XPS analýzy je zřejmé, že povrchová vrstva GaAs je tvořena oxidy Ga2O3,
As2O3 a As2O5. Dále zde jsou atomy As a Ga vzájemně vázané a atomy As tvořící kovovou
vazbu. Tyto atomy vznikly díky (již dříve zmíněné) reakci As2O3 s 2GaAs. V malém
množství (asi 5%) je přítomen také Ga2O. Z grafů na obr. 3.1 je zřejmé, že zatímco
NH4S i kyseliny zbavují povrch oxidů, alkohol i vodné roztoky jej oxidují.
NH4S je považováno za velmi dobré pasivační činidlo [7], které vytvoří na povrchu ter-

minaci atomy síry. Z grafů na obr. 3.1 je zřejmé, že NH4S zcela odstraňuje oba As-oxidy,
tedy As2O3 i As2O5, z povrchu GaAs a odstraňuje též Ga2O3. Kyselina fluorovodíková,
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stejně tak i chlorovodíková, má na Ga-oxidy prakticky stejný účinek jako NH4S, zanechá-
vajíc na povrchu malé množství Ga2O3. Kyseliny odstraňují As2O5, nikoliv však As2O3,
jehož množství se leptáním v kyselině nezmění. Alkohol, reprezentovaný v experimentu
izopropanolem (IPA) způsobí oxidaci Ga na Ga2O3 a méně výraznou oxidaci As na As2O3.
V objemu dojde ke zvýšení Ga2O. Ponoření GaAs na 2 h do deionizované vody způsobí
jeho velmi výraznou oxidaci Ga2O3 a As2O3, která zasahuje i do objemu GaAs desky. Pro
experimenty s kovovými nanočásticemi nanášenými na povrch GaAs z koloidního roztoku
je zásadní vliv tohoto roztoku na povrchovou strukturu GaAs. Z grafu je patrné, že ko-
loidní roztok 20 nm Au nanočástic zdvojnásobí množství Ga2O. Podstatnější ovšem je,
že se zásadně změní složení As-oxidů: veškerý As2O5 je nahrazen As2O3. Poloha a šířka
píků v XPS spektru byly určeny na základě [42].
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Kapitola 4

Interakce nabitých částic s povrchem
vzorku

Abychom byli schopni lépe rozumět, jak a proč dopad nabitých částic ovlivní povrch
materiálu, je potřeba vysvětlit, co takový dopad způsobí.

4.1 Interakce elektronu se vzorkem

Svazek primárních elektronů (PE) dopadá s energií E = eU v řádu 10−1 − 101 keV na
povrch materiálu a proniká pevnou látkou do hloubky podstupujíc pružné a nepružné
srážky s atomy vzorku. Těmito srážkami elektrony postupně ztrácí svou energii a mění
svůj směr, čímž dochází k podélnému rozptylu svazku (viz obr. 4.1 a 4.3). Důsledkem
postupné ztráty energie je konečný dosah elektronu R, pohybující se v rozmezí 0, 1−10µm
v závislosti na energii PE a materiálu vzorku ([35] str. 4). R udává maximální hloubku,
do které proniknou PE (viz obr. 4.1). Informační hloubka je podstatně menší (viz tmavší
oblast pro BSE, šrafovaná oblast pro SE, na obr. 4.1) a udává maximální hloubku, ze
které jsme schopni detekovat částice nesoucí informace o vzorku [35].
Primární elektron podstupuje pružné a nepružné srážky s atomy vzorku. Při srážce

dochází k předání části energie atomu, která jej muže ionizovat za vzniku tzv. sekun-
dárního elektronu (SE). Ten, má-li dost energie na překonání vzdálenosti k povrchu a
výstupní práce, opustí povrch a muže být detekován. PE během srážek mění směr své
trajektorie a jestliže opět dosáhnou povrchu, mohou být detekovány jako tzv. zpětně
odražené elektrony (BSE). SE nevznikají pouze srážkou atomu s dopadajícím primárním
elektronem, ale i s BSE vracejícím se na povrch. Při nepružné srážce PE muže také dojít
k excitaci elektronu atomu na vyšší energiovou hladinu. Při návratu tohoto elektronu
do základního stavu je buďto vyzářen foton rentgenového záření s energií odpovídající
rozdílu energiových hladin, nebo je energie předána elektronu z vyšší energiové hladiny,
který opustí vzorek jako tzv. Augerův elektron (AE).
SE, stejně jako AE, mají malou kinetickou energii, typicky jednotky až desítky eV.

Proto následné nepružné srážky mohou způsobit, že elektrony nedosáhnou povrchu a
nemohou být detekovány. Detekované SE a AE proto pochází z tenké povrchové vrstvy o
tloušťce několika nm (viz [35] str. 7) Tato informační hloubka (tedy maximální hloubka,
ze které pochází signál, který detekujeme) závisí na materiálu a energii PE.
Energie elektronů dopadajících na povrch vzorku má zásadní vliv na interakci se vzor-

kem. Jedním z parametrů, které mají vliv na hloubku průniku elektronu do materiálu
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Obrázek 4.1: Dosah elektronu R a infor-
mační hloubka (tmavě šedá oblast) sekun-
dárních elektronu (SE), zpětně odraže-
ných elektronu (BSE), Augerových elek-
tronu (AE) a rentgenového záření (X) v
interakčním objemu s dosahem elektronu
R pro kolmý dopad primárních elektronu
(PE). Podle [35].

Obrázek 4.2: Závislost brzdné síly na
energii dopadajících elektronů pro uhlík
[21].

vzorku, je brzdná síla (v angl. literature používán termín stopping power), která závisí na
energii elektronu a na složení vzorku. Určuje energii, kterou elektron ztratí při průchodu
materiálem, na jednotku délky. Tato energie muže být předána elektronům v materiálu,
což muže vést k emisi SE. Proto s rostoucí brzdnou silou roste množství produkovaných
SE [21].
Na obr. 4.2 je závislost brzdné síly na energii dopadajících elektronu pro uhlík. Vidíme,

že při snižování energie roste brzdná síla od 0, 5 eV/Å pro energii 10 keV až do maxima
8, 5 eV/Å pro energii 0, 1 keV. Poté brzdná síla opět klesá. Elektrony s energií do několika
keV interagují mnohem silněji s materiálem než elektrony s energií elektronu v desítkách
keV. Důsledkem toho hloubka průniku elektronu pod povrch klesá se snižováním energie1.
Míru průniku elektronu do vzorku určuje tzv. Betheův dosah RB, který je definován
vztahem

RB =

E0∫
Emin

(
−dE
ds

)−1

dE, (4.1)

kde E je energie elektronu, který urazil materiálem dráhu s, během čehož na něj působila
brzdná síla −(dE/ds), E0 je energie dopadajícího elektronu a Emin je energie, při které
brzdná síla dosáhne maxima, typicky mezi 30 eV a 100 eV.
Hloubka průniku je úzce svázána s interakčním objemem. Ten udává objem látky, se

1Energie elektronu nižší než 0, 1 eV se v praxi používá jen výjimečně, proto tuto část křivky nebudeme
dále uvažovat.
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Obrázek 4.3: Interakční objem elektronu dopadajících na křemík s povrchovou vrstvou
SiO2 s energií 1 kV, 3 kV a 10 kV. Modré cáry značí trajektorie primárních elektronu,
červené zpětně odražených elektronu. Simulace pomocí programu Casino v2.42 (ve všech
případech byl použit průměr stopy svazku 10 nm) [9], [10].

kterým interaguje elektronový svazek dopadající na povrch vzorku. Vysoká brzdná síla
látky pro pomalé elektrony znamená, že elektrony na krátké vzdálenosti ztratí veškerou
energii. Proto čím nižší je energie elektronu, tím menší je interakční objem, jak můžeme
vidět na obr. 4.3.
S klesající energií PE také klesá informační hloubka. Čím je energie PE menší, tím

menší energii mají i SE těmito primárními elektrony vyražené. Potom maximální hloubka,
ze které můžeme SE detekovat, se adekvátně zmenší. Toho lze využít pro pozorování
tenkých povrchových vrstev.

Vidíme tedy, že dopad elektronového svazku na vzorek ovlivní nejen jeho povrch, ale
i podpovrchové vrstvy. Tloušťka toho ovlivnění závisí na energii použitých elektronů, je
však dostatečná na to, aby porušila povrchovou terminaci a ovlivnila tak adhezi nanočástic
na povrch buď negativně nebo pozitivně.

4.2 Interakce iontů Ga+ s povrchem

V kap. 2.3 jsme viděli, že podobně jako dopad elektronů může adhezi nanočástic na
povrch materiálu ovlivnit i dopad iontů FIB. Zde je ovšem interakce s povrchem značně
komplexnější.

4.2.1 Fokusovaný iontový svazek (FIB)

Systém fokusovaného iontového svazku používá vysokoenergiové ionty (urychlovací napětí
se pohybuje v jednotkách až desítkách kV), které jsou fokusovány na vzorek. V závislosti
na použitých parametrech svazku (urychlovací napětí, velikost proudu iontu) muže být
použit k různým účelům: k odprašování materiálu či řízenému leptání a řezání struktur
do vzorku, nanášení materiálu na povrch (např. za účelem pokovení), implantaci atomu
do povrchu a zobrazování založeném na stejném principu jako v případě zobrazování
elektronovým svazkem.

Vlastnosti iontového svazku

Základními rozdíly mezi elektrony a ionty spočívají v tom, že ionty mají o několik řádu
větší hmotnost a jsou podstatně větší, mohou být také nabity kladně, zatímco elektron
je vždy nabit záporně. Z těchto důvodů se v použité optice používají téměř výhradně

18



elektrostatická pole. Ionty vzhledem ke své velikosti podstatně rychleji ztrácí svou ener-
gii při průchodu vzorkem, což se odráží v řádově menší hloubce průniku. Tento jev se
zmenšuje při snížení urychlovacího napětí obou druhu částic. Hlavním procesem interakce
iont - povrch je ionizace povrchových atomů a přerušení chemických vazeb mezi těmito
atomy. Při ionizaci atomu dojde k emisi SE, které mohou být detekovány a pomocí nich
vytvořen obraz povrchu. Obraz muže být také vytvořen pomocí detekce sekundárních
iontů, odprášených z povrchu dopadem FIB. Při průchodu iontového svazku materiálem
vzorku dojde k přerušení velkého množství vazeb a následnému „mixováníÿ takto uvolně-
ných atomů. Na povrchu se po rastrování FIB nachází množství atomových poruch a má
rozrušenou krystalovou strukturu. Tohoto porušování povrchu se využívá ke kontrolova-
nému a přesnému nanášení materiálu na povrch a vytváření přesných struktur, ale také
k velice přesnému řezání do povrchu a odstraňování materiálu [47].
Jedním z nejpoužívanějších iontů v systémech FIB jsou ionty Ga+. Galium má nízký

bod tání, proto muže být bez větších problémů udržováno v kapalném stavu po dlouhou
dobu tak, jak je potřeba ve zdroji iontů používajícím tekutý kov (LMIS, z angl. liquid
metal ion source, popis zdroje viz [47]). Hmotnost iontu Ga+ je dostatečná k odprašování
těžších prvku, na druhou stranu není tak velká, aby docházelo k okamžitému poškození
vzorku při dopadu malé dávky iontů (např. při dávce < 1015 iontů/cm2 pro 30 kV ionty
Ga+ dopadající na Si).

Interakce FIB - pevná látka

Při dopadu svazku energetických iontů na povrch dochází k různým procesům. Část
svazku je zpětně odražena od povrchu, zbytek proniká pod povrch. Srážky s atomy
způsobí jejich odprášení ze vzorku (čímž je způsoben vznik defektu na povrchu i pod ním),
jejich ionizaci a následnou emisi SE a fotonu. Atomy uvolněné ze svých vazeb difundují,
čímž dochází k promíchávání atomů, amorfizaci, nebo naopak krystalizaci, vzniku trvalých
poruch apod. Dále dochází k implantaci iontů FIB do struktury zkoumaného povrchu,
které zde často vytváří i shluky. To dále způsobuje promíchávání atomů vzorku, tvorbu
slitin a krystalizaci materiálu v nanometrových rozměrech.ů
Dopad FIB způsobí vznik amorfní vrstvy, jejíž tloušťka závisí na použité energii iontů.

Např. v případě dopadu FIB na Si způsobí 5 kV svazek amorfní vrstvu tloušťky asi 7 nm,
10 kV svazek 10 nm a 30 kV svazek amorfizuje povrch do hloubky přes 20 nm ([17]).
Interakční objem se stejně jako u elektronů mění s energií použitých iontů. Čím větší

je energie iontů, tím je interakční objem větší. Ovšem, co je podstatnější, s energií se
také zásadně mění velikost stopy svazku. Obecně nízkoenergiový svazek iontů má stopu
větší než vysokoenergiový. Stopa je také ovlivněna proudem. Svazek 30 kV iontů může
mít při nejnižším proudu v řádu jednotek pA stopu kolem 10 nm, při nejvyšším proudu
asi 100 nA je stopa obrovská - v desítkách µA. Interakční objem na proudu nezávisí. Ten
určuje, do jaké maximální hloubky a šířky se dostane jeden iont, dopadne-li na povrch
vzorku s konkrétní energií. Pro 30 kV svazek zasahuje interakční objem do hloubky asi
40 nm a šířky 20 nm, pro 5 kV svazek je hloubka jen 10 nm a šířka 5 nm. Potřebujeme-li
minimalizovat amorfizaci povrchu a hloubku poškození, použijeme nízkoenergiový svazek.
Obrázek 4.4 ukazuje stopu Ga+ svazku energie 5 kV při proudu 8, 8 pA. Vidíme tmavá

místa, která ukazují místa ovlivněná dopadem svazku, tedy stopu svazku. Velikost stopy
je kolem 600 nm. Šířka interakčního objemu je tedy v tomto případě zcela zanedbatelná
v porovnání se stopou. Většina iontů FIB se nachází v relativně úzké oblasti okolo středu
svazku. Díky gaussovskému profilu svazku však hustota proudu postupně klesá od středu
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Obrázek 4.4: Povrch GaAs bodově vystavený 5 keV Ga+ FIB dávky 50 iontů Ga+, použitý
proud 8, 8 pA. Tmavá místa ukazují velikost stopy kolem 600 nm.

dále (tzv. ocas svazku, z angl. beam tail) a dojde ke značnému zvětšení stopy na vzorku.
Závěrem tedy můžeme říci, že nízkoenergiový svazek není vhodný na bodovou expozici

vzorku v případě, potřebujeme-li exponovat bodové oblasti velikosti srovnatelné s nano-
částicemi. Je třeba použít svazku vysokoenergiového, za předpokladu, že použitý vzorek
nepodléhá rychlým změnám povrchu (odprašování) při dopadu takového svazku a nevadí
nám velký interakční objem a amorfizace povrchu do větší hloubky.
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Kapitola 5

Experimentální ověření možností
adheze koloidních nanočástic na
GaAs substrát

V experimentech byly použity vzorky z desky GaAs připravené metodou VGF (z angl.
vertical gradient freeze, metoda výroby vysoce kvalitních III-V polovodičů, popis metody
viz [3]) s orientací povrchu (100) p-dopované křemíkem s koncentrací nosičů náboje (1, 5−
2, 8) · 1018 cm−3. Přední strana byla upravena pro přímé použití na epitaxní růst dalších
vrstev materiálu na povrchu (tzv. epi-ready úprava, detailní popis viz [40]).

5.1 Adheze Au nanočástic na čistý GaAs substrát

Adheze kovových nanočástic na GaAs je problematika, které není věnována velká po-
zornost a tudíž je dostupné jen velmi omezené množství literatury. Proto základním
experimentem bylo zjistit, zda-li se povrch GaAs chová při adhezi Au nanočástic z ko-
loidního roztoku stejně jako křemík, tedy, že jeho povrchový potenciál se se změnou pH
mění obdobně jako na obr. 2.2 povrchový potenciál křemíku.

Obrázek 5.1: SEM obrázek povrchu GaAs po 2 h ponoření do koloidního roztoku 20 nm
Au nanočástic. Kromě 6 nanočástic můžeme pozorovat velkou zrnitost povrchu.
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Na obr. 5.1 je povrch GaAs po ponoření na 2 h do koloidního roztoku 20 nm Au nano-
částic. Kromě malého množství nanočástic na povrchu je zřetelná také zrnitá struktura
na celém povrchu. Provedeme-li stejný experiment s křemíkem, pak dle terminace a tedy
povrchového potenciálu bude povrch více či méně pokryt nanočásticemi, mimo ně je však
povrch hladký. Zrnitou strukturu vzniklou na povrchu GaAs po ponoření do koloidního
roztoku Au nanočástic lze vysvětlit na základě XPS analýzy podrobně popsané v odst.
3.1. Výrazná změna poměrného zastoupení jednotlivých oxidů se pravděpodobně odrazila
v pozorovaném zvýšení drsnosti povrchu. K posouzení změny drsnosti byla použita mi-
kroskopie atomárních sil (AFM, z angl. atomic force microscopy, detailní popis metody
viz [37]). Povrch čistého GaAs je velmi hladký (výška povrchu měřená na profilu obrázku
z AFM se pohybovala v rozmezí 0-2,6 nm (viz obr. 5.2), zatímco po 2 h v koloidním
roztoku 20 nm Au nanočástic je drsnost asi 3x větší (obr. 5.3).

Obrázek 5.2: Povrch GaAs zobrazený po-
mocí AFM.

Obrázek 5.3: Povrch GaAs po 2 h v koloid-
ním roztoku 20 nm Au nanočástic zobra-
zený pomocí AFM.

5.2 Adheze nanočástic z koloidního roztoku se sníže-
ným pH

Množství nanočástic, které se uchytí na povrchu GaAs po ponoření do koloidního roztoku,
je velmi nízké. Na základě znalosti změny povrchového potenciálu při změně pH okolí
pro křemík (obr. 2.2) lze usuzovat, že snížení pH koloidního roztoku přidáním vhodné
kyseliny (např. HF, HCl) způsobí zvýšení množství nanočástic na povrchu. Po ponoření
GaAs do 1ml 20 nm Au koloidního roztoku s 1µl 2% HF bylo na povrchu jen velmi malé
množství nanočástic. Při zvýšení množství kyseliny na 1µl 5% HF bylo již množství
nanočástic relativně vysoké (viz obr. 5.4). Bohužel, výsledek těchto experimentů je dosti
těžko reprodukovatelný a stejně provedený experiment dopadl při příštím pokusu jinak.
Dosáhnout hustého pokrytí povrchu nanočásticemi dalším snížením pH se nepodařilo,
protože se nanočástice v koloidním roztoku shlukují a tudíž je již experiment s takto
pozměněným koloidním roztokem neproveditelný.
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Obrázek 5.4: Povrch GaAs po ponoření na 2 hod do 1ml 20 nm Au koloidního roztoku s
1µl 2% HF (vlevo) a 1ml 20 nm Au koloidního roztoku s 1µl 5% HF (vpravo).

5.3 Expozice elektronovým svazkem

Počet částic uchycených na povrch křemíku může být zvýšen (kromě snížení pH koloid-
ního roztoku) také expozicí povrchu elektronovým svazkem. Se vzorky GaAs byly učiněny
pokusy s elektronovým svazkem jak vysokoenergiovým (30 keV, 20 keV), tak nízkoenergio-
vým (5 keV). Místo expozice bylo jen velmi obtížně odlišitelné od okolí, protože množství
nanočástic v místě expozice a mimo byly velmi podobné (viz obr. 5.5). Na detailním
obrázku vpravo můžeme pozorovat nízký kontrast mezi exponovanou a neexponovanou
oblastí. Zrnitá struktura způsobená koloidním roztokem se však v místě expozice s ros-
toucí dávkou postupně měnila v souvislou vrstvu jasně oddělující místo expozice od okolí.
Tato souvislá vrstva je pravděpodobně tvořena uhlíkem, který byl na povrch implantován
ze zbytkové atmosféry (tzv. metoda EBID) dopadem elektronů. Nepodařilo se ovšem
dosáhnout hustého pokrytí nanočásticemi jakkoliv velkou dávkou.

Obrázek 5.5: Povrch GaAs s čtvercovými oblastmi 3×3µm2 ozářenými 30 keV elektrono-
vým svazkem dávky 500, 1000, 1500, . . . 10000µC/cm2. Vzorek byl následně ponořen na
2 h do koloidního roztoku 20 nm Au nanočástic (vlevo). Vpravo je detail pole ozářeného
dávkou 9000µC/cm2.

Závěrem experimentů s ovlivněním povrchu GaAs elektronovým svazkem tedy je, že
elektronový svazek není schopen zajistit vysoké pokrytí nanočásticemi nutné pro výbě-
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rové nanášení. Je tedy nutné pokrýt povrch nějakou vhodnou vrstvou, která bude pro
nanočástice adhezní.

5.4 Pasivace povrchu GaAs

Povrch GaAs je koloidním roztokem Au nanočástic leptán, ať už nepozměněným nebo se
sníženým pH. As2O3 a Ga2O3, pokrývající ve velké míře povrch GaAs vystavený vzduchu
a světlu, jsou rozpustné ve vodě. Tato rozpustnost je závislá na pH vodného roztoku [14],
což adhezi nanočástic z koloidního roztoku se sníženým pH ještě více komplikuje. Proto
dalším krokem bylo nalézt vhodné pasivační činidlo, které by snížilo reaktivitu povrchu.

Obrázek 5.6: Povrch GaAs po 10min v 20% roztoku NH4S a následném 2h ponoření do
koloidního roztoku 20 nm Au nanočástic (vlevo) a do 1ml koloidního roztoku 20 nm Au
nanočástic s přidáním 4µl 5% HF (vpravo).

Chemická modifikace roztokem (NH4)2Sx odstraní z povrchu GaAs oxidy a nahradí
je monovrstvou síry [31], čímž vzniká povrch terminovaný vazbami As-S, Ga-S a S-S. Na
obr. 5.6 je povrch GaAs po 10min v 20% roztoku NH4S a následném 2h ponoření do
koloidního roztoku 20 nm Au nanočástic. Je zřejmé, že pasivace povrchu sírou pomocí
NH4S zabránila leptání povrchu koloidním roztokem. XPS analýza ukázala (viz obr. 3.1),
že NH4S odstraní veškeré oxidy As a z Ga-oxidů odstraní Ga2O3. To je zásadní, protože
právě tyto oxidy jsou leptány vodným roztokem koloidních nanočástic. Počet nanočástic
přichycených z čistého koloidního roztoku je ovšem velmi malý. Proto byl proveden expe-
riment se sírou terminovaným GaAs, při kterém byl k adhezi nanočástic použit roztok s
výrazně sníženým pH pomocí přidání HF (výsledek experimentu je zobrazen na obr. 5.6).
Došlo sice k navýšení počtu nanočástic, povrch je však silně odleptán, což značí porušení
pasivační vrstvy síry na povrchu a leptání GaAs.

Expozice elektronovým svazkem

Vzhledem k tomu, že povrch GaAs terminovaný sírou není koloidním roztokem leptán a
počet částic uchycený z nepozměněného koloidního roztoku je velmi nízký, byly provedeny
experimenty ke zjištění, zda-li nelze množství nanočástic na povrchu zvýšit vystavením
povrchu svazku elektronů vhodné dávky. Pasivace povrchu se však ukázala příliš stabilní
a dopad elektronů povrch nijak neovlivní. To se odrazilo v tom, že místa ovlivněná
elektronovým svazkem se nepodařilo ani při jednom z experimentů nalézt.
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5.5 Užití monovrstvy adhezního polymeru

5.5.1 APTMS

Jak již bylo uvedeno v odst. 2.3.2, pomocí monovrstvy polymeru APTES je možné na-
nést na povrch polovodiče kovové nanočástice. APTES je možné nanést na povrch z
různých roztoků. Byly provedeny experimenty s adhezí Au nanočástic na APTMS (ami-
nopropyltrimetoxysilan, Sigma-Aldrich), který má stejné adhezní vlastnosti jako APTES,
nanesený na GaAs z roztoku vody, metanolu, isopropanolu a chloroformu (trichlormetan).
Nejhustšího pokrytí bylo dosaženo po 2 hod v 2mM roztoku APTMS v chloroformu a ná-
sledném 2h ponoření do koloidního roztoku 20 nm Au nanočástic (viz obr. 5.7 vpravo).
V ostatních případech bylo pokrytí řidší a docházelo často ke shlukování velkého množ-
ství nanočástic dohromady (viz např. adheze nanočástic na povrch APTMS nanesený z
roztoku v IPA, obr. 5.7 vlevo).

Obrázek 5.7: Povrch GaAs po 45min v 1mM roztoku APTMS v IPA (vlevo) a po 2 h v
2mM roztoku APTMS v chloroformu (vpravo) a následném 2h ponoření do koloidního
roztoku 20 nm Au nanočástic.

Expozice elektronovým svazkem

Povrch GaAs po 2 hod v 2mM roztoku APTMS v chloroformu je pokryt monovrstvou
APTMS, která je po 2 h ponoření do koloidního roztoku 20 nm Au nanočástic hustě po-
kryt nanočásticemi. Jestliže by bylo možné expozicí APTMS elektronovým svazkem jeho
kladnou povrchovou terminaci porušit, pak by nedocházelo k adhezi nanočástic v místě
dopadu svazku. Byla by tedy možná tzv. „negativní depoziceÿ nanočástic, tedy nanočás-
tice by byly v místech, kam nedopadl elektronový svazek. Experimenty potvrdily tento
předpoklad pouze částečně. Je-li vrstva APTMS na GaAs substrátu vystavena dopadu
elektronového svazku nízké dávky (např. 250µC/cm2 pro 20 keV elektronový svazek),
pak množství nanočástic se mnoho nezmění, jsou však na povrchu samostatně, nikoliv ve
shlucích, jak je časté v místech mimo expozici. To lze pozorovat na obr. 5.8 vlevo, kde
je exponovaná čtvercová oblast přibližně uprostřed obrázku. Při zvýšení dávky přibližně
nad 1500µC/cm2 je adhezi nanočástic na exponovaná místa zabráněno, dochází však k
tvorbě velkých shluků, což je pravděpodobně způsobeno porušením elektrické dvojvrstvy
na povrchu nanočástic v místech APTMS pozměněného elektronovým svazkem (viz obr.
5.8 vpravo).
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Obrázek 5.8: Vliv expozice vrstvy APTMS na GaAs substrátu (vzniklé ponořením GaAs
na 2 hod do 2mM roztoku APTMS v chloroformu) elektronovým svazkem na adhezi 20 nm
Au nanočástic. Expozice 3 × 3µm2 20 keV elektronovým svazkem dávky 250µC/cm2
(vlevo) a 5000µC/cm2 (vpravo). Červeně je vyznačen okraj exponované oblasti.

5.5.2 Poly-L-lysin

Pomocí vodného roztoku poly-L-lysinu (Sigma-Aldrich P8920, hmot. konc. 1·10−4 kg/m3)
je na povrchu polovodiče vytvořena kladná terminace NH+3 , díky které kovové nanočástice
ulpívají na povrchu. Na substrátu GaAs je možné dosáhnout hustého pokrytí Au nanočás-
ticemi, jestliže je ponořen na 30 s do vodného roztoku lysinu (hmot. konc. 5 ·10−5 kg/m3)
a následně do koloidního roztoku 20 nm Au nanočástic (viz obr. 5.9). Nanočástice se
téměř neshlukují, nebo jen do malých shluků 2-3 nanočástic. Pokrytí polovodiče vrst-
vou lysinu bylo prozatím shledáno jedinou metodou, jak dosáhnout homogenního hustého
pokrytí povrchu GaAs nanočásticemi.

Obrázek 5.9: GaAs substrát s vrstvou lysinu po 2 h ponoření do koloidního roztoku 20 nm
Au nanočástic.
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Expozice elektronovým svazkem

Byly provedeny expozice vrstvy lysinu na GaAs substrátu svazkem elektronů (energie
20 keV). S rostoucí dávkou se počet nanočástic snižuje, roste však zrnitost a celková drs-
nost povrchu (viz obr. 5.10 vlevo). Od dávky asi 7500µC/cm2 je exponovaná oblast téměř
bez nanočástic, velmi výrazná drsnost povrchu však výrazně mění povrchové vlastnosti
exponovaného místa vůči neexponovanému.

Obrázek 5.10: Vliv expozice vrstvy lysinu na GaAs substrátu (vzniklé ponořením GaAs
na 30 s do vodného roztoku lysinu (hmot. konc. 5 ·10−5 kg/m3) elektronovým svazkem na
adhezi 20 nm Au nanočástic. Expozice 20 keV elektronovým svazkem dávky 7500µC/cm2

čtverce 3 × 3µm2 (vlevo) a mezikruží o poloměru 0, 25 − 3µm (vpravo). Červeně je
vyznačen okraj exponované oblasti.

Pokud by byla exponována velká plocha, ve které by byla na definovaných místech
expozice vynechána, pak by pouze v těchto místech došlo k adhezi nanočástic na povrch
GaAs s neporušenou vrstvou lysinu. Při snaze pomocí negativní depozice nanést malé
množství nanočástic (či třeba jen jedinou) na definovanou oblast však narazíme na pro-
blém, že nanočástice se chytají na místa jak exponovaná, tak exponovaná malou dávkou.
Vzhledem k tomu, že elektronový svazek není přesně ohraničený, ale hustota elektronů ve
svazku má gaussovské rozložení, pak i na místa definovaná jako neexponovaná dopadne
určitá malá dávka elektronů. Negativní depozici je možné provést např. expozicí mezi-
kruží s velmi malým vnitřním poloměrem. Nanočástice by se pak měly nacházet v oblasti
tímto poloměrem ohraničené. Bohužel gaussovský profil svazku způsobí, že se elektrony
nachází v oblasti daleko dále od středu mezikruží, než jakou udává jeho vnitřní poloměr
(viz obr. 5.10 vpravo).
Zcela zásadní vliv na výsledek expozice má ovšem i tlak zbytkové atmosféry uvnitř

mikroskopu, ve kterém je vzorek exponován a její složení. Při provedení elektronové
expozice při vyšším tlaku v mikroskopu dochází k tvorbě kontaminační vrstvy vlivem
dopadajícího elektronového svazku (metoda EBID) a při dostatečně vysoké dávce (od cca
10000µC/cm2) je již na exponovaném místě hladká vrstva uhlíku (COx je molekula nejvíce
zastoupená ve zbytkové atmosféře mikroskopu), která adhezi Au nanočástic zcela zabrání
(viz obr. 5.11). Ani v tomto případě však pomocí negativní expozice nelze dosáhnout
velmi malého množství nanočástic uprostřed mezikruží na hladkém substrátu.

5.6 Užití dvojvrstvy oxidu křemičitého a lysinu

Z předchozího je zřejmé, že kovové nanočástice lze na GaAs substrát nanést pomocí mo-
novrstvy adhezního polymeru. Tím dosáhneme pokrytí povrchu nanočásticemi na celém
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Obrázek 5.11: Vliv expozice vrstvy lysinu na GaAs substrátu (vzniklé ponořením GaAs
na 30 s do vodného roztoku lysinu s hmot. konc. 5 ·10−5 kg/m3) elektronovým svazkem na
adhezi 20 nm Au nanočástic. Expozice 20 keV elektronovým svazkem dávky 5000µC/cm2

čtverce 3 × 3µm2 (vlevo) a mezikruží o poloměru (0, 25 − 2, 5)µm (vpravo). Červeně je
vyznačen okraj exponované oblasti. Kontaminace ze zbytkové atmosféry v mikroskopu
způsobila zcela jiný výsledek experimentu, než v obdobné expozici, jejíž výsledek je na
obr. 5.10.

vzorku. Pomocí elektronového svazku je možné změnit terminaci tohoto polymeru tak,
že již k adhezi nanočástic nedochází. Nevýhodou tohoto postupu je, že takový polymer
již netvoří homogenní hladkou vrstvu, ale jeho povrch je v různé míře drsný a zvrásněný.
Při dostatečném poškození polymeru již také koloidní roztok leptá GaAs substrát, který
se nachází pod polymerem. Řešením tohoto problému je tvorba pasivační vrstvy na GaAs
substrát ještě před nanesením SAM polymeru, čímž by při poškození polymerové vrstvy
nedocházelo k leptání GaAs. Jako pasivační vrstva byl zvolen oxid křemičitý (SiO2), který
se také přirozeně tvoří na povrchu křemíkového substrátu vystaveného běžné atmosféře.

Pasivace oxidem křemičitým

Vrstva SiO2 byla vytvořena pomocí metody nanášení po atomárních vrstvách (ALD, z
angl. atomic layer deposition). Metoda byla vynalezena Margreet Albertine Anne–Marie
Van Wijck (US patent 2003) a její detailní popis je možné nalézt např. v [13]. V experi-
mentech byl použit systém Ultratech-Cambridge Nanotech Fiji 200, na kterém je možno
volit tloušťku vrstvy pomocí času depozice a počtu depozičních cyklů. Růst SiO2 zde pro-
bíhá rozkladem trisdimetylaminosilanu (TDMASi, [(CH3)2N]3SiH) v kyslíkovém plasmatu
za teploty 200 ◦C. Je-li takto připravený GaAs substrát s vrstvou několika nm SiO2 po-
nořen na 2 h do koloidního roztoku 20 nm Au nanočástic, zůstane povrch hladký a bez
nanočástic. Oxid křemičitý tedy povrch dostatečně pasivuje před leptáním v koloidním
roztoku.
Na křemíku s přirozenou vrstvou SiO2 nedochází k adhezi Au nanočástic z koloid-

ního roztoku. Pokud je do koloidního roztoku přidáno vhodné množství kyseliny (např.
HF), pak dojde k protonizaci povrchu a počet nanočástic uchycených na povrch výrazně
vzroste (viz obr. 2.2). Stejné chování vrstvy SiO2 na GaAs nebylo potvrzeno. Na obr.
5.12 (vlevo) je GaAs substrát s 4 nm vrstvou SiO2 po 2 h ponoření do roztoku 1ml ko-
loidních 20 nm Au nanočástic a 1µl 5% HF. Počet uchycených nanočástic sice vzrostl,
ale jen zanedbateně. Další snížení pH roztoku zvýšením koncentrace kyseliny již vede ke
shlukování nanočástic v roztoku, čímž se roztok stává pro nanášení samostatných nano-
částic nepoužitelný. Použitím jiné kyseliny, např. HCl, sice vzroste počet nanočástic na
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Obrázek 5.12: GaAs substrát s 4 nm vrstvou SiO2 po 2 h v roztoku 1ml koloidních 20 nm
Au nanočástic a 1µl 5% HF (vlevo) a 1ml koloidních 20 nm Au nanočástic a 1µl 1% HCl
(vpravo).

povrchu, ten je však již velmi výrazně leptán (viz obr. 5.12 vpravo).

Výběrová adheze nanočástic na dvojvrstvu oxid křemičitý - lysin

Dosud nebyl nalezen postup, jak na GaAs pasivovaný SiO2 nanést kovové koloidní na-
nočástice. Proto bylo opět přistoupeno k použití monovrstvy adhezního polymeru poly-
L-lysin. Před expozicí GaAs substrátu elektronovým svazkem a nanášením nanočástic
z koloidního roztoku byla vytvořena dvojvrstva oxidu křemičitého a poly-L-lysinu. Meto-
dou ALD byla nanesena vrstva 4 nm SiO2 a monovrstva lysinu vznikla ponořením GaAs
substrátu s vrstvou SiO2 na 30 s do vodného roztoku lysinu (hmot. konc. 5 · 10−5 kg/m3).
Je-li takto připravený vzorek ponořen do koloidního roztoku Au nanočástic, je povrch
hustě pokrytý nanočásticemi samostatně a v malých shlucích (viz obr. 5.13 vlevo).

Obrázek 5.13: GaAs substrát s vrstvou 4 nm SiO2 a lysinem na povrchu po 2 h v roztoku
koloidních 20 nm Au nanočástic (vlevo) a expozice čtverce 3×3µm2 20 keV elektronovým
svazkem dávky 7500µC/cm2 (vpravo). Červeně je vyznačen okraj exponované oblasti.

Expozice elektronovým svazkem způsobí, stejně jako v případě vrstvy lysinu přímo
na GaAs substrátu, poškození vrstvy lysinu, díky kterému je adhezi nanočástic z ko-
loidního roztoku více či méně zabráněno. Tento účinek závisí jak na energii použitého
elektronového svazku, tak na použité dávce. Na obr. 5.13 (vpravo) je výsledek nanášení
nanočástic na dvojvrstvu SiO2 - lysin v místě expozice 20 keV elektronovým svazkem
dávky 7500µC/cm2. Počet nanočástic byl elektronovým svazkem výrazně snížen, niko-
liv však zcela. Použití ještě vyšší dávky adhezi menšího množství nanočástic nezabrání.
Na vnějším okraji exponovaného místa, tedy v místě dopadu malé dávky elektronů díky
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gaussovskému profilu svazku, jsou všechny nanočástice samostatně a téměř zde nenajdeme
shluky.

Obrázek 5.14: GaAs substrát s vrstvou 4 nm SiO2 a lysinem na povrchu s exponovaným
čtvercem 3×3µm2 2 keV elektronovým svazkem dávky 25µC/cm2 (vlevo) a 5000µC/cm2
(vravo) po 2 h v roztoku koloidních 20 nm Au nanočástic. Červeně je vyznačen okraj
exponované oblasti.

Provedeme-li obdobný experiment s elektronovým svazkem s energií 2 keV, pak pro
dosažení stejného efektu stačí daleko menší dávka, přibližně 10x menší. Na obr. 5.14 je
výsledek nanášení nanočástic na dvojvrstvu SiO2 - lysin v místě expozice 2 keV elektro-
novým svazkem dávky 25µC/cm2 a 5000µC/cm2. Je zřejmé, že už velmi nízká dávka
způsobí změnu vlastností lysinu tak, že se nanočástice na povrchu již neshlukují, jejich
množství však neklesá. Již od dávky cca 3500µC/cm2 je pak množství nanočástic v ex-
ponované oblasti zanedbatelně malé. Nejlepšího výsledku bylo dosaženo při použití 1 keV
elektronového svazku. V tomto případě stačí dávka 3000µC/cm2 na to, aby bylo adhezi
nanočástic v místě expozice zcela zabráněno (viz obr. 5.15).

Obrázek 5.15: GaAs substrát s vrstvou 4 nm SiO2 a lysinem na povrchu exponovaný
1 keV elektronovým svazkem dávky 3000µC/cm2 po 2 h v roztoku koloidních 20 nm Au
nanočástic.

Tvorba nanostruktur z koloidních nanočástic

Povrch dvojvrstvy SiO2 - lysin zůstává po expozici elektronovým svazkem hladký, bez
známky poškození elektronovým svazkem. Pokud by byla exponována velká plocha, uvnitř
které by byla expozice vynechána na definovaných místech v rozměrech stovek nanometrů,
pak by mělo být možné vytvořit z koloidních nanočástic struktury definovaných rozměrů i
tvaru (tzv. negativní depozice). Bylo zjištěno, že s klesající energií elektronového svazku
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použitého pro expozici roste ostrost hranice exponované a neexponované oblasti. Proto
byla pro negativní tvorbu nanostruktur zvolena energie použitého elektronového svazku
1− 2 keV. Elektronový svazek s energií 1 keV již však dosahuje výrazně horšího rozlišení
než s energií 2 keV, proto je také často při expozici dosahováno horších výsledků (svazek
má větší stopu i větší vady zobrazení). Na obr. 5.16 je výsledek negativní depozice Au
nanočástic z koloidního roztoku 2 keV a 1 keV elektronovým svazkem. Byla exponována
oblast 10 × 10µm2, uvnitř které byla vynechána obdélníková plocha 3000 × 200 nm2.
Je zřejmé, že pomocí 2 keV svazku lze dosáhnout lépe definovaných struktur menších
rozměrů, tedy s menším počtem nanočástic. Při některých experimentech bylo dosaženo
lineárního řetízku nanočástic (viz obr. 5.16 vlevo).

Obrázek 5.16: GaAs substrát s vrstvou 4 nm SiO2 a lysinem na povrchu s neexponovaným
obdélníkem 3000 × 200 nm2 2 keV elektronovým svazkem dávky 4000µC/cm2 (vlevo) a
1 keV elektronovým svazkem dávky 5000µC/cm2 (vpravo) po 2 h v roztoku koloidních
20 nm Au nanočástic.

Byly učiněny pokusy o vytvoření pole samostatných nanočástic na definovaných mís-
tech. K tomuto účelu je nejvhodnější neexponovat kruhové plochy, uvnitř kterých se má
nanočástice nacházet. Pro negativní depozici je možné exponovat jakoukoliv dávkou od
2000µC/cm2 výše. Pak se na exponované oblasti nanočástice neuchytí. Vzhledem ke
gaussovskému profilu svazku ovšem s rostoucí dávkou při konstantní velikosti neexpono-
vané oblasti (myšlena je oblast, která nemá být exponována) klesá velikost oblasti, kam
skutečně elektrony během expozice nedopadnou. Proto, je-li neexponována stejně velká
oblast uvnitř expozice dvěma různými dávkami, pak se na neexponovanou oblast uchytí
více nanočástic v případě expozice menší dávkou než v případě větší dávky. Tento efekt
je dobře pozorovatelný na experimentu, jehož výsledek je na obr. 5.17 a 5.18. GaAs
substrát s vrstvou 4 nm SiO2 a lysinem na povrchu byl exponován 2 keV elektronovým
svazkem dávky 4000µC/cm2 a 2000µC/cm2. V obou případech na exponovaných mís-
tech nedošlo k adhezi nanočástic. Uvnitř exponované oblasti byly v expozici vynechány
kruhové plochy o poloměru 200 nm. Zatímco při expozici dávkou 4000µC/cm2 se v ne-
exponovaných kruzích nachází 1-3 nanočástice, při použití dávky 2000µC/cm2 v každém
kruhu nalezneme 5-10 nanočástic. Pro uchycení jediné nanočástice na definované místo je
tedy nutné použít vyšší dávku. Zmenšení poloměru neexponovaného kruhu obdobný efekt
nemá. Byly opakovaně provedeny experimenty, při kterých byla velikost neexponovaného
kruhu postupně snižována až na poloměr 110 nm. Ve většině případů nedošlo k adhezi
nanočástic na tato místa.
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Obrázek 5.17: GaAs substrát s vrstvou 4 nm SiO2 a lysinem na povrchu s neexponovanými
kruhovými oblastmi o poloměru 200 nm 2 keV elektronovým svazkem dávky 4000µC/cm2.

Obrázek 5.18: GaAs substrát s vrstvou 4 nm SiO2 a lysinem na povrchu s neexponovanými
kruhovými oblastmi o poloměru 200 nm 2 keV elektronovým svazkem dávky 2000µC/cm2.
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Kapitola 6

Charakterizace rozložení nanočástic
na povrchu

Rozložení nanočástic na povrchu bylo v této práci dosud hodnoceno subjektivně. To nás
vede k myšlence hledání vhodných matematických charakteristik rozložení nanočástic.
Takové charakteristiky se pak mohou podílet na formulování hypotéz o tom, co vše ovliv-
nilo umístění částic na povrchu. Navíc mají ještě další v praxi velmi důležitý význam a
to při plánování experimentů. Provádění experimentů je možné popsat jako prohledávání
prostoru parametrů, který má velmi často vysokou dimenzi. Hledání požadovaného řešení
náhodnou volbou parametrů je neefektivní a v prostorech vyšší dimenze prakticky nemůže
vést k nalezení řešení. Vhodně zvolená charakteristika umožňuje často nalézt směry, ve
kterých máme prostor prohledávat dalšími experimenty. Proto hledání takových charak-
teristik bylo zvoleno jako další cíl práce.

V této kapitole budeme hledat charakteristiku, která by umožnila rozlišit rovnoměrné
(tedy zcela náhodné) rozložení částic od rozložení, při kterém je umístění částic ovliv-
něno nějakým fyzikálním dějem. Příkladem takového děje může být odpudivá síla mezi
elektricky nabitými částicemi nebo ovlivnění polohy částic vlastnostmi povrchu. Jako
vhodný nástroj se ukázala Voroného mozaika [32] a statistická analýza jejích vlastností.
Podstatnou část výsledků této kapitoly jsem publikovala v [36].

6.1 Voroného mozaika

Voroného mozaika (teselace) je matematicky definována takto:

Nechť (M,ρ) je metrický prostor, kdeM značí množinu a ρ je metrika na ní definovaná.
Mějme konečnou množinu bodů a1, a2, . . . an ∈ M . Definujme množinu Di, pro i =
1, 2, . . . n, takto

Di = {x ∈M | ρ(ai, x) < ρ(aj, x) pro ∀j = 1, 2 . . . n, i 6= j}.

Množinu Di nazveme Voroného dlaždicí příslušící bodu ai. Množinu

V = {D1, D2, . . . Dn}

nazveme Voroného mozaikou příslušící bodům a1, a2, . . . an. Body a1, a2, . . . an budeme
nazývat řídící body mozaiky.
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V této práci budeme chápat, že M ⊂ R2 a ρ bude běžná Eukleidovská metrika.
V závěru kapitoly budou zmíněny možnosti využití i jiné metriky.

Představme si, že máme obraz povrchu vzorku vytvořený elektronovým mikroskopem,
na kterém je povrch více nebo méně pokrytý nanočásticemi. Spočteme-li Voroného mo-
zaiku takového obrazu, pak každému bodu obrazu je přiřazena nanočástice (pro účely
výpočtu je nanočástice charakterizována svým těžištěm), ke které má tento bod nejmenší
vzdálenost. Všechny takové body v okolí dané nanočástice vytvoří dohromady jednu Vo-
roného dlaždici. Celý obraz nanočástic na povrchu je takto rozdělen na Voroného dlaždice,
vzájemně se sebe dotýkající (viz obr. 6.1). Velikosti těchto dlaždic pak můžeme statisticky
analyzovat a zjistit tak, zda jsou nanočástice na povrchu rozloženy s 2D rovnoměrným
rozložením či vykazují od tohoto rozložení statisticky významnou odchylku.

Detekce částic

Částice jsou v obrazu byly detekovány metodou prahování [34]. Poté jsou dotýkající
se částice rozděleny metodou popsanou v [41]. Pro každou částici je určeno těžiště a
sestrojena Voroného mozaika. Datový soubor obsahující těžiště částic byl vytvořen v mo-
difikované verzi obrazového analyzátoru SOFO ACC, kterou pro účely této práce vytvořil
Pavel Štarha. Tato verze má implementovánu zmíněnou metodu separace dotýkajících se
objektů jako součást procedury analýzy objektů.

6.2 Analýza Voroného mozaiky

K charakterizaci rozložení nanočástic na povrchu je vhodné statisticky analyzovat plochy
jednotlivých dlaždic. Budeme hledat takové charakteristiky statistického souboru velikostí
dlaždic, které nezávisí na

1. velikosti zpracovávaného obrazu v pixelech,

2. zorném poli obrazu,

3. počtu nanočástic v zorném poli,

a které umožní rozlišit následující dva limitní případy rozložení částic na povrchu:

• rovnoměrné rozložení - hustota pravděpodobnosti rozložení částic v obraze je kon-
stantní v celém obraze. Tj. pravděpodobnost, že se bude daná částice nacházet na
daném pixelu, je pro všechny pixely stejná. Z fyzikálního hlediska se jedná o případ,
kdy nelze statistickými metodami zjistit jakékoliv ovlivnění polohy částice ostatními
částicemi ani jakékoliv ovlivnění polohy částice vlastnostmi povrchu. Částice jsou
rozmístěny zcela náhodně (nikoliv ovšem náhodné rozložení z hlediska matematic-
kého!).

• homogenní rozložení - všechny dlaždice Voroného mozaiky mají stejnou velikost.
Tento ideální případ v realitě nemůže přesně nastat. Blíží se mu případ, kdy rozlo-
žení velikosti dlaždic lze popsat normálním (gaussovským) rozložením se směrodat-
nou odchylkou blízkou nule. Z fyzikálního hlediska se může jednat třeba o případ
rozložení stejně hmotných částic se stejným nábojem s minimální adhezí k povrchu.
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Obrázek 6.1: Příklad Voroného mozaiky. Voroného mozaika povrchu GaAs ponořeného
na 30 s do roztoku lysinu a na 10min do roztoku 20 nm Au nanočástic. Dlaždice, jejichž
alespoň jedna strana se dotýká okrajů obrazu, jsou označeny modře a musí být vyloučeny
z jakékoliv analýzy.

Vhodnými charakteristikami se jeví momentové charakteristiky statistického souboru
(viz [1]) ploch dlaždic Voroného mozaiky. Nejprve musíme zajistit splnění podmínek 1,
2, 3. Uděláme to tak, že definujeme normovanou plochu dlaždice:

Označme p′(Di) plochu dlaždice Di v pixelech. Normovanou plochu dlaždice definujme
vztahem

p(Di) =
p′(Di)

1
n

n∑
j=1

p′(Dj)
,

kde n je počet částic v obraze. V dalším budeme pracovat výhradně s normovanými
plochami dlaždic (tj. průměrně velká dlaždice má plochu 1).

Dále definujme směrodatnou odchylku σ normované plochy dlaždic

σ =

√√√√ 1
n− 1

n∑
i=1

(p(Di)− 1)2
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a koeficient asymetrie plochy dlaždic ψ

ψ =
1
σ3n

n∑
i=1

(p(Di)− 1)3.

Využili jsme charakteristiky založené na momentech až do 3. řádu. Moment 1. řádu
(aritmetický průměr) jsme použili k normování, charakteristiky založené na centrálních
momentech řádu 2. a 3. využijeme k analýze Voroného mozaiky. Principiálně je možné
použít i charakteristiky založené na momentech vyšších řádů (např. koeficient špiča-
tosti odvozený z centrálního momentu 4. řádu). Se vzrůstajícím řádem momentu však
roste rozptyl těchto charakteristik a při počtu částic, které se v analyzovaných obrazech
vyskytují (desítky až tisíce) neposkytují tyto charakteristiky již statisticky dostatečně
významný rozdíl pro rozlišení různých rozložení částic.

6.3 Vlastnosti Voroného mozaiky pro rovnoměrné
rozložení

Vzhledem k tomu, ze nejsou k dispozici žádné matematické věty popisující momentové
charakteristiky rozložení velikostí ploch dlaždic Voroného mozaiky pro 2D rozložení řídí-
cích bodů, byl tento problém řešen počítačovovou simulací. Ke generování řídících bodů
mozaiky jsem použila generátor rovnoměrného rozložení v programovacím jazyku Bor-
land Delphi (příkaz Randomize). Tento v podstatě hardwarový generátor je odvozen ze
systémových hodin počítače a dává kvalitní rovnoměrné rozložení.

Do obrazu bylo náhodně umístěno 125, 250, 500, 1 000, 2 000 a 4 000 částic. Pro
každý počet částic bylo provedeno 10 000 simulací a pro každý takto nasimulovaný obraz
byla spočtena Voroného mozaika. Takto bylo provedeno 10 000 experimentů pro každý
z uvedených počtů částic, které skončily rovnoměrným rozložením částic na povrchu.
Z uvedené simulace byly zjištěny bodové odhady parametrů σ a ψ ploch dlaždic Voroného
mozaiky obrazu s rovnoměrným rozložením částic uvedené v tabulce 6.1.

počet částic n σ ψ

125 0,5262 0,8830

250 0,5294 0,9572

500 0,5311 0,9933

1 000 0,5318 1,0121

2 000 0,5321 1,0126

4 000 0,5331 1,0043

Tabulka 6.1: Bodové odhady parametrů σ, ψ ploch dlaždic Voroného mozaiky pro 10000
simulací.

Hodnoty σ a ψ by teoreticky neměly záviset na počtu částic. Ve skutečnosti tomu tak
přesně není. To je dáno tím, že hodnoty velikosti dlaždic blízko okraje obrazu nemusí být
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zcela korektní, i když z analýzy jsou odstraněny všechny dlaždice, u kterých je alespoň
jedna strana tvořena okrajem obrazu. Je to tím, že případné částice mimo obraz v blízkosti
jeho okraje by tvar a velikost některých dlaždic blízko okraje změnily. Tento problém by
bylo možné vyřešit tak, že bychom vytvořili větší obraz a analyzovali jen jeho výřez a
tudíž znali pozice částic i mimo analyzovanou část. Toto řešení nebylo použito, neboť
stejný problém nastává i u experimentálních dat a je tedy vhodné tento „okrajový efektÿ
zahrnout do simulace. Proto dále není možné pro libovolný počet částic v experimentálním
obraze uvažovat jednu hodnotu σ a ψ, ale je nutné určit tyto charakteristiky v závislosti
na počtu částic v obraze n.

Bodové odhady σ a ψ rovnoměrného rozložení částic zjištěné pomocí simulace nejsou
pro srovnání s hodnotami σ a ψ určenými pro daná experimentální data dostatečné.
Abychom byli schopni testovat hypotézu, že v experimentálním obraze jsou částice roz-
loženy rovnoměrně na základě znalosti hodnoty σ nebo ψ, potřebujeme znát intervalové
odhady σ nebo ψ, které jsou závislé na n. Problém je v tom, že posuzujeme současně
veličiny dvě, nikoliv pouze jednu. Budeme tedy dále uvažovat vektor (σ,ψ). Jeho složky
jsou však závislé (obě se počítají pomocí aritmetického průměru). Pro náhodný vektor,
jehož složky jsou závislé, neexistuje žádná teorie analogická intervalovým odhadům pro
jednu náhodnou veličinu. Taková teorie ani v principu není možná, protože v množině
R2 nelze vytvořit uspořádání. Proto byl hledán postup, který by umožnil testovat sta-
tistickou hypotézu, že částice na povrchu mají rovnoměrné rozložení, navíc byla hledána
vhodná číselná charakteristika „rovnoměrnostiÿ jejich rozložení.

6.4 Histogramy experimentálních dat a jejich
reprezentace

Pro další analýzu vlastností Voroného mozaiky vytvořené řídící množinou bodů s 2D rov-
noměrným rozložením řídících bodů byly vytvořeny histogramy vektoru (σ,ψ) pro počet
částic n = 125, 250, 500, 1 000, 2 000, 4 000. Tyto histogramy byly reprezentovány jako
digitální obrazy, kde souřadnice pixelů obrazu jsou dány třídami vektoru (σ,ψ) a četnost
třídy je reprezentována hodnotou pixelu. Vzhledem k tomu, že provedený počet simu-
lací je 10 000, tak hodnota pixelu nemůže překročit tuto hodnotu a tudíž je dostatečná
16bitová reprezentace obrazu (max. hodnota pixelu 65 535). Tento způsob reprezentace
histogramu jako obrazu je důležitý pro další postup, neboť je možné použít metody ana-
lýzy obrazů pro další analýzu dat získaných simulací. Pro každou hodnotu n byl vytvořen
obraz histogramu Hn, který byl uložen ve formátu TIFF. Tento obraz byl dále analyzován
obrazovým analyzátorem SOFO ACC 6.0. Velmi důležitá je volba počtu tříd histogramu.
Tento počet byl zvolen tak, aby počet neprázdných tříd histogramu byl roven 400. Tato
hodnota byla zvolena experimentálně. Je to nejvyšší možná hodnota taková, aby praho-
váním histogramu vznikaly souvislé množiny pixelů. Tato vlastnost je důležitá, jak bude
zřejmé z následující části. Histogramy pro všechny provedené simulace jsou na obrázku
6.2.
Z obrazů histogramů je zřejmé, že k aproximaci množiny, do které padne vektor (σ,ψ)

se zadanou pravděpodobností τ , je vhodné použít elipsu (detailní zdůvodnění lze nalézt
v 6.9). Její nalezení nám umožní testovat na hladině významnosti 1 − τ hypotézu, že
rozložení částic v reálném obraze je rovnoměrné. K nalezení požadované elipsy použijeme
tzv. Legendreovu elipsu, jejíž konstrukce je popsána dále.
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Obrázek 6.2: Histogramy H125, H250, H500 (horní řádek obrazů) a histogramy H1 000,
H2 000, H4 000 (dolní řádek). Horizontální rozměr obrazu každého histogramu reprezentuje
interval σ ∈ 〈0, 1〉, vertikální rozměr reprezentuje interval ψ ∈ 〈0, 2〉. Obrazy jsou zobra-
zeny v negativu, tj. prázdná třída histogramu je bílá, třída s maximální četností je černá.
Pro přehlednost obrazů v tisku byly obrazy ve vertikálním směru ořezány. Pro samotnou
analýzu byl vertikální rozsah ψ ∈ 〈0, 4〉. Z obrazů je dobře patrná optimalizace počtu tříd
histogramů. I když histogramy mají výrazně rozdílný počet tříd, počet neprázdných tříd
je stejný (400).
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6.5 Legendreova elipsa

Označme v obraze histogramu H objekt G (souvislou množinu pixelů). Tento objekt zís-
káme prahováním([34]) obrazu H, přičemž práh t volíme tak, aby byla splněna podmínka,
že součet hodnot pixelů g objektu G je roven g = τh, kde h značí součet hodnot pixelů
celého obrazu H (h = 10 000, což je počet simulací pro daný počet částic v obraze) a τ je
pravděpodobnost, že bod [σ, ψ] spočtený na základě simulace padne do tříd histogramu
odpovídajících objektu G. Objekt G budeme aproximovat tzv. Legendreovou elipsou
([28]).

Legendreovu elipsu budeme konstruovat v rovině s kartézskou soustavou souřadnou
σ, ψ. V této souřadné soustavě definujme geometrické momenty objektu G takto:

mi,j(G) =
∫∫
G

σiψj dσ dψ,

kde i + j se nazývá řád momentu. Ke konstrukci Legendreovy elipsy (přesná definice
bude uvedena dále) je nutné provést několik kroků. Nejprve musíme nalézt její střed
S = [σS, ψS]. Ten umístíme do těžiště objektu G, tj. platí:

S =

[
m1,0(G)
m0,0(G)

,
m0,1(G)
m0,0(G)

]
Dále je třeba nalézt orientaci hlavní osy určenou úhlem ϕ, který svírá s osou σ. Za

tímto účelem definujme centrální momenty

mi,j(G) =
∫∫
G

(σ − σS)
i(ψ − ψS)

j dσ dψ.

Centrální momenty nám umožní nalézt čtyři směry, ve kterých leží poloosy hledané elipsy.
Jsou dány vzorcem [28]

ϕk =
1
2
arctg

2m1,1(G)
m2,0(G)−m0,2(G)

+
kπ

2
, k = 0, 1, 2, 3.

Nyní definujme hlavní momenty m?
i,j objektu G, což jsou momenty spočtené v tzv.

hlavní soustavě souřadné σ′ψ′ splňující následující podmínky:

1. m?
1,0(G) = 0,

2. m?
0,1(G) = 0,

3. m?
1,1(G) = 0,

4. m?
2,0(G) ≥ m0,2(G),

5. m?
3,0(G) ≥ 0,

6. soustava souřadná je pravotočivá.
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Podmínky 1 a 2 určují, že počátek hlavní soustavy je v bodě S, podmínka 3 určuje
otočení hlavní soustavy souřadné vůči původní soustavě souřadné o úhel ϕk. Podmínky
5 a 6 určí hodnotu k tak, aby hlavní poloosa elipsy ležela na ose σ′ a vedlejší na ose ψ′.
Legendreovu elipsu pak definujeme v hlavní soustavě souřadné objektu G takto:

Legendreovou elipsou objektu G nazveme elipsu, která má stejné hlavní momenty s
objektem G až do druhého řádu včetně. Pro velikost velké poloosy a a malé poloosy b
této elipsy platí ([28]), že

a = 2
√
m?
2,0(G), b = 2

√
m?
0,2(G).

Dále definujme elongaci ε Legendreovy elipsy objektu G vztahem

ε = log2
a

b
.

Na základě provedených 10 000 simulací byly zjištěny parametry Legendreovy elipsy,
a to střed S = [σS, ψS] (odpovídající počátku hlavní soustavy souřadné), orientace hlavní
osy ϕ a elongace ε, které jsou uvedeny v tabulce 6.2.

n lnn σS ψS ϕ ε

125 4,82831 0,52594 0,87935 84, 28◦ 2,809

250 5,52146 0,52926 0,95501 84, 74◦ 2,978

500 6,21640 0,53101 0,99123 85, 00◦ 3,147

1 000 6,90775 0,53168 1,01056 85, 22◦ 3,241

2 000 7,60090 0,53176 1,01041 85, 73◦ 3,259

4 000 8,29404 0,53268 1,00191 85, 81◦ 3,265

Tabulka 6.2: Parametry Legendreovy elipsy odvozené z obrazů histogramů
H125, H250, . . . H4 000 užitím obrazového analyzátoru SOFO ACC 6.0.

Příklad Legendreovy elipsy je na obr. 6.3.

6.6 Optimalizace parametrů Legendreovy elipsy

Legendreova elipsa byla určena z obrazu histogramu a tudíž nemá tu vlastnost, že uvnitř
této elipsy leží výsledky simulací přesně se zadanou pravděpodobností. Pracujeme-li totiž
s histogramem, pak pracujeme jen s četnostmi tříd, nikoliv se všemi hodnotami σ a τ , které
byly spočteny na základě simulací. Proto budeme dále pracovat pouze se středem S a
elongací ε Legendreovy elipsy. Velikost elipsy určíme přesně tak, aby dovnitř elipsy padlo
zadané množství simulací odpovídající požadované pravděpodobnosti τ . Důvodem, proč
pracujeme pouze s elongací, nikoliv s poměrem a/b, je fakt, že budeme dále potřebovat
aproximovat parametry Legendreovy elipsy vhodnou funkcí v závislosti na počtu částic v
obraze. Tato funkce má jednodušší tvar pro elongaci než pro poměr a/b.
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Obrázek 6.3: Legendreova elipsa odvozená z obrazu histogramu H1 000 pro τ = 0, 99. Na
obraze je vyznačena základní souřadná soustava σψ i hlavní souřadná soustava σ′ψ′.

Na základě znalostí středu, elongace a orientace Legendreovy elipsy můžeme nyní
spočítat velikost velké poloosy a a malé poloosy b tak, aby při zadaném počtu částic
byla pravděpodobnost, že parametry σ a ψ Voroného mozaiky pro rovnoměrně rozložené
částice padly dovnitř elipsy, rovna zadané pravděpodobnosti τ .

Označme L(a, b) Legendreovu elipsu s velkou poloosou a a malou poloosou b a dále
označme q = τm, kdem = 10 000 je počet provedených simulací. Nyní definujme množinu

Q(a, b) = {i ∈ {1, 2, . . .m} | [σi, ψi] ∈ L(a, b)},

kde [σi, ψi] jsou hodnoty získané při i-té simulaci a označme |Q(a, b)| počet prvků této
množiny. |Q(a, b)| tedy udává, kolik z m provedených simulací padlo dovnitř Legendreovy
elipsy L(a, b).

Poloosy a a b byly spočteny iterační metodou (která je inspirována metodou půlení
intervalu používanou k hledání kořenů nelineárních funkcí) následovně.

Označme ad,i i-tý dolní odhad a a ah,i i-tý horní odhad a. Analogicky označíme bd,i
a bh,i odpovídající odhady b. Dále budeme iteracemi hledat hodnotu a a odpovídající
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hodnotu b dopočítáme vždy na základě elongace ε. Zvolme počáteční odhady tak, aby
platilo

|Q(ad,1, bd,1)| = 0, |Q(ah,1, bh,1)| = m.
Konkrétně byly zvoleny hodnoty ad,i = 0, ah,i = 4. Dále pokračujeme

ad,i+1 =

{
ad,i pro |Q(ac,i, bc,i)| > q

ac,i pro |Q(ac,i, bc,i)| ≤ q
, ah,i+1 =

{
ah,i pro |Q(ac,i, bc,i)| ≤ q

ac,i pro |Q(ac,i, bc,i)| > q,

kde
ac,i =

ad,i + ah,i
2

.

Nyní potřebujeme vhodné stop kriterium, které iterační proces ukončí. Nabízí se
kriterium

||Q(ac,i, bc,i)| − q| < ε,

tj. definovat maximální přípustný rozdíl ε mezi požadovaným počtem experimentů q
ležících uvnitř elipsy a skutečným počtem |Q(ac,i, bc,i)|. Problém je ve volbě ε. Příliš
malá hodnota povede k tomu, že iterační proces se nikdy neukončí. Je to dáno tím, že
počet simulacím je konečný a téměř nikdy nelze dosáhnout volbou parametrů elipsy toho,
aby uvnitř ležel přesně zadaný počet experimentů. Lepší, než hledat metodou pokus-omyl
vhodnou volbu ε, je použít stop kriterium

|Q(ac,i+1, bc,i+1)| = |Q(ac,i, bc,i)|,

t.j. zastavit iterace tehdy, když změna poloos elipsy nevede k přesnějšímu výsledku.

Zbývá ještě objasnit, jak se zjistí platnost podmínky [σi, ψi] ∈ L(a, b). K tomu,
abychom byli schopni rozhodnout, zda bod leží uvnitř elipsy, potřebujeme znát ohniska
elipsy F1, F2. Ta leží v hlavní soustavě souřadné σ′ψ′ na souřadnicích

F1 = [−e, 0], F2 = [e, 0],

kde e je excentricita elipsy daná vzorcem

e =
√
a2 − b2.

V původní soustavě souřadné σψ mají ohniska souřadnice

F1 = [f1,σ, f1,ψ] = [e cos(−ϕ) + σS, e sin(−ϕ) + ψS]

F2 = [f2,σ, f2,ψ] = [−e cos(−ϕ) + σS,−e sin(−ϕ) + ψS]
Znalost ohnisek nám umožní nalézt kritérium, pomocí kterého zjistíme, zda výsledek
simulace Voroného mozaiky rovnoměrného rozložení má parametry σ a ψ uvnitř elipsy.
Vzhledem k tomu, že elipsa je množina bodů, jejichž součet vzdáleností od ohnisek je
konstantní a je roven 2a, má kritérium tvar√

(f1,σ − σ)2 + (f1,ψ − ψ)2 +
√
(f2,σ − σ)2 + (f2,ψ − ψ)2 < 2a.

Uvedeným způsobem byly získány hodnoty a a b v závislosti na počtu částic v obraze
n a zvolené pravděpodobnosti τ , které jsou uvedeny v tabulce 6.3. Byly zvoleny tři
pravděpodobnosti τ = 0, 9, 0, 95, 0, 99.
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τ n lnn a b

0,90 125 4,82831 0,71289 0,101688

0,90 250 5,52146 0,55664 0,070748

0,90 500 6,21460 0,41992 0,047234

0,90 1 000 6,90775 0,32226 0,034266

0,90 2 000 7,60090 0,22460 0,023449

0,90 4 000 8,29404 0,16601 0,017232

0,95 125 4,82831 0,83007 0,118404

0,95 250 5,52146 0,65429 0,083160

0,95 500 6,21460 0,47851 0,053825

0,95 1 000 6,90775 0,36132 0,038420

0,95 2 000 7,60090 0,26367 0,027527

0,95 4 000 8,29404 0,18554 0,019260

0,99 125 4,82831 1,20117 0,171337

0,99 250 5,52146 0,96679 0,122878

0,99 500 6,21460 0,69335 0,077992

0,99 1 000 6,90775 0,49804 0,052957

0,99 2 000 7,60090 0,34179 0,035684

0,99 4 000 8,29404 0,22460 0,023315

Tabulka 6.3: Velikosti a, b poloos Legendreovy elipsy v závislosti na počtu částic v obraze
n a pravděpodobnosti τ .

6.7 Výpočet parametrů Legendreovy elipsy pro obecný
počet částic

Pro zadaný počet částic n v zorném poli a zadanou pravděpodobnost τ , že výsledek si-
mulace bude ležet uvnitř elipsy, je nutné nalézt parametry Legendreovy elipsy. Vzhledem
v tomu, že máme k dispozici pouze simulace pro n = 125, 250, 500, 1 000, 2 000, 4 000
částic, jsme schopni určit parametry Legendreovy elipsy pouze pro tyto počty částic.
Obsahuje-li analyzovaný obraz jiné množství částic, je nutné určit parametry elipsy vý-
počtem pomocí vhodných aproximačních funkcí z hodnot určených ze simulovaných dat.

Pro aproximaci všech parametrů budeme používat tzv. čtyřparametrickou logistickou
funkci Λ (parametry A,B,C,D), kterou budeme dále nazývat v literatuře používanou
zkratkou 4PL funkcí. Tato funkce je používána ve statistice pro aproximaci funkcí, které
se pro n→∞ blíží ke konstantě. Funkce má následující obecný tvar:

Λ(x) = D +
A−D

1 +
( x
C

)B .
Při všech aproximacích budeme volit x = lnn, kde n je počet částic v obraze.
Na základě tabulky 6.2 byly spočteny aproximace užitím 4PL funkcí (viz tabulka 6.4),

které umožňují určit parametry σS, ψS, ϕ a ε pro libovolný počet částic n. Tyto parametry
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jsou nezávislé na pravděpodobnosti τ . Grafy aproximujících 4PL funkcí jsou na obrázku
6.4.

A B C D

σS -381,0125 3,774573 0,2760439 0,5339951

ψS 0,8391545 13,76506 5,217051 1,010437

ϕ 43,10296 0,09565836 100239,3 170,9187

ε 2,738589 12,32581 5,621842 3,272467

Tabulka 6.4: Parametry 4PL funkce Λ(x), x = lnn, pro aproximaci parametrů Legendre-
ovy elipsy.
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Obrázek 6.4: Grafy 4PL funkcí aproximujících souřadnice středu S = [σS, ψS], orientace
ϕ a elongace ε Legendreovy elipsy v závislosti na počtu částic v obraze n.

Dále na základě tabulky 6.3 byly spočteny aproximace užitím 4PL funkcí (viz tabulka
6.3), které umožňují určit parametry a a b pro libovolný počet částic n. Tyto parametry
jsou závislé na pravděpodobnosti τ a byly určeny pro τ = 0, 9, 0, 95 a 0, 99. Grafy
odpovídajících aproximujících 4PL funkcí jsou na obrázku 6.5.
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Obrázek 6.5: Grafy 4PL funkcí aproximujících velkou poloosu a a malou polosu b Legen-
dreovy elipsy v závislosti na počtu částic v obraze n. Grafy 4PL funkcí jsou spočteny pro
tři pravděpodobnosti τ = 0, 9 (černá), τ = 0, 95 (červená) a τ = 0, 99 (modrá).

6.8 Testování hypotézy rovnoměrnosti rozložení
částic v obraze

Výsledky získané v předešlé části nám umožní sestrojit Legendreovu elipsu pro libovolný
dostatečně velký počet částic v obraze n a libovolnou pravděpodobnost τ . Za dostatečně
velký počet částic lze považovat přibližně n > 100. Pro menší počet částic má Legendreova
elipsa značnou velikost a neumožňuje získat příliš spolehlivé výsledky.

Budeme testovat hypotézu:

Rozložení částic na reálném obraze má 2D rovnoměrné rozložení.

Tuto hypotézu můžeme interpretovat tak, že nelze statisticky prokázat vzájemné ovliv-
nění polohy částic ani vliv povrchu na rozmístění částic.

Označme α pravděpodobnost chyby I. druhu (hypotéza platí a my ji zamítneme) a
β pravděpodobnost chyby II. druhu (hypotéza neplatí a my ji přijmeme). α se nazývá
hladina významnosti testu a γ = 1− β se nazývá síla testu.

Test hypotézy provedeme takto. Zvolíme hladinu významnosti α a sestrojíme Legen-
dreovu elipsu L pro pravděpodobnost τ = 1−α. Spočteme parametry σ a ψ pro Voroného
mozaiku testovaného obrazu. Platí-li [σ, ψ] ∈ L hypotézu přijmeme, v opačném případě
zamítneme.

Na obrázcích 6.6, 6.7 a 6.8 jsou příklady testu uvedené hypotézy na hladině význam-
nosti α = 0, 05. První dva obrazy jsou reálné obrazy pořízené elektronovým mikroskopem,
třetí je výsledkem simulace. V prvních dvou případech je hypotéza zamítnuta, neboť para-
metry σ, ψ (křížek v obraze) leží mimo Legendreovu elipsu. Ve třetím případě se hypotéza
přijímá. Je však zřejmé, že mezi prvními dvěma případy je významný rozdíl (intuitivně
patrný i pouhým pohledem na Voroného mozaiku). Tento rozdíl je ve vzdálenosti bodu
[σ, ψ] od Legendreovy elipsy. Zatímco v prvním případě je tento bod velmi vzdálený od
Legendreovy elipsy a blízký bodu [0, 0], který reprezentuje dokonale homogenní rozložení
částic, v druhém případě je bod [σ, ψ] podstatně blíž Legendreově elipse a rozložení částic
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se blíží rovnoměrnému rozložení. To mne vedlo k myšlence zavést číselnou charakteristiku
rozložení částic, kterou jsem pracovně nazvala nehomogenita a budu ji značit κ. Bude
zavedena v části 6.10.

Obrázek 6.6: Voroného mozaika vzorku křemíku ponořeného na 10 s do roztoku lysinu
ředěného vodou 1:1 a na 2 hod do roztoku 20 nm Au nanočástic. Z obrazu byly odstra-
něny dlaždice odpovídající shlukům částic. Celkový počet částic v obraze je 4 081, počet
analyzovaných dlaždic je 3 837. Modré Legendreovy elipsy odpovídají pravděpodobnos-
tem τ = 0, 9 (modrá), τ = 0, 95 (zelená) a τ = 0, 99 (červená). Křížek označující změřené
hodnoty σ a ψ je vzdálený elipsám, proto se hypotéza rovnoměrnosti rozložení částic se
na všech hladinách významnosti α = 1 − τ zamítá. Nehomogenita κ = 0, 33 (viz dále
6.10).
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Obrázek 6.7: Voroného mozaika vzorku GaAs ponořeného na 30 s do roztoku lysinu
(neředěného) a na 10min do roztoku 20 nm Au nanočástic. Celkový počet částic v
obraze je 920, počet analyzovaných dlaždic je 815. Modré Legendreovy elipsy odpovídají
pravděpodobnostem τ = 0, 9 (tmavě modrá), τ = 0, 95 (zelená) a τ = 0, 99 (červená).
Křížek označující změřené hodnoty σ a ψ leží blízko elips, avšak mimo ně. Proto se
hypotéza rovnoměrnosti rozložení částic se na všech hladinách významnosti α = 1 − τ
zamítá. Nehomogenita κ = 0, 81 (viz dále 6.10.)

Srovnání tohoto obrázku s obrázkem 6.6 dobře ilustruje, jaký vliv má počet analy-
zovaných částic na velikost Legendreovy elipsy
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Obrázek 6.8: Voroného mozaika, jejíž řídící body byly vygenerovány generátorem 2D
rovnoměrného rozložení. Počet řídících bodů je 919, počet analyzovaných dlaždic 817.
Modré Legendreovy elipsy odpovídají pravděpodobnostem τ = 0, 9 (modrá), τ = 0, 95
(zelená) a τ = 0, 99 (červená). Křížek označující změřené hodnoty σ a ψ leží uvnitř všech
elips, proto se hypotéza rovnoměrnosti rozložení částic se na všech hladinách významnosti
α = 1− τ přijímá. Nehomogenita κ = 0, 98 (viz dále6.10).
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6.9 Možnosti zlepšení síly testu

To, že jsme zvolili právě elipsu pro aproximaci simulovaných dat, se nedá žádným „ob-
jektivnímÿ způsobem z těchto dat odvodit. Principiálně bychom mohli zvolit libovolný
geometrický útvar L, např. čtverec nebo trojúhelník, umístit jej na libovolné místo v sou-
řadné soustavě σψ a měnit jeho velikost metodou popsanou v 6.6 tak, abychom dosáhli
požadované pravděpodobnosti τ = 1 − α, že simulace 2D rovnoměrného rozložení bude
[σ, ψ] ∈ L. Užitím L bychom pak mohli testovat hypotézu rovnoměrnosti rozložení části
na hladině významnosti α. „Katastrofálněÿ bychom však snížili sílu testu γ. Proto je
nutné, aby L co možná nejpřesněji „vystihovaloÿ rozložení simulovaných dat. To, že
volba elipsy za L je velmi dobré řešení, je patrné intuitivně nejen z obrázku 6.2, ale i z ta-
bulky 6.5, kde jsou uvedeny normované hlavní momenty 3. řádu odvozené z histogramů
H125, H250, . . . H4 000. Normované hlavní momentym?

k,l jsou spočteny v normované hlavní
soustavě souřadné, která kromě podmínek 1, 2, . . . , 6 uvedených v části 6.5 splňuje navíc
podmínku

m?
0,0 = 1,

což zajišťuje nezávislost na měřítku, tj. nezávisí na tom, jak je elipsa velká. Pro elipsu
by měly být všechny normované hlavní momenty 3. řádu nulové. Zjištěné hodnoty jsou
natolik malé, že záměna elipsy za „složitější útvarÿ by neměla na sílu testu téměř žádný
vliv.

n m?
3,0 m?

2,1 m?
1,2 m?

0,3

125 9,53·10−3 4,31 10−3 -3,46 10−4 -1,05 10−4

250 9,85 ·10−3 4,10 ·10−3 -3,04 ·10−4 -6,31 ·10−5

500 8,62 ·10−3 6,04 ·10−3 1,15 ·10−4 -6,64 ·10−5

1 000 9,29 ·10−3 5,58 ·10−3 -4,68 ·10−4 -6,17 ·10−5

2 000 8,96 ·10−3 5,24 ·10−3 -8,68 ·10−4 -1,65 ·10−5

4 000 9,17 ·10−3 2,81 ·10−3 -4,43 ·10−4 -2,97 ·10−5

Tabulka 6.5: Normované hlavní momenty 3. řádu odvozené z histogramů H125, H250, . . .
H4 000.

6.10 Nehomogenita rozložení částic

V této části zavedeme charakteristiku, kterou nazveme nehomogenita a označíme κ. Tato
charakteristika by měla splňovat následující požadavky:

κ = 0 pro homogenní rozložení částic

κ = 1 pro rovnoměrné rozložení částic
Tuto charakteristiku však nelze definovat jako vzdálenost bodu [σ, ψ] od počátku sou-

stavy souřadné normovanou vzdáleností středu Legendreovy elipsy od počátku, neboť
odchylka na ose σ je statisticky významnější než odchylka na ose ψ. To je zřejmé z toho,
že Legendreova elipsa není kružnice. Abychom tento problém vyřešili, zavedeme si novou
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souřadnou soustavu σ′′ψ′′ tak, aby Legendreova elipsa byla kružnice. Tuto souřadnou
soustavu získáme takto:

Otočíme soustavu σψ o úhel −ϕ kolem počátku. Tím zajistíme, že osy Legendreovy
elipsy jsou rovnoběřné s osami soustavy σ′′ψ′′. Změníme měřítko na jedné z os tak, aby
Legendreova elipsa přešla v kružnici, a pak ještě změníme měřítko na obou osách současně
tak, aby vzdálenost středu Legendreovy elipsy (kružnice) od počátku byla 1 (normujeme
vzdálenost). Charakteristika κ je pak vzdálenost zjištěných parametrů [σ, ψ] od bodu
[0, 0] v souřadné soustavě σ′′psi′′. Platí tedy, že

κ =

√
x2 + y2√
x2S + y

2
S

kde
x = σ cos(−ϕ)− ψ sin(−ϕ), y =

a

b
[σ sin(−ϕ) + ψ cos(−ϕ)]

xS = σS cos(−ϕ)− ψS sin(−ϕ), yS =
a

b
[σS sin(−ϕ) + ψS cos(−ϕ)]

Na závěr uveďme vlastnosti chrakteristiky κ:

1. κ = 0, právě když všechny dlaždice Voroného mozaiky jsou stejně velké.

2. Když částice mají 2D rovnoměrné rozložení, je κ
.
= 1, přičemž κ = 1 pro počet

částic n → ∞. Opak neplatí, tj. κ .
= 1 neznamená, že částice mají rovnoměrné

rozložení, přesněji, že hypotéza o jejich rovnoměrném rozložení bude přijata. Tj.
určení κ nenahrazuje test této hypotézy.

3. Může nastat případ κ� 1. Pak částice mají tendenci ke shlukování.

4. Pokud budeme předpokládat velmi malé ovlivnění polohy částic vlastnostmi po-
vrchu, pak κ � 1 svědčí o tom, že umístění částic je určeno převážně odpudivými
silami mezi částicemi.

Příklady charakterizace rozložení užitím nehomogenity κ lze nalézt na obrázcích 6.6,
6.7 a 6.8.

6.11 Nehomogenita rozložení periodických
a kvaziperiodických struktur

Charakteristiku κ lze použít i k charakterizaci periodických a kvaziperiodických struk-
tur. Periodické struktury rozložení částic se stejně velkými Voroného dlaždicemi mají
nehomogenitu κ = 0. V realitě takový případ nemůže nastat. Vytváříme-li periodickou
strukturu, částice vždy umístíme na požadovanou pozici s jistou chybou. Tuto chybu lze
charakterizovat užitím κ. Předpokládejme, že máme pravidelnou strukturu s identickými
Voroného dlaždicemi. Označme h vzdálenost dané částice od částice nejbližší. Potom h
je pro všechny částice stejné.
Nyní uvažujme, že částice jsou umístěny s určitou chybou, kterou budeme charakteri-

zovat náhodnou veličinou d udávající vzdálenost částice od její správné polohy. Označme
d? = d

h
normovanou vzdálenost částice od její správné polohy. Směrodatnou odchylku d?
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označíme s. Toto s charakterizuje přesnost umístění částic do periodické struktury. V
praxi není možné určit přímo hodnotu s, protože my to znamenalo znát přesnou polohu
částic. Proto bylo přistoupeno k simulaci, na jejíž základě byla hledána závislost mezi κ
(kterou jsme schopni z experimentálně získaného obrazu určit) a s.
Byly simulovány obrazy čtvercových kvaziperiodických struktur se známou hodnotou

s. Tyto obrazy byly vytvořeny tak, že generátorem náhodných čísel s normálním roz-
ložením se směrodatnou odchylkou s a střední hodnotou 0 byly spočteny hodnoty d, o
kterou byla každá částice vychýlena ze své správné polohy. Pro tyto obrazy byla potom již
známým způsobem určena nehomogenita κ. Pro interval s ∈ 〈0; 0, 3〉 byl užitím lineární
regrese odvozen kvadratický vztah mezi s a κ:

s(κ) = 1, 254867κ2 − 0, 04975133κ+ 0, 02765934 .

Na obr. 6.9 jsou zobrazeny čtyři simulace kvaziperiodické struktury s rostoucí hod-
notou s a tedy i rostoucí hodnotou κ. Funkce s(κ) se dá použít ke zjištění přesnosti, se
kterou jsou umístěny částice v reálném obraze v případě, že jsou umístěny v pravoúhlé
ekvidistantní mřížce. Příklad takové analýzy je na obrázku 6.10.
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s = 0, 033, κ = 0, 096 s = 0, 067, κ = 0, 19

s = 0, 100, κ = 0, 28 s = 1, 133, κ = 0, 30

Obrázek 6.9: Voroného mozaiky simulované kvaziperiodické struktury umístění částic.
Částice jsou umístěny v pravoúhlé ekvidistantní mřížce s chybou, která má 2D normální
rozložení, a se stejnou směrodatnou odchylkou s ∗ h v obou osách. Konstanta h značí
střední vzdálenost daného bodu k nejbližšímu bodu. Pro jednotlivé obrazy s různě zvole-
nou hodnotou s byly určeny odpovídající hodnoty κ.
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κ = 0, 31 κ = 0, 083, s(0, 083) = 0, 032

Obrázek 6.10: Analýza přesnosti rozmístění částic v pravoúhlé ekvidistantní mřížce na
experimentálním obraze. Na levém obrazu je Voroného mozaika, ze které byla kromě
dlaždic dotýkajících se okraje obrazu odstraněna jen dlaždice odpovídající shluku částic.
Vzhledem k tomu, že v mřížce chybí některé částice a současně jsou v obraze navíc částice
umístěné mimo mřížku, vykazuje rozložení částic vysokou nehomogenitu κ. V pravém ob-
raze jsou odstraněny všechny dlaždice ovlivněné chybějícími částicemi i částicemi ležícími
mimo mřížku. Nalezená nehomogenita κ pak umožňuje zjistit přesnost umístění správně
umístěných částic užitím funkce s(κ). Zjištěná směrodatná odchylka je 0,032 (tj. 3,2%
velikosti mřížky). Data byla poskytnuta M. Kolíbalem.
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6.12 Vliv metriky na Voroného mozaiku

Až doposud byla použita „normálníÿ eukleidovská metrika. Zabývala jsem se i myšlenkou
použití jiné metriky a zjišťovala jsem, jestli její použití by mělo nějaký smysl. Zkoumala
jsem metriky ρp, p ∈ 〈1,∞), kde vzdálenost bodů x = [x1, x2], y = [y1, y2] je dána vzorcem

ρp(x, y) = (|x1 − y1|p + |x2 − y2|p)
1
p

Eukleidovská metrika je speciální případ pro p = 2. Pro p = 1 dostaneme tzv. manhat-
tanskou metriku a v limitě pro p→∞ dostaneme tzv. maximovou metriku

ρ∞(x, y) = max{|x1 − y1|, |x2 − y2|}

V tabulce 6.6 jsou uvedeny parametry Legendreovy elipsy pro pravděpodobnosti
τ = 0, 95 a pro různé metriky ρp. Z tabulky je patrné, že parametry elips se liší pro různá
p jen nepatrně. Libovolnou metriku ρp lze tedy užít k testování hypotézy uvedené v kap.
6.8 s prakticky stejným výsledkem.

p σS ψS ϕ a b

1,0 0,52568 0,98938 85,18 0,366821 0,039004

1,5 0,53005 1,00869 85,21 0,361938 0,038485

2,0 0,53168 1,01056 85,22 0,36132 0,038420

2,5 0,53129 1,01326 85,11 0,366821 0,039004

3,0 0,53007 1,00954 85,15 0,368042 0,039134

4,0 0,52903 1,00881 85,12 0,370483 0,039393

6,0 0,52666 1,00713 85,11 0,375366 0,039912

∞ 0,52711 0,97987 85,09 0,354614 0,037706

Tabulka 6.6: Parametry Legendreovy elipsy pro metriky ρp,
pravděpodobnost τ = 0, 95 a počet částic n = 1 000.

Z hlediska testování hypotézy 6.8 nemá tedy záměna eukleidovské metriky za ρp, kde
p 6= 2, žádný smysl. Tyto metriky se však liší od eukleidovské zásadně v tom, že vzdálenost
bodů je závislá na otočení souřadné soustavy, tj. pro jeden obraz lze sestrojit různé
Voroného mozaiky pro různá otočení souřadné soustavy. Srovnání těchto mozaik umožní
odhalit anizotropii v rozložení částic.

6.13 Analýza anizotropie rozložení částic

Označme xy základní souřadnou soustavu analyzovaného obrazu, ve které je osa x určena
dolním okrajem obrazu a osa y je určena levým okrajem obrazu. Nyní otočme souřadnou
soustavu xy o úhel ω a takto získanou soustavu označme x′y′. Volba metriky ρp, kde
p 6= 2, umožňuje určit koeficient κ (viz 6.10) v závislosti na p a úhlu otočení ω. Tím
získáme funkci, kterou budeme značit κp(ω). Z praktického hlediska je nutné rozlišit
následující dva případy.
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p = 1, 0 p = 1, 5

p = 2, 0 p = 2, 5

Obrázek 6.11: Detail Voroného mozaiky vytvořený z obrazu 6.1 metrikou ρp pro různé
hodnoty p. Velikost obrazu je 3× 3µm2.
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p = 3, 0 p = 4, 0

p = 6, 0 p =∞

Obrázek 6.12: Detail Voroného mozaiky vytvořený z obrazu 6.1 metrikou ρp pro různé
hodnoty p. Velikost obrazu je 3× 3µm2.
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Metriky manhattanského typu (p ∈ 〈1, 2))

V tomto případě ρp zvětšuje vzdálenosti ve směru přímek x′ = y′ a x′ = −y′ (tj. úhlo-
příčně) ve srovnání s eukleidovskou metrikou. To má za následek zvětšení plochy těch
Voroného dlaždic, u kterých se nejbližší řídící bod vzhledem k řídícímu bodu dlaždice
nachází ve směru některé z uvedených přímek. Pokud se tento bod nachází ve směru osy
x′ nebo y′, je vzdálenost ρp totožná se vzdáleností eukleidovskou. Tato skutečnost nemá
téměř žádný vliv na rozložení velikostí Voroného dlaždic v případě, že je rozložení řídících
bodů (částic) izotropní. Pokud však izotropní není, dojde v případě, že se směr některé
z přímek x′ = y′ a x′ = −y′ shoduje se směrem, ve kterém je větší nehomogenita částic,
ke zvětšení κp. Dá se tedy intuitivně říci, že metriky ρp, kde p ∈ 〈1, 2) jsou „citlivéÿ na
nehomogenitu rozložení částic v diagonálních směrech. Na obrázku 6.13 je příklad funkcí
κp(ω) pro různé hodnoty p, kde ω je otočení soustavy souřadné vzhledem k základní
soustavě souřadné, ve které je osa x rovnoběžná s horizontální stranou obrazu a osa y s
vertikální stranou obrazu. Funkce byly sestrojeny na základě Voroného mozaiky obrazu
6.14. Z grafů je patrná anizotropie v rozložení částic. Navíc je zřejmé, že je možné použít
k tomuto účelu libovolnou metriku p ∈ 〈1, 2). Hodnoty p blízké 2 dávají funkci κp(ω)
více vyhlazenou než hodnoty blízké jedné. V tomto konkrétním případě na obrázku 6.13
se optimální jeví hodnota p

.
= 1, 2. Obecně platí, že pro větší počet částic v obraze je

vhodná menší hodnota p.

Obrázek 6.13: Grafy funkce κp(ω) vytvořené na základě obrazu 6.14 pro p = 1, 1 (bledě
modrá), p = 1, 2 (hnědá), p = 1, 4 (zelená), p = 1, 6 (žlutá), p = 1, 8 (červená). Pro
názornost je ještě doplněna konstantní funkce κ2(ω) (tmavě modrá).
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Graf na obr. 6.13 lze vysvětlit tak, že ve směru ω = 60◦−45◦ vykazuje rozložení částic
na obrázku největší nehomogenitu. Naopak ve směru ω = 0◦ − 45◦ a ω = 90◦ − 45◦ je
nehomogenita nejnižší. Při použití eukleidovské metriky (p = 2) nelze tyto informace o
anizotropii získat, jak je patrné z grafu na obr. 6.13, kde je κ2(ω) konstantní funkcí.

Obrázek 6.14: Obrázek Au nanočástic použitý pro analýzu anizotropie rozložení nanočás-
tic. Jedná se o vzorek GaAs s vrstvou lysinu a Au nanočásticemi (100% lysin po dobu
30 s a následně koloidní roztok 20 nm Au nanočástic po dobu 10min).
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Metriky maximového typu p ∈ (2,∞〉

Tyto metriky mají v jistém smyslu komplementární vlastnost k předešlému typu. Zmen-
šují vzdálenosti ve směru přímek x′ = y′ a x′ = −y′ (tj. úhlopříčně) ve srovnání s
eukleidovskou metrikou. Relativně tedy prodlužují vzdálenosti ve směru os x′ a y′ (plo-
chy dlaždic jsou normované). Na obrázku 6.15 je příklad funkcí κp(ω) pro různé hodnoty
p. Funkce byly sestrojeny na základě Voroného mozaiky obrazu 6.14. Z grafů je patrná
anizotropie v rozložení částic. Navíc je zřejmé, že je možné použít k tomuto účelu libovol-
nou metriku p > 2). Hodnoty p blízké 2 dávají funkci κp(ω) více vyhlazenou než hodnoty
vysoké. V tomto konkrétním případě na obrázku 6.15 se optimální jeví hodnota p

.
= 4.

Obecně platí, že pro větší počet částic v obraze je vhodná větší hodnota p.

Obrázek 6.15: Grafy funkce κp(ω) vytvořené na základě obrazu 6.14 pro p = 10 (bledě
modrá), p = 6 (hnědá), p = 4 (zelená), p = 3 (žlutá), p = 2, 5 (červená). Pro názornost
je ještě doplněna konstantní funkce κ2(ω) (tmavě modrá).

Z předešlého je zřejmé, že k analýze anizotropie rozložení částic lze použít v podstatě
libovolnou z funkcí κp(ω), pro p 6= 2. Při interpretaci grafu této funkce je pouze nutné
rozlišovat, zda platí p < 2 nebo p > 2. Dobře to ilustruje obrázek 6.16. Jsou na něm
periodická pokračování grafů 6.15 a 6.13 umístěná nad sebou. Je zřejmé, že grafy κp(ω)
pro p < 2 a p > 2 jsou velmi podobné, jen jsou vzájemně posunuté o úhel 45◦.
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Obrázek 6.16: Periodická pokračování funkcí κp(ω) z grafů na obr. 6.15 a 6.13. Horní graf
pro p = 10 (bledě modrá), p = 6 (hnědá), p = 4 (zelená), p = 3 (žlutá), p = 2, 5 (červená).
Dolní graf pro p = 1, 1 (bledě modrá), p = 1, 2 (hnědá), p = 1, 4 (zelená), p = 1, 6 (žlutá),
p = 1, 8 (červená). Pro názornost je v obou grafech ještě doplněna konstantní funkce
κ2(ω) (tmavě modrá).
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Pokud hodnotíme anizotropii užitím funkce κp(ω) pro p > 2, pak maxima grafu re-
prezentují směry, ve kterých se rozložení částic nejvíce blíží 2D rovnoměrnému rozložení.
V případě, že použijeme funkci funkce κp(ω) pro p < 2, je nutné odečíst k nalezenému
směru úhel 45◦. Jedinou nevýhodou uvedené metody analýzy anizotropie rozložení částic
je to, že funkce κp(ω), pro ω ∈ R, je periodická funkce s periodou 90◦, a proto neumíme
rozlišit vzájemně kolmé směry. Pokud lze na základě nějakých teoretických úvah (např.
na základě orientace vůči krystalografickým rovinám) předpokládat existenci význačných
směrů ovlivňujících rozložení částic, můžeme použít neortogonální souřadnou soustavu
xy.

Obrázek 6.17: Srovnání rozložení částic s anizotropií (vlevo nahoře) - naměřená data a
s rovnoměrným 2D rozložením bez zjistitelné anizotropie (vpravo nahoře) - simulovaná
data. V levém obraze jsou vyznačeny směry s nejvyšší hodnotou κ4(ω), tj. směry, ve
kterých se rozložení části nejvíce blíží 2D rovnoměrnému rozložení. V dolní části obrázku
jsou odpovídající funkce κ4(ω). Oba grafy mají stejné měřítko na svislé ose. Je zřejmé,
že vizuálně nelze anizotropii v rozložení částic zjistit, i když je dobře zjistitelná pomocí
funkcí κ4(ω).

6.14 Implementace analýzy Voroného mozaiky

Aby bylo možné prakticky využívat výsledky obsažené v této kapitole, vytvořila jsem ve
spolupráci s doc. Ing. Pavlem Štarhou, Ph.D. z Ústavu matematiky, FSI VUT v Brně
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program implementující všechny zde uvedené metody. Základem toho programu se stal
program pro analýzu obrazů biologických preparátů pořízených optickým mikroskopem.
Tento program analyzuje Voroného mozaiku, přičemž řídícími body jsou těžiště buněčných
jader. Program jsem vytvořila pro potřeby publikace [44].

Obrázek 6.18: Prostředí programu V-analyzer 2.0 (Rudolfová, Štarha, 2017)

Vstupní data

Pro analýzu Voroného mozaiky obrazu jsou nutné dva soubory. Obraz pořízený elek-
tronovým mikroskopem ve formátu PNG nebo BMP v reprezentaci 24bit/pixel a dále
textový soubor (povinná přípona TXT) obsahují těžiště částic v obraze. Název obrazo-
vého souboru a textového souboru musí být (až na příponu) stejný a musí být ve stejném
adresáři. Textový soubor se vytváří užitím obrazového analyzátoru SOFO ACC verze 5.0
nebo vyšší.

Ovládání programu

Tlačítka v horním ovládacím panelu mají tento význam:

• Open image otvírá obraz a pokud existuje textový soubor s těžišti analyzovaných
částic, vytvoří Voroného mozaiku a provede její analýzu.
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• Set ROI nastavuje výřez v obraze, který bude analyzován. Pokud výřez není
nastaven, analyzuje se celý obraz.

• Del ROI ruší nastavený výřez.

• Set pixel size nastavuje měřítko tím, že se zadá velikost jednoho pixelu dx. Mě-
řítko není nutné vždy nastavit, neboť parametry odvozené z Voroného mozaiky jsou
nezávislé na volbě měřítka s jedinou výjimkou. To je průměrná velikost Voroného
dlaždice (Mean area).

• Save mosaic ukládá obraz Voroného mozaiky do obrazového souboru ve formátu
PNG.

• Simulation vygeneruje užitím generátoru 2D rovnoměrného rozložení řídící body
Voroného mozaiky a provede analýzu této mozaiky. Počet řídících bodů je určen
počtem částic právě otevřeného obrazu.

• Tlačítka 0.90, 0.95, 0.99 slouží k nastavení pravděpodobnosti τ pro konstrukci
Legendreovy elipsy.

• Táhlo pro nastavení úhlu slouží k nastavení úhlu otočení ω soustavy souřadné
vzhledem k základní soustavě souřadné, ve které jsou osy rovnoběžné s horizontál-
ním, resp. vertikálním okrajem obrazu. Tento úhel lze nastavit v rozsahu 〈0◦, 90◦〉.
Měnit tento úhel má smysl pouze tehdy, pokud je použita jiná metrika než euklei-
dovská.

• Tlačítka 1, 2, inf a táhlo metriky umožňují použít i jinou metriku než je euklei-
dovská. Eukleidovská metrika je nastavena implicitně. Nastavuje se hodnota p (viz
kap. 6.12), p ∈ 〈0, 10〉, resp. p = ∞, která definuje metriku ρp. Pro eukleidovskou
metriku platí p = 2.

• Apply provede analýzu po změně typu metriky, resp. orientace.

Z analýzy jsou automaticky vyřazeny Voroného dlaždice, jejich alespoň jedna strana je
tvořena okrajem obrazu. Z analýzy lze dále vyřadit (resp. znovu zařadit) jednotlivé
dlaždice kliknutím myší do obrazu. Změna analýzy (počet analyzovaných částic na) se
projeví okamžitě, tj. není nutné užít tlačítko Apply.

Výsledky analýzy Voroného mozaiky

V tabulce 6.7 jsou uvedeny názvy použité v programu a jim odpovídají označení použité
v této kapitole.
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Pixel size dx

Particles n

Analyzed particles na

Metric power p

Rotation ω

Mean area 1
n

n∑
j=1

p′(Dj)

Norm. st. dev. σ

Skewness ψ

Unhomogenity κ

Result viz 6.8

Significance level α

Ellipse center [σS, ψS]

Ellipse long semiaxis a

Ellipse short semiaxis b

Ellipse orientation ϕ

Tabulka 6.7: Názvy parametrů použité v programu
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Kapitola 7

Ozáření povrchu fokusovaným
iontovým svazkem Ga+ (FIB)

Ionty svazku FIB mají řádově větší hmotnost i účinný průřez než elektrony, proto je-
jich vliv na povrch je při stejné energii i dávce podstatně větší. Obecně, vystavíme-li
povrch materiálu svazku FIB nízkého proudu (řádově desítky až stovky pA), pak mů-
žeme tímto svazkem povrch zobrazit bez většího vlivu na povrch. Při použití systému
vstřikování plynu do bezprostřední blízkosti dopadajícího svazku na povrch (tzv. GIS,
z angl. gas injection system) můžeme takovým svazkem nanášet na ozařovaný povrch
různé materiály, podle toho, jaký plyn je vstřikován. Při použití FIB s vyšším proudem
již dochází k odprašování povrchu, jehož struktury jsou tak již prostým pozorováním
svazkem FIB odstraňovány. Svazek s vysokým proudem (jednotky nA) je tak vhodný k
řízenému odstraňování povrchu za účelem tvorby např. nanostruktur, lamel pro pozoro-
vání v transmisním elektronovém mikroskopu (TEM), tvorbě hloubkových řezů za účelem
pozorování podpovrchovým struktur a k mnoha dalším aplikacím. Detailní informace o
FIB lze nalézt např. v [47].

Obrázek 7.1: SEM obrázek povrchu GaAs po ozáření 5kV Ga+ FIB ob-
lastí velikosti 3 × 3µm2 dávkou 0, 064µC/cm2 v případě oblasti vlevo na-
hoře. Následující oblasti byly ozářeny stejnou dávkou opakovaně, a to
25×, 50×, 100×, 150×, 200×, 250×, 300×, 400×, . . . 1000×.

Mnoho zvláštních jevů však můžeme pozorovat při ozáření FIBem povrchu GaAs.
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Předně je třeba si uvědomit nízký bod tání galia (29, 8 ◦C). Dopadem FIB dochází k
rychlému brždění iontů svazku, čímž je povrch zahříván. Vyskytuje-li se v něm látka s
takto nízkým bodem tání, pak může být svazkem zahřáta i nad tuto teplotu, což původně
krystalický povrch zásadně změní. Při dopadu FIB na GaAs povrch dochází k před-
nostnímu odprašování As díky nižší vazebné energii v porovnání s Ga [25]. To můžeme
pozorovat jako změnu kontrastu mezi ozářenou a neozářenou oblastí v SEM obrázku dané
oblasti (viz obr. 7.1). Tím vzniká vrstva s výrazně vyšším podílem Ga v porovnání s
neozářenou oblastí. V případě dalšího ozařování pak dochází k zahřívání této převážně
Ga vrstvy a díky dodávané energii při dopadu iontů na povrch začne Ga po povrchu téci.
Ozáření GaAs dostatečnou dávkou na to, aby bylo Ga zahřáto nad bod tání, způsobí

tvorbu kapek Ga na povrchu GaAs. Velikost těchto kapek roste s dávkou, což můžeme
pozorovat na obr. 7.2.

Obrázek 7.2: Tvorba kapek Ga na GaAs substrátu po ozáření 5kV Ga+ oblastí velikosti
3 × 3µm2 dávkou 2240µC/cm2 (vlevo) a 3136µC/cm2 (vpravo). Bílé tečky jsou Au
nanočástice, do jejichž roztoku byl vzorek po ozáření ponořen.

Bodová expozice

Zajímavého výsledku dosáhneme, exponujeme-li GaAs iontovým svazkem bodově. V místě
dopadu svazku je povrch odprášován, což má za následek vznik jamky. Ta se zvětšuje s
rostoucí dobou vystavení povrchu iontovému svazku. Pod stálým dopadem FIB je povrch
zahříván a obohacován ionty Ga+ a uprostřed jamky začne růst kapka Ga (viz obr. 7.3).
Takové kapky mají rozměr stovek nm a jsou tedy využitelné např. jako nanotečky v
plasmonice.

7.1 Adheze Au nanočástic na ozářený substrát

V kap. 2.3 bylo uvedeno, že lokálním vystavením povrchu Si iontovému svazku FIB lze
dosáhnout takové změny terminace povrchu, že nanočástice ulpívají jen na ozářených
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Obrázek 7.3: Tvorba kapek Ga po dopadu 5 kV FIB dávky 13968 iontů Ga+.

místech. Otázkou je, zda-li se tento postup dá použít i v případě GaAs. Tok iontů by
musel být dostatečně malý na to, aby se povrch nezahříval natolik, že by na něm vznikaly
kapky, či se jinak jeho struktura zásadně měnila. Ukázalo se, že už nízká dávka iontů
způsobí zvýšení množství nanočástic nanesených z roztoku na čistý GaAs substrát (toto
množství zůstává mimo ozáření takřka nulové), jak lze pozorovat na obr.7.4. Množství
nanočástic není příliš citlivé na dávce iontů, s rostoucí dávkou však dochází k změnám na
povrchu GaAs, které mohou být pro aplikace nežádoucí. To můžeme vidět na obr. 7.2,
kde dlouhodobé vystavení proudu iontů zapříčinilo tvorbu kapek Ga. Bohužel se však
nepodařilo dosáhnout hustého pokrytí povrchu nanočásticemi, což znemožňuje použití
FIB pro lokální nanášení nanočástic na definovaná místa.

Obrázek 7.4: Adheze nanočástic na GaAs substrátu po ozáření 5kV Ga+ oblastí velikosti
3× 3µm2 dávkou 392µC/cm2 (vlevo) a 896µC/cm2 (vpravo).

Bodová expozice

Na obr. 7.5 je výsledek adheze 20 nm Au nanočástic po bodové expozici povrchu 5 keV
Ga+ FIB velmi nízké dávky. Lze pozorovat, že přestože je expozice bodová, dochází
k ovlivnění poměrně velké oblasti v řádu stovek nm. Množství nanočástic v exponované
oblasti je ovšem poměrně malé. Zvyšování dávky iontů FIB nemá za následek další zvýšení
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počtu nanočástic, zvýší se pouze plocha ovlivněná iontovým svazkem. Při vyšší dávce se
již také začíná projevovat nízký bod tání galia (29, 8 ◦C). Dopadem iontů FIB na povrch
GaAs se Ga zahřívá a při dostatečně dlouhém vystavení povrchu iontům FIB dochází k
zahřátí nad teplotu tání a Ga začíná na povrchu téci.

Obrázek 7.5: Povrch GaAs bodově vystavený 5 keV Ga+ FIB dávky 50 iontů Ga+ (vlevo)
a 300 iontů Ga+ (vpravo). Vzorek byl následně ponořen na 2 h do koloidního roztoku
20 nm Au nanočástic.
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Kapitola 8

Závěr

Byly odzkoušeny různé možnosti leptání a pasivace GaAs povrchu před nanášením Au
nanočástic. Pomocí leptání silnou kyselinou (HF) dosáhneme výrazného omezení povr-
chových oxidů, což výběrové nanášení Au nanočástic z koloidního roztoku nijak pozitivně
neovlivní. Povrch GaAs je možné pasivovat sírou užitím roztoku NH4S. Tím se povrch
stává odolným vůči leptání koloidním roztokem, nikoliv však kyselinou. Tato pasivace
povrchu však neumožňuje adhezi nanočástic z koloidního roztoku ani lokální změnu ter-
minace takového povrchu pomocí elektronového svazku, čímž je znemožněna výběrovost
nanášení.
Jedinou možností, jak dosáhnout hustého pokrytí GaAs substrátu nanočásticemi, bylo

shledáno použití adhezního polymeru, na kterém nabité nanočástice ulpívají díky elek-
trostatické síle. Při pokusech o dosažení výběrovosti nanášení vznikl opět problém s
leptáním substrátu v místě porušení polymerové vrstvy nutného k tomu, aby na dané
místo nanočástice neulpívaly. Nejlepších výsledků bylo dosaženo metodou, při které je na
GaAs substrátu vytvořena ochranná vrstva oxidu křemičitého, na kterou je poté nanesena
monovrstva polymeru poly-L-lysin. Tuto dvojvrstvu je možné hustě pokrýt nanočáticemi
nanášením z koloidního roztoku. Adhezi nanočástic na lysin je možné ovlivnit expozicí
elektronovým svazkem, který způsobí, že nedochází k adhezi nanočástic v místě dopadu
elektronového svazku. Tímto způsobem bylo dosaženo tvorby struktur různých tvarů
(kruhových, řetízky, . . . ) vytvořených nanočásticemi na vybraném místě substrátu.
K lokální změně povrchových vlastností GaAs bylo použito také fokusovaného ionto-

vého svazku (FIB), který se u křemíku ukázal jako ideální nástroj pro lokální změnu ter-
minace povrchu v místě, kde má dojít k adhezi nanočástice. Bohužel vzhledem k nízkému
bodu tání galia dochází při dopadu fokusovaného iontového svazku k zahřívání galia a k
jeho tečení, čímž se stává použití FIBu k lokální změně terminace povrchu GaAs značně
problematickým. Je třeba použít FIB s nízkou energií iontů a nízký proud. Při delšímu
vystavení GaAs dopadajícímu FIBu a při použití vyšších proudů (obecně tedy vyšší dávce
iontů) dochází k tečení Ga po povrchu GaAs a ke tvorbě Ga kapek velikosti úměrné dávce
iontů FIBu. Nicméně pomocí ozáření povrchu GaAs galiovým FIBem lze zvýšit množství
Au nanočástic na povrchu GaAs nanesených z koloidního roztoku. Toto navýšení však
není natolik významné, aby bylo možné pomocí FIBu nanášet Au nanočástice na předem
definovaná místa GaAs.
Z dosavadního plyne, že GaAs substrát není vhodný pro účely výběrové adheze nano-

částic a jeho použití je v tomto oboru dosti komplikované. Pokud nebude nalezena nějaká
nová doposud neobjevená metoda, není tento materiál v současné době šířeji použitelný
pro tyto účely a nadále zůstává nejvhodnějším polovodičovým materiálem křemík, i když
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samozřejmě s jinými vlastnostmi.
Rozložení částic na povrchu materiálu je obecně hodnoceno subjektivně. Proto byl

vyvinut počítačový algoritmus, na základě kterého jsme schopni posoudit homogenitu či
náhodnost rozmístění nanočástic kvantitativně. Díky tomu jsme schopni porovnat různé
metody nanášení nanočástic na povrch z hlediska homogenity nanášení a zvolit nejvhod-
nější metodu pro danou aplikaci. Tento nový postup, využívající Legendreovu elipsu, je
zcela obecný a jestliže umíme nasimulovat požadované rozložení částic, lze testovat hypo-
tézu, že tohoto rozložení bylo dosaženo. Navíc byla definována charakteristika, díky které
jsme schopni posoudit, jak blízké je rozložení částic na povrchu od námi požadovaného
rozložení.
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Použité zkratky

AFM mikroskopie atomárních sil, z angl. atomic force microscopy
ALD nanášení po atomárních vrstvách, z angl. atomic layer deposition
APTES aminopropyltrietoxysilan
EBID depozice materiálu vlivem dopadu elektronového svazku, z angl.

electron beam induced deposition
FIB fokusovaný iontový svazek, z angl. focused ion beam
IBID depozice vlivem fokusovaného iontového svazku, z angl. ion beam

induced deposition
IPA isopropylalkohol
KFM Kelvinova silová spektroskopie, z angl. Kelvin force microcopy)
SEM rastrovací elektronový mikroskop, z angl. scanning electron

microscopy
XPS fotoelektronová spektroskopie (z angl. x-ray photoelectron

spectroscopy)
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